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JHBF – INFO  

2017/18, Nr 4 

Här kommer det fjärde och sista numret för verksamhetsåret – av de 
nyhetsbrev som styrelsen i Jämtland-Härjedalens Bridgeförbund 
(JHBF) använder för att förmedla information till medlemmarna. Ny-
hetsbreven ges ut sporadiskt när det finns något att informera om 
och samlas allt eftersom på JHBF:s hemsida  

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

DM-tävlingar och Jämtrallyt  

Sedan sist har följande DM-tävlingar spelats. Topp tre i respektive 
tävling var: 

DM-Par, Open *) 1 Alexander Sandin – Thomas Karlsson, Storsjö- 
bygden 

218,9 

2 Jöns Johansson – Leif Trapp, Sydjämten-/Stor-
sjöbygden 

191,4 

3 Bo Sundell – Pernilla Näs, Storsjöbygden 188,1 

DM-Lag,  
final 

 

(exakt poäng för  
Stridsvagn ej till-
gänglig i skrivande 
stund, resultatet är 
justerat i efterhand 
efter protest) 

1 Lag Stridsvagn (Alexander Sandin, Thomas Karls-
son, Gunnar Elmroth, Bo Sundell och Morgan 
Svensson) 

cirka 
156 

2 Lag Treeab (Olle Axne, Jöns Johansson, Carina  
Hallkvist, Leif Trapp, Sven-Erik Hallkvist och Leif 
Ruthström) 

136,25 

3 Lag Johan (Johan Bjurström, Anna-Lena Hög-
ström, Clas-Göran Persson, Kenneth Hallqvist, 
Kennet Nilsson och Anette Nilsson)  

107,41 

DM Mixedlag *) 1 Lag MAKK (Kenneth Fredriksson, Monica Näs,  
Kennet Nilsson och Anette Nilsson) 

89,03 

2 Lag JAMM (Mikael Johansson, Anette Winge, Jan-
Erik Jonsson och Mia Breding) 

80,70 

3 Lag Fanbyn 2 (Jöns Johansson, Theresia Didriks-
son, Sven-Erik Hallkvist och Carina Hallkvist) 

78,77 

DM Individuellt *) 1 Olle Axne, Storsjöbygden 647 

2 Laila Pettersson, Bräcke 598 

3 Åsa Axne, Storsjöbygden 593 

 

*)   Ingår i Jämtrallyt     

http://www.svenskbridge.se/j%C3%A4mtland-h%C3%A4rjedalens-bf/kontakt
mailto:c.g.persson@outlook.com
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Efter DM Individuellt ser 10-i-topp-listan i Jämtrallyt 2017/18 ut som 
följer: 

1 Pernilla Näs  288,5 

2 Kenneth Fredriksson 241,0 

3 Kenneth Hallqvist 240,5 

4 Johan Bjurström 236,5 

5 Olle Axne 230,5 

6 Monica Näs 225,0 

7 Åsa Axne 222,5 

8 Jöns Johansson 220,0 

9 Alexander Sandin 189,5 

10 Göran Kullberg 188,5 

Detta är alltså rallyställningen före den sista deltävlingen, som av-
görs den 19 maj (se nedan). Har Pernilla redan avgjort?! 

Härjedalsmästerskapen 

Dessutom har Härjedalsmästerskapen avgjorts den 3 februari. Den 
tävlingen resulterade i denna prispall: 

1 Anette Busk – Alf-Ove Busk             125 

2 Sonja Proos – Anneli Stenberg            124 

3 Pelle Pettersson – Bengt Östman  116 

Samtliga tävlande för Svegs BK. Stort grattis! 

SM-semifinal i lag 

Semifinal i SM Lag spelades bl.a. i Östersund helgen den 7-8 april. 
Sex lag gjorde upp om en SM-finalplats. Efter att ha förlorat första 
matchen skärpte Lag Stridsvagn till sig, och när krutröken skingrats 
hade de vunnit ganska klart. Grattis till Bosse, Thomas, Gunnar, 
Alexander och Morgan.  
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Lycka till i SM-finalen den 10-13 maj i Örebro! 

 

 

 

          

 

 

Svenska cupen 

Och i Svenska cupen blir det successivt färre lag. Om jag förstår det 
komplicerade spelschemat rätt så är dagsläget för J/H-lagen att i om-
gång 3 möts Lag Ingrid (Roth) och Hede/Vemdalen, och Svegs- 
pojkarna… möter Hudik. Narre (Elmroth), Fanbyn 4 (Hallkvist), Vira 
(Kullberg) och Goof Troop II (Johan) har frirond.  

Det kommer alltså fortfarande att vara 5 eller 6 länslag kvar när om-
gång 4 börjar. 

BIT fortsättning 

Den andra workshopen om BIT – det nya IT-systemet för svensk 
bridge – kommer att hållas den 5 maj, i bridgelokalen i Östersund. 
8 (ev. 9) deltagare från 4 klubbar + JHBF är anmälda just nu, men det 
finns plats för fler deltagare från fler klubbar. 

Workshopen tar upp de viktigaste redigeringsfunktionerna i BIT, 
kopplingen mellan BIT och Spader och annat som deltagarna före-
slår. Dessutom görs en genomgång av JHBF:s hemsida och hem- 
sidorna för de klubbar som har sådana. 

Nya lagboken: Kompletterande utbildning för  
tävlingsledare 

Alla tävlingsledare Steg 2 eller högre måste genomgå en komplette-
rande utbildning i den nya lagboken. SBF har gett Bo Jonsson och 
Mia Breding mandat att genomföra denna utbildning vad gäller täv-
lingsledare i Jämtland/Härjedalen.  
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Utbildningens längd är ca. 4 timmar. Bosse och Mia kommer att kon-
takta de berörda för att hitta lämplig tidpunkt. Tomas Winter på SBF 
assisterar med material och förslag till upplägg. 

Avslutningshelgen den 18-19 maj 

Årsmötet hålls den 19 maj i samband med Ingrid Roths tävling.  
Eftersom fjolårets upplägg var så uppskattat kommer den helgen 
även i år att göras till en bridge-weekend – med spel både fredag och 
lördag.  

Det blir handikapptävling med totospel på fredag kväll, inkl. ost-
bricka med tillbehör, och reducerad avgift för de som spelar båda 
dagarna. Formell inbjudan kommer att gå ut i särskild ordning. 

Jo, vi är medvetna om att den 19 maj är Pingstafton, men en liten 
gallup bland medlemmarna har gett vid handen att ”det spelar ingen 
roll”. Pingsten verkar ha klingat av i betydelse när nu Annandag 
Pingst inte längre är helgdag. 

Kallelse till årsmöte i Jämtland/Härjedalens bridge-

förbund den 19 maj 2018  

Detta är den formella kallelsen till JHBF:s årsmöte den 19/5, avse-
ende verksamhetsåret 2017/2018. Som redan framgått är det samma 
dag som Ingrid Roths tävling, så det finns all anledning att delta! 
Årsmötet hålls i anslutning till lunchen, som är GRATIS.  

Ingen förhandsanmälan krävs till årsmötet – men naturligtvis till täv-
lingen, som vanligt. Möteshandlingarna delas ut på mötet.  

Utöver standardagendan ingår följande punkter att behandla: 

‒ Redovisning av läget beträffande brickläggningstjänst. 

‒ Omprövning av den konstruktion under verksamhetsåret 
2017/2018 som innebär att klubbarna finansierar Johan  
Bjurströms bridgerapportering i ÖP. 

‒ Godkännande av JHBF:s stadgar. Dessa har varit ute på  
remiss under året, och godkänts av klubbarna. Nu är det 
dags för slutgiltig/formell fastställelse. 

‒ Dessutom frågan om kvalen till DM-par och DM-mixed ska 
vara kvar? Styrelsen tycker inte det. 

Favorit i repris: Hur hittar man till BIT?  

Hur många är det som tittar på JHBF:s och jämtlandsklubbarnas 
hemsidor i BIT? Alldeles för få troligen, men det är inte krångligt! 
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För att exempelvis hitta till JHBF går ni till startsidan Jämtland-Härje-
dalens BF i Spader. Under rubriken finns en länk ”Klicka här för att 
komma till nya hemsidan”. Gör det och ni är inne i BIT! 

 

I övrigt… 

Tack för i år!  

/Styrelsen genom CG 

 


