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JHBF – INFO  

2016/17, Nr 3  

Här kommer Nr 3 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  
något att informera om och samlas allt eftersom på hemsidan 

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

/Clas-Göran Persson, ordförande, c.g.persson@outlook.com (OBS 
ny epost-adress) 

DM-tävlingar och Jämtrallyt  

Sedan sist har Trettondagsträffen, DM-veteraner, Bydalsveckan och DM- 
Damer genomförts. Topp tre i respektive tävling var: 

Tretton-

dags- 

träffen *) 

1 Jerry Mähler – Ann Lidfors, Sollefteå  606,8 

2 Ola Östlund – Hans Söderin, Bräcke  591,2 

3 Andreas Westman – Nichlas Eliazohn,  

Örebridgen/Sundsvallsbridgen  

574,5 

DM-Vetera-

ner 

1 Arne Håll - Haine Haraldsson, Bräcke  144,0 

2 Gunnar Elmroth - Leif Trapp, Storsjöbyg-

den 

135,0 

3 Leif Ruthström - Olle Axne, Storsjöbygden 128,3 

Bydals-

veckan, 

huvud- 

tävlingen *) 

1 Alexander Sandin – Thomas Karlsson,  

Storsjöbygden 

595,8 

2 Åsa Axne – Olle Axne, Storsjöbygden 568.2 

3 Kenneth Fredriksson – Kenneth Hallqvist, 

Storsjöbygden 

537,9 

DM-Damer 1 Carina Hallkvist – Carina Sjöblom,  

Sydjämten/Sundsvallsbridgen 

479,0 

2 Helena Hansson – Yvonne Elg, Storsjöbyg-

den 

455,0 

3 Eva Ekendahl – Pia Karlstedt, Storsjöbygden 453,0 

*)   Ingår i Jämtrallyt     

Bydalsveckan blev lyckad; planer finns på en upprepning nästa år. 

Beträffande DM-Damer: Eftersom Carina Sjöblom tävlar för Medel-
pad blir Helena och Yvonne distriktsmästare, grattis! Trea i DM blev 
Åsa och Pernilla. 
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Efter fyra deltävlingar ser 10-i-topp-listan i Jämtrallyt 2016/17 ut på 
följande sätt: 

1 Åsa Axne               151 

2 Bo Sundell              148 

3 Olle Axne               147 

4 Kenneth Hallqvist       145 

5 Thomas Karlsson         144 

6 Kenneth Fredriksson     141 

 Jöns Johansson          141 

8 Johan Bjurström         140 

9 Carina Hallkvist        138 

 Sven-Erik Hallkvist 138 

Deltagandet i Veteran-DM gick i år ner från fjolårets 12 till endast 9 
par. I Mixed-DM minskade deltagandet från 34 ifjol till 21 i år – vilket 
innebar att också antalet SM-platser minskade, från 2 till 1. Antalet 
startande i DM-lag ligger kvar på fjolårets nivå på 20 lag. Detsamma 
gäller Dam-DM: 20 par i år och 19 ifjol. Par-DM-kvalet är inte färdig-
spelat, men fjolårssiffran 28 par (4 finalplatser) kommer att överträf-
fas.  

Beträffande övriga silvertävlingar är problemet detsamma: minskat 
eller i bästa samma deltagande som tidigare år. Och nu är det även 
definitivt klart att bara ett J/H-lag flyttas upp från division 4 till di-
vision 3 i Allsvenskan. 

Principerna för fördelning av finalplatserna i DM-lag har lagts och 
kommer snarast att läggas ut på hemsidan: Östersund 5 (inkl. 3 
friplatser), Väst-Jämtland 2, Härjedalen 2 och Södra Jämtland 1 plats. 
Även hanteringen av återbud är beslutad. 

Nästa rallytävling är DM-Par den 18 februari. DM-lagfinalen går den 
4–5 mars och den nyinstiftade Mixed-Lagbarometern den 18 mars. 
Svenska cupen pågår i ”bakgrunden”. 

Mixed lag, 18 mars 

Ordföranden ”with friends” sponsrar Mixed-Lagbarometern och 
även JHBF subventionerar tävlingen. Därför blir det en låg deltagar-
avgift (640:-/lag), gratis lunch och ”upplevelsepriser” till alla! 

Ambitionen är att varje styrelseledamot ska se till att minst 1 lag 
kommer till spel (alltså minst 10 totalt!), men det är naturligtvis upp 
till er alla om de ska lyckas – det får gärna bli ännu fler lag. 

Tävlingen är ett försök att genom nya grepp få fler deltagare till våra 
arrangemang. Tävlingen återkommer om försöket lyckas, och DM-
status kan det i så fall bli fråga om redan nästa år. Olle A är tävlings-
ledare. 
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Hemsidan 

Flera av skavankerna på JHBF-nivå har åtgärdats, men en hel del ar-
bete återstår på klubbnivå. Det är framför allt resultatredovisningen 
i BIT som haltar och de flesta klubbar ligger kvar med sina hemsidor 
i Spader. Så det finns ett utbildningsbehov. 

BIT-utbildning 

Efter många turer fram och tillbaka ställer vi in den planerade BIT-
utbildning i Wången sista helgen i mars. Intresset bedöms alltför 
klent för ett tredagarsarrangemang under denna hektiska bridgevår!  

I stället planerar vi för en lågbudget-/kortvariant: En endagsutbild-
ning i bridgelokalen i Östersund med ungefär samma innehåll den 

25 mars.  

Inbjudan kommer att gå ut snarast och målsättningen är först och 
främst att hjälpa klubbarna in i BIT, bland annat för att kunna kon-
vertera hemsidorna till denna nya IT-miljö. Tommy Andersson på 
Svenska Bridgeförbundet står kvar som lärare. Deltagaravgiften 
kommer att bli mycket låg! 

Nu är det äntligen skarpt läge! Jag vill ha in anmälningar snarast från 
klubbarna, så att vi kan se hur många det blir och om vi har underlag 
nog för att genomföra träffen. 

Synpunkter på programinnehållet – och anmälan – kan ni skicka till: 

c.g.persson@outlook.com 

Utbildning under SM-veckan 

En ytterligare chans till utbildning finns i Örebro i sommar eftersom 
SBF där och då ordnar kurser i BIT 4-6 augusti. Styrelsen rekommen-
derar detta varmt. Men tidig anmälan torde krävas! 

Så här skriver Micke Melander: 

Under flera år har det kommit in förfrågningar kring varför förbundet inte 
tar chansen och utbildar sina funktionärer under Bridgefestivalen, skälen 
har varit flera, men nu har man tänkt om och gör ett försök under sista 
helgen av festivalveckan.  

Dessa utbildningar riktar sig till de som inte har någon direkt eller liten 
förkunskap och vill få en kickstart för att på klubb- eller distriktsnivå arbeta 
med hemsidan, som tävlingsledare eller sköta sekretariatets uppgifter med 
Ruter/Bridgemate.  

Först till kvarn gäller för anmälan och max antal deltagare är 30 till respek-
tive kurs (minimum 10 för att utbildningen ska komma att hållas). Priset 
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per utbildning är 250:-/person. En deltagare kan dock gå alla tre utbildning-
arna och betalar då för två, dvs. 500:-. Anmälan görs till carina@svensk-
bridge.se . Sista anmälningsdag 15 juni.  

 Fredagen den 4 augusti 09.00 – 18.00 BIT (hemsidan)  

 Lördagen den 5 augusti 09.00 – 18.00 Tävlingsledare, Steg 1  

 Söndagen den 6 augusti 09.00 – 15.00 Ruter, Bridgemate.  

Detaljprogram kommer senare, samtliga utbildningar inkluderar en lunch 
och en kaffe/kaka. Resor och logibokningar får varje deltagare själv ombe-
sörja. 

Motioner  

Årsstämma inom SBF hålls den 6–7 oktober i Örebro. Motioner ska 
vara inne senast 20 augusti och dessa ska först diskuteras i JHBF:s 
styrelse.  

Vårt eget årsmöte hålls den 20 maj, dvs. samma dag som Ingrid 
Roths tävling. Till det mötet kan man också väcka motioner.  

Motioner till båda dessa evenemang kan skickas till: 

c.g.persson@outlook.com 

Nostalgiavdelningen  

Hittade ett tidningsurklipp från slutet 
av 60-talet. Jag (Persson) spelade med 
gymnasiekompisen Per Ekerooth, Ös-
tersundsmusikern som tragiskt gick 
bort i januari. Bertil Rolff och Björn  
Lindén var också klasskompisar. OBS 
att det fanns två grupper (A och B) med 
totalt 34 par – en vanlig måndagkväll! 
Märk även att man redan då – för näs-
tan 50 år sedan – hade problem med re-
kryteringen. Och att inte helt okända 
Myrin – Trapp var i topp!  

Tack för nu! 

/Styrelsen genom CG 
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