
Minnesanteckningar från möte med SBF:s UTBK den 15 dec 10.00. Mötet hölls via Teams.  
 
Deltagare: Krister Ahlesved (KAH), Roger Olsson (ROL), Catarina Ahlesved (CAH), Marie Åfors (MÅF), 
Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME).  

1. Öppnande 
KAH hälsade alla välkomna till mötet.  
 
2. Notarie 
Beslutades: Att välja MME till att föra minnesanteckningar. 

3. Rapport från onlinefestival med Audrey Grant. 
MÅF rapporterade om att hon deltagit som spion på en av Audrey Grant och David Lindops (Better 
Bridge) onlinefestivaler. Temat var ”Entries” och hela övningen höll på i nästan fem timmar. I princip 
var det hela uppdelat i tre delar. Det hela inleddes med en presentation, därefter 12 brickor 
övningsspel på BBO för att avsluta med att summera dagen. Bra dokumentation skickades till de 
dryga 125 deltagare som var med.  
UTBK konstaterade att visst, vi kan göra sådant här, men det är ett massivt förarbete som krävs för 
att sätta upp det hela och frågan är om vi ens hinner innan pandemin är över och hur stort kommer 
intresset att vara efter pandemin i förhållande till liveutbildningar?  
UTBK konstaterade vidare att det är av stort intresse att utreda vilket komplement onlineutbildningar 
kommer att vara till reguljära bridgeutbildningar när pandemin är över. 
 
Beslutades: Att stå för MÅF utlägg för deltagande i bridgefestivalen om 40 USD. 
Beslutades: Att MÅF skickar över den dokumentation som lämnades efter avslutad bridgefestival så 
övriga i UTBK kan titta på upplägg mm.  

4. Rapport om onlinekurs  
MME rapporterade om de kontakter som tagits mellan Norrtälje Bridgeklubb och SBF. Norrtälje har 
fått in teknisk expertis på området kring att sätta upp onlineutbildning. Önskemål kom att de vill ta 
fram videopresentationer som kan användas som självstudier eller introduktion vid teams/zoom 
möten för att lära sig spela bridge. 
 
Beslutades: Att vi börjar med att ta fram Minibridge och Minibridge tävling som videopresentationer 
och att det därefter utvärderas huruvida vi ska fortsätta med att ta fram liknande för alla 
efterföljande presentation.  
Beslutades: Att Jessica Larsson tillfrågas som ”lärare/pedagog” för att hålla i kurserna. 
Beslutades: Om ett maxtak för 3000 kronor för projektet. 

5. Rapport om RealBridge 
En längre rapport lämnades från KAH/SLE om vad som sker i utvecklingen av Realbridge och hur det 
kan vara ett väldigt bra verktyg vid utbildningssessioner. KAH informerade om det arbete som Nya 
Bridgeskolan gör och bjöd in övriga i UTBK att vara med och titta fredagen den 18 december om 
intresse finns. UTBK följer utvecklingen med Realbridge.  
 
6. Uppföljning av förslaget om BIT/Ruter   
UTBK noterade att det förslag som gavs till styrelsen rörande att ge de stora bridgeskolorna access till 
BIT/Ruter beslutades godkännas. SLE har varit i kontakt med Bridgeskolorna och de vet vilka 
möjligheter de har för att använda sig av programmen för att underlätta vardagen.  
 
Beslutades: Att lägga frågan till handlingarna då det är ett avslutat kapitel för UTBK. 



7. Bridgelärarutbildningen 
UTBK har tidigare planerat för att kunna genomföra en Bridgelärarutbildning under Q2 2021. 
Diskussioner fördes om det hela och UTBK konstaterade att det inte är realistiskt att vid denna 
tidpunkt bestämma något om det hela utan frågan skjuts på framtiden beroende på utvecklingen 
med pandemin. 
Vidare diskuterades kring utbildningsplan och framtagande av en sådan.  
 
Beslutades: MME skickar över gamla utbildningsplaner till SLE som tar fram utkast på ny 
utbildningsplan till UTBK. 

8. Bridgefestivalen – bridgelärarträff 
Föreslag fanns att det ska vikas en morgon vid bridgefestivalen för att bjuda in alla bridgelärare som 
är på plats för ”nätverksmöte”. Där bridgelärare får träffas, äta frukost tala sig samman och kanske få 
en kortare presentation om pedagogiska tips eller liknande.  
 
Beslutades: Att en bridgelärarträff på bridgefestivalen ska genomföras. MME verkställer. 
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