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JHBF – INFO  

2017/18, Nr 2 

Här kommer det andra numret för verksamhetsåret – av de nyhets-
brev som styrelsen i Jämtland-Härjedalens Bridgeförbund (JHBF) an-
vänder för att förmedla information till medlemmarna. Nyhetsbre-
ven ges ut sporadiskt när det finns något att informera om och sam-
las allt eftersom på JHBF:s hemsida 

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

Bridgefestivalen 

Några av framgångarna vid Bridgefestivalen 2017 var: 

 Mixed-Lag veteran, Olle Axne (i segrande lag) 

 Par-Mixed, Carina-Sven-Erik (4) och Anette-Kenneth (10) 

 Par-Open, Alexander-Bosse (17, 3:a i kvalet) 

 Par-Veteran, Haine H och Arne H, Bräcke (16) 

 Par-Damer, Carina-Carina (5), Yvonne-Helena (29). 

Dessutom: Prego (Sydjämten + Leif Trapp m.fl.) vann kvalet i Chair-
man’s Cup och Stridsvagn (Storsjöbygden) VANN HELA TÄV-
LINGEN. Grattis till Alexander, Thomas, Bosse, Gunnar och Mor-
gan! 

Jämtrallyt 

Jämtrallyt 2017/18 kommer att bestå av följande tävlingar: 

Tävling Arrangör Datum 

Attacus/Frösösilver Frösön 11/11 2017 

DM Par, mixed JHBF 25/11 2017 

Trettondagsträffen Storsjöbygden 6/1 2018 

Bridgevecka Bydalen, huvud-
tävlingen 

Storsjöbygden 20/1 

DM Par, open JHBF 17/2 

DM Mixedlag JHBF 17/3 

DM Individuellt JHBF + Härjedalen 14/4   

<Härjedalstävling?>  <?> runt den 28/4 

Ingrid Roths tävling JHBF 19/5 

http://www.svenskbridge.se/j%C3%A4mtland-h%C3%A4rjedalens-bf/kontakt
mailto:c.g.persson@outlook.com
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Härjedalstävlingen i april är som synes osäker. Sonfjällsbridgen 2017 
blev ju inställd på grund av för få anmälningar, men eventuellt blir 
det ett nytt försök i år.  

I september gjorde Sydjämten ett försök att introducera en ny silver-
tävling i Bydalen, som också skulle ha ingått i Jämtrallyt. Det sprack 
dock på att halva Bridge-Jämtland verkar ha varit på resande fot just 
då. Synd på ett så bra initiativ, KI, men ni får komma igen nästa år. 

Allsvenskan 

Inför avslutningen ligger Storsjöbygden/Morgan i mitten av divis-
ion 1 och Sydjämten i mitten av division 2 Norra. Sveg/Nordan leder 
division 3 Mellersta Norrland! Storsjöbygden/Axne, Storsjöbyg-
den/Kull-bergarna och Bräcke verkar där vara på säker mark medan 
Storsjöbygden/Johan får kämpa i sista omgången för att hänga kvar.  

DM-tävlingar 2017/18 

DM-tävlingarna går av stapeln enligt följande (ursäkta dubbleringen 
från Jämtrallylistan): 

Tävling Arrangör Datum 

DM Par, mixed JHBF 25/11 2017 

DM Par, seniorer/veteraner ÖSD dagbridge 13/1 2018 

DM Par, damer Frösön 3/2 

DM Par, open JHBF 17/2 

DM Lag Storsjöbygden 3-4/3 

DM Mixedlag JHBF 17/3 

DM Individuellt JHBF + Härjedalen 14/4  

Stadgar för JHBF 

Det har faktiskt inte funnits några officiella stadgar för Jämtland-
Härjedalens bridgeförbund. Men ett förslag på sådana är nu ute och 
cirkulerar bland klubbarna. Läs det och förmedla dina synpunkter 
via din klubb senast 30 november. 

Nya bridgelagar 

De nya bridgelagarna har nu översatts och getts ut på svenska, så se 
till att skaffa den uppdaterade lagboken till klubben. För det är inte 
bara tävlingsledarna som behöver kunna lagarna, också för er 
bridgespelare kan det vara fiffigt att veta om vad som är nytt.  

  



2017-10-20 

JHBF-INFO 2017/18:2 3 (4) 

T.ex. får inte träkarlen titta på de övriga spelarnas kort och det gäller 
nya regler när ett anspråk blir ifrågasatt – dvs. när man lägger upp 
korten och säger att man kommer att ta si och så många stick utan att 
korten behöver spelas och någon av motspelarna inte håller med. 

Lagboken kan beställas från order@bridgeforlaget.se. 

Bridge i ÖP och Jämtlands Tidning 

Jag hoppas att ni har uppmärksammat att Johan Bjurströms bridge-
rapportering i ÖP har kommit igång igen – och att samma referat 
även återfinns i Jämtlands Tidning. Tack till alla klubbar som genom 
bidrag har gett de ekonomiska förutsättningar som krävdes. 

Bridge på  Jamtli 

Den 17 augusti var vi några som spelade bridge i bästa 70-talsstil. 
Mycket uppskattat! 

 

Hjärt- och lungräddning 

Två kurser har hållits i hjärt- och lungräddning (HLR) den 3 respek-
tive 4 oktober. Totalt 20 deltagare (10 + 10) hade insett betydelsen av 
att så många som möjligt i bridgekollektivet – och i samhället i övrigt 
– vet hur man ska agera om något händer. 

Ett stort tack till läraren Lars-Göran Jönsson! För er som inte deltog 
finns viss information i ämnet på HLR-rådets hemsida www.hlr.nu. 

mailto:order@bridgeforlaget.se
http://www.hlr.nu/
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BIT fortsättning 

Vi hade tänkt hålla en workshop om BIT – det nya IT-systemet för 
svensk bridge – den 22 oktober. Men intresset för det var magert från 
klubbarna så vi har varit tvungna att ställa in evenemanget. Vi försö-
ker nu hitta ett nytt datum och hoppas då på ett större engagemang. 

Observera att Spader kommer att försvinna inom ett á två år, så det 
duger inte att stoppa huvudet i sanden och tro att detta löser sig av 
sig själv. 

I övrigt…..  

… kan vi rapportera fortsatta framgångar för Alexander Sandin – ut-
över de som rapporterades i början av nyhetsbrevet.  

Alexander ingick i U21-landslaget vid junior-EM i Samorin, Slova-
kien, den 8 – 16 juli. Laget blev europamästare, liksom det svenska 
U26-laget! 

Och den 15-24 augusti spelade han öppna Junior-VM i franska Lyon.  
I bronsmatchen mot Kina ledde det svenska U21-laget – där Alexan-
der fanns med – fram till den sista fjärdedelens sista hälft. Då gick 
Kina förbi och knep bronset, men en 4:e plats i ett VM är inte fy skam 
det heller. 

- * - 

Fortsatt trevligt bridgeår. Se nu till att kvala till årets DM-tävlingar – 
så att vi blir många deltagare i DM-finalerna och så att vi får många 
SM-platser. Först ut är DM Mixed den 25 november.  

Vi behöver få upp deltagarantalet även i övriga silvertävlingar och i 
Jämtrallyt totalt. Attacus/Frösösilver går redan den 11 november. 

Och slå ett slag för mini-bridge! Jag tror att det är öppningen för att 
få fler att spela bridge, särskilt från den yngre generationen. 

/Styrelsen genom CG 

 

http://www.svenskbridge.se/sites/default/files/group_page/field_sb_upload/minibridge.pdf

