
BRIDGE - EN TANKESPORT FÖR ALLA 
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDETS STRATEGI 2022

Du håller nu i SBF:s strategiska plan för de närmaste åren. Alla vet att tävlingsbridgen sett ett vikande  
medlemstal, något som dramatiskt förstärkts av pandemin. Därför kände styrelsen att det var väsentligt 
att staka ut en färdriktning för framtiden.

Det måste poängteras att detta på inget sätt innebär att vända upp och ner på det vi har gjort hittills,  
mycket är fantastiskt arbete utfört av hundratals ideella krafter och anställda inom SBF. I stället är det  
väsentligt att vi tar vara på detta, men samtidigt ser på åtgärder och prioriteringar för att underlätta val och 
uppmuntra till gemensamma tankegångar och samarbeten.

Styrelsen påbörjade detta arbete redan sommaren 2020, men pandemin satte käppar i hjulen. Det är 
givetvis viktigt att inhämta synpunkter och förslag på den föreslagna strategin, något som gjordes i form av 
”workshops” under Riksstämmohelgen 2021. 

Strategiplanen är uppdelad i tre delar som åtföljer denna introduktionssida:

1.  SBF:s strategiska mål och kort om vad vi bör vara bra på för att uppnå detta.

2.  Fem områden vi identifierat (och diskuterade under Riksstämmohelgen) som vi bör ha i åtanke när vi  
 ser på vad vi ska fokusera vårt arbete på.

3.  En lista med förslag (en ”idébank”) på åtgärder som kan utgöra underlag för en diskussion. Denna lista,  
 som ska vara ett levande dokument, är i mycket uppdelad efter de fem strategiska områden vi satt upp  
 (se 2. ovan), samt även om förslagen berör klubb, distrikt eller förbund – eller en kombination av dessa!  
 Observera att denna lista – som är lång – endast är avsett som inspiration och stöd, absolut inte att ”alla  
 ska göra allt”. 

Vår omvärld ändras och naturligtvis påverkar det oss tävlingsbridgespelare. Vi är - en ideell organisation 
som lever på att många medlemmar offrar tid och kraft för att alla ska kunna spela och trivas. Att samarbeta   
- och varför inte utifrån några av de idéer som presenteras? - kan vara ett sätt att hushålla på dessa ideella 
resurser.

Styrelsen kommer att i möten med distrikten diskutera hur vi kan använda strategin på bästa sätt, och vi 
förutsätter att distrikten i sin tur tar upp relevanta frågeställningar med klubbarna. Kanske kommer du/ni 
på fler saker än dem vi tar upp i strategidokumenten? Hör då av dig!

Ett stort tack till dig som engagerar dig i Svenska Bridgeförbundet! Tveka inte att höra av dig till oss om du 
har frågor, synpunkter eller förslag.

Lycka till!
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