
 

Protokoll fört vid JHBF:s sammanträde 2016-11-10 

Närvarande Clas-Göran Persson, ordförande 

  Olle Axne 

  Kenneth Fredriksson 

  Göran Kullberg 

  Tomas Hörnfeldt 

  Bo Jonsson  

  Göran Mattsson, adjungerad 

  Mia Breding, sekreterare 

§ 25 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 26 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 27 Vad som händer i distriktet 

‒ Krokom/Föllinge BK kommer att ändra speldag efter årsskiftet. Ny speldag blir måndagar. 

‒ Bydalens huvudtävling på lördagen kommer att ingå i Jämtrallyt. 

‒ Kval till DM Mixed spelas på Frösö BK 8, 15 och 22 november. 

‒ Attacus/Frösösilver har för närvarande 13 anmälda par. 

‒ 7 lag är anmälda till Allsvenskan div IV (senare reducerat till 6 lag). 

‒ I Allsvenskan div III nästa år spelar 5 lag från Jämtland/Härjedalen. 

‒ Nybörjarutbildningen har 31 deltagare. 

§ 28 Utbildning 

Nytt datum för BIT-utbildning i Wången är 24-26/3 2017. Det fungerar för Tommy på Svenska 

Bridgeförbundet också. Eventuellt blir det i samarbete med Västernorrland. 

Det finns intresse för TL-utbildning steg 1 och 2. Även där blir det troligen ett samarbete med 

Västernorrland. Clas-Göran har skickat ut intresseförfrågan till klubbarna. 

I januari kommer det att genomföras ett seminarium i Örebro, som ska förbereda för TL steg 3. 

Beslutades att Bo Jonsson, Göran Kullberg och Mia Breding åker. 

§ 29 Juniorlådan 

Beslutades att Clas-Göran och Magnus gör en plan för hur vi ska jobba med detta i distriktet. 

Minibridge verkar vara ett bra alternativ för ungdomar t ex, då man lär sig väldigt fort och kan börja 

spela direkt. 

§ 30 Styrelsefaddrar 

Clas-Göran har tagit fram ett förslag på olika styrelsefaddrar, som ska fungera som hjälp vid olika 

större tävlingar – om arrangerade klubb önskar. Det kan handla om hjälp att ”ragga” spelare, skaffa 

priser genom sponsorer eller planera kringarrangemang. Beslutas enligt förslaget som ser ut som 

följer: 

‒ Allsvenskan div IV, JHBF, Kenneth 

‒ Attacus/Frösösilver, Frösö BK, Mia 

‒ DM Mixed, JHBF, Bo 



‒ Trettondagsträffen, Storsjöbygdens BK, Olle 

‒ DM Veteraner, Ösd Dagbridgeklubb, Göran Kullberg 

‒ DM Lag, Storsjöbygdens BK, Kenneth 

‒ DM Damer, Frösö BK, Mia 

‒ DM Par, JHBF, Tomas 

‒ Mixed Lag, JHBF, Magnus 

‒ DM Ind, JHBF/Härjedalen, Michael 

‒ Sonfjällsbridgen, Hede/Vemdalens BK, Michael 

‒ SM Semifinal, JHBF, Kenneth 

‒ Ingrid Roths vandringspris, JHBF, Ingrid 

§ 31 Lag-Mixed 

Vi diskuterade hur Lag-Mixeden ska läggas upp. En variant kan vara Gröna Hissen. Alla spelar 

samma brickor. Lunchförtäring i spellokalen. Vi fortsätter planera detta. 

§ 32 Hemsidan 

Clas-Göran har lagt upp en del på nya hemsidan i BIT. Han och Göran Mattsson jobbar vidare med 

den. 

§33 Gösta Wallins minnesfond. 

Göran Mattsson har skrivit ned nya stadgar för minnesfonden. Clas-Göran kontaktar Ulf Wallin för 

godkännande av dessa. Detta görs för att förenkla i kontakter med banken och för ansökan av medel 

från fonden. 

§ 34 Ekonomi 

Resekostnaderna var sena året innan, vilket innebar att det eventuellt blir dubbla resekostnader i 

innevarande verksamhetsår. 

§ 35 Övriga frågor 

Kvalen till DM Mixed sker enligt stadgar från 2013. Vi är ganska generösa vid tillämpningen av 

reglerna, men rapporteringen till SBF om antalet kvalade par måste vara strikt enligt deras regler. 

Poängskala för Jämtrallyt: Vanliga tävlingar ger 2 p/deltagare samt 1 p/par man ”slår”. Exempelvis 

18 par = 36 i grundpoäng. Individuell tävling ger hälften. 

§ 36 Mötets avslutande 

Då inga fler övriga frågor fanns, förklarades mötet avslutat. 

Vid protokollet 

Mia Breding 

 

Justeras 

Clas-Göran Persson 


