
Klubbträffen 150425, korta minnesanteckningar 

 

Följande klubbar var representerade: Orust, Tjörn, Stenungsund, Vänersborg, Uddevalla, 

Munkedal, Kungshamn/Hunnebo, Tanum och Strömstad. 

  

1. Konsulent Roger Wiklund informerar om aktuellt från SBF. 

Roger gav en hel del info, bla att konsulent kunde kontaktas för utbildning eller besök 

på klubb. 

2. Vi ska diskutera nuläge och framtid för bridgen i distriktet. Vilka problem står vi 

inför och hur kan vi tillsammans lösa dessa? Två scenarier presenteras och valet är 

viktigt. 

Tyvärr dåligt gensvar från deltagarna och den förväntade diskussionen uteblev. 

Minskningen av medlemstalet från 893 till 813 senaste året oroade inte. Minskning i 

DM däremot berodde på direktkval ansåg man. 

3. Vilka utbildningar har klubbarna behov av i höst?(TL, bridgelärare, Ruter, 

Bridgemate, Spaderadministratör för hemsidan, klubbfunktionärer osv). 

Avanserad kurs i Ruter efterlystes. Fler önskemål mailas till styrelsen. 

4. Distriktets tävlingar, utvärdering och förbättringsförslag av: 

a) Direktfinaler DM 

Enighet att direktfinal avskaffas och kval återinförs. Kval till alla parfinaler 

men 70 kr ansågs för dyrt, hellre 30-40 kr. Man kan spela 1-kvällars kval. 

b) Lag-DM 

Förslaget om semifinal vann inget gehör. Samma upplägg som senast! 

c) Dagligan/Ligan 

Först rådde enighet att ligan inte skulle spelas på helgdagar. Förslag 

presenterades med en div 1 i Uddevalla okt-nov på onsdagar och flera div 2 i 

lokala grupper enligt samma modell som kval till lag-DM. Togs inte emot med 

jubel. Flera invände mot att köra ligan på vardagar. Hot mot DM-lag och 

klubbars ordinarie spelkväll var skälet. Några tyckte inte ligan skulle finnas(för 

mycket lagspel). Faktumet att alla framgångsrika distrikt har omfattande 4-

manna(liga) i tävlingsprogrammet var inget som imponerade. Ingen 

förespråkade att Dagligan skulle fortsätta. 

d) Allsvenskans Div 4, tidpunkt 

Startar i början av oktober till året ut. 

e) Rally 

Kungshamn meddelade att Hummerklon läggs ned för gott. Uddevalla BF 

undersöker möjligheten att vara med.  

f) Max klövernål/ruternål 

Litet intresse. 

5. Information via hemsida och utskick 

Bra och beröm till sekr L-G. 



6. Tävlingsprogram 15/16 

Bra att damer flyttats. 

7. Guldrally i väst? 

Information gavs och delegaterna tar med frågan hem. 

8. BDBF 60 år 

Inget intresse för ”lunch till lunch” arrangemang med lite bridge och bankett en 

lördag-söndag med övernattning. Hellre bjuda varje klubb på tårta en klubbkväll. 

9. Övrigt  

Sammankomst för ruteranvändare varje höst o vårstart för erfarenhetsutbyte. 

Kallelse skickas ut för träff tidigt i höst.  

 

 

/Thomas 

 

 


