
Välkommen till Svenska Bridgeförbundets Riksstämma 2021  
 
När vi samlades 2019 kunde förstås ingen ana vad som skulle komma att prägla de följande 
åren, för covid19-pandemin har ju vänt upp och ner på allas tillvaro, inte minst för bridgen. 
 
Å ena sidan kan vi notera att alla våra organisationsled har fått utstå hårda prövningar då den mesta 
live-verksamheten legat nere, stora förändringar har gjorts för att möjliggöra att tävlingsbridge trots 
allt har kunnat spelats via Onlineverktyg som BBO och RealBridge. Trots stoppet i livebridgen har 
faktiskt supporten i form av kontakt med klubbar varit förvånansvärt intensiv!  
 
Å andra sidan har nödvändiga åtgärder för att vända nedåtgående kurvor fått läggas på ”vänt”, där 
framför allt projekten ”Rekryteringskedjan” och ”SOS Junior ska nämnas. Även den nödvändiga 
kontakten mellan förbund, distrikt och klubbar har varit sparsam. 
 
När vi nu ser ”ljuset i änden av pandemi-tunneln” är det hög tid att blicka framåt!  
 
Vad gäller själva bridgespelet öppnar nu de flesta klubbar upp sin live-verksamhet, och projektet 
”LiveBridge” lanserades för att understödja den processen. ”LiveBridge Cup” är ett exempel på detta. 
 
Övergripande strategiska mål har tagits fram av styrelsen som vi vill diskutera, förankra och bryta ned 
till konkreta åtgärder – detta i dialog under Riksstämmohelgen. Jag kan inte nog understryka vikten 
av att du som kommer tänker till extra på detta och är förberedd att aktivt bidra i diskussionerna, för 
vi talar om Svensk Bridges långsiktiga överlevnad! 
 
Vad gäller Rekrytering återstartar nu också de två ovan nämnda projekten, och en konsulent har 
anställts för att under c:a en halvtidstjänst stödja klubbar och distrikt i rekryteringsarbetet. Du 
kommer att få träffa denne person under Riksstämmohelgen! 
 
Det exakta tidsprogrammet ser du på ett separat ark, det är uppsamling fredag kväll för middag och 
gemensamma aktiviteter, de med kort resa kan ankomma lördag morgon. Stämman äger rum 09.00 
– 13.00 lördagen 20 november och en nyhet är att digital närvaro är möjlig för såväl de delegater 
som inte kan resa till Örebro (dessa kan göra inlägg och vid behov t o m rösta) som andra 
medlemmar (som kan åhöra). Spännande! F ö blir det ”samma som vanligt” med behandling av 
motioner, ny styrelse ska väljas, ekonomin nagelfaras, etc. 
 
Stämman åtföljs av diskussioner i olika stationer, ”workshops” där vi diskuterar strategiska punkter 
och fångar in synpunkter och frågor. Man går runt och deltar i samtliga stationer, och arbetet 
sammanfattas före avslutningen vid söndag lunch. Förutom strategin belyser vi speciellt återstarten 
med ”LiveBridge” och såväl juniorkommittén som arbetsgruppen seniorer/pensionärer informerar 
separat. 
 
Av många skäl kommer detta att bli en alldeles speciell Riksstämma – inte minst att få träffas 
ansikte mot ansikte!  
 
Vi ses i Örebro!  
Martin Löfgren 
Styrelsens ordförande 


