
 

 

Minnesanteckningar Hallandsträffen, 22-04-02, Falkenbergs bridgelokal 

Deltagande: Peter Krug, Britt-Marie Warborn, Jan-Inge Troedsson, Bobbo Jovic, 

Tove Roulund, Lennart Nordberg, Jan-Erik Helmersson och Marie Ynner (samtliga 

styrelsemedlemmar) Torgny Carlsson Lövet, Ove Olsson och Kenneth Hellström Falkenberg, 

Arne Johansson Ätrans BK, Margreth Gustavsson Allians, Kjell Svensson Albrekts och 

Magnus Svensson Åsa/Frillesås  

 

Huvudsyftet med mötet var att diskutera vad varje enskild klubb har för behov av Hallands 

Bridgeförbund när det gäller rekrytering, utbildning, seniorverksamhet med mera. Detta för 

att bridgen i Halland ska kunna utvecklas. Vidare skulle SISU presenteras, utbildningsbehovet 

diskuteras samt styrelsens förslag till tävlings- och aktivitetsprogram för år 22/23 presenteras 

och diskuteras. 

SISU 

Hallandsträffen inleddes med att Jan-Olof Johansson, SISU presenterade verksamheten. 

SISU Idrottsutbildarna är den organisation vi kan samarbeta med när det gäller kurser och 

utbildningar i våra klubbar. Den stora fördelen för klubbarna är att SISU tar de kostnader som 

hör samman med en utbildning/kurs såsom budlådor, kortlekar, studiematerial med mera. För 

att få ersättning måste en klubb vara ansluten och rapportera till SISU. Det som bidrar till 

klubbens utveckling/lärande är verksamhet som kan rapporteras och det vanligaste som 

rapporteras in är så kallade lärgrupper. Kravet för att vara en lärgrupp är att minst 3 personer 

träffas vid tre tillfällen á 45 minuter under ett års tid. Lärgrupper kan vara en nybörjarkurs, 

fortsättningskurs, pratbridge eller liknande. SISU kommer gärna ut till klubbarna för en 

gemensam utbildning när det gäller rapporteringen. Ju mer bridgen rapporterar, ju mer medel 

kommer att tillfalla bridgen och SISU får då möjlighet och mandat att ta klubbarnas 

kostnader.  

När det gäller styrelsemöten i föreningarna finns möjlighet att rapportera 1 timme per 

styrelsemöte som föreningsutveckling. 

Ekonomi 

Lennart presenterade det aktuella läget inom ekonomin. Ekonomin är fortsatt god och vi 

ligger bra till gentemot budgeten. 

Tävlings- och aktivitetsprogram 

Jan-Inge presenterade styrelsens förslag till tävling och aktivitetsprogram för år 2022/2023. 

Det fastställda programmet kommer att finnas på HBF:s hemsida.  

Rallyt kommer att spelas över 2 år, då det endast är 5 silvertävlingar som ingår i rallyt i 

kommande tävlingsprogram och rallyt ska bestå av minst 6 silvertävlingar.  

Årsmötet är den 1 oktober 2022. 

Hallandsträffen är söndagen den 2 april 2023.  



Hallandsseriens regler kommer att uppdateras enligt förslag. Ändringarna kommer att 

publiceras på hemsidan samt skickas ut i samband med inbjudan inför kommande säsong. En 

förändring blir att lagen kommer att kunna ansöka om en veckas dispens efter sista speldag. 

Därefter kommer det att tas ut en kostnad på 100 kronor per uppskjuten vecka.  

Jan-Inge håller på att utveckla ett nytt sätt att rapportera in lagmatcherna, då flera av 

resultaten som inkommer innehåller bristfällig information, vilket han också visade exempel 

på. 

Vid Hallandsträffen förra året, beslutades att gränsen för nya spelare i Nygammalt skulle 

höjas från 10 mästarpoäng till max 15 mästarpoäng. Vid dagens möte kom vi överens om att 

återgå till max 10 mästarpoäng. 

Rekrytering  

Vi utbytte erfarenheter i ämnet. När det gäller att rekrytera nya spelare så har Albrekts lyckats 

väl med sin juniorverksamhet, mycket tack vare anhörigbridge. På senare tid har en annan 

framgångsfaktor varit att rekrytera ungdomar från PS-gymnasiet (Peder Skrivare), där Lars-

Anders Callenberg är lärare. Har Hallands bridgeklubbar medlemmar som är lärare eller har 

andra kontakter i lärarkåren är detta ett bra tips för att locka nya spelare. Erfarenheter visar på 

att det bör vara elever på gymnasienivå för att rekryteringen ska kunna lyckas.  

Åsa/Frillesås hade ett projekt där varje medlem uppmanades att prata med en annan person 

för att väcka intresse för bridge och på så sätt kunna rekrytera nya medlemmar. Klubben 

ordnade sedan med ytterligare träffar med information och aktiviteter för att inspirera att börja 

spela bridge. Detta var mycket framgångsrikt. En grupp som är bra att vända sig till och som 

kan vara öppna för nya intressen i livet är personer som är mellan 45–60 år. 

Vad vill klubbarna att HBF ska göra för dem?  

Ovanstående fråga var huvudtemat vid Hallandsträffen och frågan fanns med vid 

diskussionerna under hela mötet.  

Frågan lyftes vilket stöd klubbarna kan få från HBF när det gäller Ruter utöver de lokala 

utbildningar som anordnas. Flera mötesdeltagare menar att programmet inte är 

användarvänligt och att det ofta uppstår svårigheter som kan vara svåra att hantera. HBF har 

en endast en samordnade roll när det gäller Ruter vilket innebär att klubbarna själva måste 

söka information och driva på för att lyckas. På hemsidan Svenskbridge finns uppdaterad 

information kring Ruter, support, forum med mera.   

Efter bra diskussioner blev slutsatsen att klubbarna vill att Hallands Bridgeförbunds främsta 

uppgift även fortsättningsvis ska vara att verka för att tävlingsverksamheten och 

utbildningarna i distriktet ska fungera. 

Övrigt 

Britt-Marie berättade att Nybörjarträffen spelas i Varberg den 10 maj och andra klubbars 

spelare är välkomna dit om man inte anordnar tävlingen själv.  

Ett digitalt bridgelärarseminarium via Teams kommer att genomföras söndagen den 15 maj kl. 

10-12.  

 


