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JHBF – INFO  

2016/17, Nr 1  

Framöver kommer styrelsen för Jämtland-Härjedalens Bridgeför-
bund (JHBF) att förmedla informationen till medlemmarna via ny-
hetsbrev. De beskriver vad som är på gång och kommer att ges ut 
sporadiskt – helt enkelt när det finns något att informera om.  

I början kommer de att skickas ut med epost – men också läggas ut 
på vår hemsida. När vi alla känner oss mogna går vi helt över till 
dialog via http://www.svenskbridge.se/jämtland-härjedalens-bf. 
(Ett besök där kan rekommenderas, sidorna börjar ta form.) 

/Clas-Göran Persson, ordförande, clasgoran.persson@gmail.com  

DM-tävlingar, Jämtrallyt och Allsvenskan div 4 

Det fullständiga spelprogrammet har Kenneth Fredriksson skickat 
ut tidigare, men här puffar vi litet extra för några av tävlingarna. 

DM-tävlingarna 2016/17 hålls enligt följande: 

DM-Mixed 26 november 2016 JHBF 

DM-Veteraner 14 januari 2017 ÖSD Dagbridge 

DM-Damer 4 februari 2017 Frösö BK 

DM-lag, kval 28 januari 2017 Storsjöbygden 

DM-Par 18 februari 2017 JHBF 

DM-lag, final 4-5 mars 2017 Storsjöbygden 

DM-Individuellt 1 april 2017 JHBF/Härjedalen 

I de partävlingar som samtidigt är kval till SM (par, mixed, damer, 
veteran) ligger antalet par i DM-kvalen ute på klubbarna till grund 
för hur många par vi får skicka till säsongens SM i Örebro.  

Uppmuntra därför all medlemmar att spela kvaltävlingarna. Tidi-
gare år har det ofta varit så att några par deltar i kvalet medan 
andra – i samma tävling! – väljer att inte kvala. Det måste vi komma 
ifrån: alla bör delta i kvalet och frågan om en tjuga hit eller dit i 
ökad anmälningsavgift kan väl inte vara så svår att lösa.  

Låt oss hjälpas åt att ge så många spelare som möjligt chansen att få 
egen SM-erfarenhet!  

http://www.svenskbridge.se/jämtland-härjedalens-bf
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Jämtrallyt 2016/17 består av följande tävlingar (inbjudningar kom-
mer vartefter): 

Attacus silver 12 november 2016 Frösö BK 

DM-Mixed 26 november 2016 JHBF 

Trettondagsträffen 6 januari 2017 Storsjöbygden 

DM-Par 18 februari 2017 JHBF 

Mixed, lagtävling 18 mars 2017 JHBF 

DM-Individuellt 1 april 2017 JHBF/Härjedalen 

Sonfjällsbridgen 22 april 2017 Hede-Vemdalen 

Ingrid Roths pris 20 maj 2017 JHBF 

Högt deltagarantal i samtliga tävlingar är naturligtvis önskvärt, 
men det känns naturligt att puffa särskilt för två av dem: Lag-mixed 
och Sonfjällsbridgen.  

Om lag-mixeden blir populär så överväger vi att ge tävlingen DM-
status nästa säsong. Så det finns all anledning att börja träna ihop 
mixed-par, t.ex. i DM-Mixedens kval- och finaltävlingar. Och  
genom att delta i Sonfjällsbridgen bidrar ni till att bryta centrali-
seringen till Östersund och visa att bridge kan spelas annorstädes. 

Allsvenskan division 4 har sammandragningar den 19 november, den 
3 december och, om det behövs, den 10 december. Inbjudan har 
redan skickats ut. Anmälan senast 2 november. 

”Juniorlådan” – för fler juniorer inom bridgen 

Under hösten 2015 startades en debatt kring hur vi ska kunna re-
krytera fler juniorer. Initiativtagare var Martin Löfgren och junior-
landslagstruppen. Just nu står projekt ”Juniorlådan” inför att rekry-
tera klubbar/distrikt som vill ingå i projektet samt att skapa ett 
marknadsföringsmaterial och ett undervisningsmaterial. 

Sveriges bridgeklubbar har i dagarna fått en inbjudan från Svenska 
Bridgeförbundet (SBF) att ansöka om medverkan i denna satsning, 
som startar ”på riktigt” hösten 2017. Följande bör då beaktas: 

• Det är en fördel om klubben som söker har en fast lokal där 
borden alltid står framme.  

• Det är önskvärt att den har kontakter med lärare/skolledare. 
• Ett projekt med endast en person på en ort är inte hållbart. 

Det måste till ett team av flera personer. 
• Det kommer att finnas ett centralt material som används 

över hela landet.  

Ansökan görs av klubb och distrikt gemensamt och skickas, senast 
15 oktober, till kansliet@svenskbridge.se. Hela uppropet finns på 
SBF:s hemsida: http://www.svenskbridge.se/junior/nyheter/10543. 

mailto:kansliet@svenskbridge.se
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SBF ser alltså det som viktigt att det finns en nära koppling klubb-
distrikt. JHBF kommer att stötta de som ansöker; klubbar som avser 
att skicka in en ansökan bör kontakta någon i styrelsen snarast, det 
är litet brådis! Under projekttiden kommer vi hur som helst att för-
söka ordna några länsaktiviteter som ”kuggar i” det stora projektet. 

Utbildningsträff i BIT 

Den 14 maj hölls en utbildningsträff i Hammarstrand. Den behand-
lade primärt det nya IT-stödet BIT. Styrelsen bedömer nu att det 
finns behov av ytterligare ett sådant kurstillfälle.  

Målgruppen är medlemmar som håller i tävlingar på klubbnivå 
(Ruter), men även funktionärer av typen rapportör, hemsideansva-
rig, ekonomi-/medlemsansvarig etc. Från JHBF:s sida har vi också 
en ambition att få vår hemsida mer levande, vilket underlättas om 
även fler ”vanliga” bridgespelare kan mer om det ”tekniska”.  

Vi tänker oss formatet fredag kväll – söndag lunch och som lärare 
kommer vi att engagera någon från SBF:s kansli. Programpunkter-
na blir ungefär följande (litet bridgespel blir det väl också):  

• Ruter och tävlings-/resultathantering 
• Intro; ”BIT för alla”  
• Hantering av information, hemsidor, medlemmar etc. i BIT 
• IT-nytt; på gång rörande det framtida (B)IT-stödet 
• Frågor till SBF/JHBF 

Vi hade tänkt ha träffen redan nu i höst, den 4-6 november på 
Wången i Alsen. Det var en tävlingsfri helg, lärare fanns att tillgå 
och Wången kunde ta emot oss. Tills någon kom på att det är ju 
Allhelgonahelgen! En snabb Gallupundersökning visade att villig-
heten att delta då var alltför begränsad. Så vi försöker hitta ett da-
tum under våren i stället. Sorry, my mistake! 

Vi återkommer med info (detaljprogram, kostnader m.m.) när vi 
har bestämt datum. Synpunkter på programinnehållet kan ni dock 
förmedla redan nu till Michel Rosén (micke@rbygg.se). 

Länslagen i Allsvenskan 

Inför sista allsvenskaomgången är läget följande för länslagen. 

I Div 2 Norra leder Storsjöbygden Morgan  medan Storsjöbygden 
Axne  ligger under ”strecket” på 11:e plats. Alexander Sandin & 
Company i lag Axne kammade dock hem några fräscha guldpoäng 
senast, med en vinst och en oavgjord match. 

I Div 3 Mellersta Norrland leder Sydjämten. Storsjöbygdens Johan 
och Hörnet ligger 3:a respektive 4:a, medan Storsjöbygden Kullber-
garna ligger marginellt under strecket på en 8:e plats. 
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