
 

Styrelsen för Lomma Bridgeklubb lämnar följande VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 
spelåren 2021 – 2022. 
 
Spelåret 2021 började åter 6 september och 9 september (måndag resp torsdag) efter ett 
långt uppehåll p g a pandemin. Då vi hade för få anmälda till spel på tisdagar tvingades vi 
tyvärr ställa in tisdagsspelet, åtminstone tills vidare. Under hösten 2021 var vi ca 33 par 
som spelade måndagar och 19 par torsdagar. 
 
Vi hade under året inget deltagande lag i distriktets Skåneserier. 
 
Vi har också medverkat i nätbridge via BBO och fortsätter om än i mindre skala tills vidare. 
 
Dessvärre tvingade den återuppblossande pandemin oss att göra ett kortare uppehåll på 
1,5 mån i början på 2022. Vi startade vårens spel igen 21 febr och 24 febr (måndag resp 
torsdag) med ungefär samma deltagarantal som hösten 2021. 
 
Under våren startade vi glädjande nog en efterlängtad nybörjarkurs 
”Spela Bridge 1” under ledning av Kjell Högberg. 8 deltagare genomförde hela kursen och 
uttalade önskemål om fortsättningskurs hösten 2022. 
 
Den sedan många år omtyckta sommarbridgen fortsatte i år, 2022, efter påtvingat 
pandemiuppehåll 2020-2021. Drygt 30 par i snitt deltog och gladdes vid spelborden. 
 
Vår hyreskostnad har tvingat oss att titta över ekonomin. Vi har bl a valt att engagera 
medlemmar för kaffekokning  och av och till bakning av goda kakor. Glädjande nog har 
många ställt upp. Likaså har vi ständigt haft idoga och lojala medarbetare som hjälpt till 
med bordframtagning, rekvisita och städning vilket varit och kommer att vara en  
förutsättning för att vi ska trivas och kunna utöva vårt bridgespel. Allt sammantaget har 
stärkt sammanhållningen och spelglädjen för vår klubb. 
 
Peter Aspe har engagerat och undervisat tävlingsledare att hantera den för bridgespelet 
nödvändiga datorverksamheten, vilket varit viktigt och behövligt. 
 
Under kommande period hoppas vi på att få igång lagspel med deltagare från Lomma BK. 
Likaså startar vi nu i höst en önskad fortsättningskurs under ledning av Kjell Högberg och 
Tord Persson. 
 
Efter långt och värdefullt ideellt arbete för Lomma BK har styrelsen valt att utnämna 
Leif Nötesjö och Torsten Åkerman till hedersmedlemmar. 
 
Årets styrelse har haft 10 protokollförda sammanträden. 
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