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Nynäshamns Bridgeklubb 
Valthornsvägen 5B  

 

Verksamhetsberättelse för 2009 – 2010 
Styrelse 
Ordförande   Björn Eklind 
v  ordförande   Kjell Jönsson 
kassör   Arne Malmqvist 
Sekreterare   Jan Jansson 
Materialförvaltare/Tävlingsledare Kjell Jönsson 
IT/Hemsida   Jan Norlin 
   Ulla Christensson 
    
 
Styrelsen har hållit 5 protokollförda sammanträden och ett extra sammanträde. 
Årsmöte hölls den 9 september 2009 
 
Klubbverksamhet 
Under verksamhetsåret har klubben haft 47 (47) spelkvällar, varav 10 (10) under sommarbridgen. 
Klubben har anordnat klubbspel varje helgfri onsdag kl 18:30 från första onsdagen i september 2009 
till och med den 26 maj 2010.  
 
I genomsnitt har det varit drygt 8 (8) bord per ordinarie spelkväll; men lägre antal under träningskväl-
lar och sommarbridge.  I november och januari spelades två  lunchbridgetävlingar på söndagar, en 
gemensam måltid en följd av en  partävling. Totalt har startat  1076 (1202) i de ordinarie tävlingarna, 
och 200 (222) i sommartävlingarna 
 
Klubben har arrangerat  träningskvällar för mindre rutinerade. Sammanlagt har det varit 452 (389) 
startande. Satsningen att ge nybörjare större vana vid tävlingsspel har blivit möjlig genom att flera 
medlemmar, främst Jan Norlin, Kjell & Raija Jansson, Villy & Aina Karlsson samt Björn Eklind delat 
på värdskapet. 
 
Sammanlagt blir det 1728 (1 803) (1 581) startande under verksamhetsåret.  Det är en minskning jäm-
fört med föregående verksamhetsår, men fortfarande fler än året 07/08. Den minst kontroversiella vä-
gen att långsiktigt förbättra föreningens ekonomi är naturligtvis att hålla omsättningen uppe, vilket inte 
lyckats helt under verksamhetsåret.  
 

Tävlingsresultat 
KM Individuellt Kjell Jönsson 
KM-par  Lilian Nilsson – KG Nilsson 
Karl-Axels pokal Sune Jönsson – Kjell Jönsson 
 
Serietävlingar 
Under året har serietävlingar genomförts såväl under hösten och våren som under sommaren. Segrare 
blev: 
 
Höstserien 09  Björn Eklind 
Vårserien 10  Inga-Lill Nilsson 
Sommarserien 10  Inga-Lill Nilsson  
 
Liga-spel 
I Stockholmsserien deltog ett lag 
Div 2S: Nynäshamn (Örjan J, Christer Ö,  Waldemar D, Kjell J och Antonella P). De goda resultaten 
lät tyvärr vänta på sig, och laget spelar kommande säsong i Div 3S. 
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Allsvenskan div 4; Nynäshamn BK ställde inte upp i allsvenskan detta år. 
 
Klubben har haft ett lag med i  St Eriks ligaspel. Laget (Kjell J, Björn E, Örjan J, Waldemar D, Göran 
O, Christer Ö, Antonella P), som föregående vårsäsong ramlade ur lill-eliten,  har under våren 2010 
åter gått upp i den serien, nu omdöpt till Div II. I laget har också deltagit Rune Carlström/Handens 
BK. 
 
Klubben deltog i 4 (4) simultantävlingar som Bridgeförbundet anordnat. Dessa har spelats på ordinarie 
spelkvällar och ingår i deltagarstatistiken ovan. 
 
Bridgeresor 
Klubben anordnade en bridgekryssning med Cinderella den 18-19 oktober 2009. Resan lockade 30 
(36)  resenärer varav 28 (32) spelade den tävling över två pass som anordnades. Vann gjorde Aina & 
Villy Karlsson. 
 
Nya mästarvärdigheter 
 
Hjärternål: (Regionmästare) -  
 
Ruternål (Kretsmästare)  Bror Wahlberg 
 
Klövernål (Klubbmästare):                     Kjell Jansson 
   Tommie Lindgren 
   Greta Rydholm 
    
Kurser: 
Efter två försök att få ihop elever till nybörjarkurs - som båda fick inställas på grund av för få elever - 
gör klubben nu ett nytt försök i samarrangemang med ABF/Södertörn.  Hösten 2009 höll Björn Eklind 
en kortare fortsättningskurs över två kvällar. 
 
Klubbmatch: 
Efter 4 spelade klubbmatcher mot Alvik BC avslutades klubbutbytet under året. Det var alltför svårt 
att få ihop ett lag till bortamatcherna.  
 
Medlemmar 
Under verksamhetsåret har medlemmarna Clyde Lindqvist, Inga-Britt Kristiansson och Olof Billberg 
avlidit. 
  
Övrigt 
Klubbens medlemsavgift har varit 50:- och ordinarie spelavgift 40:-. Inför hösten tog styrelsen upp 
förhandlingar med pensionärsföreningen Moringen, varvid överenskoms att öka Moringens avgift till 
12.000/år, svarande mot 1/3 av klubbens lokalkostnader. Denna nivå innebar att Moringens medlem-
mar erlade en avgift om ca 15:- per speltillfälle. Det ansågs uppenbarligen som alltför dyrt för Mo-
ringens medlemmar, varför Moringen från och med 2010 frånträdde utnyttjandet av lokalen. 
 
Under våren 2010 sänktes avgiften för torsdagsspelet till 30:-/gång för medlemmar (40:- för icke med-
lemmr).  Detta möjliggjordes genom att de som deltagit som ledare – se ovan - avstått från ersättning 
härför.  
 
Lokalen är utan tvekan under-utnyttjad. Strävan är dock alltfort att söka öka antalet speltillfällen i lo-
kalen för att förbättra ekonomin. 
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Klubbens hemsida via Bridgeförbundets server har förbättrats betydligt under året (genom Jan Norlins 
försorg), och resultat-rapporteringen sköts nu helt via den. 
 
Klubben har en ekonomi i balans. Årets överskott svarar ungefärligen mot den halvårsavgift som er-
hållits av Moringen, vilket innebär att en prolongering av verksamhetsambitionen kommer att medföra 
ett bedömt nollresultat för kommande år. Täckning för oförutsedda utgifter finns i fonderade medel.. 
 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som bidragit till att vår klubb kan bedriva sin verksamhet 
med bra kvalitet samtidigt som det värnas om den goda klubbandan. 
 
 
Nynäshamn den 31 augusti 2010 
 
Styrelsen   
 


