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  Irene Molander kassör 

Åsa Axne  
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Revisorer  Leif Trapp 
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Under året har styrelsen haft två protokollförda möten samt därutöver några möten i arbets-

utskottet. Storsjöbygdens BK hade vid säsongens slut ett medlemsantal på 96 varav 3 juniorer. 

Detta är en ökning med 9 medlemmar jämfört med året innan.  

 

Tävlingsverksamhet 

 

Östersundsmästerskapet i lag – ligan 

Årets upplaga har bestått av 2 grupper. A-gruppen bestod av 7 lag där grundspelet omfattade 21 

spelomgångar med handikappbelastning. Slutspelet genomfördes sedan i form av gröna hissen 

över 4 omgångar med bland annat trippelmatcher. Från grundspelet tog lagen med sig 25% av 

poängsumman som sedan lades ihop med poängen från slutspelet. 

 

Efter en händelserik och mycket jämn finalomgång segrade lag Pillaner på 147 p knappt före 

lag Johan Bjurström på 144 p och lag Strategen på 142 p.     

 

B-gruppen bestod av 7 lag som möttes i en enkelserie med efterföljande slutspel.  

I slutspelet möttes 1:an och 2:an från gruppspelet, 3:an mot 4:an och 5:an mot 6:an. 

Segrade gjorde lag Slamkryparna med Pia Karlstedt som besegrade lag Alert med Marianne 

Lundstedt. I kampen om 3:e platsen vann lag Kortlapparna med Leif Allonen över lag Sol med 

Carina Sollander.   

 

Onsdagsbridgen 

Onsdagsbridgen omfattade 34 tävlingskvällar varav samtliga spelades med rallypoäng förutom 

avslutningstävlingen. Två av tävlingskvällarna arrangerades också simultantävling. Efter att 

haft nytt deltagarrekord flera år i följd blev det en liten minskning med ett snitt på 16,9 par. 

Systemet med jourspelare är populärt vilket många spelare utnyttjade när man var spelsugen 

och inte fått tag på en partner. Som tidigare lottades trisslotter ut i förhållande till antalet 

deltagande par. 
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Priser utdelades till de 15 bäst placerade spelarna som lyckades samla ihop flest rallypoäng.  

Totalt erövrades rallypoäng av 92 spelare. Segrade gjorde Marcus Sahlin med 391 poäng före 

Bo Jonsson 375 p och Göran Kullberg 369 p. 

 

Trettondagsträffen 

Årets upplaga av silvertävlingen Trettondagsträffen samlade 22 par. Tävlingen vanns 

överlägset av Leif Trapp – Gunnar Elmroth före Börje Dahlberg – Andreas Westman. Tredje 

prisplatsen gick till Åsa Axne – Leif Ruthström. 

 

Storsjöträffen 

Eftersom EM arrangerades i Tromsö bara någon vecka efter att Storsjöträffen skulle spelats så 

beslöts att inte köra Storsjöträffen 2015. Den är i stor grad beroende av våra norska vänner som 

nog i första hand koncentrerar sig på Tromsös stora tävling. Samtidigt firades J-H 

distriktsförbund 50 år som därmed gav länet en guldtävling under sommaren.  

 

DM-lag kval och final 

Antalet lag i DM-kvalet har under de senaste åren minskat och stannade i år på 19 deltagande 

lag. Finalen avgjordes sedan med 10 lag.  Med idel segrar blev lag Sydjämten DM-mästare. 

Silver till lag Strategen samt brons till lag Håll & Co.      

 

DM-tävlingar 

Storsjöbygdens BK har även detta år haft stora framgångar i DM-tävlingarna.    

 

DM-Damer 1:a Pernilla Näs – Åsa Axne 

2:a Maria Bjurström – Mia Breding 

   

DM-Mixed 1:a Pernilla Näs – Hans-Ove Sandin 

2:a Anette Nilsson – Kennet Nilsson 

 3:a Ann-Helen Engström – Sören Sjöström 

 

DM-Veteraner 2:a Olle Axne – Leif Trapp 

 

DM-Par 2:a Thomas Karlsson – Morgan Svensson  

  

DM-Lag 2:a Lag Strategen – Olle Axne, Leif Trapp, Gunnar Elmroth samt 

   Leif Ruthström   

 

DM-Individuellt 1:a Kenneth Fredriksson 

 2:a Göran Mattsson 

 3:a Ingrid Roth 

 

 

 

SM-finaler 

 

Lag-SM 

Lag-SM semifinal i Östersund vanns klart av Lag Strategen. I efterföljande SM-final blev det 

sedan en 9:e plats. På 5:e plats kom lag Börgesson där Bo Sundell spelade. 

 

 

 

 

 

 



 

Lag-SM Veteraner 

Lag Olle Axne med lagkamraterna Leif Trapp, Gunnar Elmroth, Gunnar Andersson, Börje 

Dahlberg och Peter Görnandt upprepade fjolårets insats och tog hem silvermedaljerna.  

 

 
 

SM-Par 

I SM-finalens kvaltävling deltog 6 spelare från klubben. Paren bestod av Leif Trapp – Gunnar 

Elmroth, Thomas Karlsson – Morgan Svensson samt Monica Näs – Bernt Näs. 

 

Till den slutliga finalen tog sig Leif Trapp – Gunnar Elmroth samt Thomas Karlsson – Morgan 

Svensson. Denna gång uteblev dock topplaceringarna med en 17:e respektive 27:e plats.   

 

SM-lag juniorer 

Under helgen 9-10 maj spelades JSM Lag i Överum. Nio lag deltog och 8 matcher á 12 brickor 

spelades för att få fram 2015 års svenska mästare. 

 

 
Lag Hans-Ove Crew med Mikael Rimstedt, Adam Stokka, Johan Karlsson och Alexander 

Sandin spelade stabilt, vann samtliga matcher och tog hem årets ädlaste medaljer. 

 

 

 

 



 

Allsvenskan 

 

Elitserien 

Det blev en tung säsong för lag Morgan Svensson i Elitserien som tagit medalj de två senaste 

åren. Nu blev det en 10:e plats och därmed nedflyttning till division 2 kommande säsong. 

 

DIV III 

I div III representerades Storsjöbygden av 3 lag. På 5:e plats lag Johan Bjurström, 6:a lag Olle 

Axne samt 9:a lag Team Ångsta som får börja om i division 4.  

 

DIV IV 

7 lag ställde upp i årets omgång av div 4. Storsjöbygden var representerat av lag Hörnet och lag 

Göran Mattsson. Lag Hörnet vann serien och spelar därmed i division 3 kommande säsong.     

 

Övriga framgångar nationellt och internationellt 

 

VM för spelare U16 

WBF arrangerade VM för spelare under 15 år i Istanbul Turkiet 13-19 augusti 2014 där vår 

duktige junior Alexander Sandin fanns med i landslaget som representerade Sverige. I matchen 

om bronsmedaljerna förlorade man matchen mot Kina och därmed blev resultatet en hedrande 

4:e plats.  

 
Alexander Sandin -- JVM – Kids U16 

 

 

 

EM Tromsö 

Europamästerskapet 2015 arrangerades i Tromsö Nordnorge och blev en stor framgång för våra 

svenska representanter och då inte minst för våra duktiga spelare i Storsjöbygdens BK.  

 



EM Öppna Seniorer Lag 

 
Grabbarna i lag Take, Kalle Aldeborg, Gunnar Elmroth, Kent Karlsson och Leif Trapp gjorde 

inga fans besvikna denna dag utan spelade precis lika stabilt som de gjort under hela EM. 

Finalen mot det norska laget Sagg vanns med totalt 129 - 44 över 3 x14 brickor. 

Även i denna match gav motståndarna upp efter tre segment, det säger lite om hur överlägsna 

de var i detta mästerskap. 

 

 

EM Kids Lag 

 
Även här var det stora framgångar för vår duktiga junior Alexander Sandin. Laget var ytterst 

nära att ta hem guldmedaljerna men fick på slutet nöja sig med brons vilket var en fantastisk 

bedrift. 

 



 

Svenska Cupen 2014 

Lag Narre med Gunnar Elmroth, Leif Trapp, Morgan Svensson, Thomas Karlsson och Bo 

Sundell avancerade fram till kvartsfinal där det dock tog stopp för laget. 

 

 

Klubbens ekonomi 

Beträffande den ekonomiska verksamheten för året hänvisas till kassörens och revisorernas 

rapporter. 

 

Till sist får styrelsen tacka för det gångna verksamhetsåret och ställa sina platser till förfogande   

 

Östersund 2015-08-16 
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