
2017-04-12 

JHBF-INFO 2016/17:2 1 (5) 

JHBF – INFO  

2016/17, Nr 4  

Här kommer Nr 4 av de nyhetsbrev som styrelsen i Jämtland- 
Härjedalens Bridgeförbund (JHBF) använder för att förmedla in-
formation 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 följande tävlingar genomförts. Toppskikten i respek-
tive tävling var: 

DM-Par (Open) *) 1 Thomas Karlsson - Morgan  

Svensson, Storsjöbygden  

331 

2 Jöns Johansson - Kjell Carlsson, 

Sydjämten 

281 

3 Leif Trapp - Gunnar Elmroth, 

Storsjöbygden 

280 

DM-Lag 

(även spel om  

4 platser i SM-

semi) 

1 Strategen  

(Elmroth och company) 

132,13 

2 Sydjämten 

(Jöns och company) 

119,07 

3 Ett annat lag  

(Alexander och company) 

119,02 

4 Johan  

(Bjurström och company) 

94,59 

Mixed-Lag *) 1:a 

grupp A 

Fanbyn II (Jöns, Carina, Sven-

Erik och Theresia Didriksson) 

78 

1: a 

grupp B 

Lag Johan (2 ggr Bjurström och 

2 ggr Nilsson) 

77 

DM-Individuellt *) 1 Johan Bjurström,  

Storsjöbygden 

480 

2 Clas-Göran Persson,  

Storsjöbygden 

465 

3 Mia Breding, Frösön 458 

4 Kenneth Hallqvist,  

Storsjöbygden 

442 

5 Marie-Louise Åsell, Frösön 437 

6 Lennart Karlsson, Sveg 435 

*)   Ingår i Jämtrallyt     

http://www.svenskbridge.se/jämtland-härjedalens-bf
mailto:c.g.persson@outlook.com
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DM-parfinalen spelades med endast 14 par (som krigade om 6 SM-
platser). Om det deltagarantalet inte var ett bottenrekord så kan det 
inte ha varit långt därifrån! 

I DM-Lag gick de fyra första till SM-semifinal. Ettan, tvåan och trean 
enligt ovan valde att spela i Östersund så fyran hade att åka för spel 
i Uppsala. Vi i lag Johan, som blev 4:a, avstod och det gjorde även 
Bräckelaget Håll o Co på 5:e plats. Budet gick därför vidare, men 
inget lag nappade så vår Uppsala-plats gick till ett annat distrikt. 
Därför lär det dröja innan SBF ger oss fyra semifinalplatser igen. 

Större intresse var det då för den nya Mixed-lagtävlingen, som instif-
tades i enlighet med beslut på förra årsmötet. Kombinationen av ett 
uppskattat arrangemang och hård marknadsföring lockade 12 lag till 
detta, litet komplicerade arrangemang. 

Och i DM individuellt – som spelades på två orter, Vemdalen och 
Östersund – deltog 40 spelare. Även det var en utmaning på många 
sätt (tekniskt, organisatoriskt etc.) men det fungerade alldeles ut-
märkt hela dagen – utom då slutresultatet skulle presenteras! 

Några buggar i beräkningsprogrammet gjorde att resultatet såg 
konstigt ut, så prispengautdelningen fick hastigt avbrytas. Efter di-
verse kontroller fick vi dock fram ett slutresultat under kvällen, så 
pristagarna kunde få – eller kommer att få – sina pengar i sinom tid; 
via Swish eller på annat sätt. 

Efter sju av nio deltävlingar ser 10-i-topp-listan i Jämtrallyt 2016/17 ut 
på följande sätt: 

1 Johan Bjurström 287,5 

2 Kenneth Hallqvist 283,5 

3 Tomas Hörnfeldt 279 

4 Thomas Karlsson 267 

5 Jöns Johansson 266 

6 Åsa Axne 265 

7 Alexander Sandin 264,5 

8 Carina Hallkvist 256 
 
Sven-Erik Hallkvist 256 

10 Anette Winge 244 

De två sista tävlingarna i Jämtrallyt är: Sonfjällsbridgen 22/4 och  
Ingrid Roths tävling 20/5. Det är hög tid att anmäla sig till dessa. Om 
Jämtrallyt ska få guldstatus så krävs ett bra deltagande i dessa täv-
lingar! Hoppas att det stora antalet i Mixed-lagtävlingen och Indivi-
duella DM håller i sig. 
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SM-lag, semifinal i Östersund den 8-9 april 

Den SM-lagsemifinal som spelades i Östersund den 8-9 april hade 
alltså tre Jämtlandslag på startlinjen. Resultat (1:an till SM-final): 

 1 Lag Lerner   60,04 

2 Sydjämten   57,19 

3 Bylund   50,32 

4 Ett annat lag   46,25 

5 Paper moon   44,29 

6 Strategen    41,91 

Om jag räknar rätt hade det räckt om Sydjämten tagit ytterligare  
7 imp i sista matchen mot Lag Lerner för att SM-finalplatsen skulle 
ha varit deras. 

BIT-utbildning i Östersund den 25 mars 

Den 25 mars hölls en utbildning i BIT – det nya IT-systemet för bridge 
i Sverige – för klubbarna i Jämtland/Härjedalen. 13 deltagare guida-
des sakkunnigt genom dagen av Tommy Andersson från SBF:s 
kansli. Vi hann även med litet nytt om Ruter och andra frågor rö-
rande bridge/IT, så deltagarna fick en hel del nytt med sig hem. 

Ett av målen med kursen var att klubbarna ska kunna börja uppda-
teringen av sina hemsidor i den nya tekniska miljön. Och där har det 
verkligen blivit ett lyft! De flesta klubbsidorna har nu en frontsida i 
BIT och även om en hel del pillande återstår så gjorde Tommy be-
dömningen att vi nu ligger ”över medel” i vårt IT-arbete, jämfört 
med övriga klubbar i Sverige. Och det kan vara skönt att veta ef-
tersom prognosen är att Spader har en återstående livslängd på max 
två år – därefter är det BIT som gäller! 

Utbildning under SM-veckan, påminnelse 

Vi påminner om den ytterligare chans till utbildning som finns i Öre-
bro i sommar (anmälan senast 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.  

WiFi i Östersund 

För BIT-utbildningens genomförande har ett WiFi installerats i 
bridgelokalen i Östersund. Det är fritt att använda i samband med 
tävlingar; passord finns anslaget i lokalen. 
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Brickläggning 

Beträffande brickläggningsmaskin har följande strategi lagts fast av 
styrelsen. 

Styrelsen konstaterar att: 

‒ vi har fått en offert på ny brickläggningsmaskin från SBF som lö-

per ut den sista februari; den är ekonomiskt förmånlig men vår be-

dömning är att liknande anbud kommer att komma fler gånger 

‒ vi har en fungerande lösning beträffande brickläggning i distriktet 

– personellt och tekniskt 

‒ tekniken dock börjar bli ålderdomlig, men vi bedömer att den 

största risken – att datorn lägger av – går att lösa; skulle dock tek-

niken braka ihop helt i närtid så får vi göra en akututryckning, och 

då ta risken att detta kan komma att ske till en högre kostnad än en 

planerad övergång 

‒ frågan om annan bridgelokal i Östersund har börjat diskuteras och 

att brickläggningsfrågan bör ses i det perspektivet 

‒ vi inte vet klubbarnas behov av, och intresse för, en brickläggnings-

tjänst i framtiden. 

Medvetna om att vi backar en smula i hanteringen av denna fråga beslutas 
att: 

‒ JHBF inte antar den offert vi har fått 

‒ vi snarast påbörjar en långsiktig planering av brickläggningsfrå-

gan; en rimlig  

målsättning kan vara att ha en hållbar lösning framme under verk-

samhetsåret 2018/2019 

‒ vi lyfter in frågan i diskussionerna om ny bridgelokal 

‒ vi efterhör klubbarnas synpunkter på en framtida, central bridgel-

äggningstjänst  

på JHBF:s årsmöte den 20 maj. 

Kallelse till årsmöte i Jämtland-Härjedalens bridge-
förbund den 20 maj 2017 

Detta är den formella kallelsen till JHBF:s årsmöte den 20/5, avseende 
verksamhetsåret 2016/2017. Det är alltså samma dag som Ingrid 
Roths tävling, så det finns dubbla anledningar att delta! Årsmötet 
hålls i anslutning till lunchen. Ingen förhandsanmälan krävs till 
årsmötet – men naturligtvis till tävlingen!!! Möteshandlingarna delas 
ut på mötet. 

Två övriga frågor att fundera på: 
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‒ Östersundsposten kommer fortsättningsvis inte att ha egen 
bridgereporter, men säger sig kunna bereda plats för bridge-
referat om någon tar på sig att sammanställa dessa på ”ide-
ell” basis. Hur Länstidningen resonerar är okänt, men frågan 
är om några initiativ ska tas i denna fråga. 

‒ Klubbarnas behov av en brickläggningstjänst bör undersökas 
och ett koncept för framtiden tas fram. Distriktet och Allian-
sen bör klargöra hur man bäst driver denna fråga – samt hur 
den relaterar till frågan om ny spellokal i Östersund, som ny-
ligen har börjat diskuteras. 

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. Det går också bra att komma in med motioner till vårt eget 
årsmöte den 20 maj. Motioner till båda dessa evenemang skickas till: 

c.g.persson@outlook.com 

Hur hittar man till BIT?  

Många medlemmar klagar över att ”det där med BIT är så krångligt”. 
Det är det inte – BIT ligger bara en knapptryckning bort! 

Gå till startsidan för Jämtland-Härjedalens BF i Spader. Under rubri-
ken finns en länk ”Klicka här för att komma till nya hemsidan”. Gör 
det och ni är inne i BIT! 

            

Glad Påsk!  

Vi ses på Sonfjällsbridgen den 22 april och på årsmötet den 20 maj. 
Den sistnämnda helgen kommer det även att bli en hejdundrande 
avslutning på bridgesäsongen – i samband med tävlingen Ingrid 
Roths vandringspris. Men det återkommer vi till 

/Styrelsen genom CG 

mailto:c.g.persson@outlook.com

