
                                  

Noteringar förda vid Hallandsträffen söndagen den 8 augusti 2021 i Falkenberg 

Deltagande: Per Fåhraeus, Lennart Nordberg, Jan-Inge Troedsson, Marie Ynner, Tove 

Roulund, Jan-Erik Helmersson (alla styrelsemedlemmar), Lars Adie och Anders Aronsson 

(Allians), Lars Warberg och Ove Olsson (Falkenberg), Arne Johansson (Ätran) och Britt Marie 

Warborn (Albrekts). 

 

Avsikten med mötet är att diskutera spelprogrammet för 2020/21 med utgångspunkt från 

styrelsens förslag samt att diskutera andra gemensamma angelägenheter såsom bl a 

utbildningsfrågor. 

 

Vid diskussionen klarlades att något rally inte är aktuellt för denna säsong och att Öppna 

DM-par spelas som direktfinal. Några förändringar gjordes i förhållande till utsänt förslag och 

programmet fastställdes sedan av styrelsen och presenteras på HBF:s hemsida. Vid 

diskussionen om Nygammalt blev vi överens om att höja gränsen för nya spelare till 15 

mästarpoäng. 

 

Behovet av utbildningar diskuterades också. Det finns ett behov av uppfräschning av 

kunnandet för de lokala tävlingsledarna efter det långa uppehållet, något Albrekts redan 

genomfört. Allians planerar att arrangera en sådan träff och bjuder då in de andra klubbarna 

att medverka. På motsvarande sätt planerar Falkenberg en träff där man går igenom de fel 

och problem som kan uppstå vid datahanteringen och hur man löser detta praktiskt. Även 

här bjuds andra klubbar in att deltaga. Mötet enades om att på utbildningshelgen i januari 

2022 lägga in en STEG 1 – utbildning för tävlingsledare den 15/1 och det är OK att deltaga 

även om man gått den kursen tidigare och ingen riskerar att förlora sin licens. STEG 2 blir 

aktuell först 2023. 

 

Vi diskuterade också Hallandsserien för innevarande säsong. I tre av de fem serierna har 

knappt någon match spelats och därför avslutar vi nu dessa serier. Om två lag vill spela 

match är det OK och silverpoäng delas ut för matcher som då spelas eller redan har spelats. 

Annorlunda är det med Elit och Div 1 Norra. Elit är nästan färdigspelad och i Div 1 Norra 

planerar de fem kvarvarande lagen att fullfölja serien. Det blir då rimligt att segraren i Div 1 

Norra avancerar på bekostnad av det lag som kom sist i Elit. 

 

Albrekts föreslår en höjning för brickläggning till 3:-/bricka, och sannolikt följer övriga klubbar 

efter vad gäller arrangemang i HBF:s regi. HBF avser inte att höja någon startavgift för att 

kompensera för den höjda kostnaden. Beslut tas på årsmötet, om detta är OK. 

 



Frågan om bordskryss diskuterades också. Vid DM-finalen 21-22 augusti i Varberg blir det 

obligatoriskt, men vid senare arrangemang får vi avvakta utvecklingen. 18 september går 

omgång 2 av Allsvenskan div 3 i Halmstad med 10 lag. Vi planerar att samtidigt spela omgång 

1 av Div 4. Det går att skaffa fler bordskryss till lokalen i Halmstad – Laholm har ouppackade 

– om det behövs. Vi avvaktar tills vi vet antalet anmälda lag i div 4 och om kryss fortfarande 

bör krävas för spelarnas säkerhet. För att undvika trängsel vid sidan av själva spelet kan 

spelprogrammen för div 3 och div 4 läggas med visst tidsavstånd.  

 

Jan-Inge passade också på att dela ut plaketter för årets DM-tävlingar på RealBridge till 

berörda klubbar. 

 

Vid pennan: Per Fåhraeus   

 

    

 

 

 

 

 

  


