
Styrelsen för Lomma Bridgeklubb lämnar följande VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 
spelåren 2019 – 2021.

Våren 2020 drabbades hela världen av en pandemi som påverkade alla människors 
vanliga funktioner, livsbetingelser och hälsa. Vi har följt regeringens och 
Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer fullt ut och tagit ansvar 
för våra medlemmar genom att lägga ner vår verksamhet tillfälligt.

Vi har därför valt att göra en verksamhetsberättelse för åren 2019 – 2021 (dvs 2 
verksamhetsår).  Påpekas att spelåret fr o m 2020 omfattar perioden 1 sept – 31 aug.

Spelåret 2019 började på måndagar mycket bra med i stort sett oförändrat deltagarantal 
jämfört med säsongen tidigare, ja till o med bättre. På tisdagarna har det som tidigare varit 
svårare att förbättra deltagarantalet. Torsdagarna var som tidigare också mycket 
välbesökta. 
Nämnas bör att sommarbridgen 2019 var mycket lyckad med blandad grupp o som även 
denna sommar fick njuta av hembakta bullar till kaffet. Deltagarantalet var 44,2 par i 
genomsnitt under 13 spelkvällar. Några kvällar försökte vi även ”spränga väggarna” här 
med mer än fullsatt. På grund av en kommande pandemi, se ovan, kunde vi tyvärr inte ha 
någon sommarbridge vare sig 2020 eller 2021, vilket var mycket tråkigt. 

Vår vanliga verksamhet fortgick fram till mitten av mars 2020 då Sverige o hela världen 
enligt ovan tyvärr drabbades av en pandemi som gjorde att vi abrupt fick avbryta allt 
bridgespel p g a myndighetsbeslut och en nedstängning av Havsblick (vår bridgelokal).

För att behålla glädjen o lite bridgekunskaper startade några entusiaster från Lomma, 
Bjärred och Lund upp nätbridge via BBO. Detta blev så populärt att även Malmö BK, 
Bridgehuset och 3 Sang från Helsingborg anslöt sig efterhand. Spelformen sanktionerades 
av Svenska Bridgeförbundet vilket innebar att bronspoäng utdelades. Spelen på BBO har  
gynnat våra klubbar då en del av spelavgiften gått tillbaka till ens moderklubb.
Inom denna spelform på BBO har vi även haft lagbridge där Lomma har deltagit. 
Vidare inbjöd Norrköping till en tävling sk Klöverkamp där Skåne vann och Lomma gjorde 
mycket bra ifrån sig.

Under denna period har vi haft ett antal styrelsemöten där vi framförallt planerat för 
återgång till bridge i klubblokal dvs live. Förutsättningarna är nu något annorlunda då vi 
fortsatt måste följa restriktioner från både regering och myndigheter liksom Havsblicks 
egna regler. Vi har då tvingats begränsa antalet spelare på måndagar till 60 st, dvs 15 
bord.
Vidare startar vi upp vår verksamhet med kostnader för lokalerna som vi tidigare har 
sluppit. 

Tyvärr har vi förlorat ett stort antal medlemmar, 65 st,under denna ”pandemiperiod” vilket 
många andra bridgeklubbar också gjort. Vi hoppas och arbetar för att få tillbaka gamla och 
vinna nya medlemmar till vår klubb.

Årens styrelse, Leif Nötesjö, Eva Bartosch, Kjell Högberg, Trygve Fahlstedt, Claes 
Sandelin, Margareta Drugge, ordförande Berit Nilsson samt suppleanterna Anita Narfeldt 
och Brita Stafström har haft 9 protokollförda sammanträden.
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