
 
 Gävleborg Bridgeförbunds Temadag i Sandviken lördag 9 november 2013. 

 

Representanter GBF:  Marianne Melchior Ericson  

Pierre Winberg 

Marie Svensson 

 

Representanter klubbarna:  Ingegerd Eriksson Gävle BK 

   Ellinore Kronbäck Gävle BK 

   Sara Svanered Bollnäs BK 

Tore Enbarr  Sandvikens BK 

Lennart Persson Sandvikens BK 

Hans Hedblom Sandvikens BK 

Zennica Hammar BK Hudik 

 

Första diskussionen var hur vi skall göra för att GBF skall få in representanter till sin styrelse. Det 

utmynnade i att tema träffen tycker att de 6 största klubbarna försöker hitta någon som kan vara 

med i styrelsen. Det är tre klubbar för närvarande som inte finns representerade (Hudik, 

Söderhamn och Gävle) samt en klubb som har en avgående representant (Sandviken). Alla de 

klubbarna som kommer sakna representant skall försöka få tag i sådan och meddela 

representanter till Lennart Persson som sammanställer (endast sammanställande). 

 

Det framställdes önskemål på att GBF styrelse åtminstone skulle ha en sammankallande, men 

helst en ordförande för att kunna fungera bättre. 

 

Sedan var det diskussioner om DM-tävlingar där följande diskuterades: 

•••• Lag: Vi kör det nya upplägget i år med ett kvaltillfälle, men diskussioner fördes om att 
föra in kvalen på klubbarna på ett spelschema och t.ex. lägga in det de veckor det inte är 

ligaspel på sin egen klubb. Det kom också upp frågor om finalplatsfördelning samt 

minimum antal lag för ett kval. 

•••• Par: Här tyckte alla att det var bra som det var, alltså kval på klubbnivå med 
finalplatsfördelning. Diskussioner fördes även om sponsring från klubbarna för att höja 

klubbens antal i kval och final. 

•••• Dam: Nu är det direktfinal. Diskussioner fördes om eventuellt ha två kval före, t.ex. 
Gästrikland/Hälsingland. Även ha en sorts stege för antalet i ett finalheat så finalheatets 

antal beror på antalet kvalande par. 

•••• Mixed: Här tyckte alla det i stort sett fungerade bra på alla orter med kval. Det finns 
undantag men de som inte har kval får åka till annan ort och kvala. 

•••• Nygammalt: Bra som det är med direktfinal. 

•••• Veteran: Här gäller det att uppmuntra klubbarna att försöka få fler veteraner att ställa 
upp, det finns väldigt mycket veteraner , men varje år blir det inställt. 

•••• Singel: Ingen ändring mot nu, men man bör fundera på vart man lägger singel då det 

verkar vara viktigt att det ligger centralt i länet. 

•••• Allmänt om DM-tävlingar pratades det också om att det ibland behövs en ”1:e tjatare” 
som får folk att anmäla sig och parar ihop personer. 

 

Sen diskuterades det om att det fanns ett stort intresse för TL Steg1 utbildning i åtminstone 

Hudik, Gnarp och Söderhamn (GBF har börjat undersöka detta i skrivande stund och återkommer 

inom kort). 



 

Det kom fram att klubbarna borde se över vem/vilka de har skrivna som kontaktpersoner samt 

att adresser är rätt, så att meddelanden kommer fram till klubben. 

 

Sen diskuterades om hur man skall göra i KM (Klubbmästerskap) så att alla klubbar har samma 

policys, skall det räcka med att vara stödmedlem, får man spela utom tävlan etc. Policy borde tas 

upp på GBF årsmöte. 

 

Information om alkoholpolicy som SBF har bestämt och som GBF kommer att följa, vilket innebär 

nolltolerans i alla tävlingar i distriktets regi (SBF har skärpt policyn mot tidigare). 

 

Tematräffar bör hållas varje år enligt tematräffen. 

 

Bussar till Örebro under bridgeveckan var lyckat och borde tas upp i någon form igen nästa år 

enligt tematräffen. 

  

Sekreterare på tematräffen dag som ovan:  

 

Pierre Winberg/Gemensamt godkänd av GBF:s styrelse 


