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JHBF – INFO  

2017/18, Nr 1 

Här kommer det femte numret – det första på det nya verksamhets-
året – av de nyhetsbrev som styrelsen i Jämtland-Härjedalens Bridge-
förbund (JHBF) använder för att förmedla information till medlem-
marna. Nyhetsbreven ges ut sporadiskt när det finns något att infor-
mera om och samlas allt eftersom på hemsidan http://www.svensk-
bridge.se/jämtland-härjedalens-bf.  

/Clas-Göran Persson, ordförande, c.g.persson@outlook.com. 

Bridgehelgen 19-20 maj 2017 

Det blev en hektisk säsongsavslutning den 19-20 maj. På fredagen 
spelades en handikapp- och tototävling med 18 par och på lördagen 
gick Ingrid Roths vandringspris av stapeln med 25 par. Följande 
hamnade på pallplats: 

Handikapp- och 

tototävling den 

19 maj 

1 Lisbet Sivertsen - Ewa Nilsson 215,0 

2 Kjell Carlsson - Pernilla Andreasson  201,2 

3 Kurth Henriksson - Kurt Jansson  188,9 

Ingrid Roths 

vandringspris 

den 20 maj 

1 Åsa Axne - Leif Trapp  566,0 

2 Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist  563,9 

3 Gunnar Elmroth - Bo Sundell  560,7 

Nybörjarna Lisbet och Ewa sopade nästan rent på fredagsprisbordet. 
Inte nog med att de fick varsin fin tavla – signerad Ingrid Roth – de 
var dessutom helt ospelade som vinnare. Som tur var så ingick ”spel 
på sig själv” i startavgiften, så dom tog även hem hela vinnarpotten. 
Övriga pristagare fick litet platspengar. 

På lördagen gällde det inte bara själva tävlingen. Därutöver var det 
spel om det gamla vandringspriset (3:e året) och samtidigt år 1 på ett 
nytt pris – Ingrid Roth-tavlor det också. Det hela slutade med att Åsa 
och Leif vann tävlingen, att Leif tog hem det gamla vandringspriset 
samt att Åsa får disponera det nya priset fram till nästa års tävling. 
Men alla andra fick också priser, enligt traditionen i denna tävling 

http://www.svenskbridge.se/jämtland-härjedalens-bf
http://www.svenskbridge.se/jämtland-härjedalens-bf
mailto:c.g.persson@outlook.com
http://www.svenskbridge.se/jämtland-härjedalens-bf/tvl/250624/privat/12/resultat#hem
http://www.svenskbridge.se/jämtland-härjedalens-bf/tvl/250624/privat/6/resultat#hem
http://www.svenskbridge.se/jämtland-härjedalens-bf/tvl/241872/privat/1/resultat#hem
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Jämtrallyt 

Även Jämtrallyt 2016/17 slutspelades i och med Ingrid Roths vand-
ringspris.  Eftersom Sonfjällsbridgen blev inställd kom rallyt i år att 
bestå av endast åtta tävlingar. Slutställningen blev:  

1 Johan Bjurström 346,5 

2 Åsa Axne  340 

3 Thomas Karlsson 336 

4 Carina Hallkvist 329 

 Sven-Erik Hallkvist 329 

6 Tomas Hörnfeldt  326 

7 Jöns Johansson 323 

8 Kenneth Hallqvist 318,5 

9 Bo Sundell 314 

10 Leif Trapp  297 

Johan höll alltså undan, men det var jämnt i toppen. 

Årsmötet 2016/17 

Under lunchen på lördagen 20 maj hölls också JHBF:s årsmöte avse-

ende verksamhetsåret 2016/2017. Ett 40-tal personer deltog och bjöds 
på rostbiff och potatissallad. (OK, undertecknad hade gjort en dålig 
beräkning av åtgången – så några blev utan sallad och fick nöja sig 
med rostbiff, som det fanns desto mer av). 

Årsmötesprotokollet distribueras i särskild ordning, så jag nöjer mig 
här med några sammanfattande punkter: 

‒ Revisorn Leif Trapp föreslog ansvarsfrihet för styrelsen, vil-

ket beviljades. 

‒ Valberedningen föreslog inga andra förändringar i styrelsen 

än att Michael Rosén och Kennet Fredriksson byter plats 

(Kenneth går in som ordinarie och Micke blir suppleant, på 

egen inrådan eftersom tiden inte vill räcka till). Beslutades 

enligt detta förslag. 

‒ Undertecknad fick sitta kvar som ordförande. 

‒ Inga förändringar gjordes vad gäller styrelsearvoden, års- 

avgifter till distriktsförbundet (50 kr/medlem) och avgift till 

Jämtrallyt (15 kr/spelare/tävling).  

‒ DM-arrangörer utsågs; upplägget med två spelorter i indivi-

duella DM (Östersund-Härjedalen) upprepas och Mixed-lag 

blir ny DM-tävling (efter en lyckad försöksverksamhet våren 

2017). 
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‒ Jämtrallyt blir kvar relativt oförändrat. 

‒ En ”workshop” kommer att anordnas under hösten 2017  

för att hjälpa klubbarna vidare i övergången till det nya  

BIT-systemet. 

‒ Bridgeläggningstjänsten blir oförändrad men ett hållbart 

framtidskoncept ska tas fram under verksamhetsåret  

(maskinparken behöver förnyas och klubbarnas behov  

undersökas). 

‒ Styrelsen ska ta initiativ till en utbildning av länets bridge-

spelare i hjärt-/lungräddning, hantering av hjärtstartare etc. 

‒ Styrelsen ska försöka hitta en lösning på att ÖP har upphört 

med sin arvoderade bridgerapportering (se nästa punkt). 

Och så delades det ut medaljer till årets distriktsmästare. 1:or och 

2:or i DM-tävlingarna blev: 

DM Mixed 1)   Carina Hallkvist – 

Sven-Erik Hallkvist, 

Sydjämten 

2)   Anette Nilsson – 

Kennet Nilsson, Stor-

sjöbygden 

DM Seniorer/-

Veteraner 

1)   Arne Håll - Haine 

Haraldsson, Bräcke 

2)   Gunnar Elmroth - 

Leif Trapp, Storsjöbyg-

den 

DM Damer 1)   Helena Hansson - 

Yvonne Elg, Storsjö-

bygden 

2)   Eva Ekendahl - Pia 

Karlstedt, Storsjöbygden 

DM Par/Open 1)  Thomas Karlsson - 

Morgan Svensson, 

Storsjöbygden 

2)  Jöns Johansson - Kjell 

Carlsson, Sydjämten 

DM Lag 1)   Strategen (Gunnar 

Elmroth, Leif Trapp, 

Olle Axne, Leif Ruth-

ström) 

2)   Sydjämten (Jöns Jo-

hansson, Kjell Carlsson, 

Carina Hallkvist, Sven-

Erik Hallkvist) 

DM Individuellt 1)   Johan Bjurström, 

Storsjöbygden 

2)   Clas-Göran Persson, 

Storsjöbygden 

Den ”nygamla” styrelsen hade sitt konstituerande möte 2017-06-12 

och är nu i fullt sving. 
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ÖP 

Östersundsposten kommer alltså fortsättningsvis inte att ha egen 
bridgereporter, men säger sig kunna bereda plats för bridgereferat 
om någon tar på sig att sammanställa dessa på ”ideell” basis. ÖP 
håller nämligen på att avveckla alla sådana lokala, arvoderade 
rapporteringar.  

Vid årsmötet i Jämtland-Härjedalens bridgeförbund (JHBF) fick dock 
styrelsen i uppdrag att försöka hitta en lösning på problemet 
eftersom detta ”osynliggörande” bedömdes var till men för länets 
bridgeverksamhet: ”syns man inte så finns man inte”. 

Styrelsens bedömning är att det bästa vore om vi kunde hitta en 
rimlig finansieringslösning så att Johan Bjurström kan fortsätta den 
rapportering som han så förtjänstfullt utfört de senaste åren – trots 
att ÖP alltså inte vill betala för arbetet.  

Den konstruktion vi tänker oss är: 

‒ att varje klubb som vill ha sina bridgeresultat rapporterade 

betalar 500 kr/år; om vi antar att huvuddelen av länets klub-

bar ställer upp på det så skulle det ge ca. 5.000 kr/år 

‒ att JHBF bidrar med lika mycket; då har vi totalt ca. 10.000 

kr/år att röra oss med, vilket vi bedömer vara den övre grän-

sen för vad vi kan satsa på detta 

Därigenom kan vi betala ungefär 200 kr/veckorapport – vilket Johan 
har accepterat, trots att ersättningen därmed blir kraftigt reducerad. 
En viss sänkning av ambitionsnivån kommer det dock att bli, t.ex. 
vad gäller analys av brickor och bevakning av bridgehändelser 
utanför distriktet.  

Dessutom har vi kommit överens med Jämtlands tidning om att 
införa samma rapporter även i deras ”betalversion”, som kommer ut 
till prenumeranterna varje lördag. LT har hittills inte aviserat någon 
policyförändring, så där fortsätter Göran Kullberg liksom tidigare 
som arvoderad reporter. (Kommentar: Nej vi kan inte skicka Görans 
rapporter till andra tidningar så länge han uppbär lön från LT.) 

Vi går nu ut med en förfrågan till klubbarna och hoppas att alla går 
med på att bidra. I så fall kan rapporteringen återupptas efter Bridge-
festivalen, dvs. i slutet av vecka 32. 

Konstruktionen kommer att utvärderas – och eventuellt omprövas – 
på nästa årsmöte. Då vet vi kanske också vilken policy LT kommer 
att ha långsiktigt i denna fråga. 
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Bridgefestivalen 2017 

Årets bridgefestival går av stapeln 28 juli – 6 augusti. Följande par 
har kvalificerat sig till SM via spel i Jämtland-Härjedalen (med reser-
vation för sena återbud): 

SM Damer  Carina Hallkvist, Sydjämten Carina Sjöblom, Sundsvallsbridgen 

(representerar Medelpad) 

Helena Hansson, Storsjöbygden  Yvonne Elg, Storsjöbygden 

Eva Ekendahl, Storsjöbygden Pia Karlstedt, Storsjöbygden 

SM Mixed  Carina Hallkvist, Sydjämten Sven-Erik Hallkvist, Sydjämten 

SM Veteraner  Arne Håll, Bräcke  Haine Haraldsson, Bräcke 

SM Par/Open  Thomas Karlsson, Storsjöbygden Morgan Svensson, Storsjöbygden 

Jöns Johansson, Sydjämten Kjell Carlsson, Sydjämten 

Tomas Hörnfeldt, Storsjöbygden  John Hörnfeldt, Storsjöbygden 

Alexander Sandin, Storsjöbygden Bo Sundell, Storsjöbygden 

Laila Pettersson, Bräcke  Arne Håll, Bräcke  

Lars Hamberg, Krokom/Föllinge  Örjan Olofsson, Krokom/Föllinge  

SBF:s årsstämma 2017  

Årsstämma inom Sveriges bridgeförbund (SBF) hålls den 6–7 okto-

ber, också det i Örebro. Motioner ska vara inne senast 20 augusti och 
för Jämtland-Härjedalens vidkommande ska dessa först diskuteras i 
JHBF:s styrelse. De skickas till: 

c.g.persson@outlook.com 

I övrigt…..  

… kan vi rapportera fortsatta framgångar för allas vår Alexander 
Sandin.  

I april vann Alexander Nordiska mästerskapen (U21) tillsammans 
med Sanna Clementsson och Erik Hansson - Castor Mann. Och i maj 
vann han Junior-SM i lag tillsammans med Sanna Clementsson och 
Linus Dahlström – Simon Ekenberg i ”Sannas änglar”. 

Alexander ingår också i Martin Löfgrens U21-landslag till junior-EM 
i Samorin, Slovakien, den 8 – 16 juli i år. Han spelar även där med 
Sanna Clementsson. Och 15-24 augusti är det öppna Junior-VM, i par 
och lag, i franska Lyon. 

- * - 

mailto:c.g.persson@outlook.com
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Fortsatt trevlig sommar – vi kanske ses i Örebro! Eller varför inte på 
någon sommarbridge? 

‒ Bräcke spelar vissa söndagar under sommaren (2 och 16 juli), 

kl. 17 i Församlingshemmet. 

‒ Hede-Vemdalen spelar måndagen den 24 juli, kl. 18 i Logen, 

Hembygdsgården i Hede. 

‒ JHBF spelar alla måndagar fram t.o.m. 28 augusti, kl. 18.30 i 

Östersunds spellokal. 

‒ Östersunds dagbridgeklubb spelar alla onsdagar fram t.o.m. 

30 augusti, kl. 11 i samma lokal. 

/Styrelsen genom CG 

 


