
Minnesanteckningar från möte med SBF:s Utbildningskommitté (UtbK) den 16 mars 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 om Onlinekurs 
MME rapporterade om det arbete som gjorts att under det senaste halvåret att producera 
tre korta videofilmer (ca 10 minuter per film). Den första är Minibridge – tricktaking, den 
andra är spela Minibridge på Synrey och den tredje Minibridge – Tävling. De tre filmerna är 
kopplade till de två introduktionsfoldrar SBF tidigare tagit fram om Minibridge som kan 
användas för självstudier och snabbt kunna komma igång med att tävla online. Filmerna ska 
publiceras senast påsken 2021 och kommer finnas tillgängliga på Youtube. Om projektet blir 
framgångsrikt diskuterade UTBK om en eventuell fortsättning med att också ta fram filmer 
för Bridge the #1 Mindsport, häfte ett som är tio lektioner med Minibridge och tränger 
djupare in i ämnet.   
 
Beslutades: Att SLE kontaktar MAK (Marknadsföringskommittén) och ser hur det ev. kan 
marknadsföras på bästa sätt. UTBK rekommenderar att de kanske förutom sedvanliga 
kanaler också köper in annonsering till riktade målgrupper via sociala medier för att få ut det 
i en vidare krets.   
 
Beslutades: Att utvärdera projektet under sommaren och vid positivt resultat ta beslut om 
fortsättning av projektet.  

4. Utbildningsplan  
MME rapporterade om genomfört uppdrag med att ta fram utkast/embryo till ny 
utbildningsplan för förbundet. Förslaget baserades på tre delar. Allmänt, internutbildning 
och extern utbildning. I allmänt ligger beskrivning om utbildning rent generellt, möjligheter 
med SISU och idrottonline etc. Internutbildning omfattar alla våra utbildningar av 
funktionärer såsom Bridgelärare, TL, klubbledare osv. Ett utkast presenterades också över 
hur ex. Bridgelärare och assistentutbildning skulle kunna se ut där stegutbildning föreslogs 
som redan idag finns för ex. Tävlingsledare.  
 
En lång diskussion följde och alla insåg att det inte finns några givna svar. Ju längre in i 
diskussion UtbK kom desto fler frågor ställdes. Vem ska göra planen, vem ska stå för 
utbildningar, på vem vilar ansvaren, finns det några behov? Var kommer rekryteringskedjan 
in i bilden och hur ska denna pusselbit passas in i det strategidokument som ska skrivas? 
Avslutningsvis vilken är UtbKs roll i det hela?  



Beslutades: Att uppdra åt SLE att ta med frågan som bör prioriteras när diskussioner om 
framtida organisation ska diskuteras. Samt att hela frågan bör ha mycket hög prioritet då 
utbildning av såväl nya spelare som av funktionärer är centrala delar som måste fungera för 
förbundet ska vara välmående.   

5. Bridgelärarträff på Bridgefestivalen 
MME rapporterade om Frukostklubben som ska genomföras på bridgefestivalen.  
 
Beslutades: Att UtbK genomför två frukostklubbar. Dessa blir antingen den 2-3/8 eller den 3-
4/8. Klart sedan tidigare är att JK kommer arrangera en den 1/8 och att TK kommer att ha 
två träffar senare under Bridgefestivalen.   
 
Beslutades: Att temat vid UtbK:s träffar blir Minibridge samt pedagogik. 
 
Beslutades: Att minimum två personer ska leda de båda träffarna.  
 
6. Bridgelärarutbildning Q2   
UTBK har tidigare bordlagt frågan om en Bridgelärarutbildning i kvartal två i avvaktan kring 
vad som sker i samhället med pandemin. UTBK kan inte se att en sådan utbildning kan 
arrangeras under våren.  
 
Diskussioner fördes också kring huruvida UtbK skulle ersätta liveutbildning med att 
genomföra någon form av digital utbildning under andra kvartalet. Kommittén ansåg att det 
inte finns tid för att kunna genomföra det med ett gott resultat då snart redan är i kvartal två 
och en sådan utbildning kräver stora förberedelser, än större om de ska ske digitalt. 
 
Beslutades: Att bordlägga frågan till möte med UtbK efter sommaren. 

7. Hur ska vi få fart på kursverksamheten igen? 
En mycket lång diskussion fördes där det diskuterades vitt och brett med olika uppslag. UtbK 
är eniga i att SBF måste vara katalysator och få klubbarna förstå att de nu måste börja göra 
sig i ordning för att under sommar/tidig höst rekrytera och efter sommaren kunna starta upp 
kursverksamhet igen.  
 
UtbK anser att SBF borde arrangera någon form av digitalt möte på temat ”Hur startar vi upp 
igen?” där alla klubbar bjuds in att delta. Detta möte bör innehålla checklistor över vad man 
bör tänka på med mera. UtbK är behjälpliga med allt som rör utbildningar men frågan är 
betydligt vidare än så. Ex. bör Medlemskommittén vara den som håller i det hela då det 
handlar om att nyekrytera (MAK), samla upp alla som redan gått utbildning och kanske inte 
gått klart (bridgelärarna). En väldigt viktig fråga som bör ligga på UtbKs bord är hur vi ska 
handskas med alla som är relativt färska som spelare och kanske glömt bort hur man gör.  
 
Diskussion fördes kring framtagande av intensivutbildning där man får fräscha upp sina 
kunskaper.  
 
Beslutades: Att SLE tar med frågan till MK som får fatta beslut om digitalt möte ska 



genomföras och på vilket sätt. Syftet är att inspirera, peppa och informera om hur nystart 
kan låta sig göras och vilka förberedelser som bör göras redan nu. 

8. Bridgeutbildning - online 
CAH och KAH redogjorde för vad Nya Bridgeskolan gör via Realbridge online och hur de har 
fått igång ca 250 av sina elever i den digitala världen. 
 
Återigen följde en mycket lång diskussion där det spekulerades i vad som ska hända efter 
pandemin. Hur utnyttjar vi den nya tekniken på bästa sätt i kombination med liveverksamhet 
är den stora frågan.  
 
9. Nästa möte 
Beslutades: Att nästa möte med UtbK äger rum den 4 maj, 10.00 samt att MME skickar ut 
inbjudan då mötet ånyo hålls via teams. 
 
10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg vid mötet. 
 
11. Avslutning 
KAH tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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