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Verksamhet 

Verksamheten med planerade tävlingar upphörde i mitten av mars 2019 på grund av Corona-

pandemin. Det gångna verksamhetsåret som omfattar 14 månader efter periodförändringen har 

inte inneburit något spel i spellokalen. I stället har tävlingsverksamheten genomförts på nätet 

via BBO och Real Bridge.  

 

Planeringen är att starta upp tävlingsverksamheten i vår spellokal med start i samband med nya 

verksamhetsåret. Även om smittorisken är låg efter vaccineringar har klubben infört en rad 

åtgärder för att minska risken ytterligare. Framför allt genom att alla använder visir och 

utnyttjar dessutom befintliga bordskryss så länge inte restriktionerna har upphört.  

  

Styrelsen för verksamhetsåret 2020/2021 har haft 8 protokollförda möten samt därutöver möten 

i arbetsutskottet. Storsjöbygdens BK hade vid säsongens slut ett medlemsantal på 104 varav  

1 junior. Det är en minskning med 57 medlemmar sedan föregående år. Nu när det blir Live 

Bridge igen så kommer nog ett antal att återkomma och betala in medlemsavgiften för 2022.  

 

Uppehållet på 1,5 år pga pandemin kan innebära en risk att ett flertal inte återvänder till våra 

bridgebord. En rundringning till våra medlemmar har genomförts för att aktivera dessa på nytt. 

Nybörjarkurser och fortsättningskurser kommer att planeras in för att fånga upp de spelare som 

nyligen påbörjade sin bridgebana innan pandemin.  
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Tävlingsverksamhet 

Storsjöbygdens BK har under verksamhetsåret arrangerat både ligatävlingar och partävlingar 

via BBO. Ett 50-tal av klubbens medlemmar har varit aktiva med spel på nätets tävlingar.  

Flera av våra mest meriterade spelare har också varit verksamma på internationella tävlingar. 

Man kan konstatera att det finns en klar fördel med spel på nätet eftersom den geografiska 

placeringen inte har någon betydelse. Därmed undviks resor och startfälten kan bli betydligt 

större. 

 

Östersundsmästerskapet i lag – ligan 

Under perioden 200903—210121 spelades 16 ligamatcher i 2 omgångar med 9 lag.  

Överlägsen seger till lag Strategen med Gunnar Elmroth, PG Eliasson, Leif Trapp, Åsa Axne 

och Olle Axne. Mycket hårt däremot om andra platsen. 

1:a Lag Strategen, Gunnar Elmroth   251,6 poäng   

2:a Lag Goof Troop, Johan Bjurström   206,2 poäng 

3:a Lag Fanbyns Hall of Fame, Sven-Erik Hallqvist  206,0 poäng     

 

Ytterligare ett lag tillkom under perioden 210204—210401 då 10 lag avverkade 9 matcher. 

Återigen var Strategen starkast men den här omgången var det ytterst jämt mellan de 4 bästa 

lagen.  

1:a Lag Stategen, Gunnar Elmroth   109,7 poäng   

2:a Lag Pillaner, Pernilla Näs   106,9 poäng 

3:a Lag Kkhamm On, Kenneth Fredriksson  106,7 poäng     

 

Vårens omgång 2 avgjordes med 8 lag som avverkade 7 matcher. Nya segrare denna omgång 

med Lag Alissa i topp. Laget bestod av Mikael Johansson, Göran Kullberg, Margaretha 

Nilsson, Rolf Nilsson, Bo Jonsson och Marcus Sahlin.  

1:a Lag Alissa, Mikael Johansson   102,9 poäng   

2:a Lag Pillaner, Pernilla Näs     96,8 poäng 

3:a Lag Strategen, Gunnar Elmroth     91,8 poäng     

 

Samtliga ligaomgångar spelades om silverpoäng samt med dubbelt handikapp. Prispengar 

avsattes med 25% av nettot. Med tanke på klubbens svåra ekonomiska läge vädjades till lagen 

att efterskänka sin prissumma vilket lagen också gjorde till klubbens stora tacksamhet.   

 

Partävlingar på BBO 

Storsjöbygdens BK startade upp med partävlingar på BBO under hösten 2020. Totalt spelades 

36 partävlingar under perioden 200902—210526. Efter en trög start med endast 2-3 bord i 

början ökade antalet par till att snitta på 5-6 bord. För att klara hyreskostnaden avsattes hela 

startavgiften till den kostnaden. Stort tack till alla som ställde upp och spelade på onsdagarna.  

 

Ekonomi 

Coronapandemin har inneburit stora ekonomiska problem för klubben. Under perioden mars 

tom september 2020 genomfördes inga tävlingar vilket innebar att hyresintäkterna uteblev 

medan hyreskostnaden för den tiden uppgick till ca 55 000 kr. Även sedan spelet på BBO 

kommit igång minskade klubbens saldo för hyreskostnader kontinuerligt. För att klara hyran 

beslöts att alla spelavgifter skulle gå till hyreskostnaden.  

 

Några prispengar för den avbrutna säsongen 2019/2020 hade inte betalats ut. En skrivelse 

skickades ut till samtliga pristagare med uträknade vinstbelopp. Samtidigt vädjade klubben att 

om möjligt efterskänka prispengarna pga det ekonomiska läget. Samma förfarande gjordes 

också till lagen som spelade ligan på BBO. Stort TACK till alla som efterskänkte sina 

prisbelopp.   

 

Vid senaste styrelsemöte beslöt de ledamöter som har ett fast arvode att efterskänka 30% av  

sitt arvode för det gångna verksamhetsåret. 



 

 

Trettondagsträffen 

Årets upplaga av silvertävlingen Trettondagsträffen spelades på BBO med 18 par. Allt 

fungerade till belåtenhet med arrangemanget. En klar fördel med nätspel är att spelare kan delta 

oavsett var man befinner sig. Hela 7 spelare deltog i tävlingen med klubbadress utanför länet.    

Det blev dock hemmaseger genom Bo Sundell och Hans-Ove Sandin.   

1:a Bo Sundell – Hans-Ove Sandin, Storsjöbygdens BK 483 poäng 

2:a Åsa Axne – Leif Ruthström, Storsjöbygdens BK/BK Björken 475 poäng 

3:a Alexander Sandin – Andreas Abdragi, Storsjöbygdens BK/BK S:t Erik 461 poäng 

 

 

DM-tävlingar 

Samtliga DM-tävlingar har spelats på BBO under våren 2021 förutom DM-Individuellt som 

spelades i slutet av verksamhetsåret. Storsjöbygdens BK har även detta år haft stora framgångar 

i DM-tävlingarna Här nedan par där spelare från klubben varit representerade.    

 

DM-Damer 1:a Anette Nilsson – Laila Pettersson 

2:a Monica Näs – Pernilla Näs 

 3:a Helena Hansson – Anette Winge 

   

DM-Mixed 1:a Pernilla Näs – Thomas Karlsson 

 2:a Åsa Axne – Leif Ruthström 

3:a Helena Hansson – Bo Sundell 

 

DM-Par 1:a Leif Trapp – Olle Axne 

 2:a PG Eliasson – Gunnar Elmroth 

3:a Alexander Sandin – Thomas Karlsson 

  

DM-Veteraner 1:a Leif Trapp – Olle Axne 

 2:a Göran Kullberg – Mikael Johansson 

 3:a Kenneth Hallqvist – Clas-Göran Persson 

 

DM-Individuellt 3:a Kenneth Fredriksson 

 

DM-Lag 1:a Lag Team Ångsta – Monica Näs, Pernilla Näs, Åsa Axne, Kenneth 

Fredriksson 

  2:a Lag Stridsvagn - Thomas Karlsson, Morgan Svensson, Alexander  

 Sandin, Bo Sundell, Gunnar Elmroth, PG Eliasson  

 3:a Lag Goof Troop – Johan Bjurström, Clas-Göran Persson, Maria 

Bjurström, Kenneth Hallqvist, Ola Östlund, Hans-Ove Sandin  

 

DM-Lag Mixed 1:a Lag Åsabyn – Åsa Axne, Olle Axne, Carina Hallqvist,  

  Sven-Erik Hallqvist 

 2:a Lag MAKK – Monica Näs, Kenneth Fredriksson, Anette Nilsson, 

Kennet Nilsson 

 3:a Lag Mixedvagn – Pernilla Näs, Thomas Karlsson, Alexander 

Sandin, Sanna Clementsson 

 

  

Allsvenskan 

Seriesystemet allsvenskan blev inställd pga pandemin. Istället ordnade bridgeförbundet en 

online allsvenska på BBO istället. Alla lag som tillhörde serierna från elitserien ner till division 

3 fick möjligheten att anmäla sig. Resultaten i respektive division påverkade inte upp och ner-

flyttning till 2021 års allsvenska.  

 



 

 

ELITSERIEN 

Totalt deltog 10 lag i Elitserien. Lag Storsjöbygdens BK med Morgan Svensson, Gunnar 

Elmroth, PG Eliasson, Bo Sundell, Leif Trapp, Thomas Karlsson, Alexander Sandin, slutade på 

2:a plats endast 1,3 poäng efter vinnande Lag Skalman.  

 

DIV II 

Totalt deltog 34 lag som var uppdelade på 5 grupper. Storsjöbygdens Lag Axne med Olle 

Axne, Åsa Axne, Pernilla Näs, Ted Olows, Andreas Hörnfeldt kom 3:a i sin grupp som bestod 

av 6 lag. 

 

DIV III 

Totalt deltog 69 lag fördelade på 11 grupper. Storsjöbygdens lag Goof Troop med Johan 

Bjurström, CG Persson, Tomas Hörnfeldt, John Hörnfeldt slutade på 2:a plats i sin grupp som 

bestod av 6 lag.   

 

DIV IV 

J-H Bridgeförbund startade också upp en tävling för lag i div 4. Det var 4 lag som anmälde sitt 

intresse. Lag MAKK med Monica Näs, Anette Nilsson, Kennet Nilsson och Kenneth 

Fredriksson vann gruppen.      

 

 

SM-finaler 

SM-veckan i Örebro blev också inställd liksom föregående år. SM-veckan genomfördes ändå 

via Real Bridge och BBO. Morgontävlingarna spelades på BBO medan övriga inklusive SM-

finalerna spelades på nya Real Bridge som såg dagens ljus i december 2020.  

 

Systemet använder både kamera och mikrofon vilket gör att spelarna ser varandra vid bordet 

samt kan konversera. När spelet startar ser man bara en av motståndarna vilken man också kan 

prata med. Tekniskt finns också fördelar med automatiskt stopp efter hoppande bud samt 

omöjligt att göra revok mm.  

 

SM-par Mixed 2021 

Två par representerade klubben i finalen.  

Pernilla Näs – Thomas Karlsson kom på 5:e plats 

Helena Hansson – Bo Sundell slutade på 37:e plats 

 

SM-par Veteraner 2021 

Två par representerade klubben i finalen.  

Ingrid Roth – Tomas Hörnfeldt kom på 41:a plats 

Göran Kullberg – Mikael Johansson slutade på 46:e plats 

 

SM-par Damer 2021 

Tre spelare representerade klubben i finalen.  

Monica Näs – Pernilla Näs kom på 6:e plats 

Anette Nilsson – Laila Pettersson slutade på 14:e plats 

 

SM-par Open 2021 

Målsättningen var att startfältet i kvalet till finalen skulle omfatta 170 lag. Det slutade med att 

115 par kom till start och tävlade om de 52 platserna till finalen. 

Sju spelare representerade klubben i kvalet.  

Alexander Sandin – Thomas Karlsson kom på 21:a plats 

Monica Näs – Kenneth Fredriksson kom på 43:e plats 

Mia Breding – Bo Jonsson kom på 69:e plats 

Carina Sollander – Inger Svärdby Hyttstrand kom på 115:e plats 



 

 

Två av paren kvalificerade sig till finalen som spelades över 102 brickor 

Monica Näs och Kenneth Fredriksson avstod finalspelet. 

Alexander Sandin och Thomas Karlsson var med i toppen när tävlingen närmade sig sitt slut. 

Efter en misslyckad sista rond förvandlades guldet till sand. En 4:e plats var ändå med beröm 

godkänt fast det säkert sved en hel del.   

 

Chairmans Cup 2021 

Tre lag innehöll spelare från Storsjöbygdens BK. Längst kom Lag Kassa B med bland andra  

Bo Sundell och Thomas Karlsson samt Lag Har It Soppa med Alexander Sandin. Båda lagen 

fick dock se sig besegrade i kvartsfinalen. 

 

Svenska Cupen 2020 

 

 
 

Lag Narre segrade i Svenska Cupen som slutspelades i november 2020. Laget bestod av 

Gunnar Elmroth, Leif Trapp, Alexander Sandin, Thomas Karlsson, Bo Sundell, Morgan 

Svensson och PG Eliasson. 

 

Efter 10 matcher med vinster stod laget som segrare. I finalen möte laget Skalman som man 

klart besegrade med 204-149. 

 

Lag-SM semifinal/final 2021 

Semifinalen i Lag-SM spelades på Real Bridge med 60 lag fördelade på 10 grupper med 6 lag i 

varje grupp. Från Storsjöbygden var två lag kvalificerade till spel. Lag Stridsvagn med Gunnar 

Elmroth, PG Eliasson, Alexander Sandin, Thomas Karlsson, Bo Sundell, Morgan Svensson var 

rankade som trea av samtliga lag. Det var heller ingen tvekan om avancemang till finalen som 

de nästan gjort klart inför sista matchen. 

 

Det andra laget var Lag Team Ångsta med Kenneth Fredriksson, Monica Näs, Pernilla Näs och 

Åsa Axne. Laget svarade för en godkänd prestation med en 4:e plats och endast en förlust. 

 

I den slutliga SM-finalen hade lag Stridsvagn inget större flyt med spelet och slutade på 8:onde 

plats av 10 lag. 



 

  

Internationellt 

 

Nordiska Mästerskapen 

Nordiska Mästerskapen i lag spelades på RealBridge 29-30 maj -21. I tre av klasserna tog 

Sverige hem guldmedaljerna. I Veteranlaget spelade Gunnar Elmroth – PG Eliason med guld 

som resultat. Detsamma blev det för Alexander Sandin – Andreas Abragi i klassen U 26. 

 

VM-kval 

 

 
 

Samtliga svenska landslag spelade kval till VM på Real Bridge 23-28 augusti. I veteranklassen 

deltog Gunnar Elmroth – PG Eliasson tillsammans med Björn Wenneberg-Göran Selldén samt 

Johnny Östberg-Anders Morath. Laget slutade på 5:e plats av 24 lag vilket innebär att Sverige 

finns representerat i VM-finalen som spelas i Italien 27 mars – 9 april 2022. 

 

Övrigt internationellt 

Pandemin har inneburit att bridgetävlingar på nätet via BBO och Real Bridge har blivit allt 

vanligare. Internationellt är det en stor fördel med detta då man inte behöver träffas för spel i 

gemensamma lokaler. Under senaste året har en rad internationella turneringar i lag 

genomförts. Flera av våra spelare i Storsjöbygden har deltagit i dessa turneringar.  

 

Troligen har spel på nätet kommit för att stanna. Även på nationell nivå är det enkelt att 

genomföra tävlingar via nätet där geografiska avstånd inte spelar någon roll. Naturligtvis 

kommer det inte att ersätta våra klubbtävlingar där vi möts och trivs i gemensam tillvaro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 2021-09-12 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Gunnar Elmroth   Kenneth Fredriksson 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Bo Sundell    Mia Breding 

Kassör 

     

 

_____________________________  _____________________________ 

Göran Kullberg   Bo Jonsson 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Mikael Johansson   Carina Sollander  

    
 

 

 
 


