
 

 

Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund, videokonferens, 2021-12-19.  

 

Närvarande: Marianne Melchior Ericson, Lars-Gunnar Svangård, Elisabeth Ullström, Thomas 

Groth och Magnus Sandström. 

Frånvarande: Zennica Hammar 

 

 

1 §. Lars-Gunnar Svangård välkomnade alla och förklarar mötet öppnat.  

 

2 §. Protokollet från föregående möte godkändes. 

 

3 §. Tävlingsverksamhet 

- DM i Singel i Bollnäs är flyttad till 2022-05-07.  

- DM Dam i Skutskär kommer också att flyttas, eventuellt till 2022-03-19. 

- DM Lags inbjudan kommer snart att skickas ut. Avgift till finalen kommer att vara 

1.200:- per lag. Om ytterligare restriktioner kommer från FHM p.g.a. pandemin, så kan 

tävlingen genomföras via BBO och i så fall blir anmälningsavgiften 800:- per lag. 

- På årsmötet föreslogs att GBF arrangerar tävlingar i Real Bridge. GBF:s plan är att 

starta ett seriespel varannan söndag kl 18:00 fr.o.m. 2022-01-30. Serien räknas med 

handicap på de 8 bästa resultaten av 10 möjliga tävlingar. Deltagaravgiften blir 50:- och 

av intäkterna delas 80% ut till deltagare och klubbarna i distriktet. Vinsterna är pris-

pengar till de främsta samt några lottade priser. Det är föranmälan till varje tävlingsdag 

och minst 8 par ska vara anmälda för att tävlingen ska genomföras. 

 

4 §. Utbildning 

Kurs i Ruter arrangerades i Sandviken 2021-12-11—12. Dag 1 deltog 11 personer och dag 2 

deltog 9 personer. Kursen var mycket uppskattad av deltagarna. Dokumentation från kursen 

kommer att läggas ut på GBF hemsida. Lars-Gunnar Svangård får i uppdrag att köpa blom-

mor samt fribiljetter/pass till bridgefestivalen till Tore Enbarr för hans insats som kursledare. 

 

 

5 §. Riksstämman 

Lars-Gunnar Svangård informerade om beslut och work shop från Riksstämman. Det finns 

även beskrivet på GBF hemsida. 

 

 

6 §. Nästa möte 

Nästa möte bokades till söndag 30/1 2022 kl 16:00 på Team. 

 

7 §. Ordförande önskade alla en God Jul och Gott Nytt År samt förklarade mötet avslutat.  



 

 

 

Justeras av; 

 

 

Elisabeth Ullström   Lars-Gunnar Svangård  

Sekreterare   Ordförande 


