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ALLMÄNT
Under 2017-2018 har ett massivt arbete lagts ned av förbundets juniorkommitté för att ta fram den  
verktygslåda som landets alla klubbar och ungdomsledare kan nyttja för att starta upp eller fortsätta  
arbetet med sin juniorverksamhet på skolorna. Materialet har mottagits så positivt att fler och fler klubbar 
även använder det i sin ordinarie utbildningsverksamhet. 

I vanlig ordning har nya internationella framgångar noterats. Året rivstartade med två guld vid JEM lag (U26 
och U21) som följdes upp av nya guld vid JVM Par (U26) och avslutades med silvermedaljer till dels våra 
Veteraner och dels Damer vid EM lag. 

Arbetet med BIT-projektet som varit och är kraftigt försenat har löpt på. En del stora nya delar har lanserats, 
men det är fortfarande en bit kvar innan vi kan kalla det hela för klart.  

I övrigt har verksamheten genomförts som tänkt med kurser, konferenser, medlemsservice, klubbesök,  
tävlingar, bridgefestivalen och allt som planerats. 

Styrelsen har under året bestått av;
 
Ordinarie ledamöter:
Pontus Silow, Stockholm, Ordförande 
Christer Grähs, Oskarström, Vice ordförande, LK, personalansvarig
Ann Ohlsson, Tibro, Ekonomiansvarig
Per-Olof Eriksson, Sandviken, Ekonomiansvarig
Carl Ragnarsson, Linköping, TK
Helena Axelsson, Sölvesborg, MK, UTBK
Per Leandersson, Stockholm, UK 

Suppleanter:
Lasse Persson, Falkenberg, ORGK
Linus Dahlström, Lund, JK

Sakrevisor:
Bo Appelqvist, Göteborg

Suppleant:
Börje Dahlberg, Göteborg

Valberedning:
Dan Nilsson, Malmö
Karl Persson, Stockholm
Lars Lundqvist, Valdemarsvik

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under året, varav ett av dem var det konstituerande mötet 
efter riksstämman där den nya styrelsen valdes. 

Antalet medlemmar var 26 437 (26 910) varav 3188 (3514) var introduktionsmedlemmar och 344 (338) 
juniorer. Siffrorna inom parenteserna motsvarar föregående verksamhetsår.

Svenska Bridgeförbundets tidning Bridge har under året kommit ut med 5 nummer.
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ORGANISATION 
 
Kansliet
Kansliet har varit lokaliserat på Karlsgatan 28 i Örebro. Kansliet delar där lokaler med SISU och flera andra 
idrottsförbund i Idrottens hus. I övrigt sitter ett antal övriga medarbetare på andra orter och har sin arbets-
plats på lokala kontor eller jobbar hemifrån.

Personal
Kansli i Örebro: 
Johan Grönkvist    100%  Ekonomi, tävling och medlemsservice
Mikael Svensson    100%  Tävling och administration (tom 180110)
Björn Andersson    100%  IT projekt
Marie-Louise Agelin   25%    Ekonomi (from 180416)
Gunnel Hahne    75%    Tävling, medlemsservice (from 180618)

Övrig personal i landet:
Roger Wiklund, Falkenberg   100%  Verksamhetschef (från 180101)
Micke Melander, Falkenberg  100%  Utveckling, utbildning och medlemservice
Thomas Winther, Sölvesborg   100%  Ruter/BM- samt klubbsupport.
Tommy Andersson, Uppsala   100%  Tävling och BIT projektet
Carina Wademark, Lidingö  50%  Webb och information 
Yvonne Ström, Gävle     20%  Ekonomi 

I övrigt har Peter Ventura utfört uppdrag i enlighet med det samarbetsavtal som vi har med Svenska Bridge-
förlaget.

Ekonomi
Verksamhetsårets resultat är ett minus på ca 0,6 Msek. Detta kan till hälften härledas till arbetet med att 
utveckla och i vissa fall färdigställa våra IT-plattformar som under verksamhetsåret belastat ekonomin mer 
än budgeterat. I övrigt har en semesterlöneskuld om 0,3 Msek lagts in i bokföringen.

SBF har ett eget kapital om ca 2,2 Msek. Utöver detta finns fonder i form av:
• Landslagsfonden där det finns 1056 tkr.
• Juniorfonden som innehåller 844 tkr. 
 
I övrigt hanterar SBF Magnus Göranssons minnesfond som innehåller ca 200 tkr.

TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK)

TK har under verksamhetsåret bestått av:
Carl Ragnarsson, Ordförande, Linköping
Christer Grähs, Oskarström
Henrik Johansson, Tvååker 
Ryszard Sliwinski, Uppsala

Adjungerade:
Tommy Andersson, Uppsala
Carina Wademark, Lidingö
Thomas Winther, Sölvesborg
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Organisation av TK
Ordföranden har haft huvudansvaret för den årliga översynen av Förbundets olika tävlingsbestämmelser, 
Christer Grähs och Henrik Johansson för TL Steg 3-utbildningen, Henrik tillsammans med Ryszard Sliwinski 
för korrekturläsning och faktagranskning av Förbundets olika tävlingsbestämmelser. Thomas Winther har 
ansvarat för dokumenten kring TL-arbetet, där bl a faktabladet Våra vanligaste domslut ingår, och Tommy 
Andersson dels för framtagande av förslag till serieindelning i allsvenskans division 2 och 3, dels för  
motsvarande arbete kring semifinalplatsfördelningen i SM Lag. Tommy har också varit TK:s förlängda arm i 
arbetet med arrangörer av dessa båda tävlingar.

Carina Wademark har under säsongen avlöst Tommy Andersson som kontaktperson mellan den anställda 
personalen och ledamöterna i TK. Vid det fysiska mötet i januari 2018 var hon också TK:s sekreterare/ 
minnesantecknare.

Allsvenskan, SM-tävlingar och övriga förbundsarrangemang
Allsvenskans division 2 och 3 brottas fortsatt med att få kvalitet i samtliga heats arrangemang, främst under 
det första sammandraget då förutom dessa båda divisioner även Elitserien spelar. Det är främst på planet 
lokal administration av IMP-över-fältet som det haltar, inte sällan till följd av att den lokala arrangören inte i 
tid förvissar sig om att all nödvändig rekvisita är på plats och fungerar. Dessbättre har det under säsongens 
allsvenska undvikits att man spelat fel brickor.

Styrelsen beslöt att efter parmästerskapet för juniorer hösten 2017 avbryta samarbetet med Danmark. Det 
huvudsakliga skälet var att Juniorkommittén sonderat terrängen bland juniorer och funnit att ett svenskt 
mästerskap ska spelas på svensk mark. Däremot kan man fortsatt tillåta utländska juniorer att delta i 
SM-tävlingarna, dock utom tävlan. Lagmästerskapet våren 2018 beslöts således att spelas i Sverige, men var 
tvungen att ställas in p g a för lågt deltagarintresse då miniminivån sex svenska lag inte kunde uppbringas. 
Juniortävlingarna har under flera år före det danska samarbetet varit nära att ställas in, och nu blev det 
alltså ett faktum. SBF behöver på allvar fundera över hur man ska göra dessa tävlingar attraktiva och på 
juniorbridgen i allmänhet.

Statistik Allsvenskan och SM-tävlingar

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013
SM Par Veteran 654 612 646 560 642 571
SM Par Dam 373 379 371 354 397 372
SM Par Mixed 691 753 783 749 822 851
SM Par Open 969 1126 1220 1154 1164 1174
SM Par Junior 9* 15 13 13 11 27
SM Par Nybörjare 222 207 266 231 250 291
SM Lag Veteran 49 51 51 45 40 43
SM Lag Open 336 320 351 356 352 330
SM Lag Junior 0 7 7 9 7 8
Allsvenskan Div 4 182 207 200 196 199 220

Samtliga SM-finaler utom SM Lag Open och juniorfinalerna spelades under Bridgefestivalen 2018 i Örebro. 
SM Par Junior genomfördes i ett samarbete med Danmarks Bridgeförbunds motsvarighet och spelades i 
Danmark. * Totalt 18 par deltog varav nio var helsvenska.

SM Lag Open final spelades som vanligt i Örebro i Kristi Himmelsfärdshelgen 2018, liksom den avslutande 
omgången av Allsvenskans Elitserie hösten 2017. Från Elitserien och SM Lag Open final samt SM Lag Junior 
final har bridgebio via BBO och Running Scores via SWAN-games arrangerats.
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I pardisciplinerna kan konstateras en ökning av deltagarantalet i veteranklassen med ca 7 % medan mixed-
klassen backade motsvarande. Det största tappet fanns i SM Par Open som minskade med hela 14 %. Alla 
distrikt utom Dalabridgen, Gotland, Uppland, Västerbotten, Västergötland, Ångermanland och Östra  
Mellansvenska tappade i deltagande. I särklass störst är tappet i Örebro Läns BF, som gått från 55 startande 
par till 18; en minskning 67 %.  I Jämtland-Härjedalen halverades startfältet; från 39 par till 20. Störst ökning 
finner man inom Gotlands BF, som ökat med 60 % från 10 par till 16.

Också antalet starter i Allsvenskan division 4 har minskat markant, från 207 till 182 startande lag (12 %).
 
Simultantävlingar
Under verksamhetsåret har 80 (ifjol: 72) simultantävlingar arrangerats. Totalt 17 151 (ifjol: 16 214) par del-
tog, vilket innebär ett snitt på 214 par (ifjol: 225) per tävling. Största tävlingen för säsongen var den 9  
oktober, då 962 par deltog. Till varje simultantävling har en kommenterad givsamling publicerats, med  
Sanna Clementsson som kommentator.

Tävlingsledarlicenser och -fortbildningar
12-14 januari 2018 arrangerades TL Steg 3-utbildning på Scandic Väst i Örebro, med Christer Grähs, Henrik 
Johansson, Jan-Eric Larsson, Carl Ragnarsson och Thomas Winther som kursledare. Utbildningen utgjorde 
också uppdatering av de nya lagarna, som trätt ikraft 1 september 2017 i Sverige.

Övrigt
•  Nya särskiljningsregler infördes fr o m 1 juli 2018. 
•  Beslut om att det i BIT-resultatredovisning för handikapptävlingar ska finnas en knapp på vilken man kan  
  trycka för att se scratchresultatet i tävlingen.
• Beslut om att defaultvärdet för hcp, om inget värde finns inmatat på spelaren, ska vara 20, inte som  
 tidigare 26.
• Strata-beräkning ska vara möjlig i Ruter.
• Fragmenterade mästarpoäng, d v s att det i en guldtävling endast delas ut guldpoäng och där som  
 hittills fått silverpoäng ska få dem i guld istället (t ex 14 sp = 1.4 gp); i en silvertävling endast silverpoäng  
 (bronspoäng konverteras till silver, så att t ex 18 bp ger 1.8 sp), kommer att införas när det är möjligt att  
 hantera det i BIT. Tidigast säsongen 2019/2020.
• Bronsskalan kommer att göras om för höga parantal och taket för silverpoäng tas bort. SBF kommer att  
 titta på hur andra förbund med stora startfält gör.
• Beslut om att fr o m säsongen 2018/2019 tillåta fler än sex spelare i kvaletapperna till SM Lag, d v s  
 under DM-fasen. Under DM får laget använda upp till maximalt åtta spelare (numera utan dispens från  
 dfb), men före en eventuell SM-semifinal måste laget bestämma vilka sex spelare som ska spela SM- 
 semifinal (och eventuell senare final). Lag som använt endast sex spelare under DM får inte byta ut  
 någon/några av dem mot sjunde/åttonde spelare.
• För att få behålla sin TL-status Steg 2 eller Steg 3, måste tävlingsledaren före utgången av 2018 ha  
 genomgått en uppdateringsutbildning på 2017 års lagar. Detta utöver gängse aktivitetskrav.
• Spelare som byter representationsklubb. Klubbyten mellan 15 april och 15 augusti anses tillhöra  
 det kommande verksamhetsåret (så t ex ett klubbyte som sker den 12 juni 2018 anses tillhöra säsongen  
 2017/2018).
• WBF och EBL har påbörjat att höja åldern för att få delta i veterantävlingar. Fr o m 2026 måste delta 
 garna vara minst 65 år. WBF/EBL höjer vartannat år fram till säsongen 2025/2026. För svenska mäster- 
 skap kommer veteranåldern att fortsatt vara 60 år fram till och med säsongen 2020/2021. Då ”fryses”  
  veteranåldern så, att de som är födda 1961 kommer att fortsätta att vara veteraner medan årskullen  
 född 1962 måste vänta till säsongen 2026/2027 innan de blir veteraner. Således, de födda 1962 kommer  
 att bli veteraner samtidigt i Sverige och inom WBF/EBL.
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ORGANISATIONSKOMMITTÈN (ORGK)
 
ORGK har under året bestått av:
Lars Persson, ordförande, Falkenberg
Christer Grähs, Oskarström
Carl Ragnarsson, Linköping
Tomas Brenning, Enköping, (endast frågor rörande Bridgefestivalen)

Adjungerade:
Micke Melander, Falkenberg
Roger Wiklund, Falkenberg

Organisationskommittén har normalt sett tre av förbundets större arrangemang på sin dagordning och 
spänner över frågor som finns i såväl TK som MK. Dessa är Bridgefestivalen, Svenska Cupen och våra riks- 
släger. Rikslägren är vartannat år dessutom nordiska vid vilket även Nordiska Mästerskapen för juniorpar 
spelas.

Bridgefestival 2018
Årets bridgefestival arrangerades 28 juli – 5 augusti på Conventum Arena i Örebro, festivalen kan med lätt-
het noteras som den varmaste någonsin, då det var ytterst få dagar barometern visade på lägre  
temperaturer än +30. Temperaturen i spellokalen var dock mycket behaglig. En av årets stora nyheter var 
att strataberäkning användes för att fördela prispengar vid kvällsbronstävlingarna. 
När Bridgefestivalen avslutades kunde ett nytt deltagarrekord noteras med 486 par (Brons 12) i en enskild 
tävling. I övrigt minskade det totala partantalet från 8356 för 2017 till 8229, en minskning i procent med 
1.5%.  
Avslutningsvis korades i vanlig ordning vinnare i parti och minut, Bridgefestivalen som sådan förlöpte utan 
större missöden och nöjda men varma deltagare kunde återvända hem då festivalen avslutades på  
söndagen.

Svenska Cupen
Svenska Cupen arrangerades för femte året i följd med 445 lag till start, 470 året innan. Tävlingen vanns av 
lag ”Tre och en halv män”  från Uppsala med Tommy Andersson, Per-Erik Malmström, Joakim Nordlindh och 
Johan Säfsten. Slutspelet ägde rum den 16-19 november och som vanligt på Bridgens Hus i Uppsala  
respektive Scandic Nord.

Riksläger 
Två riksläger arrangerades under året. Först var det höstlovsläger den 31 oktober – 2 november på Kinna-
gården utanför Varberg. Lägret samlade 24 deltagare. Under påskhelgen arrangerades JNM parallellt med 
lägret som totalt hade ett 40-tal deltagare. Noterbart är att bara U16 spelades då övriga klasser inte hade 
tillräckliga underlag för att få ihop startfält varför de ställdes in. Även vid detta tillfälle skedde boendet på 
Kinnagården, men själva spelet var på BK Albrekts.
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LAGKOMMISSIONEN (LK)
 
LK har under året bestått av:
Christer Grähs, ordförande, Oskarström
Henrik Johansson, Tvååker
Carl Ragnarsson, Linköping
Sven-Olof Flodqvist, Lund
Tommy Gullberg, Hägersten
Torbjörn Gustavsson, Ekerö
Jan Kamras, Tel Aviv
Linus Jorner, suppleant, Örebro

LK arbetar med följande uppdelning:

Lagtolkningsinstans
Hanterar enbart ärenden som består av ren lagtolkning. Består av personer med gedigen kunskap om bridge- 
lagarna. Christer Grähs, ordförande, Henrik Johansson och Carl Ragnarsson samt suppleant Linus Jorner.

Bedömningsfall
Hanterar alla ärenden som innehåller någon form av bedömningsmoment. Christer Grähs, ordförande, 
Sven-Olov Flodqvist, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Jan Kamras. Suppleanter Carl Ragnarsson, 
Linus Jorner och Henrik Johansson.

Antalet ärenden har varit 10 (förra året 12). Av dessa avgjordes 5 (8) ärenden i samband med Bridge- 
festivalen i Örebro.  

LK har utanför Bridgefestivalen haft jour under sista omgången i allsvenskan för division 1-3.
LK har i Tidningen Bridge medverkat med artiklar i lagtolkningsfrågor.
LK har deltagit i arbetet med att översätta och införa nya lagar, som gjordes den 1/9 2017. 

UTTAGNINGSKOMMITTÉN (UK)
 
UK har under året bestått av:
Per Leandersson, Stockholm
Jan Kamras, Tel Aviv

Vi är just nu världens mest framgångsrika bridgeland. Det gäller att njuta av stunden men samtidigt inte slå 
sig till ro, ständig förbättring är vad som krävs av oss för att behålla toppositionen. Vi kan också konstatera 
att våra ökade framgångar har lett till ökade kostnader mot vad som budgeterats. Fortsatta framgångar 
kommer ge fortsatt ökade kostnader som är ett problem att lösa, men självklart vill vi fortsätta vara bäst i 
världen! 

Öppen klass
Vårt svenska öppna lag är starkare än någonsin. Det råder en knivskarp konkurrenssituation och det finns 
ett tiotal par som alla mer eller mindre är aktuella i en uttagningssituation om de tre platser som finns inför 
varje mästerskap. Vi kan notera att utöver de stora mästerskapen har våra spelare noterat stora framgångar 
bland annat i HCL i Indien, Slava Cup i Moskva och Winter Games i Monaco. 
Juniorlandslagens framgångar de senaste åren har också medfört att de också på allvar är med och slåss om 
platserna i Öppen klass.
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Årets två stora tävlingar var Bermuda Bowl i Lyon och EM i Ostende. 

Bermuda Bowl - Lyon
Vår öppna lag kvalade sig igenom Round Robin och blev till sist utslagna i kvartsfinalen där USA 2 blev för 
svåra, marginalen blev 23 IMP till USA:s fördel. Efter Bermuda Bowl klev PG Eliasson åt sidan som NPC och 
den tidigare coachen Jan Lagerman tog över rodret. Hans första stora tävling blev verksamhetsårets andra 
stora övning.

EM Ostende 
Efter att mer eller mindre legat i topp tävlingen igenom, föll det svenska laget ”på mållinjen” och slutade till 
sist fyra. Laget klarade dock den sekundära uppgiften med att kvala in till VM med den insatsen.
 
Juniorklasserna
Verksamhetsåret 2017-2018 rivstartade med JEM lag som spelades i Samorin, Slovakien. Vi hade tre lag på 
plats U26, U21 och U16 och vilket mästerskap det blev. När våra svenska juniorer och ledare åkte hem hade 
man med sig två guld (U26 och U21) och en sjätte plats (U16). De svenska guldmedaljörerna var: Ida och 
Mikael Grönkvist, Ola och Mikael Rimstedt, Adam Stokka och Simon Hult (U26). I U21-laget spelade Sanna 
Clementsson, Alexander Sandin, Castor Mann, Erik Hansson och Teo Bodin. Lagledning för de båda lagen 
var kapten Martin Löfgren, coach Tom Gärds med assistent Lars Nilsson.

Under våren spelades BBO-”VM” i såväl U16 som en kombinerad U21/U26-klass. Bägge lagen gick till slut-
spel, men slogs snabbt ut (U16 mot Israel, U21/26 mycket oväntat mot Botswana).
 
Förutom BBO-VM har under året flera läger och träningar genomförts där målet varit glasklart, full fart mot 
JVM i Suzhou, Kina, som dock tillhör kommande verksamhetsår. 
 
Veteranklass
Precis som för öppen klass hade våra veteraner två stora tävlingar för året. Det hela startade vid VM i Lyon, 
Frankrike. Laget kvalificerade sig till slutspel genom att bli femte lag i grundspelet. I slutspelet förlorade 
laget semifinalen mot guldmedaljörerna USA2 och vann sedan matchen om bronsmedaljerna mot Indien. 
Bronsmedaljörerna blev: Johnny Östberg – Christer Bjäring, Sven-Åke Bjerregård – Anders Morath och 
Bengt-Erik Efraimsson – Mats Axdorph. Kapten var Tommy Gullberg, coach Carina Wademark.
Efter VM valde Tommy Gullberg att avgå som kapten och Olle Wademark tog över.

Det laddades om till EM där spelare observerades vid diverse tävlingar såväl internationellt som nationellt. 
Det spelades även en OBS-tävling i mars. Laget som till slut representerade Sverige i EM i Ostende, Bel-
gien var Mats Nilsland – Björn Fallenius, PG Eliasson – Anders Morath och Bengt-Erik Efraimsson – Mats 
Axdorph. Kapten var Olle Wademark och coach Carina Wademark. Laget inledde turneringen bra, hade en 
tung period i mitten för att till slut kunna vända på steken och ta sig till silverplats efter ett Frankrike som 
spelade på topp genom hela turneringen.
 
Damklass
Vid VM i Lyon, Frankrike representerades Sverige av Cecilia Rimstedt – Ida Grönkvist, Sandra Rimstedt – 
Emma Övelius och Pia Andersson – Kathrine Bertheau. Kapten var Kenneth Borin, coach Carina Wademark. 
Laget kvalificerade sig till slutspel genom att vinna grundspelet. I slutspelet förlorade laget semifinalen mot 
England och vann sedan matchen om bronsmedaljerna mot Polen. 

Lagets fina placering i VM gav en inbjudan till den prestigefyllda tävlingen Elite Mind Games i Kina där laget 
vann lagtävlingen med Kina, England och USA som motståndare, en mycket bra prestation! För Sverige där 
spelade Kathrine Bertheau – Jessica Larsson, Cecilia Rimstedt – Ida Grönkvist och Sandra Rimstedt – Sanna 
Clementsson.
 
Damlandslaget hade därefter två stora träningstillfällen under året där man först var i Paris under februari 
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månad när man deltog i Frankrikes uttagningar och Neighbour Challenge i maj som denna gång spelades i 
Berlin.  

Året avslutades med EM i Osteende, Belgien. Laget som togs ut att spela var Cecilia Rimstedt – Ida 
Grönkvist, Kathrine Bertheau – Jessica Larsson och Maria Grönkvist – Catharina Ahlesved. Kapten var 
Kenneth Borin och coach Carina Wademark. I EM spelade laget mycket bra och slutade på silverplats med 
guldkant efter ett Polen som spurtat bra och vann guldet. Sammanfattningsvis har det varit ett mycket bra 
år för damlandslaget.
 

MEDLEMSKOMMITTÈN (MK) 

MK har under året bestått av:
Helena Axelsson, Ordförande, Sölvesborg
Peter Ventura, Tidningen Bridge; Karlbo
Lars Lundqvist, Valdemarsvik    
Linnea Edlund, Uppsala 
Per Leandersson, Stockholm 
Catharina Ahlesved, Stockholm 

Adjungerade: 
Micke Melander, (från 180101), Falkenberg
Roger Wiklund, (till 180101), Falkenberg
Carina Wademark, Lidingö

MK har under året arrangerat sex utbildningar baserad på klubbfunktionärsmaterialet samt ett seminarie 
som använt SBF:s minikurser som utgångspunkt.

MK har påsken 2018 genomfört Öppna JNM-par i samarbete BK Albrekts i Varberg. Sverige tog ett silver 
genom Markus Bertheau - Andreas Abragi.

MK har ekonomiskt stöttat juniorboendet under festivalveckan i Örebro.

MK arrangerade under hösten 2017 ett väldigt lyckat riksläger i Varberg under ledning av Jan Malmström.

Den 4-6 maj 2018 arrangerades Rekryteringsträffen i Örebro. 41 deltagare samlades under tre dagar för att 
utbyta information samt diskutera framtid. Träffen resulterade bland annat i att SBF lanserar en rekryte-
ringskampanj under namnet ”30 000 till 2020”.

Tidningen Bridge utkom under verksamhetsåret 2017–2018 med fem nummer.

UTBILDNINGSKOMMITTÉN (UTBK)
 
JK har under året bestått av:
Helena Axelsson, ordförande, Sölvesborg
Catharina Ahlesved, Stockholm
Per Leandersson, Stockholm

Adjungerade:
Roger Wiklund, Falkenberg
Micke Melander, Falkenberg
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2017 - 2018 är ett av de verksamhetsår som går till historien ur Bridgeförbundets synvinkel vad gäller ut-
bildningsområdet. Ett verkligt stort arbete har genomförts på utbildningssidan där såväl kurser som konfe-
renser och seminarier har hållits parallellt med att det nya utbildningsmaterialet med femkorts högfärg har 
arbetats fram med allt vad som där hör till. Detta arbete har dock genomförts av JK och rapporteras därför 
på dess plats i denna verksamhetsberättelse.

JUNIORKOMMITTÈN (JK)
 
JK har under året bestått av:
Linus Dahlström, ordförande, Lund
Per Leandersson, Stockholm
Jan Malmström, Varberg

Adjungerade:
Micke Melander, Falkenberg
Johan Grönkvist, Örebro

JK hade under året ett fysiskt uppstartsmöte där kommitténs medlemmar möttes för att dra upp riktlinjerna 
för verksamheten. I övrigt har all kommunikation skett via regelbundna telefonmöten och/eller e-post. 

Ett massivt arbete har lagts ned för att ta fram den så kallade ”verktygslådan” för juniorbridge. Verktygs- 
lådan är en totalproduktion som omfattar allt från rekrytering till att få nya juniorer att börja spela på klubb 
med allt vad det innebär. Själva kursmaterialet med PPT-presentation, lärarhandledningar etc är naturligtvis 
stommen som hänger allt det andra samman. Men verktygslådan innehåller också delar för hur man  
kontaktar skolor, säljargument till föräldrar, skolor och mycket mer. 

Ett flertal rapporter har inkommit från det dryga tiotalet klubbar som provat det nya kursmaterialet i  
verkligheten på skoltid och responsen har varit mycket god. Det är till och med så att flera klubbar som inte 
arrangerar juniorbridge har valt att skifta till detta material för sin ordinarie verksamhet.  

I juni månad som avslutades verksamhetsåret bifogades också foldern ”MiniBridge” som är själva intro- 
duktionen till landets alla medlemmar tillsammans med deras tidning Bridge. 

JK genomförde under verksamhetsåret två juniorledarseminarier. Det första var vid 28 juli i Örebro och det 
andra den 13-14 januari, också det i Örebro. Syftet är att lära ut våra material och guida våra ungdoms- 
ledare där de också får chansen att nyttja varandras erfarenheter. 

Beslut har också fattats att ta fram ett fortsättningskursmaterial som kommer se ut som det övriga redan 
klara kursmaterialet där avsikten är att det ska bli ett 40-tal lektioner, där ungefär hälften kommer vara 
spelteknik och den andra hälften rör konventioner. Materialet är påbörjat under våren 2018 och ska färdig-
ställas under hösten samma år.

JK har under året haft kontakter för att kanske under 2019 sätta upp ett gemensamt samarbete Skolidrotts-
förbundet för att arrangera någon form av skolkamp i bridge.

JK har under året övertagit ansvaret för Rikslägren i Bridge från ORGK och även övertagit ansvar kring  
planering för JSM lag respektive par. Även om det är TK som praktiskt genomför tävlingsverksamheten.   

En uppskattning är att ungefär 500 elever haft bridge på schemat under 2017-2018. Vilket måste ses som 
mycket goda siffror då antalet elever bara för något år sedan mer eller mindre vart noll. Förhoppningen 
är att bibehålla den verksamhet som är igång och kunna utöka med några nya klubbar som tar steget ut i 
skolans värld.



11Verksamhetsberättelse 2017-2018 | SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET

IT-KOMMITTÈN (ITK)
 
IT-kommittén (ITK), Bridge-IT-gruppen (BIT-gruppen; hemsidan) och beräkningsprogrammet Ruter genom 
Tävlingskommittén (TK).

ITK har under året bestått av:
Tomas Brenning, ordförande, Enköping

Adjungerade:
Johan Grönkvist, Örebro
Carina Wademark, Lidingö
Björn Andersson, Örebro
Tommy Andersson, Uppsala

I en ideal värld har förbundet ett politiskt styrt organ (ITK) som fattar de övergripande besluten.  
Beställningar skickas därefter till BIT-gruppen för genomförande. Under det gångna året har ITK och BIT- 
gruppen av praktiska skäl bestått av samma personer.

BIT-gruppen har under året misslyckats med sitt uppdrag. Givet mängden inblandad personal borde  
produktionen till både klubb och kansli ha varit större. 

Medlem på nätet började gradvis stängas ned i oktober. Spärr av medlemmarnas adressuppgifter för icke 
inloggade läsare. Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/15794.

Partävling i BIT publicerades i februari. Mindre förbättringar av befintlig funktionalitet och design. Läs mer: 
http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/17877.

Lagtävling i BIT publicerades i april. Stor förbättring med både ny funktionalitet och design. Läs mer:  
http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/18744.

Kalender- och händelsefunktionalitet har utvecklats på gröna, blå och gula sidor så att all schemalagd 
information, inte bara tävlingar, läggs in i en kalender. Därefter visas alla listor och kalendrar utifrån ett och 
samma digitala underlag. Även ny rutnätskalender finns. Inget av detta har dock nått de röda klubbsidorna.
Exempel 1: http://www.svenskbridge.se/program. Exempel 2: http://www.svenskbridge.se/kalender.

Två versioner av Ruter har publicerats under året (om man inkluderar september 2018 som utvecklades 
under verksamhetsåret men inte publicerades förrän efter).

Strata är den enskilt största nyheten i Ruter som efter beslut vid Riksstämman 2017 nu är tillgängligt för alla 
klubbar i landet. Strata användes vid festivalens kvällstävlingar och ledde till att spelare med högre  
handikapp (=högre strata) också kunde få priser i tävlingar utan handikapp.
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DISCIPLINNÄMDEN (DN)
 
Disciplinnämnden har under året bestått av:
Tobias Törnqvist, Ordförande, Göteborg
Lena Westman, Uppsala
Jan Lagerman, Täby
Vidar Wahlestedt, Karlskrona

Adjungerad:
Roger Wiklund, Falkenberg

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Under verksamhetsåret 2017–18 har DN fått in elva ärenden. Samtliga dessa ärenden är avgjorda. 
 
 
Ordförande


