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För klubbar anslutna till Sveriges Bridgeförbund

December 2002

Kansliet önskar
alla medlemmar och 

funktionärer
en riktigt 

God Jul och ett 
Gott Nytt År!

Nybörjar-
träffen 2003
Just nu är våra bridgekur-

ser igång land och rike runt. 
Börja planera redan nu för 
att under april spela nybör-
jarträffen med dem. Förra 
årets kursdeltagare och 
årets har rätt att vara med i 
simultantävlingen som alltid 
väcker stort intresse hos 
våra nya spelare. Om du 
vill kan ni köpa extra billiga 
priser till tävlingen via vår 
sponsor Svenska Bridge-
förlaget. Material beställer 
du hos Sten Alfredsson på 
materialcentralen i Tolg, 
0470-79 42 50.

Bridge-
festival 2004
Som bekant kommer SBF att 
stå som värd för de Europe-
iska Mästerskapen i lag-
bridge 2004. Dessa kommer 
att arrangeras i Malmö och i 
över ett års tid har ett stort 
arbete lagts ned för att göra 
tävlingarna och festivalen så 
bra som möjligt. Inte nog 
med att EM skall arrang-
eras; parallellt kommer 
också SM-veckan detta år 
att arrangeras i Malmö. Men 
för att detta skall gå runt 
behövs funktionärer. 

Känner du att du vill 
hjälpa till med Bridgefes-
tival 2004 hör av dig till 
Micke Melander, 070-654 
65 68 eller skicka e-post till 
mme@bridgefederation.se

Tävlingsprogrammet 
2002-2003

2002
December
2-8  Juniorrally 2

2003
Januari
20-26  Juniorrally 3

Februari
1-2  OBS-2 Juniorer
8-9  OBS-2 Öppen klass; OBS-1 Damer
15  Sista anmälningsdag SM-lag sista speldag 

 Allsvenskan Div 4

Mars
2  Sista anmälningsdag SM-par
16  Sista speldag SM-lag kval
22-23  JSM-lag direktfinal i Stockholm – inget förkval Öppen 

 för alla juniorer födda 1978 eller senare
22-23  SM-lag seniorer i Stockholm Deltagare födda 1948 

 eller tidigare

April
1-30  Aprilsilver
5-6  SM-lag semifinaler
7-20  Nybörjarträffen
11-13  OBS-3 Öppen klass
12-13 Träningshelg för damtruppen
22-27  Juniorrally 4
27  Sista anmälningsdag och speldag för SM-par,

 damer, mixed och seniorer

Maj
9-11 Nordic Cup, Rottneros
19-23 NM på Färöarna
30-1  SM-lag final
30-1 Riksläger för juniorer

Juni
6-7  (?) World Wide Bridge Contest
14-28  Öppna EM i Menton, Frankrike www.eurobridge.org

Ruter-
utbildningar 
Det har nu distribueras 

mer än 350 RUTER program 
och snart 100 klubbar rap-
porterar mästarpoängen 
kuponglöst och digitalt 
direkt till SBF. 

Varför har din klubb ännu 
inte kört igång med RUTER 
uträkning av klubbtävling-
arna? 

Saknar ni programvaran? 
Den kostar inget, kontakta 
kansliet. 

Vill ni ha hjälp med att 
arrangera internutbildning  
i RUTER för era klubb-
tävlingsledare eller göra 
sammandrag för dem i ert 
distrikt? 

Kontakta er rikskonsulent 
som också kan ge er tips 
om hur man i RUTER kan 
räkna Individuella tävlingar 
och Facitbarometrar.

Ralf Byström  070-5777292
Micke Melander 070-65465 68 
Thomas Winther 070-31446 61

Ny kontaktman?
Har ni bytt kontaktman för 

klubben? Om så är fallet med-
dela snarast kansliet om vem 
den nya kontaktmannen är. 
Annars riskerar ni att klub-
bens post kommer på avvä-
gar. Ny kontaktman skickar 
ni med fördel via e-post till 
bal@bridgefederation.se . Det 
går såklart bra att ringa också 
om ni hellre föredrar det, 08-
545 270 51.

Klövernål i Guld?
Många som spelat ihop 

10.000 bronspoäng har 
efterfrågat att få köpa den 
ursnygga klövernålen i Guld. 
Nålen har varit slutsåld men 
finns nu återigen i lager. Nålen 
kostar 1.500:-, vilket för övrigt 
är till självkostnadspris!

E-post adresser?
Som vanligt påminner vi om 

att vi gärna vill ha in e-post 
adresser till så många klubb-
medlemmar som möjligt. Men 
framförallt till er som i sitter i 
styrelser eller på annat sätt är 
aktiva som funktionärer inom 
SBF.  

mailto:bal@bridgefederation.se
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SM-veckan 
2003

Vill du kombinera sommar, 
sol, semester och BRIDGE? 
Missa då inte bridgefesten 
för hela familjen 2003 års 
SM-vecka i Skövde, 26 juli 
– 3 augusti. Här finns täv-
lingar för dig och mig.

Välj själv om du vill spela 
brons –, silver- eller guld-
tävling. Passa också på att 
titta på någon av de SM-
finaler som spelas under 
veckans gång. 

För många som kommer 
är veckans höjdpunkt 
Chairman´s Cup, oavsett 
om man spelar själv eller 
följer tävlingen i raman.
Detta blir en SM-vecka fylld 
med aktiviteter för alla 
familjemedlemmar.

Med utgångspunkt från 
Billingehus erbjuder den 
härliga omgivningen semes-
tervecka med många möj-
ligheter. Det finns allt från 
aktiviteter som golf, boule 
och bågskytte, till bad, fri-
luftsliv, kanotpaddling och 
fiske.

I Skövde är det nära till 
nöjen och kultur. Varför inte 
passa på att besöka Skara 
sommarland?

Du bor på hotellet i nära 
anslutning till tävlingarna. 
Campingplatsen eller stug-
byn är andra alternativ. 

Har du några frågor om 
SM-veckan ring kans-
liet. Mera information 
och möjligheter till såväl 
anmälningar som bok-
ningar kan göras på http:
//www.bridgefederation.se/
w e l c o m e / s m - v e c k a /
smv2003/index03.htm.

Klubbar och distrikt kan 
alltid ”beställa hem” en riks-
konsulent. Förutom att de 
kan komma med idéer och 
uppslag till er verksamhet 
är de ofta med och deltar på 
styrelsemöten och andra träf-
far. De har vanligtvis väskan 
packad med alla nyheter och 
kursmaterial.

Information och diskussion, 
funderingar inför framtiden 
och planering brukar vara 
temat. De jobbar mycket 
med skolbridge och vet hur ni 

skall göra för att bättre nyttja 
SISU. Konsulenterna är bra 
på att marknadsföra bridge 
såväl för större förståelse 
som nyrekrytering. Kontakta 
gärna din konsulent i god tid.

Ring följande nummer:
Micke Melander 

070-654 65 68
Ralf Byström 

070-577 72 92
Thomas Winther 

070-314 46 61
Roger Olsson 

070-543 18 01

Konsulentbesök till klubben

SISU information
Som bekant är bridgen med i SISU, idrottens eget bildnings-

förbund, sedan flera år. SISU är med andra ord de som vi ska 
samarbeta med, när det gäller kurser och utbildningar, som 
vi har på våra klubbar och i våra distrikt. Vi är oerhört dåliga 
på att utnyttja de resurser som SISU ställer till förfogande för 
bridgen. Det borde vara en självklarhet för såväl klubbarna 
som distrikten att ta en omgående kontakt med sitt SISU 
distrikt redan när någon kurs eller utbildning planeras. SISU 
är ofta generösa med att bekosta utbildningsmaterial såsom 
kurslitteratur och overheadmaterial. 

Det finns också anledning att påminna om studiecirkelma-
terialet ”Bridgens underbara värld”. I det materialet finns det 
många idéer till diskussionsunderlag som man kan genomföra 
på sin klubb eller under kursen som t.ex. ett led i att förbättra 
klubbkänslan, få fler att engagera sig i klubbarbetet, varför 
bridgelagar?, etik vid bridgebordet och många andra ”godsa-
ker”. Beställ hem ett ex eller två från Sten i Tolg på vår Mate-
rialcentral, du når honom på 0470-79 42 50.    

Om du vill diskutera frågor kring kurser och utbildningar 
innan du kontaktar SISU, hör av dig till någon av rikskonsu-
lenterna Micke Melander, Ralf Byström eller Thomas Winther. 

Internetkonto
I våras köpte SBF in en egen 

server för att hantera Inter-
net. Denna server har såpass 
utrymme att den också kan 
innehålla Sveriges alla klubbar 
och distrikt. Ett tjugotal finns 
redan på SBF:s server och vi 
vet att flera är intresserade. 

Därför erbjuder nu SBF 
plats på  vår egen webserver, 
utrymmet ni kan utnyttja är 
25 - 30 Mb. Ni får ett ftp-konto 
med webbadress som kan se 
ut ungefär som så är http:
//www.bridgefederation.se/
distriktsnamn eller klubb-
namn. 

Kostnaden för detta är 250 
kr i uppläggningsavgift och 
därefter 20 kr/månaden vill 
ni dessutom ha en tillhörande 
e-postadress kostar den 15 
kr/mån. All betalning sker 
via klubbens Ruterkonto hos 
förbundet.

Beställning av webbadress 
görs till Thomas Ivarsson på 
telefon 08 - 545 270 52 eller  
tiv@bridgefederation.se de 
uppgifter vi vill ha är: 

* Det webbnamn ni valt ( 
tänk på att det inte får finnas 
å ä ö med i namnet )

* Om ni skall ha tillhörande 
e-postadress ( samma som 
ovan )

* Namn och adress på den 
som skall erhålla uppgifterna 
om ftp-kontot

Beställningarna samlas ihop 
och skickas till vår adminis-
tratör Swedish Connection 
en gång i månaden. Till sist 
vill vi säga att det ni beta-
lar är självkostnadspriser. 
De pengar som kommer in 
lägger vi på ett konto för att 
använda vid uppdateringar av 
programvaror eller inköp av 
nya servrar. 

Press-
meddelanden
SBF skickar regelbundet ut 

pressmeddelanden till såväl 
bridgeskribenter som till övrig 
media. Du kan få samma 
pressinformation om du har 
en e-post adress. Skicka 
in dina e-postuppgifter till 
mme@bridgefederation.se 
och meddela att du vill ha 
de pressmeddelanden som 
skickas ut från SBF.

Bingo-Lotto
Ni säljer väl Bingolotter. 

De är i särklass den bästa 
intäktskällan för våra klub-
bar. 

Om man säljer så lite 
som 10 lotter i veckan så 
inbringar det ändå under 
ett år nästan 10 000 kronor 
till klubben! Mer information 
om var och hur ni kan fixa 
det här med bingolotto till er 
klubb får ni från kansliet.

http://www.bridgefederation.se/welcome/sm-vecka/smv2002/index02.htm
http://www.bridgefederation.se/welcome/sm-vecka/smv2002/index02.htm
http://www.bridgefederation.se/welcome/sm-vecka/smv2002/index02.htm
http://www.bridgefederation.se/welcome/sm-vecka/smv2002/index02.htm
mailto:tiv@bridgefederation.se
mailto:mme@bridgefederation.se
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Varför?
En mycket tydlig förändring 

av tidningen Svensk Bridge 
såg vi för åtta år sedan när 
Peter Ventura tog över som 
redaktör efter Lasse Philips-
son. Nu står Svensk Bridge 
inför en ny tid av förändringar 
och syftet är att attrahera 
annonsörer för att på så sätt 
säkerställa tidningens kvalitet 
och ekonomi.

Hur!
Från och med det första 

numret 2003 kommer tid-
ningen att innehålla ett tema. 
Första temat för året blir 
resor. I nummer 2/2003 blir 
temat hälsa och till nummer 
3/2003 planerar vi ett tema 
kring SM-veckan i Skövde.

Förutom temadelen i res-
pektive nummer, kommer vi 

Förändringar i tidningen Svensk Bridge

att dela upp övrigt material i 
följande tre svårighetsgrader; 
mindre rutinerade, klubb-
spelare samt elitspelare och 
tanken är att det skall vara 
lätt för Dig att hitta det Du vill 

läsa i tidningen.
Fokuseringen blir självklart 

på mindre rutinerade samt 
klubbspelare.

En viktig ledstjärna i vårt 
arbete är också att tidningen 
skall inspirera såväl enskilda 
spelare som klubbar och för-
bund.

Vi inom redaktionsgruppen 
för Svensk Bridge önskar er 
ett riktigt gott nytt spännande 
läsår.

Frågor, idéer samt bidrag 
kan i vanlig ordning lämnas 
till redaktör Peter Ventura, 
svenskbridge@telia.com, 060-
64 65 72.

Beställning av- och frågor 
om annonser besvaras av 
Thomas Larsson, thomas@
dcommunication.info, 070-
999 52 79.

Junior-
medlemmar
Om din klubb har fått, eller 

får in, nya juniorer i verk-
samheten se till att dessa 
omgående rapporteras in 
som medlemmar  till kans-
liet. Dels för att de ska få 
Svensk Bridge och dels för 
att förbundet ska veta om 
dem och kunna skicka ut 
information direkt om täv-
lingar, läger etc. 

Glöm inte: att rapportera 
löpande om era juniorer ska 
ha medlemskap och därmed 
också få tidningen Svensk 
Bridge. En klubb betalar 
alltså inga medlemsavgifter 
för sina juniormedlemmar. 

Ringa kansliet?
Om du inte vet vem du skall prata med ring växeln: 

08-545 270 50 och vill du faxa är numret: 08-545 270 58. 
Vet du å andra sidan vem du skall tala med är direktnumren 
som följer: 

 Birgitta Alandh  08-545 270 51
 Thomas Ivarsson  08-545 270 52
 Erik Rydén   08-545 270 53

 Björn Gustafsson  08-545 270 54

För bara tio år sedan, det 
känns som en evighet, gick 
kassören på varje bridge-
klubb varje höst runt till 
varje medlem och krävde in 
medlemsavgiften i klubben. 
Han skrev sedan ut ett med-
lemskort på självkopierande 
papper med uppgifter om 
Namn, Adress och Klubbtillhö-
righet. Medlemmen fick ett ex 
av medlemskortet, de övriga 
tre gick till medlemsregistren 
för klubben, distriktet respek-
tive riksförbundet.

Kassören redovisade sedan 
avgifterna till distrikts- och 
riksförbund till distriktet, var-
efter distriktskassören skick-
ade vidare till riksförbundet.

Detta innebar ett stort 
arbete för alla klubbkassörer, 
plus att riksförbundet hade 
ett sjå att registrera alla med-
lemskort, som kom in under 
hösten. I januari kom motsva-
rande intäkter från distrikten, 
och det stämde aldrig mot 
det registrerade antalet med-
lemmar. Någon möjlighet till 
avstämning fanns inte.

Då infördes i stället metoden 
att riksförbundet ansvarade 
för administrationen av med-
lemsavgifter. Riksförbundet 
skickade ut inbetalningskort 
till alla medlemmar, och redo-
visade avgifter till distrikt och 
klubbar. Från posten kunde 
man få filer med uppgift 

Medlemskap och Medlemsavgifter

om vilka som betalt, så det 
tunga arbetet med att regist-
rera varje medlem försvann. 
Detta system underlättade 
för samtliga inblandade, men 
hade en negativ konsekvens. 
Medlemmarna förstod inte 
att det fortfarande var med-
lemsavgiften till klubben, som 
man betalade, när pengarna 
skickades till riksförbundet.

Det nya var bara en adminis-
trativ förenkling. Det var fort-
farande så, att medlemmarna 
var medlemmar i en klubb, 
som i sin tur var ansluten till 
ett distrikt och ett riksför-
bund. Uttryck som att man är 
medlem i förbundet används 
ibland, men det skall heta 
medlem i en förbundsansluten 
klubb.

Det har också skapat illusio-
nen att man kan vara medlem 
enbart i klubben. Det är i strid 
med gällande stadgar. Klub-
ben måste till distrikts- och 
riksförbund betala förbunds-
avgifter för samtliga med-
lemmar, enda undantaget är 

medlemmar för vilka en annan 
klubb betalt förbundsavgifter.

Det händer att medlem-
mar klagar på att de inte får 
något för sin förbundsavgift. 
Det är klubben, som beta-
lar förbundsavgift, och skall 
ha valuta för den i form av 
gratis funktionärsutbildningar, 
rätt att spela om mästarpo-
äng, gratis dataprogram för 
beräkning av tävlingar, hjälp 
att bygga en hemsida, o.s.v. 
Medlemmen skall ha valuta 
för sin medlemsavgift genom 
att få deltaga i en stimule-
rande klubbverksamhet. Ett 
undantag är tidningen Svensk 
Bridge, som riksförbundet av 
rent praktiska skäl skickar 
hem till varje medlem, men 
det var inte längesedan, som 
tidningen skickades till res-
pektive klubb, för utdelning 
följande spelkväll. 

Nu har medlemskommit-

tén ett förslag, som kommer 
att beskrivas mera ingående 
i nästa nummer av Svensk 
Bridge, som innebär att klub-
barna skall betala medlemsav-
gifterna för sina medlemmar. 
Detta kan finansieras med 
höjda bordsavgifter, försälj-
ning av Bingo-lotter eller på 
annat sätt. Då blir det mera 
uppenbart att klubbarna beta-
lar för den service de får från 
förbundet, medan medlem-
marna betalar för den service 
de får från klubben. Diskutera 
gärna inom styrelsen, hur 
detta skulle påverka er klubb.
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Billingehus i Skövde var 
återigen värd för vartannat år 
arrangemanget distriktsträf-
fen. Den ska ju ge förbun-
dets styrelse och kommittéer 
riktlinjer för sitt kontinuerliga 
arbete i att utveckla vår verk-
samhet. 

Traditionsenligt hälsade vår 
ordförande de närvarande 49 
distrikts- och förbunds- funk-
tionärerna välkomna till en 
förhoppningsvis konstruktiv 
och givande helg i positiv 
anda. Så blev det verkligen 
också. I princip allt som rap-
porterades och avhandlades 
andades positivism och fram-
tidstro. 

Efter en kortare redovisning 
av det gångna verksamhets-
året och SBF´s nya organi- 
sation sedan riksstämman 
2001 var det dags för summe-
ring av årets SM vecka som 
ånyo slog nya deltagarrekord. 
Det offentliggjordes att nästa 
års SM vecka också arrang-
eras på Billingehus och att 
det behövs fler funktionärer 
än tidigare. År 2004 flyttar SM 
veckan till Malmö under EM 
arrangemanget och blir då en 
Bridgefestival under en två-
veckorsperiod med en vecka 
på var sida om midsommar. 
Ett stort antal kommuner runt 
om i landet är tillfrågade om 
deras möjligheter att husera 
framtida SM veckor eller brid-
gefestivaler. 

Micke Melander redovisade 
hur förberedelserna inför 
arrangemanget EM 2004 
och Bridgefestivalen i Malmö 
fortskrider. Trycksak om 
sponsorpaket och festivalens 
hemsidor presenterades. Det 
har beräknats att det dagligen 
behövs 130 funktionärer för 
att genomföra Bridgefesti-
valen. Det är med andra ord 
dags för er att reservera två 
semesterveckor för hårt men 
roligt bridgearbete i Malmö 
veckorna 26 och 27 år 2004. 

Distriktsrepresentanterna 
gjorde kortare redovisningar 
om sina respektive verk-
samheter under den senaste 
tvåårsperioden. Genomgå-
ende kunde märkas en ökad 
satsning på trivselbridge och 
en optimistisk framtidstro. 
Bekymret var som vanligt 
återväxten på ungdomssidan 
i de flesta distrikt. 

Rapport från Distriktsträffen 2002 – vad hände ?

Distrikten framförde sina 
krav på SBF, vad som var 
bra/dåligt med SBF och vilken 
hjälp de ville ha av SBF via 
gemensamt grupparbete. 
Kraven som framfördes var 
bl. a. uppslag för senior-
rekrytering, modernt media 
för att lära ut bridge, snab-
bare välkomstpaket, tydli-
gare kansliinfo, utveckling av 
skolkampen, fasta speldagar 
för SM/DM, större kost-
nadsmedvetenhet, se över 
kansliplacering/hyra samt 
enklare RUTER instruktion 
och möjlighet att kunna räkna 
lagtävlingar i densamma. Det 
som upplevdes som bra var t. 
ex. vår hemsida, medlem på 
nätet, konsulenterna, kansliet 
och breddbridgesatsningarna. 
Som dåligt anfördes lokalerna 
vid SM finalerna, deltagandet 
vid årsmöten, ungdomsre-
kryteringen och kanslihyran. 
Distrikten framförde behov av 
hjälp med att få ökad status 
på bridgen och bättre ”klimat” 
för bridgen i de olika medi-
erna. Den dubbelriktade kom-
munikationen mellan klubbar 
och distrikts- förbund skulle 
kunna vara väsentligt mycket 
bättre på många håll. 

Tomas Brenning redogjorde 
för RUTER situation nu och 
vad vi hade att vänta oss av 
framtiden. Deltagarna fram-
förde sina synpunkter och 
reflektioner. 

Torsten Åstrand gick igenom 
de ny mästarpoängbestäm-
melserna och avsteg från 
dessa.

Thomas Larsson redogjorde 
för nya idéer kring ett natio-
nellt handicapsystem 52-0, 
liknande golfens. Detta mot-
togs med ganska stor förtjus-
ning av de flesta deltagarna 
och man såg fram emot en 
mer konkretisering av idéerna 
som skulle kunna använ- das 
på i första hand bronsnivå.

Alla var rörande överens om 
att när klubben var ansluten 
till sitt distriktsförbund, var 
man ansluten till SBF och att 
ALLA medlemmarna i klubben 
därmed skulle betala sin med-
lemsavgift via central inkasse-
ring. De närvarande var också 
väl medvetna om att det i dag 
inte fungerar på detta sättet. 
Alltför många klubbar skiljer 
stadgevidrigt på SBF anslutna 
medlemmar och övriga med-
lemmar. Denna företeelse har 
troligen mycket med tradi-
tion att göra. Alltför många 
klubbar ”bryr” sig inte heller, 
”orkar” inte argumentera och 
”sälja” iden med att vara SBF 
medlem. Denna problematik 
vill Medlemskommittén lösa 
med att låta klubbarna betala 
förbundsavgifterna. Det är då 
upp till klubbarna att finan-
siera dessa avgifter. Del av 
spelavgiften var det vanligaste 
förslaget till finansiering som 
nämndes i den följande debat-
ten som också rörde avgifter 
för juniorer och seniorer samt 
eventuella spelarlicenser.

Utbildningar, kurser, utbild-
ningsmaterial och utbildnings-
helger är viktiga ingredienser 
i vår verksamhet som måste 
utvecklas och förfinas. Alla 
kurser utom Utbildningshel-
gen skall hållas på distrikts-
förbundsnivå och omfatta TL 
klubb o. silver, Distrikt/Klubb- 
funktionärsutbildning samt 
RUTER.

Hur behåller vi våra 
nybörjare/kursdeltagare i 
klubbverksamheten var nästa 
fråge- ställning som debatte-
rades via grupparbete. 

Thomas Larsson redogjorde 
för de stora förändringar som 

är på gång med vår med-
lemstidning Svensk Bridge. 
Målsättningen är att göra 
tidningen attraktivare för en 
större del av våra medlem-
mar och för våra kommande 
annonsörer. 

Förslag presenterades till ny 
och tidsenlig modern logga 
med stilistiska korttecken 
i ljusa pastellfärger. Detta 
mottogs med överraskande 
stor förtjusning. Det föreslogs 
också nytt namn för Sveriges 
Bridgeförbund, Svensk Bridge 
kort och gott. 

Nästa fråga som bearbeta-
des i flera grupparbeten var: 
Vilken information ska gå till 
distrikt, klubbar respektive 
medlemmarna? Hur ska denna 
information distribueras?

Som sammanfattning kan 
sägas att all information från 
kansliet ska med e-post dist-
ribueras till såväl distrikt som 
klubbar och till de medlemmar 
som har e-post. Därutöver 
skulle allt som rör regelverk 
även skickas per ”snigelpost” 
till distrikt och klubbar. All 
information skall självklart 
finnas tillgänglig på våra hem-
sidor där den bör vara bättre 
strukturerad än den är idag. 
All information, oavsett var 
och hur den presenteras ska 
vara daterad. Nyheter bör 
vara särskilt märkta och hjälp-
texter bör i större omfattning 
användas. 

Framtidsgruppen framförde 
sina första tankar om ett 
framtida SBF. Man poäng-
terade vikten av att analy-
sera verksamheten och vårt 
behov av personal och vilka 
kompe- tenser dessa ska ha. 
Framtidsgruppens arbete ska 
presenteras vid nästa års 
riks- stämma som då få ta 
erforderliga beslut. 

Delegaterna från distrikten 
har från årets distriktsträff 
ovanligt mycket att ”ta med 
hem” till sina styrelser och 
klubbar. Det har varit säll-
synt mycket ”matnyttiga” och 
meningsfulla diskussioner och 
grupparbeten. 

Mats Qviberg fick de sista 
orden. Han tyckte att det 
mesta var bra, men önskade 
att vi skulle ha det mycket 
roligare när vi träffas !!


