
 

 

Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund, videokonferens, 2021-10-24.  

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

Hammar, Thomas Groth och Magnus Sandström. 

 

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

 

2 §. Tävlingsverksamhet 

- DM i Singel kommer att genomföras i Bollnäs 2021-10-31. Det är för närvarande 14 

anmälda spelare, så det behövs ytterligare 2 spelare för att det ska bli en bra tävling. 

- Årets Allsvenska division 4 är inställd med anledning av att för få lag anmälde sig. 

- På årsmötet föreslogs att GBF arrangerar tävlingar i Real Bridge. Uppsala BK har star-

tat Real Bridge på söndagar som genomförs under hela hösten. GBF:s plan är att starta 

ett seriespel varannan söndag kl 18:00 fr.o.m. 2022-01-09. Serien räknas på de 8 bästa 

resultaten av 10 möjliga tävlingar. Deltagaravgiften blir 30:- och prispengar på 70% av 

intäkterna delas ut till 1:an, 2:an och 3:an. Tävlingsledaren spelar gratis. 

 

3 §. Ekonomi 

Uppföljning ska göras för varje DM tävling. High-Low spelades i Sandviken 2021-10-10 och 

GBF gick med en vinst på 160:-. 

24 spelare * 100:- = 2.400:- i intäkter 

Spelande TL = 500:- 

Arrangerande klubb = 1.200:- (för brickläggning,198 st,  blommor etc) 

MP avgifter Höstsilver = 540:- 

 

4 §. Utbildning 

Kurs i Ruter arrangeras i Sandviken 2021-12-11—12. Dag 1 är för nybörjare dvs baskun-

skaper i hur man startat, genomför och avslutar en tävling. Dag 2 kommer ta upp problem 

som kan uppstå i samband med tävlingen och hur man på bästa sätt löser dessa problem. Del-

tagarna kan välja att gå båda dagarna eller bara en av dagarna. Deltagarna tar med bärbar da-

tor med Ruter installerad. Programmet går att ladda ner från Bridgeförbundets hemsida och 

deltagarna kan logga in som Gäst. Sandviken skickar ut inbjudan till alla klubbar. 

 

5 §. Övriga frågor 

GBF köper en Adobe licens på ett år till ordförande som då kan signera protokoll elektroniskt 

och utan begränsningar. 

 

6 §. Nästa möte 

Nästa möte bokades till söndag 19/12 kl 17:00 på Team. 

 

7 §. Ordförande förklarade mötet avslutat.  



 

 

 

Justeras av; 

 

 

Elisabeth Ullström   Lars-Gunnar Svangård  

Sekreterare   Ordförande 


