Verksamhetsberättelse för Hallands Bridgeförbund verksamhetsåret 2020-2021
Styrelsen för Hallands Bridgeförbund avger härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2020-2021.
Allmänt
Hallands Bridgeförbund har 17 anslutna klubbar. Vi hade under året 1208 medlemmar varav 67
juniorer, 41 I-medlemmar och 5 ständiga (1 309 föregående år).
Med beaktande av pandemiläget och med hänsyn till att fyra klubbar skaffat bordskryss beslöts i
september att under hösten enbart genomföra enskilda lagmatcher och att avvakta med
parmästerskap till våren 2021. Såväl Hallandsserien (30 lag) som kvalspelet för DM-lag (14 lag)
inleddes därför. Vi beslöt senare att om båda lagen så önskade var det OK att spela på BBO.
Med hänsyn till nya restriktioner fick vi planera om. Lagtävlingarna fick nya sista speldagar och
samtliga parmästerskap sköts fram i tiden till maj månad. Sedan den nya plattformen Realbridge
etablerats under våren och av riksförbundet valts för semifinalerna i SM-lag beslöt HBF att skjuta
DM-lagfinalen till hösten – av de kvalificerade sex lagen var det endast fem lag som önskade spela på
Realbridge och de var alla kvalificerade för semifinalspel.
DM-finalerna i Mixed, Damer, Seniorer och Öppna par genomfördes i maj på Realbridge med mycket
få deltagare – 25 par totalt i de fyra tävlingarna.
Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande/sekr

Per Fåhraeus

Vice ordf./kassör

Lennart Nordberg

Distriktstävlingsledare/web Jan-Inge Troedsson
Ledamot

Mari Ynner

Suppleant

Jan-Erik Helmersson

Ungdomsansvarig, suppl.

Tove Roulund

Stellan Pettersson omvaldes på årsmötet som ordinarie ledamot av styrelsen men avled under
hösten 2020.
Revisorer har varit Roger Wiklund och Olof Helmersson med Gunvor Bengtsson och Görel Upphoff
som suppleanter.
Valberedningen har bestått av Britt-Marie Warborn (sammankallande), Peter Krug och Lars Hed.
Ekonomi
Ekonomin är god. På grund av pandemin visar årets verksamhet ett underskott på 16.141 kr, men
den totala kassabehållningen uppgår till 246.481 kr. Med anledning av Jan Malmströms bortgång har

10.000 kr satts in på Jannes fond till förmån för ungdomsbridgen och 2.000 kr har skänkts till Missing
People för deras medverkan i sökandet efter Stellan Pettersson.
Tävlingsverksamhet
Tävlingsverksamheten har omfattat:
DM-lag med lag BMW(Albrekts) som segrare. I laget deltog Maya Lo Björk Heed, Andrea Nilsson,
Gunvor Bengtsson, Tage Eriksson, Per Fåhraeus och Britt Marie Warborn.
DM-mixed med segrare Agneta Svenberg -Jörgen Neldemo
DM-damer med delad seger för Britt-Marie Warborn-Agneta Svenberg och Maya Lo Björk Heed och
Andrea Nilsson
DM-veteraner med segrare Maud Brink-Eva Lena Glimne
DM-öppna par med segrare Villy Havasi-Torleif Hägg
Hallandsserien med lag Aronsson(Allians) som segrare i Elitdivisionen. I laget deltog Carl Björk, Svante
Hallén, Christer Hedborg, Sven Landervik och Anders Aronsson. Endast Elit och Div 1 Norra
genomförde sina serier.
Övrigt
Nygammalt liksom Allsvenskan div 4 ställdes in och inga klubbar genomförde någon guld- eller
silvertävling. Någon utbildning eller ungdomsverksamhet i HBF:s regi genomfördes heller inte.
Avslutning
Det är styrelsens förhoppning att kommande säsong skall gå att genomföra i sin helhet och att
spelarna hittar tillbaka till bridgeborden.
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