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JHBF – INFO  

2016/17, Nr 2  

Här kommer Nr 2 av de nyhetsbrev som styrelsen i Jämtland- 
Härjedalens Bridgeförbund (JHBF) tänker använda för att förmedla 
information till medlemmarna. De ges ut sporadiskt när det finns nå-
got att informera om och samlas allt eftersom på hemsidan 

http://www.svenskbridge.se/jämtland-härjedalens-bf.  

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

DM-tävlingar, Jämtrallyt och Allsvenskan div 4 

Sedan sist har Attacus silvertävling och DM-mixed genomförts. I den 
första segrade Alexander Sandin – Bo Sundell och distriktsmästare i 
mixed blev Carina Hallkvist – Sven-Erik Hallkvist. Stort grattis! Efter 
dessa två tävlingar ser 10-i-topp-listan i Jämtrallyt 2016/17 ut på föl-
jande sätt: 

1 Bo Sundell  73,0 

2 Monica Näs  69,0 

3 Johan Bjurström 67,0 

4 Kenneth Fredriksson 60,0 

5 Clas-Göran Persson 59,0 

6 Kenneth Hallqvist 58,0 

7 Pernilla Näs 57,0 

8 Mia Breding 51,0 

9 Jan-Erik Jonsson 47,0 

10 Carina Hallkvist 45,0 

Nästa rallytävling är Storsjöbygdens tävling Trettondagsträffen den 6 
januari. OBS att vi även har lagt in huvudtävlingen i Storsjöbygdens 
bridgevecka i Bydalen den 19-22 januari i Jämtrallyt, inbjudan finns 
här. Nästa DM-tävling är DM-Veteraner, den 14 januari, med dag-
bridgen som arrangör. 

Jag påminner om att vi på olika sätt måste göra det intressant för alla 
medlemmar att spela silvertävlingar i allmänhet och DM-tävlingar i 
synnerhet.  Genom ett högt kvaldeltagande i DM kan vi ge fler J/H-
spelare chansen att få delta i SM och om vi inte håller nivån uppe i 
våra silvertävlingar kan Jämtrallyt förlora sin guldstatus. 

http://www.svenskbridge.se/jämtland-härjedalens-bf
mailto:clasgoran.persson@gmail.com
http://www.svenskbridge.se/j%C3%A4mtland-h%C3%A4rjedalens-bf/nyheter/bridge-i-bydalen-19-22-januari
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Att bara 21 par kvalade till Mixed-DM, varav 15 deltog i finalen, är 
skralt. Låt oss kämpa för att kvaltävlingarna till Par-DM får betydligt 
fler deltagare. Till veteran-DM den 14/1 är det inget kval, så det är 
bara att anmäla sig direkt till finalen. Gör det, ni som har åldern inne! 

Även Allsvenskan division 4, Jämtland-Härjedalen har genomförts, med 
6 deltagande lag. Sluttabellen visar att Håll/Bräcke kommer tillbaka 
till division 3 efter ”tvångsnedflyttningen” i fjol. Grattis! Tyvärr blir 
de enda laget som flyttas upp från denna serie. Hårt om andraplatsen 
mellan Härjedalslagen, en kamp som fick avgöras med hjälp av kvot! 

1 Håll och Co 84,93 
2 Hede/Vemdalen 68,98 
3 Svegs BK, Nordan 68,98 
4 Frösön, Fjäl 31,44 
5 Eld och lågor 23,39 
6 Forsrännarna 22,28 

Länslagen i Allsvenskan, division 2 och 3 

Storsjöbygden Morgan vann allsvenska Division 2 Norra. Segern var 
klar redan före sista matchen och segermarginalen blev drygt 24 VP. 
Grattis till Gunnar, Leif, Bosse, Morgan och Thomas! Alexander  
& Comp. i lag Axne fick återvända till 3:an – med litet guld i bagaget. 
Slutställningen i Allsvenskan, Div 3, Mellersta Norrland blev: 

1 Sydjämten   121,78 
2 Sundsvallsbridgen, Leif   121,67 
3 Storsjöbygdens BK, Hörnet   113,77 
4 Storsjöbygdens BK, Johan   101,56 
5 Härnö BS, Anders   97,71 
6 Storsjöbygdens BK, Kullbergarna   81,14 
7 BK Björken, GKAB   77,66 

8 BK Hudik   76,98 
9 BK Björken, Kamraterna   64,24 
10  Sundsvallsbridgen, QE2   43,49 

Sydjämten vann alltså hårfint via 8,66-11,34 mot Sundsvalls-
bridgen/Leif i sista matchen. Grattis till Carina, Sven-Erik, Kjell och 
Jöns! Storsjöbygden Kullbergarna spurtade starkt till en 6:e plats, 
klart över ”strecket”. Hörnet och Johan blev 3:a respektive 4:a.  

Svenska cupen 

Svenska Cupen 2016 är nyss avslutad (lag Scania vann), men det är 
redan dags att anmäla sig till nästa års cup. Anmälan – och startav-
giften!!! – ska vara inne senast midnatt den 18 januari! 

http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2017/nyheter/11280  

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/team.php?action=view&id=71577
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/team.php?action=view&id=71580
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/team.php?action=view&id=71575
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/team.php?action=view&id=71576
http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2017/nyheter/11280
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”Juniorlådan” – för fler juniorer inom bridgen 

Enligt vad som har gått att läsa på nätet har följande klubbar hör-
sammat SBF:s inbjudan att delta i projektet Juniorlådan (se förra ny-
hetsbrevet), och uppfyller därmed de ganska hårda krav som har 
ställts upp för medverkan: 

• BK S:t Erik (Stockholm), BK Albrekts (Varberg), Karlstads 
BK, Norrköpingsbridgen, Norrorts bridge (Stockholm),  
Laholms BK, Lerums BK (Göteborg) och Rimbo. 

Som vi tidigare har sagt kommer JHBF att under projekttiden försöka 
ordna några länsaktiviteter som ”kuggar i” det stora projektet – bl.a. 
utifrån det gemensamma marknadsförings- och undervisnings-
material som tas fram centralt. Alla kan – i vardagen, och särskilt nu 
under julledigheterna – hjälpa till att få fram fler bridgespelare, såväl 
juniorer som äldre!  

Info och material för det finns på SBF:s hemsida, t.ex. här. Det finns 
också en jättebra folder om MiniBridge, som vi redan har informerat 
om på JHBF:s hemsida. För er som missade den blänkaren så finns 
det en länk här. I bridgelokalen i Östersund finns en begränsad upp-
laga av broschyren för den som vill prova på. Vi kan även skicka 
några ex till klubbarna utanför Östersund om ni säger till; större upp-
lagor får dock beställas direkt från SBF. 

Utbildningsträff BIT i Wången 

I våras hölls en utbildningsträff i Hammarstrand, som behandlade 
det nya IT-stödet BIT m.m. Styrelsen har tidigare utlovat ytterligare 
ett sådant kurstillfälle, som blir på Wången (Alsen) den 24-26 mars. 

Målgruppen är medlemmar som håller i tävlingar på klubbnivå  
(Ruter), men även funktionärer av typen rapportör, hemsideansva-
rig, ekonomi-/medlemsansvarig etc. JHBF-styrelsen har också ambi-
tionen att göra vår hemsida mer dynamisk och aktiv, så det är en 
fördel om även ”vanliga” bridgespelare kan mer om IT-hanteringen. 

Vi håller på fredag kväll – söndag lunch och som lärare har Tommy 
Andersson från SBF:s kansli engagerats. Programpunkterna blir: 

• 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 

      +    litet bridgespel. 

Synpunkter på programinnehållet – och anmälan – kan ni skicka till: 
clasgoran.persson@gmail.com 

http://www.svenskbridge.se/l%C3%A4r-dig-att-spela-bridge
http://www.svenskbridge.se/nyheter/11405
mailto:clasgoran.persson@gmail.com
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Ny speldag i Krokom 

För att ge möjlighet till de som spelar på onsdagar och söndagar att 
komma ut till Krokom så har Krokom/Föllinges bridgeklubb ny 
speldag from januari 2017: 

  Måndagar 18.30 

Det är också ett led i ett utökat samarbete med Åre/Duveds bridge-
klubb. Man spelar i Kvarnbackskolans matsal, dvs samma lokal som 
Krokomshallen (sporthallen). Ingång första dörren till vänster en 
trappa upp. Följ Aspåsvägen från brandstationen längs älven hela 
vägen fram till sporthallen.  

Kontakta nedanstående om du saknar partner så försöker dom hitta 
en spelkompis: 

 Kenneth Nilsson, 070-3521011 
 Mail: kennethochannelie@telia.com  

Wallins minnesfond 

Vi vill påminna alla klubbar – och enskilda medlemmar – om Gösta  
Wallins minnesfond för främjande av ungdomsbridgen i Jämtlands län. 
Den förvaltas av JHBF, som tacksamt tar emot bidrag på: 

 Bankgiro nr:  5328-1358 

Klubbarna ansöker till styrelsen för JHBF (till ordföranden eller an-
nan styrelseledamot). Av ansökan ska framgå vem/vilka som avses 
få del av utbetalningen, till vilket ändamål utdelningen syftar samt 
önskat belopp. Vi tar emot ansökningar fortlöpande – det finns alltså 
ingen dead-line att passa. 

Besök på Jämtornas tävling  

Den 1 november blev övertecknad inbjuden som servitör/diskare på 
Jämtornas månadstävling. Tack för en trevlig kväll! Det är ovant att 
titta ut över en lokal med 11 kompletta bridgebord när man bor i  
Östersund. Ni kan väl dela med er av vad som är framgångskoncep-
tet – förutom fyra gubbar i köket!  

God Jul … 

…önskar vi er alla! Och ett hopp om ett givande bridgeår 2017 – med 
många nya kompisar. Vi ses vid de gröna borden! 

/Styrelsen 

mailto:kennethochannelie@telia.com

