
 

                                                                                   
 

 

 

Gemensamt möte 2020-03-19 med representanter för J-H Bridgeförbund 

samt Storsjöbygdens BK 
 

Närvarande: Bo Jonsson 

Bo Sundell 

Gunnar Elmroth  

Göran Kullberg 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Olle Axne 

Tomas Hörnfeldt 

 

 

Med anledning av Coronaviruset kallades representanter för distriktsförbundet och 

Storsjöbygdens BK för att diskutera bridgens verksamhet framåt i tiden.  

 

Storsjöbygdens BK beslutade tidigare att ställa in alla tävlingar from 15 mars tom 22 mars då 

nytt beslut skall tas. 

Svenska Bridgeförbundet har skickat ut information om vad Folkhälsomyndigheter har 

rekommenderat och vad det innebär för riktlinjer för vår bridgeverksamhet. Enligt dessa 

riktlinjer och med tanke på vår åldersstruktur bland våra spelare finns det ingen anledning att 

fortsätta med spelverksamheten närmaste tiden. 

Det innebär att två DM-finaler ställs in tills vidare 

200321 DM-Mixed lag 

200404 DM-Individuellt 

Eventuellt skulle dessa finaler kunna spelas i augusti eftersom vi i likhet med Svenska 

Bridgeförbundet har ändrat vårt verksamhetsår till 190501—200831. 

De flesta klubbarna lägger nu ner sin verksamhet. Svenska Bridgeförbundet har därför kommit 

med möjligheter att spela tävlingar på datorn. Sedan 1 mars kan man varje dag spela tävlingar på 

FunBridge där man själv spelar med hjälp av 3 robotar. 

 

Nu lanseras också möjlighet att spela klubbtävlingar på BBO. Ansökan om att bli 

administratör/TL för att lägga upp tävlingar skickas till Svensk Bridge som därefter söker 

tillstånd hos BBO. Storsjöbygden beslöt att anmäla Gunnar Elmroth och Bo Jonsson till denna 

funktion. 

 

Beslöts att skicka ut en intresseanmälan till samtliga spelare som deltar i ligans div 1 för att 

prova på lagspelet via BBO. Gunnar Elmroth tar på sig att ställa i ordning en lagtävling för de 

som anmäler sitt intresse. 

 

 

J-H Bridgeförbund 
  c/o Kenneth Fredriksson   070-64 66 217 

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

Beslöts att JHBF och Storsjöbygdens BK ställer in all tävlingsverksamhet under perioden 

200320—200430. Nytt beslut för maj månad tas vid nästa möte 29 april kl 17.30. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Gunnar Elmroth 

sekreterare    ordförande 


