
 

 

Jämtland-Härjedalens Bridgeförbund 
 

 

Verksamhetsberättelse 180501--190430 
 

 

Styrelse och revisorer 

Styrelsen har bestått av Mia Breding  ordförande 

  Kenneth Fredriksson sekreterare 

  Bo Jonsson  kassör 

Olle Axne 

Tomas Hörnfeldt 

Ingrid Roth 

Mona Nyberg 

Magnus Mattsson 

 

Suppleanter  Göran Kullberg 

  Kjell Starlander    

       

Revisorer  Leif Trapp 

Åsa Axne vald vid årsmötet men senare borttagen då Olle Axne sitter 

med i styrelsen vilket kan ses som olämpligt. En av suppleanterna går 

upp som ordinarie 

   

Revisorssuppleanter Carina Hallkvist 

  Yvonne Elg 

 

Valberedning Kennet Nilsson 

  Jöns Johansson    

 

Under året har styrelsen haft 8 protokollsförda möten.   

 

 

Tävlingsverksamhet 

 

Sommarbridge har som tidigare år genomförts under perioden juni-augusti. Totalt har 13 

deltävlingar spelats med rallyberäkning, deltagarsnittet blev 12,7 par. Föregående år var 

deltagarsnittet 14,9 par. Priser delades ut till de bäst placerade i rallyt samt till spelare som deltagit 

i samtliga deltävlingar.  

 

DM-tävlingar, vid föregående årsmöte beslöts att ta bort kvalen i mixed och par eftersom det varit 

problem med att spelare inte kunnat kvala men gärna velat spela DM-finalen. 

 

DM-Mixed  14 par (föregående år 15 par i finalen) 

1:a  Åsa Axne – Leif Trapp, Storsjöbygdens BK 

2:a  Evy Melander – Kenneth Hallqvist, Frösö BK/Storsjöbygdens BK 

 

DM Veteraner Inställt då endast 5 par var anmälda 

 

 

 

 



 

 

DM Damer  22 par (föregående år 28 par) 

1:a  Helena Hansson – Anette Winge, Storsjöbygden/Krokom-Föllinge   

2:a  Annica Hallgren – Teresia Didriksson, Hede-Vemdalen  

 

DM Par  17 par (föregående år 11 par i finalen) 

1:a  Bo Sundell – Gunnar Elmroth, Storsjöbygdens BK 

2:a  Tomas Hörnfeldt – John Hörnfeldt, Storsjöbygdens BK 

 

DM Lag  10 lag (i kvalet endast 13 lag, föregående år 19 lag) 

En översyn av reglerna för DM-kval och avancemang till finalen bör 

göras till kommande säsong 

1:a Lag TREEAB, Jöns Johansson, Carina Hallkvist, Sven-Erik Hallkvist, 

Olle Axne, Leif Trapp 

2:a Lag Stridsvagn, Gunnar Elmroth, Thomas Karlsson, Bo Sundell, 

Alexander Sandin, Morgan Svensson, PG Eliasson  

 

DM Mixed lag 8 lag (föregående år 8 lag) 

1:a Lag MAKK, Monica Näs, Anette Nilsson, Kennet Nilsson, Kenneth 

Fredriksson 

2:a Lag Tre fjärdedels Goofy, Johan Bjurström, Maria Bjurström, Irja 

Hallqvist, Kenneth Hallqvist 

 

DM Individuellt 36 spelare (föregående år 48 spelare) 

1:a Jöns Johansson, Sydjämtens BK 

1:a Bo Jonsson, Storsjöbygdens BK 

 

Allsvenskan div 4 4 lag deltog (föregående år)  

1:a Lag Winge Boys, Anette Winge, Lars Hamberg, Örjan Olofsson,  

Sven-Ove Jonsson, Kenneth Nilsson  

 Laget flyttas därmed upp i division 3 nästa säsong  

 

 

Jämtrallyt 

Under verksamhetsåret har 8 tävlingar genomförts med Jämtrally.  

Förutom 4 DM-tävlingar; Mixed, Par, Mixed-lag och Individuellt har följande tävlingar spelats: 

(Ingrid Roths vandringspris 2018-05-19 25 par ingick i rallyt för 2017/2018  

Attacus Frösösilver 2018-11-10   13 par arrangör Frösö BK 

Trettondagsträffen 2019-01-06 19 par arrangör Storsjöbygdens BK 

Bydalens Huvudtävling 2019-01-19 17 par arrangör Storsjöbygdens BK 

Silvertävling i Hackås 2019-05-04 ?? par arrangör Sydjämtens BK 

Ingrid Roths vandringspris 2019-05-11 ?? par arrangör JHBF 

  

Ingrid Roths vandringspris från 180519 ingick i förra beräkningen av rallyt för 2017/2018. 

Årets upplaga som spelas 190511 tillkommer i den slutliga beräkningen för denna säsong. 

Även en nyinsatt tävling i Hackås som arrangeras av Sydjämten 190504 kommer att räknas in i 

årets upplaga av Jämtrallyt  

 

Inför de sista två deltävlingarna har 86 spelare erhållit rallypoäng.    

 

 

 

    

 

 



 

Övriga framgångar för distriktets spelare 

 

 
Bilden från segern i Charmans Cup 2017  

Lag Stridsvagn vann allsvenskan div 2 vilket innebär att de spelar i Elitserien kommande säsong. 

Laget blev också bronsmedaljörer i SM-lag, endast 1,5 poäng från guldmedaljerna. 

 

 
 

Alexander Sandin radar upp guldmedaljer i olika internationella mästerskap. Största bedriften 

var VM-guld i klassen U21 som spelades i Wujiang Kina 9-18 augusti 2018. 

Sedan dess har det också blivit JNM guld i lag efter seger över Danmark med stor marginal.    

 

 

Övrig verksamhet 

 

En BIT-utbildning genomfördes 5 maj 2018 med 10 deltagare från länets klubbar. BIT kommer att 

ersätta nuvarande Spader som informationssystem. Därför är det viktigt att klubbarna lär sig 

använda det nya systemet för att skapa information om klubbens verksamhet. Samtidigt måste 

också medlemmarna lära sig hur man hittar informationen under de olika menyerna i BIT.   

 

 



 

Årsavslutningen med Toto-tävling på fredagen och Ingrid Roths vandringspris på lördagen 18-19 

maj blev åter en stor succé med många deltagare. Tototävling som spelades med handikapp 

samlade 20 par som avslutades med trevligt mingel samt Ingrid Roths vandringspris hela 25 par. 

 

En ny brickläggningsmaskin har inköpts med placering i bridgelokalen. Den kommer att täcka 

behovet av nya arrangerade tävlingar och vara en backup till Irja vid behov. Irja fortsätter sin 

brickläggning som tidigare. 

 

Nya bridgelagar har tillkommit fr o m 170901. Det medför att tävlingsledare med licens för steg 2 

och 3 måste genomgå en utbildning i de nya lagarna för att få behålla sin licens. Bo Jonsson och 

Mia Breding hade genomgått utbildningen för att vara kursledare vilket innebar att vi kunde 

arrangera detta lokalt. Aktuella tävlingsledare kallades till utbildning som genomfördes i 

slutet av 2018.    

 

Två försök genomfördes i januari med att arrangera DM-Veteraner. Vid båda tillfällena var det som 

mest 5 anmälda par. Spelarunderlaget för tävlingen är väl närmare 100 par. En analys bör göras hur 

en förändring kan ske för att göra alla DM-tävlingar mera populära. Endast DM-Damer har en bra 

uppslutning. 

 

Bo Jonsson deltog i ett tävlingsledarseminarium 12-13 jan -19 i Örebro. Syftet med utbildningen 

var att vidareutbilda och ge möjlighet till simuleringsträning inför 2020 års Steg 3 utbildning.  

Då vi i länet bara har en tävlingsledare med steg 3 finns ett stort behov.  

 

Tre av länets klubbar planerar en sammanslagning till kommande säsong. Storsjöbygdens BK,  

Östersunds Dagbridgeklubb och Frösö BK med samlingsnamnet Storsjöbygdens BK beräknas vara 

genomfört 190701. 

 

Förbundets 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 2019-05-10 

 

 

Mia Breding    Kenneth Fredriksson 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

Bo Jonsson    Ingrid Roth 

Kassör     

 

 

 

Olle Axne    Mona Nyberg  

 

 

 

Tomas Hörnfeldt   Magnus Mattsson 


