
Verksamhetsberättelse 2021-2022 
Inledning 

För att få en harmonisering med SBF:s verksamhetsår har innevarande verksamhetsår förlängts med 

två månader, enligt beslut vid föregående årsmöte. Även innevarande spelår har påverkats av 

pandemin. Framförallt med vikande deltagarsiffror i klubbens tävlingar. En situation som delas med 

många andra bridgeklubbar i Sverige. 

 

Styrelsen  Roll  Läget inför 2021–2022  

Johan Karlsson Ordförande   i tur att avgå 2022 

Sven Gustavsson Kassör  i tur att avgå 2022 

Margareta Berglöf Sekreterare  i tur att avgå 2022 

Roland Axelsson Vice ordförande 2021-2023 

Pierre Berg  Ledamot    2021-2023 

Jörgen Wikman Ledamot  i tur att avgå 2022 

Sabina Wilhelmsson Ledamot    2021-2023 

Lars Wetterskoog Suppleant  i tur att avgå 2022 

Maria Erninge  Suppleant  i tur att avgå 2022 

 

Övriga 

Jonny Länk  Valberedning i tur att avgå 2022 

Gun-Britt Andersson Valberedning i tur att avgå 2022 

Åke Sandström Revisor  i tur att avgå 2022 

Torbjörn Ström Revisor  i tur att avgå 2022 

Astrid Tengelin Festkommitté i tur att avgå 2022 

Åsa Karlsson  Festkommitté i tur att avgå 2022 

Pierre Berg  Festkommitté i tur att avgå 2022 

Johan Karlsson Ruteransvarig i tur att avgå 2022 

Åsa Karlsson  Ruteransvarig i tur att avgå 2022 

Dan Allvin  Stugfogde  i tur att avgå 2022 

Marianne Högblad Stugfogde  i tur att avgå 2022 

 

 

 

 



Klubbspelet 
40 ordinarie spelkvällar genomfördes, med ett genomsnitt på drygt 11 par.  

Sommarbridgen hade ett snitt på cirka 2 bord. 

KM-individuellt 2021 

1) Tommy Wilhelmsson 

2) Margareta Berglöf 

3) Johan Karlsson 

Julskinkan 2021 

1) Johan Karlsson – Pierre Berg 

2) Roland Axelsson – Walter Högberg 

3) Jonny Länk – Bengt Karlsson 

 

Höstserien 2021 

1) Johan Karlsson och Pierre Berg 

3) Benny Bjur och Sabina Wilhelmsson 

 

KM-par 2022 

1) Johan Karlsson – Pierre Berg 

2) Benny Bjur – Sabina Wilhelmsson 

3) Dan Allvin – Ronny Thanberg 

Hälleforsligan  

Spelades en tisdagskväll. Segrare blev lag ”Pierre”. I laget spelade Pierre Berg, Johan 

Karlsson, Lars Wetterskoog och Torbjörn Ström. 

Klubbmatcher 

Inga klubbmatcher arrangerades under verksamhetsåret. 

Övrigt spel 

 

Allsvenskan 

Ett Hällefors lag kom till start och slutade på 5:e plats i div III norra Svealand. Laget bestod 

av Pierre Berg, Benny Bjur, Åsa Karlsson, Astrid Tengelin och Sabina Wilhelmsson. 

 

Nerikeligan 

2 lag med Hälleforsanknytning deltog. ”Hällefors BK Högberg” med bland annat Pierre Berg 

och Johan Karlsson, kom på 5:e plats i elitserien. Hällefors BK Tengelin segrade i div III.  

I laget spelade Astrid Tengelin, Sabina Wilhelmsson, Benny Bjur, Åsa Karlsson, Pierre Berg, 

Bengt Karlsson och Tommy Wilhelmsson. 

 



DM/SM lag 

Johan Karlsson kom på 3:e plats i DM och på 4:e plats i SM-semin.  

 

DM/SM par 

Astrid Tengelin och Åsa Karlsson spelade DM-dam och slutade på 13:e plats. Johan Karlsson 

spelade hem bronspengen i mixed tillsammans med Klara Gustafsson, Örebridgen. Dan 

Allvin och Sabina Wilhelmsson slutade på 12:e plats i samma tävling. Johan Karlsson segrade 

i DM öppen klass, i par med Johannes Matsson, Örebridgen. 

 

Krokbornstävlingen 

Spendrups sponsrade som flera år tidigare med dryck i form av lokavatten.  

Tävlingen genomfördes på ett bra sätt och lockade hela 29 par. 

1) Johan Karlsson – Johannes Matsson 

2) Markus Hedström – Mikael Johansson (Åmåls BS, Karlstad BK) 

3) Anki Johansson – Rolf Johansson (Örebridgen) 

12) Dan Allvin – Ronny Thanberg 

16) Bengt Karlsson – Annika Sundelin 

21) Benny Bjur – Sabina Wilhelmsson 

24) Åsa Karlsson – Astrid Tengelin 

29) Sven Gustavsson – Marianne Högblad 

 

Stadgeändringar 

På årsmötet 2021 godkändes ändringar i 2 paragrafer, enligt nedan: 

 

§3 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår räknas på samma sätt som Svenska Bridgeförbundets 

verksamhetsår. 

 

§6 Föreningsmöten 

Föreningen håller ordinarie årsmöte i november månad. Kallelse sker genom styrelsens 

försorg minst en månad före mötesdagen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda minst två 

veckor före mötesdagen. Samt ett tillägg i ärendelistan ”Inkomna motioner”. 

 

Medlemsantal 

Vid årets början hade föreningen 46 medlemmar, en minskning med nio medlemmar från 

föregående år.  

 

Fester 

Inga fester arrangerades. 

 

Kurser 

Inga kurser hölls under verksamhetsåret. 



Möten 

Styrelsen har hållit nio protokollförda möten under året och ett medlemsmöte. 

70-årsjubileum 

Klubbens 70 år firades på Grythyttans Gästgivargård, med spel på dagen och festligheter på 

kvällen. Tävlingen vanns av Benny Bjur och Leif Ernstsson. Deltog gjorde ett par före detta 

klubbmedlemmar (Mats Högberg och Leif Bergsten) samt Lars Marcusson, ordförande i ÖLBF, 

var inbjuden. Klubben uppvaktades från ÖLBF med ett presentkort med syfte att komma alla 

medlemmar till godo. Saxhyttans Industrier och Ovako sponsrade med priser i tävlingen, 

även Mats Högberg skänkte en summa pengar till klubben. Fem medlemmar tilldelades 

förtjänsttecken. Sven Gustavsson tilldelades förtjänsttecken i silver med lagerkrans för sina 

exemplariska 20 år som kassör, samt ytterligare 12 år som ledamot i styrelsen. Johan Karlsson, 

Ulla Werdin, Åsa Karlsson och Peter Nemez hyllades med förtjänsttecken i silver, för minst 10-

års styrelsearbete. De två förstnämnda mottog utmärkelsen på plats.  

 

Ekonomi 

Kommentarer från kassören 

Verksamhetsåret 2021 – 2022 inleddes av en stor ekonomisk osäkerhet på grund av pandemin 

som aldrig verkade ta riktigt slut. Skulle det överhuvudtaget bli något spel att tala om och med 

en hyra som måste betalas oavsett. Fanns nog tankar att vi kanske inte kunde ha lokalen kvar, 

men det kändes som att där var vi inte riktigt än. Mitt i alltihop skulle klubben fylla 70 år. På 

ett styrelsemöte tog vi beslut om ett Jubileum och vi bestämde även vad det skulle få kosta. 

Firandet hölls på Grythyttans Gästgiveri och blev mycket lyckat. Vid spelupptakten 6:e juli 

var det 12 tappra som deltog, i mitten av augusti märktes en klar ökning och som mest under 

året var vi i alla fall 8 bord. Klart godkänt med tanke på omständigheterna. Verksamhetsåret 

2019 – 2020 var ju ännu trassligare och några priser för Höstserien kunde inte delas ut då, 

varför det fick belasta innevarande år. Silverrallyt i Krokborn genomfördes på ett bra sätt med 

bra deltagande. Starkt bidragande till vår ekonomi är försäljningen av Bingolotter genom vår 

förening, förefaller vara en bra affär även för lottköparna. Vad jag förstått har det lottats ut två 

bilar på dessa lotter, otroligt för det är ju ändå ganska få lotter. Årets resultat blev mycket nära 

det beräknade även om det på de olika kontona i vissa fall blev ganska långt ifrån rätt. 

Slutord 

Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen tacka alla medlemmar för det gångna 

verksamhetsåret och vi hoppas på många bridgetävlingar tillsammans. 

 

Hällefors 2022-11-04 

 

För Hällefors BK:s styrelse  

Johan Karlsson 

Ordförande 


