
 

STYRELSENS FÖRSLAG - LANDSLAG  
 

Finansiering av landslag  
 
Juniorer och andra  
I den följande texten avses endast icke-juniorklasserna, dvs (f.n.) öppna, damer, veteraner och mixed.  
Det föreligger inget förslag om att ändra finansieringsgrad eller deltagande i juniorklassen/-erna.  
 
Historik  
Sverige har haft en princip att så långt som möjligt fullfinansiera sina landslag, dvs betala startavgift,  
eventuella spelaruniformer, resa, hotell och viss matersättning. För öppna laget och damlaget har detta  
gällt i princip sedan urminnes tider, veteranerna sedan 2011 och mixed efter RS-beslut 2019 (innan detta betalade 
dessa bägge lag själva res- och boendekostnader).  
 
När Sverige vann EM 1977 i öppen klass och kvalificerade sig till VM i Manila fanns inte medel till  
finansiering ens av ett enda lag, utan ett s.k. ”Manila-silver” arrangerades, något som senare döpts om till  
”Höstsilver”.  
 
Från att ha varit en sporadisk händelse (1977) har svensk internationell bridge bara blivit bättre och  
bättre, samtidigt har VM öppnats upp för allt fler toppnationer i EM, från en till nu åtta. Därmed är det  
nästan oväntat om Sverige inte representeras i alla fyra klasserna. Till detta ska läggas att res- och  
boendekostnader blir allt dyrare, framför allt när mästerskapen läggs i andra världsdelar. Bara  
startavgiften går på 25-30 tkr per klass i EM och över 40 tkr i VM och OS.  
Som exempel kan nämnas att ett Madeira-EM beräknades kosta förbundet c:a 525 tkr och ett  
Salsomaggiore-VM närmare 750 tkr. Ett VM i ex vis Kina skulle kunna bli än dyrare.  
 
SBF har sedan ett antal år gjort avsättningar i räkenskaperna för att utjämna år med många mästerskap  
gentemot år med färre. Detta kallas ”Landslagsfonden” (egentligen ingen fond i ordets bemärkelse) och  
har i balansräkningen för 2021-08 ett saldo om 978 tkr. Det innebär att landslagskostnaderna är och förblir en fråga 
om den allmänna budgeten kan bära kostnaderna, även om man jämnar ut mellan åren.  
 
Riksstämman 2019  
Riksstämman 2019 beslutade att alla fyra icke-juniorlandslag skulle finansieras på lika villkor. Givet ett  
hårdare ekonomiskt klimat, och förbundets genom pandemin och minskade medlemsantal sämre  
ekonomi, skulle detta få konsekvenser som lösningar med delfinansiering eller avstående från  
mästerskap - dock på samma villkor i de fyra klasserna.  
 
SBF:s förbundsstyrelse anser att sådana (nöd-)lösningar vore olyckliga.  
 
 
  



Nuläge och blick framåt  
Sedan ett par år tillbaka har SBF vidkänts ett vikande medlemsantal. Detta har förstärkts av pandemin. I  
tillägg har aktiviteterna som genererar intäkter i form av spelavgifter varit långt under det normala, och  
återhämtningen ser ut att ta tid. 
SBF:s förbundsstyrelse har i uppgift att förvalta medlemmarnas pengar och säkra att förbundets  
balansräkning är sund.  
Vidare vill styrelsen satsa medel på att åtgärder (exempelvis projekt) för att vända den vikande 
medlemsantalstrenden, och anser att detta ska prioriteras framför en fullödig finansiering av alla landslag.  
I den budget som förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman 2021 ligger landslagskostnader på drygt 1 mkr per år, 
baserat på deltagande i endast två klasser, Open och Damer. Ett deltagande av mixed- och veteranlag skulle fördyra 
denna kalkyl med omkring en halv miljon kronor per år i snitt.  
 
Förslag  
SBF:s styrelse och UK har sett på olika lösningsförslag, och även sett på andra länder, t ex Norge för att  
komma fram till nedanstående förslag till Riksstämman:  
 
• Som princip utgår man endast från de två alternativen ”fullfinansiering” eller ”endast finansiering av startavgift och 
eventuellt landslagsuniform”.  
 
• Prioritering för fullfinansiering ges i första hand till öppna klassen och damklassen, i andra hand till EM före andra 
tävlingar.  
 
• I de klasser som omfattas av fullfinansiering kvarstår principen att klassens kapten tar ut lag enligt eget 
gottfinnande, baserat på ex vis observationstävlingar, uppföljning av träning, (främst internationella) uppnådda 
resultat, samt internationell rutin.  
 
• I de klasser där endast startavgift och landslagsuniform bekostas anordnar SBF rena uttagningstävlingar dit 
anmälningar sker lagvis. Vinnande lag tas ut, och om det endast består av 2 par beslutar laget om ett eventuellt 
tredje par. SBF kan ge ett resebidrag till eventuellt medföljande NPC om denne är utsedd av SBF. Lag kan själva utse 
en PC eller NPC, i det senare fallet får denne själv eller laget stå för kostnaderna. Formen (längd, tidpunkt) för 
uttagningar bestäms av SBF:s UK.  
 
Varför i första hand Open och Damer?  
Förutom att dessa två är de ”klassiska” mästerskapsklasserna vill vi peka på följande faktorer:  
 
• ”Open” är öppet för alla och sålunda den mest demokratiska av alla klasser  
 
• Damklassen anser vi viktig för att få fler kvinnor att intressera sig för (elit-)bridge och passar även in på de 
internationella förbundens arrangemang och nätverksbildningar.  
 
Konsekvenser:  
Genom detta förslag kan förbundet:  
• Ha en flexibilitet mellan säsongerna beroende på ekonomin.  
 
• Sända fullfinansierade slagkraftiga landslag i så många klasser som ekonomin tillåter, men tillåta förbundet att ha 
rätt fokus på de för medlemmarna viktigaste frågorna, exempelvis rekrytering. 



Styrelsens förslag: Bilda ett tankesportförbund  
 
Historik  
SBF har vid ett flertal tillfällen sökt fullt medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF), något som skulle ge oss ett flertal 
ekonomiska och mediala fördelar. Våra ansökningar har alltid mötts av avslag, senast i maj 2021.  
 
Det ska påpekas att SBF har ett såväl positivt som ekonomiskt fördelaktigt samarbete med RF-SISU Idrottsutbildarna, 
då vi sedan 1999 är medlem av SISU-delen.  
 
Parallellt med SBF har även Sveriges Schackförbund ansökt om medlemskap i RF och RF-SISU Idrottsutbildarna, men 
inte kommit in i någon av dem. Såväl Sveriges Schackförbund som vi är medlemmar av det nätverk som de har för 
dem som ansöker om medlemskap.  

 
2021  
Efter årets RF-SISU stämma togs kontakt mellan de två förbunden och ett samarbete föreslogs. Två arbetsmöten har 
genomförts för att diskutera preliminära samarbetspunkter, främst:  
 
- större kritisk massa i lobbyverksamhet, t ex gentemot myndigheter  
 
- tyngd i kontakter med media  
 
- möjlighet att samarbeta i projekt, t ex våra tankesporters inverkan på hälsa  
 
Ett inkluderande av andra tankesporter och/eller E-sporter diskuterades. Diskussionen har så här långt landat i att 
endast de två grundande organisationerna ingår och inkluderandet av andra tankesporter (oavsett om de ingår i 
”IMSA” eller inte) beslutas om på senare tidpunkt.  
 
Tankesportförbundet ska fungera som egen organisation och inte påverka de ingående förbundens legala struktur, 
stadgar eller ekonomi.  

 
Förslag  
Styrelsen föreslår Riksstämman besluta: mandat ges till styrelsen att bilda ett Tankesportförbund med Sveriges 
Schackförbund enligt ovan beskrivna förslag. 


