Svenska Bridgeförbundet

PROTOKOLL
2019-11-30
Göteborg

Juniorkommittén

MÖTE 1, VERKSAMHETSÅRET 2019/2020
Tid: 13.45–17.20
Närvarande: Eva Abragi (E.A.), Björn Sörling (B.S.), Jan Malmström (J.M.) och Ida Grönkvist (I.G.).
1. Dagordningen föredras.
• I.G. utses till protokollförare.
2. Diskussion om Juniorkommitténs(”JK”) sammansättning och hur medlemmarna ska
kommunicera med varandra.
• JK består för närvarande av två personer bosatta i Stockholmsområdet och två
personer på västkusten. Alla är eniga om att det vore bra om JK bestod av ytterligare
en eller två personer som täcker upp andra geografiska områden i Sverige. Allra helst
skulle den nuvarande kommittén se att en engagerad person med koppling till någon
bridgeklubb längre norrut ingick i JK. Samtliga närvarande tar på sig att undersöka
närmare vilka personer som kan tänkas vara intresserade av att vara med i JK.
• Kommunikationen mellan JK:s medlemmar kommer huvudsakligen ske via e-post.
• Vid kommunikation i frågor som hanteras över e-post försöker varje medlem ta
ställning till eller kommunicera i frågan inom tre dagar från det att denne fått frågan
skickad till sig.
• JK försöker att träffas fysiskt ungefär tre gånger per år: en gång under
Bridgefestivalen, en gång på hösten efter att rikslägret har varit men innan jul, samt en
gång under våren.
3. Formalia, beslutsordning i JK:
• Vid omröstning räknas alla medlemmar i JK:s röster lika. Vid lika utfall vid
omröstning så har E.A. utslagsröst i egenskap av ordförande.
• Ett beslut fattat av JK står sig till dess att nytt beslut fattats i frågan av JK.
4. JK går igenom den preliminära budgeten för verksamhetsåret 2019/2020 för JK respektive
Juniorlådan.
• Budgetåret är numer den 1 september till den 30 augusti.
• JK:s preliminära budget för verksamhetsåret 2019/2020 är 100 000 kr. Av dessa har
ca 32 000 kr använts i samband med rikslägret som anordnades i oktober.
• Den största utgiftsposten under verksamhetsåret förväntas vara det Nordic Camp som
ska arrangeras.
• JK kommer att försöka sätta budgeten för kommande verksamhetsår under det fysiska
möte man har i samband med Bridgefestivalen i Örebro.
5. Genomgång av de tävlingar och bridgeaktiviteter som arrangeras under året som många
juniorer väljer att delta i. Genom att göra ett s.k. ”årshjul”, se bilaga 1, försöker vi skapa en
överblick över bridgeåret och lämpliga tidpunkter för att arrangera juniortävlingar och -läger.
• JK konstaterar att Bridgefestivalen är fortsatt populär bland juniorer och ett naturligt
tillfälle för många juniorer att träffas. Detta kan möjligtvis förstärkas genom att
aktiviteter och tävlingar arrangeras särskilt med juniorerna i åtanke under veckan.
• Riksläger anordnades i år v. 44, under höstlovet. Detta förefaller vara en bra tidpunkt
för läger då många är lediga från skolan men familjerna inte har planerade aktiviteter i
lika stor utsträckning som under exempelvis sportlovet/julledigheten.
• Lägren som legat under påsk de senaste åren har haft svårt att dra många deltagare, i
och för sig delvis på grund av att det krockat med NM och andra tävlingar. JK
diskuterar möjligheten att istället försöka hålla läger under Kristihimmelfärds då
många är lediga men kanske inte i lika stor utsträckning firar med familj och släkt. JK
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bedömer att det är så pass få juniorer som deltar i en SM-lagfinal som annars skulle
komma på läger att detta inte bör påverka.
Riksläger och Nordic Camp
• En allmän diskussion om hur många läger som bör arrangeras varje år, vid vilka
tidpunkter och hur dessa bör arrangeras förs.
• Sverige är 2020 ansvariga för att arrangera ett Nordic Camp efter överenskommelse
mellan de nordiska grannländerna. 2020 arrangeras däremot inget JNM (JNM-lag
kommer hållas udda år framöver).
• JK anser att det vore en god idé att pröva att flytta Nordic Camp till en annan tidpunkt
än den påskhelg som hittills varit den sedvanliga då det de senaste åren varit svårt att
få juniorer att delta. Kristihimmelfärdshelgen är en helg som gemensamt är ledig för
de nordiska länderna. Det är JK:s uppfattning att det är färre familjer som har
inplanerade aktiviteter under dessa dagar även om barnen har ledigt.
• Beslut: JK beslutar att Nordic Camp 2020 ska arrangeras 21 alternativt 22-24/5.
• B.S. får i uppdrag att kontakta Micke Melander för att undersöka vilka platser som
kan vara aktuella för att arrangera ett Nordic Camp, men även för framtida riksläger.
JK ser att t.ex. Uppsala, Karlstad, Varberg och Örebro kan vara intressanta platser sett
utifrån att större juniorarrangemang har fungerat att organisera på dessa orter tidigare.
JSM-par
• JK:s plan i nuläget är att JSM-par 2020 ska arrangeras i samband med ett riksläger på
hösten.
• Med start 2021 planerar JK för att JSM-par ska arrangeras över en helg i slutet på
januari eller början på februari. En sådan tävling skulle i sådant fall kunna arrangeras i
större städer på bridgeklubbar, t.ex. i Stockholm eller Göteborg. Syftet är att sprida ut
de olika tillfällena som juniorer träffas över hela året så att det inte går för lång tid
emellan de olika evenemang som juniorer kan tänkas vilja delta i.
Policy och riktlinjer
• Allmänt samtal om säkerhet i juniorverksamhet.
i. JK anser att det är viktigt att det finns rutiner för hur vi kontrollerar de
personer som arbetar i större omfattning med juniorer. Det bör vara tydligt
från SBF:s sida vilka krav som ställs på sådana personer.
ii. JK anser att det vore bra att utforma ett dokument med rutiner kring säkerhet
som kan gälla organiserad juniorverksamhet i förbundets regi. E.A. påbörjar
arbetet med ett sådant dokument (inklusive åtgärdsplan) som övriga i JK
kommer att granska. Ambitionen är att dokumentet ska bli färdigt i samband
med att JK träffas fysiskt nästa gång den 18 januari.
iii. JK ser att det är positivt med en mångfald bland ledare i juniorverksamheten,
där t.ex. ålder och kön blandas.
iv. Beslut: JK beslutar att SBF ska kräva att de personer som arbetar på riksläger
eller med juniorverksamhet i SBF:s regi lämnar in belastningsregisterutdrag.
Enligt JK bör även den juniorkonsulent som SBF anställer lämna in ett sådant.
v. Samtliga medlemmar i JK kommer själva lämna in ett
belastningsregisterutdrag till SBF. JK ser gärna att SBF:s styrelse även
uppmuntrar klubbar att anamma en sådan policy för de som arbetar med
juniorverksamhet på klubben.
Utvärdering av rikslägret i Varberg v. 44
• Vi går igenom den feedback som deltagarna på lägret lämnade i samband med lägret.
E.A. och J.M. som personligen närvarade delar med sig av sina egna erfarenheter.
i. Transportfrågan utgjorde ett problem – boendet var relativt långt från
spellokalen. Det är positivt om boende kan ske i nära anslutning till spellokal
så att juniorerna kan gå på egen hand mellan spel och boende.
ii. Utbildningsinslagen under helgen togs emot mycket positivt av deltagarna.
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iii. De flesta deltagarna var positiva till att lägret var uppdelat i flera olika
”aktivitetsnivåer”. Från ledarhåll var upplevelsen att det kanske ska vara ännu
tydligare vid anmälan vilken kunskapsnivå som efterfrågas i de olika
grupperna så att juniorerna anmäler sig direkt till ”rätt” grupp och planering
kan ske utifrån det.
iv. Viktigt med vissa speltävlingar gemensamma för de olika grupperna så att det
sociala inte försvinner. De allra flesta som deltog uppskattade de lekar och
sociala aktiviteter som var inplanerade.
v. Mycket positivt mottagande av de äldre juniorer som var där mer i egenskap
av utbildare då de är stora förebilder för flera av de yngre juniorerna.
vi. 33 stycken anmälda deltagare blev till 27 stycken som kom (utöver Simon
Hult och Mikael Grönkvist).
Kommunikation med juniorer.
• JK konstaterar att det utifrån erfarenheter är svårt att kommunicera via mail med
juniorer, särskilt yngre sådana. Det är viktigt att man hittar alternativa kanaler för att
kommunicera om man vill nå ut till målgruppen.
i. En möjlighet är att skapa en stängd Facebook-grupp enbart för svenska
juniorer.
ii. JK vill gärna föra en dialog med juniorer om hur de helst vill bli kontaktade.
SMS, mail eller sociala medier (och i sådant fall vilka)?
Juniorbridge på BBO – Diskussioner kring förutsättningar för att dra igång en juniorliga på
BBO. JK konstaterar att det är svårt med planeringen av en sådan. Det krävs mycket
administration för att hitta lediga datum för åtta personer vid samma tidpunkt. En möjlighet
skulle kunna vara att ha en fast tid för umgänge online på BBO, exempelvis tisdagskvällar
19.00. Då kan folk delta i den utsträckning de har möjlighet därtill. Frågan kommer fortsätta
att diskuteras.
Juniorlådan
• Genomgång av de initiativ som finns rapporterade på hemsidan. Länk:
http://www.svenskbridge.se/junior/juniorl%C3%A5dan. De flesta av de initiativ som är
rapporterade på hemsidan är utifrån vad JK känner till inaktiva/nedlagda.
• Juniorlådan som projekt är lite bordlagt fram till dess att SBF har anställt en
juniorkonsulent då det är JK:s uppfattning att projektet kommer vara en av
juniorkonsulentens viktigaste uppdrag. JK vill inte fatta några beslut gällande
Juniorlådan utan att samspråka med juniorkonsulenten.
• B.S. får i uppdrag att höra av sig till Ulricehamn och se om det projekt som
rapporterats därifrån fortfarande är igång och i sådant fall hur det går.
• J.M. får i uppdrag att höra av sig till Kungsbacka och undersöka om det finns något
initiativ där i nuläget.
Nästa möte
• JK beslutar att nästa fysiska möte kommer ske i Stockholm den 18 januari 2020. Vid
mötet kommer bland annat behandlas:
i. Marknadsföring av juniorbridge under Bridgefestivalen, samt eventuella
aktiviteter för juniorer i samband med festivalen.
ii. Beslut avseende var Nordic Camp ska arrangeras, detaljplanering om lägrets
utformning.
iii. Uppdatering av junior-sidorna på förbundets hemsida. Vem ska ha hand om
dem och hålla dem uppdaterade? B.S. och I.G. har särskilt ansvar för denna
fråga.

Ida Grönkvist

