
Verksamhetsberättelse	  2021-‐2022	  

Verksamhetsåret	  innefattar	  1/9-‐2021	  till	  31	  augusti	  2022.	  	  

Dalabridgens	  styrelse	  har	  under	  verksamhetsåret	  haft	  följande	  sammansättning:	  	  

Peter	  Johansson	  Ordförande	  
Ingela	  Nelander	  Häll	  Sekreterare	  
Janne	  Matsson	  Kassör	  
Johan	  B	  Lisra	  DTL	  
Tony	  Håkansson	  Webmaster	  
Dorothy	  Tägt	  ,	  klubbkontakter	  
Magnus	  Barkskog,	  biträdande	  DTL	  
Revisorer	  har	  varit	  Kjell	  Staffas	  och	  Åsa	  Eriksson.	  Suppleanter	  till	  revisorerna	  
har	  varit	  Bosse	  och	  Margot	  Sivelind.	  	  
Valberedning	  har	  bestått	  av	  Håkan	  Gabrielsen	  och	  Jörgen	  Classon,	  
(sammankallande)	  
	  
Styrelsen	  har	  under	  gångna	  året	  haft	  2	  protokollförda	  fysiska	  sammanträden	  och	  
ett	  konstituerande	  möte	  samt	  massor	  av	  kontakt	  via	  Whatapp.	   
Precis	  som	  de	  två	  tidigare	  verksamhetsåren	  har	  pandemin	  satt	  negativa	  spår	  i	  
verksamheten.	  	  Klubbarna	  har	  nu	  startat	  upp	  verksamheten	  fullt	  ut	  men	  många	  
spelare	  saknas	  fortfarande	  efter	  pandemin.	  	  

Säsongen	  2021-‐2022	  har	  fler	  medlemmar	  totalt	  än	  året	  innan	  men	  det	  är	  
fortfarande	  en	  bra	  bit	  upp	  till	  siffrorna	  som	  var	  innan	  pandemin,	  2019-‐2020	  
alltså.	  Detta	  tillsammans	  med	  högre	  kostnader	  för	  resor	  tror	  vi	  bidragit	  till	  att	  
många	  DM-‐tävlingar	  och	  andra	  Silvertävlingar	  i	  distriktet	  har	  haft	  svårt	  att	  få	  
ihop	  tillräckligt	  antal	  deltagare	  i	  tävlingarna.	  	  

Glädjande	  är	  att	  klubbarna	  nu	  på	  många	  håll	  startat	  upp	  nybörjarkurser	  så	  att	  
antalet	  medlemmar	  fylls	  på	  igen.	  	  

Styrelsen	  vill	  slå	  ett	  slag	  för	  den	  nya	  ”Dalaserien”	  där	  alla	  klubbars	  ordförande	  i	  
Dalarna,	  inkluderat	  Folkare	  Bk	  (som	  i	  dagsläget	  tillhör	  distriktet	  Mälardalen)	  får	  
en	  inbjudan	  att	  skicka	  ett	  lag	  från	  varje	  klubb	  att	  göra	  upp	  om	  titeln	  att	  vara	  
bästa	  klubben	  i	  Dalarna.	  Det	  kommer	  att	  bli	  två	  speltillfällen	  under	  
verksamhetsåret	  med	  lämpligt	  antal	  brickor	  beroende	  på	  antal	  lag.	  Klubben	  kan	  
endast	  skicka	  ett	  lag	  men	  det	  kan	  vara	  olika	  spelare	  vid	  de	  olika	  tillfällena	  och	  
fler	  än	  4	  under	  varje	  speltillfälle.	  Dalabridgen	  ger	  ett	  bidrag	  till	  varje	  deltagande	  
klubb	  som	  man	  lämpligen	  kan	  använda	  som	  resebidrag	  eller	  behålla	  i	  
klubbkassan.	  	  

Tidigare	  har	  vi	  haft	  tävlingen	  DM-‐max	  ruternål	  men	  merparten	  av	  de	  spelare	  
som	  varit	  aktuella	  för	  det	  tävlingen	  har	  nu	  fått	  sin	  hjärternål	  och	  påfyllningen	  
underifrån	  har	  inte	  varit	  stor	  under	  pandemin.	  Vi	  har	  därför	  beslutat	  att	  i	  
dagsläget	  göra	  om	  denna	  tävling	  till	  DM.max	  hjärternål.	  	  

Peter	  Johansson	  
Ordförande	  Dalabridgen	   
	  


