
                     
ÖSTRA MELLANSVENSKA BF 
 

 

Ordförande:   Per Malmström, per826@hotmail.se , 070-591 79 68 (m) 
Sekreterare:  Carl Ragnarsson, cmdrcalle@gmail.com, 013-20 75 27 (a), 070-678 28 90 (m) 
Kassör   Anneli Kåberg, annelie.kaberg@telia.com, 070-522 07 55 (m) 
 

 

Protokoll vid ordinarie styrelsemöte 
 
Datum och tid: Söndagen den 28 mars, kl 19.00. 
Plats:     Telefonmöte. 

 
Närvarande:  PMA, Per Malmström, ordf     Frånvarande: LTH, Lars Thylén 

    LMG, Lars-Magnus Gustafsson, v ordf            
     IAN, Ingegärd Andersson 
     AKÅ, Annelie Kåberg  
     BPE, Björn Pedersen                
      CRA, Carl Ragnarsson 
      EMS, Else-Maj Sigfridsson  
      MÅF, Marie Åfors     
 

1.   Mötet öppnas 
 Mötet öppnades av ordförande PMA kl 19.05. 
 

2.  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

3.  Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet från sammanträdet den 7 februari 2021 lades till handlingarna. 
 

4.  Klubbfrågor 
o Inspirationssprutan 

MÅF berättade om Inspirationssprutan, som är ett nytt spännande upplägg och spelas på 
RealBridge och där lagspel kombineras med genomgång av spelade brickor inom laget med 
assistans av TL/handledare. Alla spelare inom ÖMBF är välkomna. Tävlingen omfattar totalt 
sex fristående söndagar under våren, där spelet börjar kl. 16 och beräknas vara klart före kl. 
19. Först samlas varje lag vid ett gemensamt lagbord. Sedan förs respektive par automatiskt 
till ett bord där de spelar 6 brickor mot ena paret i motståndarlaget, medan lagkamraterna 
spelar samma brickor mot motståndarlagets andra par.  När de sex brickorna är 
färdigspelade återsamlas hela laget vid sitt "lagbord", för genomgång tillsammans med 
lagkamraterna och TL/handledare. Därefter flyttas man till nya 6 brickor mot nya 
motståndare och sedan ny genomgång, varefter dagens tredje och sista 6-brickorsrond 
startar. Totalt spelas alltså 18 brickor vid varje tävlingstillfälle. Inspirationssprutan har blivit 
mycket populär, men ytterligare rekrytering är förstås önskvärd. 
 



5. DM-tävlingarna 
o DM Lag final 

Första sammandraget, tre ronder, spelades den 27 mars och fungerade organisatoriskt sett 
bra. Dels med det elektroniska line up-formulär Roger Hilmersson byggt till varje lags 
kapten att mata in sin line up i, dels att kaptenerna i det närmaste mangrant redan från 
start följde instruktionerna till punkt och pricka, så att matcherna kunde startas i tid av den 
centrala tävlingsledningen (Ryszard Sliwinski, Uppsala, och Roger Hilmersson, Linköping). 
 
De avslutande sex ronderna spelas med samma upplägg helgen 10-11 april. 
 
SBF har nu fått klart hur många lag från ÖMBF som går vidare till SM-semifinalen helgen 24-
25 april. Med anledning av pandemin har antalet lag runt om i landet som kvalat, i det 
närmaste halverats, varför vårt distrikt får rekordhöga 13 (!) lag vidare. Det innebär att det 
inte enbart är de tio DM-finalisterna som alla är garanterade att spels SM-semifinal, utan 
även – i första hand – de tre bästa treorna från ÖMBF:s DM-semifinalspel.  
Dessa tre är: Stigtomta Ingegärd (29.40 VP), MÅNE (27.30) och Gamleby (26.35). 
 
SM-semifinalspelet kommer, liksom så småningom även SM-finalen, att spelas online på 
plattformen RealBridge. 
 

o DM Par Dam 
Kommer att spelas online på BBO lördagen den 17 april. Tävlingen har tidigarelagts en (1) 
dag i förhållande till det ursprungliga tävlingsprogrammet, för att inte kollidera med 
Inspirationssprutan som spelas söndagar. 
 
Inbjudan publicerades (och annonserades som egen nyhet) på ÖMBF:s hemsida den 12 
mars samt skickades den 27 mars ut till samtliga damspelare inom ÖMBF:s anslutna 
klubbar, de damer som har mejladress registrerad i SBF:s medlemsregister.  
 
Startavgiften kommer att vara densamma som i DM Par Mixed, d v s 120 kr/spelare, vilken 
inkluderar såväl den obligatoriska SM-avgiften (100 kr) som BBO-avgiften och ”mp”-
avgiften (ca 8 kr). Avgiften ska vara betald till ÖMBF bankgiro senast den 15 april (framgår 
av inbjudan). Tävlingsledare blir Carl Ragnarsson. 
 

o DM Par Veteran 
Kommer att spelas online på BBO lördagen den 8 maj. Tävlingen har tidigarelagts en (1) dag 
i förhållande till det ursprungliga tävlingsprogrammet, för att inte kollidera med 
Inspirationssprutan som spelas söndagar. Inbjudan kommer att publiceras på ÖMBF:s 
hemsida (och även annonseras som egen nyhet) veckan efter påsk. Den kommer även i 
andra halvan av april att mejlas ut till samtliga veteranspelare inom ÖMBF, givet att dessa 
har mejladress registrerad i SBF:s medlemsregister.  Startavgift: samma som i DM Par Dam. 
Tävlingsledare blir Carl Ragnarsson. 
 



o DM Par Open 
Kommer att spelas online på BBO lördagen den 29 maj. Inbjudan kommer att publiceras på 
ÖMBF:s hemsida (och även annonseras som egen nyhet) i senare halvan av april. Den 
kommer även i andra halvan av april att mejlas ut till samtliga spelare inom ÖMBF, givet att 
dessa har mejladress registrerad i SBF:s medlemsregister.  
Startavgift: samma som i DM Par Dam.   
 

6.  TL-utbildningarna våren 2021 
Beslöts att de p g a pandemisituationen uppskjutna TL- och Ruter-utbildningarna ska äga rum 
hösten 2021: 30 oktober (Steg 1, del 1), 6 nov (Steg 1, del 2), 7 nov (Ruter grund) samt 27-28 nov 
(Steg 2). Kursledare återkommer vi till. 
   

7.  Övriga frågor 
o ”Nykomlingen” (DM Lag) 

Till kommande säsonger ska det stå i instruktionerna att heatansvarig för DM-kvalheaten 
ska kontrollera ifall det finns ”nykomlingslag” och i så fall informera ÖMBF kassör. 
 

8.  Nästa möte 
Söndagen den 30 maj 2021, kl 19.00. Mötet blir ett telefonmöte. 
 

9.  Mötet avslutas 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.13. 

 
 
 
Vid protokollet:        Justeras: 
 
Carl Ragnarsson        Per Malmström       
Sekreterare          Ordförande  


