
                     
ÖSTRA MELLANSVENSKA BF 
 

Ordförande:   Lars Lundqvist, lars.lundqvist@valdemarsvik.se , 070-219 85 13 (m) 
Sekreterare:  Carl Ragnarsson, carl.ragnarsson@linkoping.se, 013-20 75 27 (a), 070-678 28 90 (m) 
Kassör   Anneli Kåberg, annelie.kaberg@telia.com , 0141-522 07, 070-522 07 55 
 

 

Protokoll vid konstituerade styrelsemöte 
 
 
Datum och tid: Söndagen den 20 januari, kl 17.00 

Plats:     Norrköpingsbridgens lokaler, Bråddgatan 48. 

 

Närvarande  IAN Ingegärd Andersson     Frånvarande  LLU Lars Lundqvist  

      MAR  Magnus Arwidsson 

      EFR Eva Fremner 

      AKÅ Annelie Kåberg           

      PMA Per Malmström         

      CRA Carl Ragnarsson   

      EMS Else-Maj Sigfridsson, suppleant         

      BWI Birgitta Wirén, suppleant   

 

      Från Norrköpingsbridgens styrelse 

      Göran Forss 

      Helena Gustavsdotter   

 

      Speciellt inbjuden med anledning av punkten juniorsatsningar 

      Martin Löfgren      

         

          

1. Mötet öppnas 

I ordförande LLU frånvaro hälsade vice ordförande PMA alla välkomna till Norrköping och öppnade 

mötet kl 17.02. En presentationsrunda genomfördes då det fanns deltagare vid mötet som inte är 

tillhöriga distriktsstyrelsen. 

 

 

2. Godkännande av dagordning 

Den i förväg utsända dagordningen godkändes. Beslöts att behandla punkt 7 (juniorsatsningar) 

som första punkt sedan genomgången av föregående protokoll gjorts. 

 

 

3. Föregående protokoll 

Protokollet från telefonmötet den 25 november lades till handlingarna. 

 

 

 

mailto:lars.lundqvist@valdemarsvik.se
mailto:carl.ragnarsson@linkoping.se
mailto:annelie.kaberg@telia.com


 
 

4. Ekonomisk rapport 

AKÅ efterlyste på nytt slutredovisningen av de allsvenska division 4 Södra-arrangemangen. 

Uppdrogs åt LLU att kontakta AKÅ. 

 

AKÅ informerade om att glädjande nog samtliga lag i DM-semifinalen erlagt sin bordsavgift på 

elektronisk väg före semifinalen, men önskade framgent att hon 1) får en kopia av inbjudan (för 

att kunna kontrollera beloppets storlek) och 2) att sista datum att erlägga avgiften förläggs till 

(minst) en vecka före tävlingsdatum. Annars är risken stor att betalningen inte hinner registreras 

på ÖMBF bankgiro före tävlingen, vilket i sin tur ställer till trassel för tjänstgörande TL.  

Beslöts att CRA får i uppdrag att se till att dessa båda önskemål infrias för kommande DM-finaler/-

arrangemang. 

 
 

5. DM-arrangemang framöver 

 

a) DM Lag, final 

Spelordningen för DM-finalen för lag kommer att göras klar under vecka 4 och publiceras 

på ÖMBF hemsida. Den kommer också att läggas upp som en nyhet på nyhetssidan. CRA 

ansvarar. 

 

Samtliga finalomgångar kommer att spelas i Linköping.  

 

b) DM Par Veteran, final 

Samtliga kvalheat är färdigspelade. En deltagarförteckning finns publicerad genom CRA 

försorg på ÖMBF hemsida. Par som avser att avstå sin finalplats ska meddela sitt kvalheats 

ansvarige kontaktperson, som i sin tur meddelar CRA ersättande par. Allt detta framgår av 

såväl deltagarförteckningen som det mejl som gått ut till heatansvarig och deltagare. 

 

Finalen spelas i Norrköping söndagen den 24 februari 2019 med 28 par. 

 

c) DM Par Mixed, final 

Samtliga kvalheat är färdigspelade. En deltagarförteckning finns publicerad genom CRA 

försorg på ÖMBF hemsida. Par som avser att avstå sin finalplats ska meddela sitt kvalheats 

ansvarige kontaktperson, som i sin tur meddelar CRA ersättande par. Allt detta framgår av 

såväl deltagarförteckningen som det mejl som gått ut till heatansvarig och deltagare. 

 

Finalen spelas i Linköping lördagen den 9 mars 2019 med 28 par. 

 

 

d) DM Par Dam, simultanfinal 

Precis som ifjol kommer säsongens DM Par Dam att spelas som en direktfinal i form av 

simultantävling söndagen den 31 mars. Klubbar som önskar arrangera ett simultanheat, 

anmäler det senast den 30 januari till: 

Lars Lundqvist (070-219 85 13; lars.lundqvist@valdemarsvik.se)  
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e) DM Par Open, final 

Samtliga kvalheat är ännu inte färdigspelade. Så snart kvalheaten är klara kommer en 

deltagarförteckning att publiceras genom CRA försorg på ÖMBF hemsida och samma 

rutiner gälla som för finalerna i Par Veteran och Par Mixed. 

 

Finalen spelas i Linköping lördagen den 27 april 2019 med 36 par. 

 

 

 

6. TL-utbildningar framöver 

Norrköpingsbridgen arrangerar en TL Steg 1-utbildning över två lördagar (9 och 16 februari). 

Kursledare: Marie Åfors, Steg 2-TL. 

 

ÖMBF kommer att arrangera en TL Steg 1-utbildning samt en uppdateringsutbildning för Steg 2/3-

tävlingsledare under våren. Datum kommer att publiceras i ÖMBF spelprogram samt som nyhet på 

nyhetssidan på hemsidan. 

 

 

7. Juniorsatsningar/-samordningar inom distriktet 

Norrköpingsbridgens ordförande, Göran Forss, inledde med att presentera sin klubbs verksamhet; 

kursutbud och olika tävlingar inom båda kategorierna par- och lagtävlingar. Göran berättade också 

om den seriösa skol- och juniorbridgesatsning som Norrköpingsbridgen gjort – och fortsätter med 

– på kommunala Hagaskolan samt på fristående Vittraskolan. Satsningen har i huvudsak inriktats 

mot mellanstadiets årskurs 4 och 5. 

 

Martin Löfgren, framgångsrik tidigare juniorlandslagskapten boende i Norrköping, primus motor 

och koordinator för juniorsatsningen i Norrköping, fortsatte med att redogöra i korta drag för de 

aktiviteter man gjort på mellanstadiet. Han ställde också den högst relevanta frågan vad 

distriktsförbundet gör (eller vill göra) i juniorsatsningsfrågan. Ligger det över huvud taget i ÖMBF:s 

”portfölj” att vara involverad/engagerad i juniorfrågor? Som aktivt agerande/samordnande 

och/eller som assisterande hjälp till distriktets klubbar? (Svaret från styrelsen var jakande.)  

Vill klubbarna inom ÖMBF ha juniorer? Svaret på den frågan borde vara ett ja med eftertryck. 

Tyvärr har SBF:s satsning de senaste 20 åren till största del varit inriktad mot ålderskategorin 

55/60+, så att juniorsatsningen ”glömts bort”. Inte heller idag ser SBF:s styrelse det som sin roll att 

”ta befälet” att föra juniorsatsningarna framåt, utan har en betydligt mer avvaktande attityd. 

 

Hur många timmar i veckan lägger junior(kurs)ledarna ned? Det framkom att man som ledare får 

räkna med ungefär 4-5 timmar/vecka då man är i elden. Lägg därtill lite drygt samma antal i 

förberedelser och efterarbeten, så den totala insatsen blir ca 12 h/vecka. Man ska vara klar över 

att det inte fungerar att juniorsatsningen blir till en ”One Man Show”, det behövs en större kader 

av lärare och medhjälpare för att belastningen på den enskilde inte ska bli alltför betungande 

(med följden att man hoppar av sitt uppdrag). Lämpligast är att man delar in arbetskraften i de 

som 1) undervisar och 2) är medhjälpare. 

 
  



 
 

Vilka personer är då lämpliga för uppdraget? Rekommendationen är att gå igenom sin klubbs 

medlemsregister – finns det medlemmar som har jobbat i skolans värld (pensionerade lärare, 

rektorer, fritidspedagoger m m)? Man behöver inte vara proffs på bridge för att vara den första 

inkörsporten till spelet, men man behöver kunna handskas med barn/ungdomar. Och det är 

förstås ett plus om man redan har en pedagogisk ådra. 

 

Det konstaterades också att juniorsatsningar är viktiga för att inte tävlingsbridgen på klubbarna på 

sikt ska dö ut. 

 

Två frågor restes i samband med diskussionen: 

1. Vill distriktsstyrelsen att klubbarna satsar på juniorer? 

2. Vill klubbarna att ÖMBF är en samordnande kraft åt klubbarna? 

 

Styrelsen beslöt att en junioransvarig ska utses inom styrelsen. Eftersom beslutet brådskar – ska 

juniorsatsningar kunna komma igång höstterminen 2019 är det extremt kort om tid redan – 

beslöts att inte skjuta det till nästa styrelsemöte, utan istället göra det via mejldiskussion inom 

styrelsen och klart före januari månads utgång. Den junioransvarige tar därefter kontakt med 

Martin Löfgren för att diskutera upplägg och framtid. 

 

 

8. Våravslutningen 

Beslöts att inbjudan ska annonseras på hemsidan och informeras till ÖMBF:s alla klubbar. Inga 

reserverade platser denna gång, utan fri anmälan från start – först till kvarn. 

 

 

 

9. Klubbfrågor 

Inga klubbfrågor väcktes. 

 

 

 

10. Övriga frågor 

 

Rekryteringsutbildning 

Helena Gustavsdotter redogjorde för den kurs i rekrytering i SBF:s regi som hon deltagit i. Hon 

rekommenderade denna varmt och framförde att den legat till god grund för Norrköpingsbridgens 

planläggning och genomförande av rekrytering av nya kursdeltagare. Det var styrelsens mening att 

bjuda in till en sådan utbildning i distriktet, med Micke Melander som kursledare (var kursledare 

för SBF-utbildningen). CRA kontaktar Micke. 

 

Vidare informerade Helena om att MINI-bridge varit suveränt som inkörsport till de kommande 

bridgekurserna. 

 

 

 

 



 
 

40-kronan 

Frågan ställdes om ”40-kronan”, den som klubbar får betala extra till SBF för varje icke-medlem 

som deltar i klubbens tävlingar. ”40-kronan” återbetalas av SBF till klubben ifall spelaren blir 

medlem inom en månad från det att tävlingen registrerades och klubben rapporterar om tävlingen 

till SBF. Den fråga som restes var ifall det inte var möjligt för SBF att låta en spelare få delta en/två 

gånger utan att vara medlem, då administrationen – i alla led – rimligen måste vara dyrare än 

dessa 40 kr.  

 

CRA svarade för SBF:s ståndpunkt angående 40-kronan. 40-kronan infördes en gång i tiden för att 

sätta press på klubbarna att inte se mellan fingrarna med spelare som inte är medlem i 

förbundsansluten klubb. Det gäller såväl dem som varit medlemmar men som glömt betala sin 

medlemsavgift, som dem som notoriskt anser att medlemskap inte är en solidaritetsfråga – ”andra 

kan gott betala för mig”-mentaliteten. 

 

Genom 40-kronan kan klubbarna tillåta icke-medlem att delta, men det kostar dem i så fall 40 

kronor för varje gång en icke-medlem spelar. Endera tar klubben in 40 kr utöver ordinarie 

startavgift för spelaren ifråga (det blir då på sikt billigare att bli medlem) eller står klubben själv för 

extraavgiften. Således blir det ett incitament för klubben att agera, istället för att passivt låta 

spelare komma undan. 

 

Det vore (kanske) önskvärt att en spelare skulle kunna få prova på att spela på klubb en eller två 

gånger utan att denne (eller klubben) drabbas av 40-kronan. Problemet är att det inte finns någon 

applikation i SBF:s register som indikerar ifall en och samma spelare ”provspelat” en-två gånger på 

en klubb eller på flera klubbar.  

 

Ser man det som en investering i att spelaren får provspela säg två gånger på sin klubb utan att 

vara medlem och utan att betala extra, står klubben för kostnaden (= 40 kr/tillfälle). I annat fall får 

klubben endera utkräva de extra 40 kr eller se till att spelaren faktiskt blir medlem. 
 
 
 

9. Nästa styrelsemöte 

Telefonmöte söndagen den 24 mars 2019, kl 19.00. 

 

 

10. Utlägg i samband med mötet 

AKÅ: Bil 21 mil à 18.50 kr   389 kr 

IAN: Bil 10 mil à 18.50 kr   185 kr 

EMS: Bil 7 mil à 18.50 kr   130 kr 

CRA: Bil 9 mil à 18.50 kr   167 kr 

PMA: Smörgåstårta enl kvitto 406 kr 

 

 

 

 



 
 

11. Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl 18.45. PMA tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Vid protokollet:          Justeras: 

 

 

Carl Ragnarsson          Per Malmström 


