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JHBF – INFO  

2017/18, Nr 3 

Här kommer det tredje 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. 

Svenska cupen 

Finalen i Svenska cupen spelades den 16-19 november – med två Jämt-
landslag bland de fyra främsta! Storsjöbygden Narre spurtade bra 
men fick nöja sig med att blir 2:a efter Uppsalas Tre och en halv män. 
Segrarna slog även Sydjämten Fanbyn i semifinalen. Bra jobbat i alla 
fall, och stort grattis till alla – men kanske mest till Alexander som 
spelade i lag Narre. 

Nu drar årets cup igång. Här är lottningen för J/H-lagens första mat-
cher: 

 

Svegslagets fullständiga namn får ni leta upp på nätet. Goof Troop II 
är ganska likt lag Johan från ligan. Övriga tror jag att ni känner igen. 

Allsvenskan 

Storsjöbygden Morgan fick respass ur allsvenskans Elitserie och spe-
lar alltså nästa år i Division 2. Det gör också Sydjämten som hamnade 
i mitten av Division 2 Norra och Svegs Nordan som vann Division 3 
Mellersta Norrland!  

http://www.svenskbridge.se/j%C3%A4mtland-h%C3%A4rjedalens-bf/kontakt
mailto:c.g.persson@outlook.com
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Storsjöbygden Axne, Storsjöbygden Kullbergarna och Bräcke blir kvar 
i Division 3 medan Storsjöbygden Johan åkte ur.  

Allsvenskan Division 4 spelades den 2 december med (endast) fyra 
lag. Efter en rafflande sista – direkt avgörande – match vann Bräckes 
Eld och lågor knappt före Storsjöbygdens Lag Ingrid. Eld och lågor går 
således upp så det blir två Bräckelag i division 3 nästa år.  

Övriga tävlingsresultat sedan sist 

 Attacus/Frösösilver spelades den 11 november med 18 par 
(mot 14 par ifjol). Pernilla Näs – Bo Sundell vann. 

 DM-Par, Mixed spelades den 25 november. 15 par var med i 
finalen liksom ifjol. Lennart Karlsson – Christina Westberg, 
Sveg, vann. Det gick bra för Sveg på höstkanten. Grattis! 

 Trettondagsträffen den 6 januari vanns av Tomas och John 
Hörnfeldt. 13 par spelade mot 24 i fjol. 

 I DM-Par, Veteraner den 13 januari segrade Leif Ruthström 
– Jöns Johansson (8 par mot 9 i fjol). 

 Huvudtävlingen i Bydalen den 20 januari vanns av  
Kenneth*2: Fredriksson resp. Hallqvist (18 par mot 23 i fjol). 

Jämtrallyt 

Ställningen i Jämtrallyt efter fyra deltävlingar är: 

1 Kenneth Fredriksson 169 

2 Kenneth Hallqvist 163 

3 Pernilla Näs 160 

4 Monica Näs 153 

5 Jöns Johansson 150 

6 Johan Bjurström 146 

7 Olle Axne 123 

Carina Hallkvist 123 

Sven-Erik Hallkvist 123 

10 Bo Sundell 117 

Lika många tävlingar återstår så detta är alltså halvtidsresultatet. 
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Silvertävlingar under resten av våren 2018 

Tävling Arrangör Datum Kommentar 

Härjedals- 
mästerskapen 

Sveg 3 februari Även kval till DM Par, 
Open 

DM Par, Damer Frösön 10 februari Redan nu 27 anmälda par 

DM Par, Open JHBF 17 februari Kval pågår 

DM Lag, final Storsjö-
bygden 

3-4 mars Kval pågår 

DM Mixedlag JHBF 17 mars Ny DM-tävling (se nedan) 

DM Individuellt JHBF + 
Sveg 

14 april  Arrangeras på två orter: 
Östersund och Sveg; minst 
12 spelare på varje ort 

Ingrid Roths  
tävling 

JHBF 19 maj Sammanfaller med års-
mötet (se nedan) 

BIT fortsättning 

Den andra workshopen om BIT – det nya IT-systemet för svensk 
bridge – kommer att hållas den 5 maj, i bridgelokalen i Östersund. 
Vi återkommer med inbjudan, men någon/några från varje klubb 
bör vika den dagen redan nu. Det vore en smärre katastrof om vi 
tvingades ställa in även denna gång. 

DM Mixedlag den 17 mars 

Fjolårets mixedlagtävling är i år ”upphöjd” till DM-tävling, men in-
ramningen blir densamma som ifjol: Gratis lunch och upplevelse- 
priser till alla. Penningpriser och DM-plaketter till 1:an och 2:an. In-
bjudan är på väg ut men börja formera lag redan nu. 12 lag i fjol! 

Årsmötet 2018 

Årsmötet hålls den 19 maj i samband med Ingrid Roths tävling. Vi 
planerar att göra den helgen till en bridge-weekend även i år – med 
spel både fredag och lördag – eftersom fjolårets upplägg var så upp-
skattat. Ett förslag till stadgar för Jämtland-Härjedalens bridgeför-
bund har godkänts av klubbarna. De blir ”interimistiska” fram till 
årsmötet då de kan fastställas formellt. Stadgarna finns här. 

I övrigt…..  

… gäller fortfarande att vi behöver få upp deltagarantalet i DM och 
övriga silvertävlingar – och i Jämtrallyt totalt.  

Tack för nu /Styrelsen genom CG 

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

