
 

 

 

 

 

Hässleholms bridgeklubb 

Verksamhetsberättelse 2017-2018 
Styrelsen för Hässleholms bridgeklubb avger härmed sin berättelse över 
verksamheten 2017-07-01 – 2018-06-30 
Styrelsen har haft följande sammanfattning: 
Ordförande: Lars Jarskog 
Kassör: Jan Nilsson 
Sekreterare :Magnus Widarsson 
Ruter och spaderansvarig: 
Jan-Erik Eriksson 
Ordinarie ledamöter:Gert Fors och Marianne Skovsted 
Suppleanter: Eva-Lena Nilsson, Inger Adregård och Stig Åkesson 
Revisorer: Anna-Lena Melin och Jan-Erik Larsson 
Valberedning: Lisbeth Rosendahl, Mona Matsson och Natale Bellan 
Medlemsantalet var 121 vid verksamhetsårets slut. 
 
Genomförd verksamhet: Förutom under sommarmånaderna har klubben arrangerat 
partävlingar under i stort sett varje måndag och torsdagskväll.  Måndagstävlingarna har 
genomförts utan handicap medan torsdagarna varit med handicap.  
Uppslutningen har genomgående varit god och framförallt våra torsdagskvällar då snittet 
legat runt 13 bord har varit mycket uppskattade.  
Med jämna mellanrum har vi också spelat simultantävlingar vilka har fördelats mellan 
måndagar och torsdagar. 
Det har även spelats höst och vårsilver. 
Varje termin har avslutats med väldigt uppskattade avslutningstävlingar med priser till 
samtliga tävlanden.  
 
Ligaspel 
Under hösten och våren har ligaspel genomförts vid 7 tillfällen med 16 fyramannalag. 
Segrare i höstens tävling blev lag Höör i div. 1 och lag Kristianstad i div. 2. Vårens segrare 
var lag Janne div. 1 och lag Lars div. 2. 
 
Sommarbridgen har spelats under 11 måndagar, Speldagarna har haft lite färre deltagare 
i år än tidigare säsonger. 
Tävlingarna har genomförts som parspel utan Hcp. 
 
 
Klubbmästerskap 2017-2018 spelades den 14 maj, 16par deltog och . 
Klubbmästare blev Tommy Jeppsson-Ulf Bogren med Mikael Edenklint-Kenneth Österberg 
som två och trea blev Lars Malm-Lars-Åke Nilsson. 
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Kval/Final till SM-DM 
Klubben har varit flitig arrangör av kval/final till SM-DM då vi har haft kval i mix-klass och 
öppen klass samt även final i veteranklassen. 
 
 
Öppna Göingemästerskapet spelades den 11 mars  
26 par deltog och Göingemästare blev Mårten Howe och Linus Dahlström medan både 
andra och tredje plats belades av våra medlemmar genom Bengt Jönsson-Magnus 
Widarsson som tvåa och Christina och Jan gutenvik som trea. 
 
Skåneserien lag 2016-2017 
Klubben deltog med 5 lag ett lag i div ett samt två lag i div 2 respektive div 3. 
 
Årsavgift och spelavgift 
har varit oförändrat 50 kr och spelavgift per kväll 30 kr. 
Hässleholm 20181010 
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Inger Adregård 

 


