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MÖTE 3, VERKSAMHETSÅRET 2020/2021 

   Tid: 19.05–20.10 

Närvarande (per videokonferens): Micke Melander (M.M.), Eva Abragi (E.A.), Björn Sörling 

(B.S.), Ida Grönkvist (I.G.), Peter Swensson (P.S) och Sven-Anders Eskilsson (S.E.). 

1. E.A. redogör för dagordningen. 

• I.G. väljs till protokollförare. 

 

2. P.S. informerar om den juniorbridge som arrangerades av honom på RealBridge under 

mellandagarna. Vid varje speltillfälle spelade mellan två och fyra bord med juniorer. P.S. 

har efteråt hört sig för om deltagarnas synpunkter. Många vill gärna se fortsatt spel men 

har olika önskemål kring hur ofta samt om spel ska ske på vardagar eller på helger. P.S. 

har för avsikt att fortsätta arrangera juniorspel på RealBridge och variera mellan spel på 

helger och vardagskvällar. JK tackar Linnea Edlund och Medlemskommittén som 

sponsrade startavgifterna vid detta första tillfälle med överskott från tidigare 

tävlingstillfällen.  

• E.A. inflikar att TK har beslutat om att skapa ett paraplykonto för att arrangera 

tävlingar på RealBridge och att JK framöver kommer att kunna använda sig av 

detta för att arrangera spel på RealBridge så kan det vid fakturering sedan 

sammanställas vilka kostnader som är hänförliga till JK:s verksamhet. 

 

3. Riksläger våren 2021 – JK konstaterar att de hinder som förelåg för att planera ett 

riksläger vid det senaste mötet kvarstår och att det ännu inte finns någon prognos för om 

det kan vara möjligt att arrangera ett läger i maj. JK beslutar att bordlägga frågan om 

vårens riksläger till nästa möte.  

 

4. JSM-par 2021 – JK beslutade vid senaste styrelsemötet att ställa in JSM-par den 30–31 

januari 2021. JK håller fortsatt på att utreda möjligheten att arrangera JSM-par under året.  

• E.A. har varit i kontakt med arrangörerna av Falkenbergsveckan som ställer sig 

positiva till att arrangera ett JSM-par i samband med bridgeveckan i juli. 

Spelutrymme i lokal finns att tillgå samt möjlighet till att anordna med frukost i 
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cafeteria i anslutning till spellokalen. För närvarande utreds frågan om boende på 

skola i närheten för billig peng.  

• JK diskuterar möjligheten att hjälpa till med sponsring av boende och annat för 

juniorer som väljer att delta i resten Falkenbergsveckans spel. JK konstaterar att 

man är positivt inställd till detta, om det är möjligt att bl.a. hjälpa till med boende.  

 

5. Janne Malmström har dessvärre lämnat oss sedan det senaste mötet. JK är djupt berörda 

av Jannes bortgång och den förlust som det innebär för JK, juniorbridgen och 

bridgevärlden i stort.  

• E.A. informerar om att ett initiativ till insamling för juniorer i Janne Malmströms 

namn har startats. Insamlingen har än så länge genererat så pass mycket pengar att 

en fond liknande Magnus Göransson-fonden och Juniorfonden kommer att startas 

upp. Fondens riktlinjer och förvaltning är ännu inte helt beslutade. Information 

publiceras inom kort. 

 

6. Budgetuppföljning – JK konstaterar med glädje att man höll budgeten vid arrangerandet 

av JSM-par och riksläger på Väddö kursgård i höstas. Sammanlagt hanterades 

arrangemangen till en kostnad om cirka 1 000 kr mindre än vad JK hade budgeterat för 

(75 000 kr).  

 

7. M.M. informerar om att den inbjudan till internationella juniorlag om att delta vid 

Bridgefestivalen i Örebro 2021 än så länge genererat tolv anmälningar från internationella 

juniorlag till Chairmans Cup och att tre–fyra ytterligare lag aspirerar på att utnyttja 

erbjudandet. Detta innebär att det förhoppningsvis kommer vara gott om ungdomar som 

deltar i festivalveckan till sommaren, både svenska och utländska!  

 

8. Det antecknas att 2023 är det Sveriges och JK:s tur att arrangera Nordic Junior Camp och 

Junior-NM. Förra årets planerade Nordic Camp blev inställt på grund av pandemin. JK 

noterar att även öppna NM-lag och NM för damlag ska arrangeras i Sverige samma år.  

 

9. Mentorskap – P.S. lyfter frågan om mentorskap för juniorer och om frågan är sådan att JK 

bör engagera sig. JK konstaterar att det nog finns juniorer ute i landet, framför allt på 

mindre klubbar/orter, som kan ha svårt att hitta mer erfarna spelare att ty sig till och 

utvecklas med hjälp av. Det behöver utredas närmare hur JK skulle kunna hjälpa till och 
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vad JK i sådant fall bör bistå med. E.A. och P.S. åtar sig att återkomma vid nästa möte 

med ett förslag i frågan.  

 

10. Allmänna informationspunkter. 

• Förbundet håller på att ta fram ett utbildningsmaterial i videoformat för minibridge 

tillsammans med Jessica Larsson. Materialet kommer att publiceras på Youtube.  

• Förbundet planerar för att arrangera s.k. ”frukostklubbar” under Bridgefestivalen i 

Örebro 2021 som bl.a. ska ge spelfunktionärer på klubbar i landet möjlighet att 

nätverka med varandra och inspireras av andra klubbars tävlingsupplägg m.m. JK 

funderar på om upplägget är något som kan utnyttjas även för att samla 

juniorledare eller i övrigt för att inspirera klubbar till juniorinitiativ.  

 

11. Nästa möte bokas till den 8 mars 2021 kl. 19.00. 

 

Ida Grönkvist 

  

 


