
Fjugesta BK 70 år 

 

Rötterna till klubben återfinns i den bridgekurs som anordnas i 

Fjugesta under 1945. Lärare var Bo Risberg, far till Clas, som är aktiv 

spelare idag. Deltagarna bestämde sig för att bilda en klubb, och 

konstituerande sammanträde hölls på Fjugesta hotell tisdagen 7 

oktober 1947. 

 

Närvarande, och sålunda klubbens 19 grundare, var: 

Landsfiskal Harald Lindström med fru Greta, Fjugesta 

Bankkamrer Ture Lindberg med fru Ella, Fjugesta 

Godsägare Thorsten Carlsson med fru Naemi, Edsbergs Sanna 

Fru Margareta Karlsson, Fjugesta (maken Enoch var ej med) 

Godsägare Per Geis, Falkenå 

Veterinär Nils Jacobsson, Fjugesta 

Disponent Stig Wirén, Fjugesta (bror Dag) 

Godsägarna, bröderna Carl Ericsson, Berga och Gustaf Ericsson, 

Sälven 

Stationsförman Stig Svedlund, Hidingebro 

Handlare Olof Edwertz, Lanna 

Godsägare Eric Nilsson, Göksvalla 

Kamrer Åke Svärd, Lanna 

Sture Blomberg, Lanna 

E.G Söderberg, Lekhult 

Kantor Johannes Granqvist, Hidinge (son Carl Jan) 

 

§ 2.  Beslöts enhälligt att en bridgeklubb skulle bildas med ändamål 

att till medlemmarnas trevnad och nöje anordna sällskaps- och 

tävlingsspel i bridge ävensom att sammanslutningens namn skulle 

vara Fjugesta Bridgeklubb. 

 

Styrelsen skulle bestå av tre ledamöter och valdes Harald Lindström 

till ordförande, Ture Lindberg till kassör och Carl Ericsson till 

klubbmästare. Medlemsavgift 5 kronor/år. Tävlingsbridge skulle 

anordnas varannan tisdag. 

 

Några korta utdrag ur de första årens protokoll från klubben: 

 



1948 ny ordförande Stig Wirén. Lagtävling mot Hallsbergs 

Bridgesällskap. Genomfördes även följande år, ”då inköpta priser 

samt övriga omkostnader i samband med denna resultatmässigt 

olyckliga match hade tärt hårt på klubbens kassa och för att undvika 

konkurs beslöts att upptaga en spelavgift om 1 krona per kväll”. 

 

1949. Ordförande Harald Lindström igen. Sekreterare Bengt Ekelund. 

Sammanträde med 28 ledamöter = 14 par. Tävlingskommitté bildas 

”för att lätta ordförandens oerhörda arbetsbörda i samband med 

tävlingar”. Andra paragrafen: Då intresset för bridge visat en 

glädjande stegring men kunnandet kanske ännu ej var i paritet med 

detta intresse, beslöts att tillsvidare spela varje tisdagskväll.  

Spel i två grupper med upp- och nedflyttning. 

 

Hallsbergs bridgesällskap hade muntligen framfört ett önskemål om 

att Fjugesta och Hallsberg skulle kombinera sina bästa spelare för att 

vid eventuella klubbmatcher mot svårare motståndare ha större chans 

att hävda sig. Medlemmen Gustaf Höög ansåg emellertid att detta var 

närmast fegt och mötet beslöt att ej acceptera förslaget. 

 

1950 begärde klubben att få bli medlem i Sveriges bridgeförbund. Nya 

medlemmar Per Liljekvist, Gösta Asplund, Karl Svensson, Erik Ståhl, 

fröken Magda Pettersson m.fl. 

 

1951. Sänker årsavgiften till 2:50 för att stimulera nyrekrytering till 

klubben. Fortfarande spel på Fjugesta hotell. Klubbmatch Degerfors 

Tjänstemannaklubb (där spelar Bo Risberg). 

 

1952. Nybörjarkurs skall anordnas. Jultävlingen spelas över två 

kvällar – kallas ”julklappen”. 

Klubbmatch I 3, vinst med 260 poäng. (8 par i vardera laget). 

 

1953. Sekreteraren Bengt Ekelund får en gratifikation på 50 kronor 

”såsom erkänsla för havda och kommande besvär under säsongen”. 

Vid konstituerande möte med Närkes bridgeförbund deltog Bengt 

Ekelund. Jultävlingen kallas nu ”julskinkan”. 

 



Klubbmatch Degerfors tjänstemannaklubb. Bridgesektionen på våren. 

På hösten ny klubbmatch mot Degerfors bridgeklubb – nu i Fjugesta. 

En olycka inträffade när degerforsarna skull resa hem på fredags-

morgonen (de sov alltså över på Fjugesta hotell), några på sjukhus. 

Ekelund skriver ett brev och beklagar det inträffade. 

 

1954. Oförändrad styrelse. 15 par spelade efter årsmötet. Beslutades 

inköpa den nyutkomna boken Tävlingsledaren. Ekelund önskade, av 

personliga skäl, att spelet skulle flyttas till måndagskvällarna. Beslut 

om detta vid extra möte. Måndag blir ordinarie spelkväll. 

 

Brev med klagomål till Einar Werner, Stockholm från Bengt Ekelund. 

En spelare roar sig då och då med att yttersta tvekan skilja sig från 

singelkort, tummar på två kort, lyfter på det ena och släpper sedan 

iväg det andra – två andra exempel på brott mot de etiska reglerna i 

brevet. Svar från Einar Werner och från Bridgeförbundets nationella 

tävlingskommitté. 

 

1955.  Klubbmatch mot BK Revoke, Garphyttan. Knapp seger för 

Fjugesta BK. Även matcher mot Örebro BS och Karlskoga BK. Beslut 

2 maj om inköp av 32 duplikat-brickor av trä á 3.50 per styck. 

Nybörjarkurs med 21 anmälda, nästan alla boende i Fjugesta. 

 

1956  Ny ordförande Bengt Ekelund, kassör Gösta Asplund. 

Avtackades landsfiskal Lindström samt skohandlare Martin Jansson 

för sina mångåriga insatser för klubben. Ny tävling ”Fettisdagsbullen” 

över två kvällar. Klubbmatch mot tjänstemännen i Degerfors även 

detta år, även Karlskoga BK och Laxå BK. 

 

1957. Klubbmatch tjänstemännen i Degerfors. 

 

Några korta notiser om åren därefter: 

 

Spellokaler: Fjugesta hotell, Tingshuset, Bergavallen, 

Garphyttemässen, Lekebergshemmet – Lannamässen 

 

Krisperiod – mitten av 1980-talet. Få spelare i såväl Garphyttan som 

Fjugesta, klubbarna måste ordna gemensamma spelkvällar för att få 



ihop folk – tillfälligheter (flest spelare) gör att det blir Fjugesta som 

överlever och finns kvar idag. 

 

Veteraner bland nuvarande medlemmar är bröderna Eric och Olof 

Ericsson, som började spela 1960. 

 

60-årsjubileum firades 2007 med spel och fest i Edsbergs bygdegård. 

Två nybörjarkurser har anordnats under de senare åren, en i Brostugan 

och en på Lannamässen. Nya medlemmar har rekryterats genom 

dessa. 

 

År 2013 infördes Bridgedata, något som i hög grad underlättat 

speladministration och resultatgivning. Drivande i samband med detta 

har Leif Eidenbäck varit. 

 

Flera av klubbens medlemmar har erövrat DM-medaljer, dock 

formellt spelande för Örebridgen. Eva Jansdotter och Johan Koluda 

segrade i mixed 2013, Karl-Erik Nilsson tog hand om andraplatsen i 

individuella tävlingen  2015 och Jan Lindgren-Sören Klingnéus 

segrade i Öppen klass 2016. 

 

Ordförande har varit:   1947-48 Harald Lindström 

   1948-49 Stig Wirén 

   1949-55 Harald Lindström 

   1955-xx Bengt Ekelund 

   19xx- x Jan Samuelsson 

   19xx-85 Torbjörn Sjöberg 

   1985-06 Göthe Binning 

2006-08 Gun Täljö 

2008-15 Sten Alenfelt 

2015- Eva Jansdotter 

 

 


