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Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten och därutöver hållit kontinuerlig 

kontakt. 

Medlemsantalet ligger i nivå med föregående år. Svårigheterna att värva nya yngre 

medlemmar är för oss, liksom för många andra föreningar, uppenbara. 

Klubben har en omfattande verksamhet med spel flera speltillfällen i veckan. Intäkterna visar 

ett positivt resultat. Under hösten gjordes ett seriöst försök att få fart på tisdagkvällar dock 

utan resultat. Förslag och synpunkter om detta tas tacksamt emot av styrelsen.  

Vår klubblokal fungerar i det stora hela bra. Kontraktet med Svensk Bridge gick ut den 31 

december och några intresserade till lokalen har inte hittats. 

Tävlingar 

Vi fortsätter med en omfattande tävlingsverksamhet med sex ordinarie speltillfällen per 

vecka. Lättsam bridge på tisdagarna ökar hela tiden i popularitet, mycket tack vare Annika 

Bengtzons engagerande arbete med den gruppen. Onsdagarnas individuella spel och 

torsdagskvällarna ligger konstant på ett bra deltagarantal.  

Pensionärsbridgen fortsätter med hög aktivitet i en egen ”sektion”, ett samarbete som 

styrelsen är mycket nöjd med.  



Tävlingsverksamheten möjliggörs tack vare våra duktiga tävlingsledare vars arbete gör att vi 

bara kan slå oss ner vid borden till välarrangerade tävlingar, kväll efter kväll. Stort tack till er 

alla! Mer om tävlingsverksamheten kan ni läsa i bilagan till denna verksamhetsberättelse.  

När det gäller tävlingsledare finns ett stort behov av fler som kan dela på detta arbete. Vi är 

mycket sårbara på detta område. 

Under året har vi också som vanligt haft nybörjar- och fortsättningskurser. Dessa har på ett 

förtjänstfullt sätt letts av Eleonore Kronbäck och Ingegerd Eriksson, som förutom detta 

lägger ner ett stort arbete för klubben. Styrelsen prioriterar kursverksamheten då det är av 

yttersta vikt att det kontinuerligt fylls på med nya medlemmar. Efter slutförd kurs, med 8 

deltagare på nybörjarkursen och 15 deltagare på fortsättningskursen, fortsätter aktiviteten 

med kursspel för dessa under vårterminen. 

Ekonomi 

Klubbens resultat 2015 blev i stort sett +/- 0 kronor efter avskrivningar. Det är glädjande att 

vi har så god ekonomi trots låga spelavgifter. Våra startavgifter har varit 30 eller 50 kronor 

per speltillfälle, inklusive kaffe och i många fall smörgås.  

Styrelsens ambition är att fortsätta investera i lokal och utrustning för att ytterligare höja 

kvalité och trivsel på vår klubb.  

Svensk Bridge har lämnat sina lokaler under året.  

Styrelsen arbetar med att hitta andra intressenter av lokalen och tar också tacksamt emot 

förslag från alla medlemmar. 

Övrigt 

Styrelsen vill slutligen tacka alla som på olika sätt bidrar till klubbens verksamhet. Utan ert 

ideella arbete skulle verksamheten helt enkelt inte fungera. Tack också till alla trevliga 

bridgespelare som troget kommer till de gröna borden 

 

Gävle i februari 2016 
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