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   Så har ännu ett ur klubbens synpunkt lyckat verksamhetsår gått till ända. På förra årsmötet 
under ”övriga frågor” framfördes önskemål om färdiglagda brickor istället för att spilla tid på att 
skriva in brickor i Bridge-Mate efter första ronden. Efter lite diskussion lades saken åt sidan utan 
någon åtgärd. Under hösten steg deltagarsiffrorna i måndagsgruppen kraftigt och styrelsen 
konstaterade att varje par bara spelade c:a hälften av brickorna vilket gör resultaten hasardartade. 
Styrelsen beslöt då att på försök arrangera måndagsspelet i 2 grupper med duplicerade brickor. 
Försöket slog väl ut och nu spelar alla samma 22 brickor under kvällen. Efter ett par månader 
beslöt styrelsen att inköpa egen brickläggningsmaskin, en investering motsvarande c:a 4 
årskostnader för inhyrda brickor. 
Vår tredje spelkväll på torsdagar ökar stadigt i deltagarantal. Även i år har några spelare kommit 
igång igen efter några års paus.  
Sommarbridgen 2016 blev som vanligt  succé. Variationen med olika par och varierande 
parkombinationer skapar en mycket trivsam stämning under sommarkvällarna.  
     Måndagsbridgen  som går över 22-brickorskvällar ökade drastiskt i början och fick gå över 
till 2 grupper.  Tävlingskvalitén gav rättvisare resultat och därmed mer omväxlande resultatlistor. 
Deltagarantalet har maxat vid 42 par under spelåret, vilket innebär en ökning med 2,4 par till 36,2 
par/spelkväll. Spelstandarden har har även i år blivit bättre och trivselfaktorn är mycket hög i 
gruppen. Priserna har delats ut både med och utan förbundets handicapsystem.  
     Tisdagsbridgen har som vanligt haft en hög och jämn spelstandard, vilket märks genom att 
priserna fördelats bland många par. Deltagandet på tisdagar ( lägst 12 par ) är i år stabilt med 
samma störningar av seriematcher och fyrmannaligor som vanligt. Genomsnittsdeltagandet har 
varit 17,0 par/kväll vilket dock är en ökning med 0,4 par/spelkväll jämfört med föregående år. 
     Torsdagsbridgen spelar nu 20 brickor/kväll med kursinslag med i snitt 22 par/kväll. Under de 
mörka månaderna oktober – mars var det repetition och kommentarer till brickor som spelats 
tidigare i såväl Lomma som Bjärred. Det blir en del lustiga situationer när det blir annat resultat 
än vid originaltillfället på en kopierad bricka som härstammar från en torsdagsbricka.   
Fortfarande är spelarna lite för försiktiga i budgivningen, särskilt med UD-lappen och slambud-
givning på s.k.snedfördelningar. 
     Sommarbridgen kan inte slutsummeras i detta ögonblick, men deltagarantalet har ökat och  
är nu nära  maximum för lokal och materiel.  Förra sommaren steg genomsnittet med 1 par tilll 
34,4 par /spelkväll. Priser utdelas enligt förbundets handicapsystem, vilket skapar stor variation 
bland pristagarna och är uppskattat av deltagarna. 
     Årets klubbmästare heter Rolf Borg och Bo Sjödahl  
     I årets skåneserier kom Lommas Boys-lag kom 10:a i div 2 SV, Lommas Burlöv-lag blev 5:a 
och Nötesjölaget 6:a  och Åkermanslaget kom 7:a i div3 SV . 
  Vår Tord Persson blev även i år bästa Lommapar nu i par med Jörgen Nilsson. Det blev en  
46:e plats i årets upplaga av Allemansträffen. 4 par från klubben hade kvalificerat sig 
Klubben har under året haft  139 primärmedlemmar vilket innebär en liten ökning jämfört med 
föregående år. Många sekundärmedlemmar från  Bjärreds BK,  och sekundärmedlemmar från 
ytterligare 6 klubbar. 
Ordinarie årsmöte hölls som vanligt den sista tisdagen i augusti 2016. Styrelsen har haft 3 
protokollförda möten och dessutom ett antal korta informella möten under spelåret.  
Styrelsen vill i detta sammanhang tacka alla, såväl funktionärer som medlemmar  för ett lyckat 
spelår 2016/ 2017. 
Lomma i juli/augusti 2017                   Styrelsen/  
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