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1. ORGANISATION 2021-08-31

• Personalen arbetade till största delen under hela verksamhetsåret i s.k. ”Korttidsarbete” (tidigare  
  ”deltidspermittering”) mellan 40 och 60% av ordinarie arbetstid.
• Disciplinnämnden såg ett ordförandeskifte i februari 2021 då Andreas Westman tog över posten.
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2. ALLMÄNT
Verksamhetsåret präglades fullständigt av covid-19  
pandemin, vilken förutom sin oerhörda effekt på 
samhälle och individer även starkt påverkade  
tävlingsbridgen i Sverige, och därmed SBF.

Under våren och sommaren 2020, tillhörande tidi-
gare verksamhetsår, började förbundet planera inför 
20-21 och insåg tidigt att det var nödvändigt att 
vidta en rad extraordinära åtgärder:

• Personalen sattes i ”korttidsarbete” trots att  
 arbetsbelastningen inte minskade proportionellt  
 med tävlingsverksamheten; tvärtom blev arbets- 
 belastningen för att införa nya, digitala, spelfor- 
 mer ofta hög. 
 
•  SBF har ansökt, och erhållit, ”omställningsstöd”. 

•  Allsvenskan ersattes med ”Onlinesvenskan” som  
 spelades på BBO med övervakade spelare. 

•  Ambitionen att arrangera samtliga SM-tävlingar  
 kunde förverkligas, i detta fall med den under  
 hösten 2020 lanserade plattformen ”Real- 
 Bridge”. Tyvärr fick SM Lag Veteran och SM Lag  
 Mixed ställas in p.g.a. lågt deltagande, men övriga  
 SM-tävlingar avhölls planenligt. Speciellt ska näm- 
 nas att SM Lag Semifinal på RealBridge blev en  
 stor framgång och många röster höjdes för att just  
 denna tävling även framgent ska avhållas digitalt. 

•  In i det sista, maj 2021, fanns hopp om att kunna  
 avhålla Bridgefestivalen. Då vaccinationstakten  
 inte nådde upp till förväntan, och smittsprid- 
 ningen inte avtog, tvingades förbundet att ställa in  
 och i stället anordnades ”Onlinefestivalen”, vilken  
 avhölls på såväl BBO som RealBridge. Speciellt  
 ska framhållas att Chairman’s Cup kunde spelas  
 med nästan oförändrat program, och att heders- 
 ordförande Mats Qviberg sponsrade även årets  
 digitala upplaga. 

•  Två försök gjordes att arrangera JSM par, båda fick  
  ställas in pga pandemin. 
 
•  Tidningen Bridge utgavs med fyra nummer i  
 stället för normala fem.  

•  Efter år av skenande IT-kostnader lyckades IT- 
 kommittén, i samverkan med Verksamheten och  

 våra konsulter, och genom ett rigoröst och strikt  
 prioriteringsarbete, hålla kostnaderna till  
 budgeterade tal. 

•  De strategiska projekten ”Rekryteringskedjan”  
 och ”SOS Junior”, som lanserades hösten 2020  
 med förhoppningen att kunna lyfta under tidigt  
 2021, fick läggas på is, också då den konsulent  
 som anställts för dessa projekt valde att avsluta  
 sin tjänst. Innan verksamhetsårets slut har rekry- 
 tering för att på allvar sjösätta dessa mycket  
 viktiga projekt inletts.

•  Styrelsen har arbetat fram en basstruktur för en  
 strategi som ska diskuteras vidare, förankras och  
 beslutas om i diskussion med medlemmarna,  
 främst i workshops efter Riksstämman 2021.

•  SBF:s ansökan om medlemskap i Riksidrottsför- 
 bundet slogs, som tidigare, av. Samarbetet med  
 ”RF-SISU Idrottsutbildarna” är dock mycket frukt- 
 bart. Efter RF-stämman beslutade styrelsen att ta  
 upp en diskussion med Sveriges Schackförbund  
 om bildandet av ett ”Tankesportsförbund”.

•  I juni lanserades projektet ”LiveBridge” som har  
 som syfte att assistera klubbar och distrikt att  
 komma igång med livespel. Fyra digitala möten  
 med deltagande av 237 personer avhölls och en  
 checklista presenterades. Man framhöll att klub- 
 bar och distrikt själva bestämmer, men att FHM:s  
 rekommendationer och myndigheternas regel- 
 verk alltid måste respekteras.

Samtliga dessa punkter belyses vidare i kommittéer-
nas berättelser och/eller RS-handlingarna.

De fyra punkter från 2019 om synlighet, motivation 
till, och utbildning av, bridgelärare och tävlings- 
ledare, tävlingsverksamhet för nybörjare och med-
elspelare samt projekt har av naturliga skäl – pan-
demin – inte kunnat arbetas med aktivt. Dock ska 
dessa fortfarande vara ledstjärnor och ingår även i 
den utarbetade strategistrukturen.

PERSONAL/VERKSAMHET

Personal - övergripande
Personalens (i samarbete med styrelsen) arbetssitu-
ation har i allra högsta grad präglats av att förhålla 
sig till den pågående pandemin. Tidigare rutiner 
med normala och återkommande arbetsuppgifter, 
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både vardagliga och periodvisa, har av förklarliga 
skäl delvis inte varit möjliga att applicera då live-
bridgen i princip helt utgick under året. Årets ar-
betsuppgifter har i stora delar förhållit sig till FHM:s 
föränderliga rekommendationer och restriktioner, 
vilket ofta inneburit att planeringar krävt kort fram-
förhållning och att en ”B-plan” upprättats som i vissa 
fall inneburit ett dubbelarbete och med kort fram-
förhållning. Detta har skett i en kombination med 
korttidsarbete som i sig krävt en kontinuerlig över-
syn av arbetsuppgifter såväl som ansvarsområden, 
för att på bästa sätt möta verksamhetens föränderli-
ga behov under året.

Vissa arbetsuppgifter minskade i perioder medan 
nya utmanande, ej tidigare kända, arbetsuppgif-
ter tillkom. I första hand i arbetet med att lansera 
onlinebridge som ett alternativ till den ordinarie 
tävlingsverksamheten både på klubb-, distrikts- och 
förbundsnivå. För att hantera denna nya form av 
onlinetävlingar har avtal upprättats och tekniska 
anpassningar genomförts. Personalens kompetens 
för att vidare kunna erbjuda klubbfunktionärer 
utbildning, samt bistå med teknisk support har 
ständigt utvecklats. Ett stort arbete har även pågått 
i skapande av nya instruktioner, nya regelverk samt 
nya rutiner för att administrera rapporteringen av 
onlinetävlingar med spel om mästarpoäng. Ett stort 
och viktigt arbete för bridgens överlevnad, som även 
bidragit till en positiv effekt för enskilda klubbars 
ekonomiska situation.

Medlemstal
Insatser har under året genomförts i syfte att upp-
muntra medlemmar att stödja både sin klubb och 
förbundet, dels genom sitt fortsatta medlemskap, 
dels genom privata extra medlemsinbetalningar. Vid 
sådana insatstillfällen har vi kunnat se en positiv 
uppgång av medlemsinbetalningar, även om vi vid 
årets slut konstaterade att vi har ett minskat antal 
medlemmar jämfört med föregående år. 

2021: totalt 20 477 medl. varav 19 206 betalande. 
2020: totalt 25 432 med. varav 22 063 betalande.

När vi går in i 2022 års verksamhet finns en oro 
för ännu en nedgång av antal medlemmar jämfört 
med 2021 då bl.a. rekryteringen av nya medlemmar 
avbröts redan under våren 2020. Flertalet nybörjar-
kurser kunde inte avslutas och andra rekryteringsar-
rangemang ställdes in. 

Osäkerhet finns även om medlemmar som valt att 
avstå spel helt under pandemin och som kanske inte 
är redo att komma tillbaka ännu. Insatser i form av 
”LiveBridge”-projektet genomfördes som stöd till 
klubbar under våren. Fortsatt stöd till klubbar och 
distrikt erbjuds för att uppmuntra att kontakter tas 
med dessa saknade medlemmar, samt att arrange-
mang planeras för att få igång klubbverksamheten 
igen. Nyrekrytering av en konsulent, som ska arbeta 
med rekryteringsprojekten ”Rekryteringskedjan” 
och ”SOS Junior”, inleddes under förra verksamhets-
året.

Verksamheten/Ekonomi
Det omvälvande året har genomförts med en sträng 
och kontrollerad budget med avsikt att hålla kostna-
der nere. Summeringen av årets resultat vittnar om 
att detta lyckats, dels med anledning av att större 
planerade kostnader uteblev t.ex. internationella 
mästerskap, samt att SBF blev beviljade statligt stöd 
(korttidsarbete och omställningsstöd). Men dels även 
för att nya rutiner införts och att dessa fungerat i sam-
arbete med styrelsen för att säkerställa att kostnader 
kunnat följas månadsvis och eventuella åtgärder vid-
tas eller beslut kunnat fattas utifrån aktuell prognos.

Ett ekonomiprojekt har pågått under året med syfte 
att i verksamheten säkerställa en tydlighet som gör 
det möjligt att utläsa kostnader kontinuerligt. Pro-
jektet har även haft som syfte att specificera kostna-
der/intäkter på ett sådant sätt att det bidrar till en 
högre transparens och underlätta en sammanställ-
ning av nettoresultaten på enskilda arrangemang. 
Verksamheten har under året implementerat ekono-
miprojektet och arbetat med praktiska lösningar för 
att upprätta hållbara rutiner.

Ekonomiprojekt
• Ny kontoplan inkl. kostnadsställen.
 
•  Månadsvisa rapporter till ansvariga för respektive  
 kostnadsställen inkl. digitala signeringar för god- 
 kännande.
 
•  Uppdaterad budgetprognos kvartalsvis.
 
•  Ny attestordning, rutiner för kostnadsutlägg,  
 arvoden till funktionärer.
 
•  Budgetuppföljning BIT (ärendelogg, timfördelning  
 för helår kopplad till budget och konsultarvoden,  
 uppföljning veckovis).
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•  Tidigare eventuella muntliga avtal kring arvode- 
 ringar har ersatts av skriftliga (pågår).
 
Även utvärdering och behovsinventering av befintli-
ga system, licenser och externa tjänster har genom-
förts under året vilket resulterade i några föränd-
ringar.

•  Avtal med extern löneadministratör avslutades   
 och ersattes av avtal med RF-SISU där löneadmi-  
 nistration ingår tillsammans med övrig ekonomisk  
 administration. 
 
•  Avtal och licenser med Visma avslutades och  
 löneadministrationen flyttades till Fortnox.
 
•  Användarlicenser uppdaterades både vad gäller  
 antal och användarnamn då förändringar skett i  
 personal/styrelse över tid.

Övriga avtal
Med anledning av lanseringen av onlinespel och 
för att bistå Disciplinnämnden i sitt arbete med att 
insamla tekniska data från onlineplattformar har 
följande avtal upprättats:
 
Funbridge
a) för medlemmar att spela förbundsarrangerade  
 tävlingar online.
 
RealBridge 
a) för anslutna klubbar i SBF att skapa konto för  
 onlinespel och utbildning samt möjlighet att spela  
 förbundsarrangerade tävlingar online.
b) för möjlighet att administrera fakturor från RB  
 som regleras vidare via ruterkonton.
 
BBO  
a) för anslutna klubbar i SBF att anordna onlinespel  
 samt möjlighet att spela förbundsarrangerade  
 tävlingar online.
b) för möjlighet att administrera fakturor från BBO  
 som regleras vidare via ruterkonton.
c) sekretessavtal för hantering av personuppgifter  
 enligt GDPR vid handhavande av data.
d) specialavtal för möjlighet att begära ut tekniska  
 data (inloggningar, kibitz, resultatfiler inkl. spel)  
 för enskilda spelare (detta avtal var komplicerat  
 och tog tid att upprätta – amerikanska advokater  
 var inkopplade under en period).

3. EKONOMI
Den budget som fastställdes vid Riksstämman 2019 
visade på ett svagt plusresultat för verksamhetsåret 
2020-2021. Pandemin som pågått under hela året 
har påverkat verksamheten fundamentalt, så även 
ekonomin. 

Glädjande nog har dock ett förväntat underskott 
kunnat vändas till ett plusresultat på 457 tkr. Orsa-
ken till överskottet är att vi erhållit statliga “corona-
bidrag” på 695 605 kr, fördelat på omställningsstöd 
399 956 och ersättning för korttidsarbete 295 649.  

På intäktssidan har medlemsavgifterna ökat något 
trots att vi på grund av pandemin minskat med 4 955 
medlemmar (ca 3 000 betalande). Anledningen är 
att Riksstämman 2019 beslutade att höja medlems-
avgiften från och med detta år, vilket visat sig vara 
ytterst välbehövligt. Dessutom betalades 140 tkr 
in i frivilliga medlemsbidrag, vilket vi varmt tackar 
bidragsgivarna för.

Spelavgifterna har mer än halverats relativt budget, 
från 2.7 mkr till 970 tkr då det fysiska bridgespelan-
det i praktiken legat nere under året. Det digitala 
spelet har kompenserat till viss del.

Kostnaderna har hållits på betydligt lägre nivå än 
budgeterat. 

Glädjande är att IT-kostnaderna ligger helt i linje 
med budget tack vare hård styrning och kostnads-
kontroll.

De budgeterade landslagskostnaderna för verksam-
hetsåret var omfattande då både EM och VM var in-
planerat under året. Men då båda dessa evenemang 
blev inställda uteblev även kostnaderna. 

Det nya ekonomistyrningsprojekt som implemente-
rades under föregående år är nu i drift och fungerar 
väl. Även här har pandemin påverkat och gjort att 
nyttan varit begränsad då verksamheten varit rela-
tivt liten.

Förbundets egna kapital har stärkts under året och 
uppgår nu till 2 490 tkr, exklusive fonder/avsättningar.
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De fonder/avsättningar som förbundet disponerar är 
följande:

Landslagsfonden 978 tkr
Juniorfonden  904 tkr
Göranssonfonden 238 tkr
Jannes fond    80 tkr

Fullständig information om ekonomin finns i års- 
redovisningen.
 

4. TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK)
TK har under verksamhetsåret bestått av:

Carl Ragnarsson, Linköping, ordförande
Tommy Andersson, Uppsala
Zennica Hammar, Bergsjö
Henrik Johansson, Tvååker
Anders Landmark, Luleå
Ryszard Sliwinski, Uppsala
Carina Wademark, Stockholm 
Thomas Winther, Sölvesborg 

Adjungerad:
Jan-Eric Larsson (Lagkommissionen), Lund

Allmänt
TK har under verksamhetsåret haft fyra möten, 
samtliga digitala, och därutöver ett antal korrespon-
densmejl.

Carl Ragnarsson och Ryszard Sliwinski har haft 
huvudansvaret för den årliga översynen av SBF:s 
traditionella tävlingsbestämmelser (Allsvenskan, 
Mästarpoäng, Svenska Cupen, Svenska Mästerskap 
samt Generellt regelverk för tävlingar i Svenska 
Bridgeförbundet), medan Ryszard Sliwinski har varit 
den som haft huvudansvaret för de p.g.a. pandemin 
nyinrättade regelverken för onlinespel. 

Då pandemin i stort sett omöjliggjort det mesta av 
livespel under verksamhetsåret, införde TK under 
året Sista Chansen-tävlingar i samtliga pardiscipliner 
utom SM Par Nybörjare, för att också ge de spelare 
vars distrikt inte fått ihop startfält inom disciplinen 
möjlighet att kvala till berörd SM-final. För detta än-
damål krävdes tilläggsbestämmelser till de ordinarie 
tävlingsbestämmelserna för svenska mästerskap, 
gällande enkom för verksamhetsåret 2020/2021.

Ansvaret för TL Steg 3-utbildning (och dito semina-
rium vartannat år) åvilar normalt TK-ordföranden, 
Henrik Johansson, Ryszard Sliwinski och Thomas 
Winther. Pandemin har emellertid omöjliggjort så-
dan utbildning/seminarium under verksamhetsåret, 
då dessa måste genomföras live.

Kansliet ansvarar, på uppdrag av TK, för Allsvenskans 
serieindelning och organisation. Också Allsvenskan 
2020 kom till slut att ställas in, efter att den i en sista 
förhoppning till livespel sköts upp till januari 2021. 
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Kansliet ansvarar, också på uppdrag av TK, för semi-
finalplatsindelningen och organisationen i SM Lag. 
Då även denna till slut beslöts att spelas online (på 
RealBridge) kom en annan modell av indelningen att 
göras för semifinalen 2021.

Carina Wademark har varit TK:s sekreterare och 
kontaktperson mellan de anställda och kommittén.

Allsvenskan
Pandemin har legat som en våt filt över i princip
hela tävlingsverksamheten under 2020-2021. Trots 
det planerades under senvåren och början av 
sommaren 2020 för en allsvenska live under hösten 
samma år. Det visade sig emellertid omöjligt varför, 
i ett sista försök till livespel, allsvenskan flyttades till 
andra sidan nyår. När smittspridningen tog ny fart 
under senhösten 2020, och någon direkt ljusning 
inte fanns i sikte, beslöts att ställa in 2020 års all-
svenska i sin helhet och istället ersätta den med en 
helt fristående Onlinesvenska, vars enda koppling till 
Allsvenskan var serieindelningen. Således ingen upp- 
och nedflyttning, utan närmast påföljande allsvens-
ka, förhoppningsvis hösten 2021, ska vara identisk 
med den för 2020.

Onlinesvenskan genomfördes för Elitserien och 
Superettan under januari-februari 2021. Elitserien 
spelades på BBO, med gemensamma givar, central 
tävlingsledning och övervakade spelare. Det senare 
för att minimera risken för spekulation om otillbörlig 
kontakt mellan spelare i samma lag under spelet. 
Superettan spelades på två centralhelger, också den 
på BBO, men utan gemensamma givar och utan 
övervakade spelare, medan division 2 och division 
3 spelades under hela våren och där lagen själva 
bokade in sina matcher och därefter rapporterade 
resultatet till SBF.

Svenska mästerskap – pardisciplinerna 
Naturligt nog påverkades även distriktskvalen till 
verksamhetsårets svenska mästerskap av pandemin 
och där alla distrikt fick vidkännas vikande deltagar-
antal i merparten av sina kvaltävlingar. I vissa distrikt 
tvingades ett eller flera distriktskval i de olika pardis-
ciplinerna att ställa in p.g.a. för lågt (eller inget alls) 
deltagande.

Detta ställde spelare som ville kvala utan någon di-
rekt möjlighet till att göra så, varför TK beslöt att för 
verksamhetsåret införa s.k. Sista Chansen-tävlingar 

till samtliga pardiscipliner förutom SM Par Nybör-
jare. Två av de fyra pardisciplinernas Sista Chan-
sen-tävlingar spelades, Par Veteran (14 par) och 
Par Mixed (13 par), medan Par Open och Par Dam 
ställdes in p.g.a. för lågt deltagarantal.

SM-finalerna spelades online på RealBridge, samma 
tävlingsdatum som planerat för Bridgefestivalen 
live, och med 52 par på startlinjen (14 par i SM Par 
Nybörjare). 

I SM Par Open semifinal, ställde till slut 115 par till 
start (mot normala 170). Under normala omständig-
heter spelas semifinalen i fyra seedade grupper, 
där man inom varje grupp möter 30 av gruppens 
par, men med scoring över hela fältet och där de 52 
främsta paren går till final. Av rent tävlingstekniska 
skäl (främst känslighet för sena avhopp, men ock-
så att löpande gemensam resultatredovisning inte 
skulle vara möjlig) var inte denna typ av upplägg 
att rekommendera. TK beslöt därför att spela årets 
SM Par Open Semifinal som rak Gröna Hissen, med 
första ronden lottad, över 30 st. tvåbrickorsronder. 
De 52 främsta paren till final.

Resultat

SM Par Dam:  
1. Margot Sivelind – Sara Sivelind Asplund
2. Gudrun Strandberg – Ylva Strandberg
3. Mari Lindblom – Sofia Ryman 

SM Par Mixed:  
1. Vivianne Norling – Pär Ljungquist
2. Mari Lindblom – Mikael Lindblom
3. Marie Johansson – Henrik Sällberg

SM Par Nybörjare:  
1. Klara Gustafsson – Tobias Bern
2. Dan Jönsson – Jörgen Nilsson
3. Christer Bjerngren – Britt Lilja

SM Par Open:  
1. Tommy Bergdahl – Johnny Östberg
2. Mats Sjöberg – Håkan Strääf
3. Thomas Andersson – Johan Bennet

SM Par Veteran:  
1. Roger Nyman – Benny Olsson
2. Arne Jordestedt – Tommy Svensson
3. Tage Bengtsson – Jan Unosson
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Svenska mästerskap – lagdisciplinerna 
Direktfinalerna i SM Lag Mixed och SM Lag Veteran 
ställdes in p.g.a. för lågt deltagarantal.

SM Lag Open genomfördes på delvis traditionellt 
sätt, med tio semifinaler om sex lag i vardera och 
därefter final under Kr Himmelsfärdshelgen med 
tio lag. Eftersom semifinalen spelades online (Re-
alBridge) och resor därmed inte var någon faktor, 
seedades de 60 lagen i 6-lagsgrupper, i stället för 
som annars genom distriktsvisa val. Detta medförde, 
åtminstone teoretiskt, en mera rättvis gruppindel-
ning styrkemässigt. TK:s Ryszard Sliwinski ansvarade 
för att se till att gruppindelningen gjordes korrekt 
utifrån de i förväg beslutade kriterierna.

Svenska mästare 2021: Ebenius Crew  
Leif Bremark, Dennis Bilde, Emil Jepsen, Fredrik  
Nyström, António Palma och Fredrik Wrang.

Silvermedaljörer: IdaG  
Per-Ola Cullin, Ida Grönkvist, Mikael Grönkvist,  
Marion Michielsen, Jonas Petersson och Jan Selberg.

Bronsmedaljörer: Dyra Englund  
Mikael Arnberg, Johnny Blid, Erik Fryklund, Göran 
Hammarström, Martin Löfgren och Carl Ragnarsson.

Riksmästerskap (RM) Lag Mixed och RM Lag 
Veteran
Då SM Lag Mixed och SM Lag Veteran 2020 ställdes 
in p.g.a. pandemin, beslöt TK införa riksmästerskap i 
dessa båda discipliner som ersättning.

RM Lag Veteran spelades på BBO helgen 24-25 ok-
tober. Segrade gjorde lag Slapstick med Bo Ericson, 
Lars Ericson, Kjell Carlsson och Jöns Johansson.

RM Lag Mixed spelades också det på BBO, men un-
der helgen 21-22 november och där lag 123Jättebra 
med Anna Zack-Efraimsson, Bengt-Erik Efraimsson, 
Helena Strömberg och Dan Bylund segrade.

Svenska Cupen 2020
Live-slutspelet i Svenska Cupen 2020 tvingades ock-
så det p.g.a. pandemin att ställas in och istället ge-
nomföras online på BBO. Administrativt sett ett inte 
helt enkelt arrangemang att genomföra. Tävlingen 
spelades med gemensamma givar och övervakade 
spelare med av SBF godkända övervakare. Tävlings-
ledare under slutspelet var elittävlingsledare Ryszard 
Sliwinski, teknisk support Linnea Edlund och ansva-
rig för resultatrapportering och IAF Carl Ragnarsson.

Segrade gjorde lag Narre från Östersund efter att ha 
slagit Skalman (Uppsala) med 204-149 i finalen.

 Statistik – starter i SM-tävlingar och i Allsvenskan div 4 
 
 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
SM Par Veteran 195 5) 639 1) 683 654 612 646 
SM Par Dam    109 330 1) 361 373 379 371 
SM Par Mixed 206 6) 647 1) 660 691 753 783 
SM Par Open    175 318 2) 1100 969 1126 1220 
SM Par Nybörjare      26 – 3) 242 222 207 266 
SM Lag Veteran – 7) – 4) 51 49 51 51 
SM Lag Open    167 376 347 336 320 351 
Allsvenskan div 4  – 8) 155 167 182 207 200 
 
Noteringar med anledning av covid-19-pandemin: 
1)  Något eller några dfb hann inte spela sitt DM före pandemin. 
2)  Merparten dfb hann inte spela DM Par Open före pandemin. 
3)  Nybörjarträffen (kvalet till SM Par Nybörjare) avlystes helt. 
4)  SM Lag Veteran avlystes helt, då ingen Bridgefestival arrangerades 2020. 
5)  Varav 14 via Sista Chansen. 
6)  Varav 13 via Sista Chansen. 
7)  Inställd p.g.a. för lågt deltagarantal. 
8)  Inställd då ingen nationell allsvenska spelades 2020 och ingen upp- och nedflyttning därmed aktuell. 
 
 
Riksmästerskap (RM) Lag Mixed och RM Lag Veteran 
Då SM Lag Mixed och SM Lag Veteran 2020 ställdes in p.g.a. pandemin, beslöt TK införa 
riksmästerskap i dessa båda discipliner som ersättning. 

RM Lag Veteran spelades på BBO helgen 24-25 oktober. Segrade gjorde lag Slapstick med Bo 
Ericson, Lars Ericson, Kjell Carlsson och Jöns Johansson. 

RM Lag Mixed spelades också det på BBO, men under helgen 21-22 november och där lag 
123Jättebra med Anna Zack-Efraimsson, Bengt-Erik Efraimsson, Helena Strömberg och Dan 
Bylund segrade. 

 
Svenska Cupen 2020 
Live-slutspelet i Svenska Cupen 2020 tvingades också det p.g.a. pandemin att ställas in och 
istället genomföras online på BBO. Admistrativt sett ett inte helt enkelt arrangemang att 
genomföra då plattformen RealBridge ännu inte fanns med i bilden. Tävlingen spelades med 
gemensamma givar och övervakade spelare med av SBF godkända övervakare. 
Tävlingsledare under slutspelet var elittävlingsledare Ryszard Sliwinski, teknisk support 
Linnea Edlund och ansvarig för resultatrapportering och IAF Carl Ragnarsson. 

Segrade gjorde lag Narre från Östersund efter att ha slagit Skalman (Uppsala) med 204-149 i 
finalen. 
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Svenska Cupen 2021
Starten av Svenska Cupen 2021 senarelades till 
slutet av maj i den fromma förhoppningen att kunna 
genomföra tävlingen i sin helhet live. Så har dock 
inte blivit fallet då pandemin fortsatt håller verksam-
heten i ett tämligen stadigt grepp. Därför har 2021 
års cupspel tvingats starta under samma premisser 
som 2020 års upplaga avslutades. Förhoppningar 
finns fortsatt att kunna genomföra 2021 års slutspel 
live, på traditionellt sätt i Uppsala i november.

LiveBridge Cup 
LiveBridge Cup en nyinrättad riksomfattande tävling 
som, precis som namnet antyder, tar sikte på att 
stimulera spelare att återvända till livespel i sina 
klubbar. Tävlingsbestämmelser och inbjudan pre-
senterades i slutet av augusti/början av september 
2021.

Simultantävlingar  
Endast ett fåtal simultantävlingar kunde genomför-
as inledningsvis, varför det beslöts att resterande 
nationella simultanprogram, p.g.a. pandemin, under 
verksamhetsåret 2020-2021 ställs in. 

Tävlingsledarseminarium - inför Steg 3
Det tävlingsledarseminarium för Steg 2-tävlingsle-
dare, inför Steg 3-utbildningen i januari 2022, som 
skulle ha avhållits i januari 2021 tvingades ställas in 
p.g.a. covid-19 pandemin.

Förutom vad som nämnts under föregående punk-
ter, har följande beslut fattats under verksamhets-
året 2020/2021:
1. TK rekommenderade SBF:s styrelse att återbetala  
 (respektive inte fakturera) de omgångsavgifter  
 för omgångarna 2-6 i Svenska Cupen 2020 som  
 är orsakade av tvist om spel online kontra live.  
 Walk over som har andra bakomliggande orsa- 
 ker, t.ex. att lag spelat med otillåten spelare,  
 återbetalas ej.
2. Införande av Riksmästerskap (RM) Lag Veteran  
 och RM Lag Mixed som ersättningstävlingar för  
 de p.g.a. pandemin inställda SM Lag Veteran  
 och SM Lag Mixed.
3. SM Lag samt SM-finalerna i samtliga pardiscipli- 
 ner blev inställda 2020. Eventuellt spelade kval  
 till dessa har mist sin giltighet och 2019 års   
 siffror ska användas som jämförelsetal vid 2021  
 års kvotering.

4. Fr.o.m. den 1 december 2020 upphörde SBF helt  
 med att efterregistrera mästarpoäng i kupong- 
 form.
5. Handikapp i simultantävlingar ska fortsättnings- 
 vis endast beräknas på det lokala heatet, inte  
 den nationella tävlingen.
6. Fair Play-system. Ett elektroniskt formulär att  
 fylla i, istället för den nuvarande lösningen med  
 att fritt skicka in ”misstänkta beteenden”, kan  
 vara en bätte väg att gå. En arbetsgrupp bestå- 
 ende av LK:s ordförande Jan Eric Larsson och  
 kansliets Johan Grönkvist har fått ett utrednings- 
 uppdrag i ärendet.
7. TK beslöt att förlänga respittiden våren 2021 för  
 sista speldatum i de olika pardisciplinerna samt i  
 SM Lag p.g.a pandemin.
8. MP-regelverket. Fr. o. m. den 1 september   
 2020 övergick SBF till att dela ut endast en mäs- 
 tarpoängkategori i en och samma tävling. Såle- 
 des: i bronstävlingar, som tidigare, endast brons- 
 poäng; i silvertävlingar endast silverpoäng (tidi- 
 gare: silver- och bronspoäng); i guldtävlingar  
 endast guldpoäng (tidigare: guld-, silver- och  
 bronspoäng). Poängen inom varje kategori delas  
 istället ut med decimaler, så t.ex. om man i en  
 guldtävling tidigare skulle ha erhållit 12 silver- 
 poäng får man istället 1.2 guldpoäng och om  
 man i guldtävling skulle ha erhållit 8 bronspoäng  
 får man numera istället 0.08 guldpoäng.
9. Regler för mästarpoäng i Board-a-Match-täv- 
 lingar (BAM) har införts så, att för vinst – i  
 mästarpoänghänseende – krävs minst 60 % av   
 den maximala poäng man tävlar om i varje match.
10. För att bättre spegla dagens system för mäs- 
 tarpoäng bör antalet stjärnor till samtliga mäs- 
 tarvärdigheter (undantaget kategorin stormäs- 
 tare) till antalet vara lika många: 0-3 för var  
 och en av kategorierna klöver-, ruter-, hjärter-  
 och spadermästare. Uppdrogs åt Thomas  
 Winther och Johan Grönkvist att ta fram förslag  
 till mästarpoänggränser för 1, 2 respektive tre  
 stjärnor. Det nya systemet beräknas kunna infö- 
 ras fr.o.m. den 1 september 2021.
 (För stormästare kvarstår som tidigare 0-5 stjär- 
 nor.)
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6. LAGKOMMISSIONEN (LK) 
LK har under verksamhetsåret bestått av:

Jan Eric Larsson, Lund, ordförande
Mikael Grönkvist, Stockholm, sekreterare
Björn Andersson, Örebro
Tommy Andersson, Uppsala
Philip Berggren, Göteborg
Henrik Johansson, Tvååker
Carl Ragnarsson, Linköping
Ryszard Sliwinski, Uppsala
Pierre Winberg, Bollnäs
Linus Jorner, Örebro
Sven-Olov Flodqvist, Lund
Tommy Gullberg, Hägersten
Torbjörn Gustavsson, Ekerö
Jan Kamras, Tel Aviv
Marion Michielsen, Stockholm
Cecilia Rimstedt, Göteborg

Lagkommissionen (LK) är Svenska Bridgeförbundets 
(SBF) högsta instans för att tolka lagar och regler för 
tävlingsbridge, för att hantera överklaganden, samt 
för att fälla domslut.

Ordföranden är också kontaktperson mellan LK och 
SBF:s styrelse.

Aktuella fall:
Antalet ärenden har varit noll (förra året tre). Detta 
beroende på att Corona har minskat verksamheten 
på hög nivå.

LK har under året i övrigt arbetat med:

•  Tagit fram en lathund för pricksystemet.
•  Tagit fram instruktion för ifyllande av SBF:s  
 systemdeklaration.
•  LK är med i TK:s arbetsgrupp som har för avsikt  
 att ta fram nya alertregler, stoppregler och  
 systemregler.
•  Ordförande i LK har bidragit med lagrelaterade  
 artiklar till årets samtliga nummer av tidningen  
 Bridge.

5. FESTIVALKOMMITTÉN (FK)
FK har under verksamhetsåret bestått av:

Martin Löfgren, Norrköping, ordförande
Carl Ragnarsson, Linköping
Tomas Brenning, Enköping
Suzanne Lemborn, Falkenberg
Micke Melander, Falkenberg

FK har under året avhållit fem digitala kommitté- 
möten plus diverse avstämnings- och arbetsmöten.

Under verksamhetsåret planerades en live-festival 
i Örebro som fram till maj månad var ”huvudspår”. 
Då vaccinationstakten inte gått som hoppats på, och 
smittspridningen inte avtagit, blev, som konsekvens. 
regelverk inte lättade och förbundet ansåg inte att 
man kunde ta ansvar för att samla tusentals med-
lemmar, hur uppskattad än Bridgefestivalen är.

Dock var utgångspunkten för anordnandet av en 
digital festival betydligt bättre än 2020 och en ar-
betsgrupp bildades för genomförandet. I tillägg till 
FK:s ordinarie medlemmar knöts Linnea Edlund till 
denna grupp.

Bas var att samtliga SM-pardiscipliner (och i förkant 
även SM Lag Mixed och SM Lag Veteran) skulle er-
bjudas; detta i tillägg till den utanför festivalarrang-
emanget avhållna finalen i SM Lag Open. Vidare var 
ambitionen att spela Chairman’s Cup (CC) och spela 
sidotävlingar.

Morgonbrons spelades på BBO och kvälls-”Festi-
valsilver” (motsvarande höst-/vårsilver) spelades 
på RealBridge, detta för att erbjuda spelarna olika 
miljöer. CC, två silver med guldstänk och en juni-
ortävling, samt två lagsilver erbjöds spelarna – alla 
dessa på RealBridge.

Vidare skapades ett ”Festivalområde” på RealBridge 
dit spelarna kunde logga in och ställa frågor, ordna 
partner eller helt enkelt ”hänga”. Intervjuer som 
publicerades på YouTube genomfördes med samtli-
ga SM-vinnare, CC-vinnare, juniorvinnare och stora 
delar av arrangörsstaben.

Det ekonomiska utfallet var tillfredställande givet en 
strategi att hålla nere startavgifterna. Utfallet blev 
ett plusresultat om dryga 80 tkr inklusive CC. 
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7. DISCIPLINNÄMNDEN (DN)
DN har under verksamhetsåret bestått av: 

Per-Ola Cullin, Stockholm, ordf. t.o.m. 2021-03-09
Andreas Westman, Sundsvall, ordf, fr.o.m. 2021-03-10 
Jan Lagerman, Täby
Lena Westman, Uppsala
Vidar Wahlestedt, Karlskrona
Tobias Törnqvist, Dubai, t.o.m. 2021-03-15
Börje Dahlberg, Göteborg fr.o.m. 2021-01-02 
Christer Bjäring, Karlstad fr.o.m. 2021-01-02
Micael Svensson, Fjugesta

Under verksamhetsåret har en del förändringar skett 
med disciplinnämndens sammansättning. Detta har 
i viss mån påverkat DN:s arbete och detta har i viss 
mån påverkat DN:s arbete. DN bestod vid verksam-
hetsårets ingång av Per-Ola Cullin (ordförande) samt 
ledamöterna Jan Lagerman, Lena Westman, Vidar 
Wahlestedt och Tobias Törnqvist. Under hösten 
2020 valde styrelsen att utöka DN med Andreas 
Westman. Under januari utökades DN med Börje 
Dahlberg och Christer Bjäring. I mars klev Per-Ola 
av ordförandeskapet och överlämnade posten till 
Andreas. Per-Ola har kvarstått som ordinarie leda-
mot i DN. Senare under mars valde Tobias Törnqvist 
att avgå.

DN tackar Tobias Törnqvist för förtjänstfullt arbete 
och hoppas att han kan återkomma i framtiden i 
någon roll.

DN tackar också Per-Ola för hans tid som ordförande 
och gläds åt att han kvarstår som ledamot.

DN har under det förlängda verksamhetsåret fått in 
sju stycken ärenden. Samtliga ärenden har utretts 
och beslut har fattats i alla utom ett, vilket fortfaran-
de är under handläggning. DN har också handlagt 
och tagit beslut i ett ärende som inkom under det 
förra verksamhetsåret. 

De ärenden som handlagts under verksamhetsåret 
har till viss del förändrat karaktär då det för första 
gången på länge har förekommit ärenden om fusk. 
Det ska noteras att det har varit samma utveck-
ling inom hela bridgesamhället runt om i världen. 
Det verkar som om övergången till spel på digitala 
plattformar under pandemin har lett till ett föränd-
rat beteende hos spelarna än vid live-spel. Detta 
är en oroande utveckling. Under året har i omvärl-

den stora diskussioner förts hur dessa ärenden ska 
utredas och vilka påföljder som ska utdömas. DN 
har observerat diskussionerna och fört egna re-
sonemang kring jurisdiktion, bevisning och straff. 
Dessa ärenden kräver en helt annan slags utred-
ning jämfört med de vanliga disciplinära ärendena. 
Frågor har i samband med detta uppstått vilken 
roll DN egentligen ska ha. Kan denna instans vara 
både bevisinhämtare, framställare av sakfrågan och 
dömande? DN:s inställning har stannat vid att DN är 
en dömande instans och att all informationshante-
ring måste utföras av en tredje part. Till detta finns 
flera anledningar men den viktigaste är att DN aldrig 
får sitta med dubbla roller och dess integritet och 
suveränitet inte får löpa risk att ifrågasättas.

DN har som en följd av detta, till styrelsen lämnat in 
ett förslag på förändring av stadgarna, för att kunna 
hantera dessa ärenden på ett bättre sätt.

Efter 2021 års Riksstämma kommer DN att tillsam-
mans med verksamheten ta fram en ny rutin för 
ärendehandläggning.
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8. JUNIORKOMMITTÉN (JK)
JK har under verksamhetsåret 2020-2021 bestått av: 

Eva Abragi, Stockholm, ordförande 
Ida Grönkvist, Stockholm
Björn Sörling, Göteborg
Janne Malmström till och med 2020 12
Sven-Anders Eskilsson från och med 2020 12
Peter Swensson från och med 2020 12
Micke Melander, Falkenberg från och med 2020 12
Mats Engman, Stockholm fram till 2020 10

Precis som för många andra har JK:s arbetsår präg-
lats av ”det som inte blev”, så vi börjar med det som 
verkligen blev av.

Riksläger och SM Par Junior
I den lilla, lilla paus i restriktionerna som rådde 
under hösten lyckades vi genomföra både ett SM 
Par Junior och ett Riksläger. Båda ägde rum på en 
kursgård på Väddö under juniorernas höstlov. De 
föregicks av minutiös planering för att skapa så 
säkra förutsättningar som möjligt och evenemangen 
genomfördes utan att någon deltagare eller ledare 
blev sjuk i covid i samband med dem. 

SM Par Junior samlade fler deltagande par än på 
länge, men så var det också sista året för många av 
våra duktiga U26-spelare. 

Juniorruta i tidningen Bridge
Under det senaste året har vi tillsammans med Pe-
ter Ventura hittat en form för en egen ruta i tidning-
en för juniorerna. Här skriver juniorer för juniorer 
om sådant som de har varit med om, men också JK 
när det är dags för information av olika slag. För-
hoppningsvis är det en och annan klubbledare och 
andra vuxna också som läser rutorna och låter sig 
inspireras.

Mentorsprogram för unga spelare
Detta är precis i sin linda men syftet är att hitta 
lämpliga, erfarna bridgespelare som är villiga att gå 
in i en mentorsroll till nya och/eller unga spelare. 
Tanken är att man tidigt får en egen person, utöver 
de relationer man redan har på hemmaklubben, 
som hjälper en att utvecklas som spelare. En annan 
poäng är hjälpen man får att vidga sitt kontaktnät. 

Vad blev inte av? 
Så vad var det som inte blev av? Jo, under föregåen-
de år tog JK fram ett årshjul som vi vill jobba efter. 
Det hjulet skulle hjälpa oss att hitta en rytm för 
juniorverksamheterna vi ansvarar för, som innebär 
att juniorerna har en möjlighet att träffas ungefär en 
gång i kvartalet. 

JSM Par...
...skulle enligt årshjulet äga rum i januari/februari. 
Kontakt var tagen med Norrköpingsbridgen som 
lovade att ta emot oss. Tack för det Marie Åfors och 
Norrköping. Men nu blev det ju inställt pga Corona. 
Beslut togs att fråga arrangörerna av Falkenbergs-
veckan om möjlighet att spela tävlingen under den 
aktuella veckan. Vi blev varmt välkomna dit. Tack 
Suzanne Lemborn och BK Falkenberg, men ja, ni 
vet… det blev inställt. Restriktionerna lättade för 
ungdomar och ett sista försök att genomföra tävling-
en gjordes och denna gång av Mårten Gustawsson 
och S:t Erik som öppnade sina dörrar för oss. Än en 
gång, tack. Tyvärr tvingades vi nu ställa in, inte på 
grund av några restriktioner utan på grund av för få 
anmälda till tävlingen. Kanske var det alla gångerna 
som vi tvingats flytta tävlingen som spelade in, kan-
ske är det för att alla gamla U26:or blev för gamla 
och inte får vara med längre, men mest troligt är att 
det beror på att det faktiskt inte finns särskilt många 
juniorer att samla längre.

Riksläger...
...skulle vi ha ordnat under Kristi Himmelsfärdshel-
gen. Det blev aldrig aktuellt att planera för det på 
grund av alla begränsningar som gällde då.

SOS Junior
Projektet som skulle hjälpa klubbarna att komma 
i gång med sina juniorrekryteringar kom i gång i 
början av 2020. En person anställdes, en styrgrupp 
bildades och en inventering av nuläget gjordes. Men 
så kom, ja ni vet vad… I oktober valde Mats Engman 
att säga upp sig och avsluta sin anställning.
 
Övrigt
Juniorkommittén har träffats via Teams ungefär en 
gång i månaden. Vi tror fortfarande att det årshjul 
som vi tog fram under föregående år är en bra struk-
tur för den juniorverksamhet som utgår från SBF 
och JK. 
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Utöver att ha planerat för det som vi först kunde 
genomföra och sedan inte kunde genomföra har vi 
haft förmånen att få ta emot uppdraget att ansvara 
för den nybildade Jannes fond som BK Albrekts sam-
lade in till Janne Malmströms minne.

Det finns många utmaningar när det gäller junior-
verksamheten. Men egentligen kan det uttryckas 
med ett enda ord: överlevnad. Projekt SOS Junior 
utgick från en definition av kris. Den krisen är värre 
än vad någon av oss har kunnat föreställa oss. Med-
lemsstatistiken över juniorer har hittills inte uppda-
terats eftersom de inte betalar någon årsavgift. Nu 
vet vi hur det ser ut. I fortsättningen måste vi alla, 
från juniorspelare till klubbledare, till JK och förbun-
dets styrelse, arbeta för att hitta de ungdomar som 
kan bli vår framtid och vår överlevnad. JK kan inte 
göra detta själva, ingen annan heller, men tillsam-
mans måste vi verka på alla plan för att hitta vägar 
framåt.
 

9. MEDLEMSKOMMITTÉN (MK)
Ledningen för MK har varit:

Martin Löfgren, Norrköping, ordförande
Linnea Edlund, Uppsala
Kathrine Bertheau, Täby

Ledningen har bland annat ansvar för utdelande av 
förtjänsttecken och att utse ”Årets Klubbledare”.

Därutöver består MK av flera underkommittéer:

Marknadsföring:
I denna underkommitté har under året arbetat:

Kathrine Bertheau, Stockholm, ordförande
Magnus Backlund, Stockholm
Suzanne Lemborn, Falkenberg 
Carina Wademark, Lidingö

Kommittén har mötts och diskuterat målgrupper 
som SBF bör arbeta med samt hur förbundet bör 
marknadsföra sig för att kunna rekrytera fler nya 
medlemmar. En projektplan ska skrivas som hänger 
ihop med det strategiarbete som ska göras i sam-
band med riksstämman 2021.

Rekrytering:
Denna ”ruta” har varit avsedd för ”projekt Minibrid-
ge”. Beslut togs under verksamhetsåret att titeln var 
missvisande, och själva projektet sköts på grund av 
pandemin fram till att preliminärt sjösättas till hös-
ten 2022 (med förberedelsearbete våren 2022). 

Därför har underkommittén slopats och begreppet 
”Rekrytering” flyttats till annan underkommitté 
(se nedan). Projekt Minibridge kommer senare att 
drivas som, just, projekt och ligga under Verksam-
hetsstöd.

Pensionärs-/Seniorbridge
Medlemmar i gruppen är/har varit

Birgitta Lagnell, Göteborg, ordförande
Anders Nordberg, Malmö
Gunilla Langius, Stockholm
Ann-Katrin Vikström, Skellefteå
(Initialt även Bo Ytterström och Thomas Brandell)

På uppdrag av Martin Löfgren, ordförande i Sveriges 
Bridgeförbund, bildades hösten 2020 en kommitté 
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bestående av sex seniorer från olika delar av Sveri-
ge. Vårt fokus skulle vara att diskutera frågor röran-
de hur man kan locka pensionärer i högre grad till 
spel på klubbar tillhörande förbundet. 

Vi har haft 18 digitala möten, till en början varje 
vecka men senare ungefär varannan eller var tredje 
vecka.

De frågor vi har valt att koncentrera oss på är: 

1.  Marknadsföring – Hur ta kontakt med pensio- 
 närsklubbar?

2.  Kommunikation – Vi har beslutat att försöka driva  
 igenom att varje distrikt ska ha en senioransvarig  
 som vi kan ha kontakt med. I övrigt rapporterar  
 vår ordförande Birgitta med jämna mellanrum till  
 Martin Löfgren.

3.  Välkomnandekultur – Vi betonar vikten av att alla  
 ska känna sig välkomna på klubbspel. Vi har ock- 
 så pekat på nyttan av att ha kortare tävlingar  
 ibland, eventuellt med en kort genomgång av  
 bridgeproblem, etik, budgivning med mera. 

4.  Fler tävlingar i Örebro för nybörjare och mindre  
 rutinerade spelare – Hur definierar man begrep- 
 pet nybörjare? Hcp, ranking eller den tid man har  
 varit medlem?

Vi har också lyssnat på digitala föredrag om nyttan 
av att spela bridge när man lider av demens.

Verksamhetsstöd
I denna underkommitté (VS) har under året arbetat:

Martin Löfgren, Norrköping, ordförande
Håkan Isaksson, Helsingborg – t.o.m. 2020-12
Mia Breding, Östersund – fr.o.m 2020-12
Bertil Ljungars, Mjölby
Gösta Frödin, Arvika 
Birgitta Samuelsson, Köping

Underkommittén uttrycker sin stora saknad av 
Håkan Isaksson som tragiskt avled i sviterna av 
covid-19 i mellandagarna 2020. Håkan var en stark 
bidragande person i kommittén i tillägg till sina fan-
tastiska insatser i BK Tre Sang i Helsingborg.

VS har haft tre digitala möten i tillägg till flera 
mailavstämningar. Ett av de digitala mötena var en 
avstämning med dåvarande projektledare för  
”Rekryteringskedjan”. Förutom att dryfta rekryte-
ringsfrågor i allmänhet har delar av gruppen utgjort 
Styrgrupp till Rekryteringskedjan.

Ett arbete har påbörjats att modernisera Klubbfunk-
tionärshandboken, något som ska drivas vidare verk-
samhetsåret 2021-2022 och även kompletteras med 
planering av någon form av funktionärsutbildning.

Internkommunikation

Tidningen Bridge
Grundat styrelsebeslut ströks ett nummer av tid-
ningen och utgivningstider anpassades till detta. 
Besparingen blev dryga 300 tkr. Vidare beslutades 
att medlemmar med utländsk postadress inte längre 
får tidningen tillsänd fysiskt, med mindre man tillhör 
en klubb med registrerad utlandsadress.

Under våren bildades en redaktionskommitté för att 
se över tidningens inriktning och innehåll. Gruppen 
har bestått av chefredaktör Peter Ventura, verksam-
hetschef Suzanne Lemborn, Birgitta Lagnell (repre-
senterande senior-/pensionärsgruppen), Sanna Cle-
mentsson (representerande juniorgruppen), Peter 
Nohrén och Sara Wrige (representerande klubbspe-
largruppen) samt ansvarig utgivare Martin Löfgren.

Gruppen har avhållit två möten och sett över struk-
turen. En mindre, operativ, ”Redax-grupp” ska nu 
bildas för att mer i detalj se över innehållet. Dialog 
med medlemmarna är ett av målen, samt att upp-
muntra till att fler skriver och se till att öka intres-
set för tävlingar och landslag på ett för alla spelare 
åtkomligt sätt.

Medlemsnytt
På grund av de nya faktorerna (bl a Onlinefestival 
och projekt LiveBridge) har Medlemsnytt utkommit 
med betydligt fler nummer än vanligt.

Hemsidan
Det är viktigt att vi tillser att hemsidan blir ett popu-
lärt informationsinstrument. Layouten med få rutor 
för nyheter är inte idealisk. Innehåll och moderation 
av ”Forum” har också diskuterats. 
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10. UTBILDNINGS- 
        KOMMITTÉN (UtbK)
UtbK har under verksamhetsåret bestått av: 

Krister Ahlesved, Stockholm, ordförande
Catharina Ahlesved, Stockholm
Sandra Bohman, Ängelholm
Rune Johansson, Halmstad
Roger Olsson, Trelleborg (t.o.m. maj 2021)
Marie Åfors, Norrköping
Suzanne Lemborn, Falkenberg
Micke Melander, Falkenberg

UTBK har efter ett uppstartsmöte haft ett antal 
digitala möten. Inledningsvis gjordes en ordentlig 
genomgång av samtliga klubbars/distrikts utbildare 
samt assistenter. Vi har nu kartlagt vilka utbildare 
vi har runt om i landet och sammanställt detta i ett 
värdefullt dokument.

Tanken har varit att förnya utbildningsplanen i SBF 
men på grund av pandemin har detta inte blivit av. 
Arbetet med att ta fram en utbildningsplan planeras 
under hösten 2021.

UTBK har diskuterat olika onlinelösningar som kan 
komma att användas i framtiden.  Detta har mynnat 
ut i några Minibridgefilmer av Jessica Larsson, som 
har publicerats på YouTube.

11. IT-KOMMITTÉN (ITK)
Ledamöter i ITK under verksamhetsåret har varit:

Eva Andersson, Örsundsbro, ordförande
Philip Berggren, Göteborg
Johan Grönkvist, Örebro
Suzanne Lemborn, Falkenberg 
Bo Roos, Skara
Tomas Brenning, Enköping (adjungerad vid vissa 
möten)

Möten och kommunikation
ITK har under året haft fyra dokumenterade möten.

ITK har också varit representerade, genom ordföran-
den för ITK, på BIT möten – veckoplaneringsmöten 
för IT-arbetet för personalen. 

I samband med lanseringen av BIT i september 2020 
skrevs en artikel om detta i tidningen Bridge.

Aktiviteter och framsteg under året

BIT-projektet
Förutom det löpande förvaltningsarbetet, det vill 
säga rätta mindre felaktigheter samt mindre änd-
ringar av befintliga funktioner, kan nämnas att IT- 
gruppen arbetet med följande: 

• Tävlingsrapporter
–  Utvecklat gränssnitt för överföring av data från RB  
 och BBO till Ruter och Masken.

• Mästarpoäng
–  Beräkning och visning av ranking och handikapp.
–  Uppdelning av rankingpoäng till sin egen flik ifrån  
 Mästarpoäng.
–  Bonus finns nu för SM/DM-tävlingar för Mästar- 
 poäng.

• E-postutskick
–  Fungerade inte till vissa domäner.
–  Vid ”Skicka meddelande ” ifrån en händelse så får  
 man reda på vilka som inte har e-post samt att  
 man själv får en kopia på texten samt till vilka  
 man skickat.
–  Funktion utvecklad för att kunna göra ”massut- 
 skick” baserat på urval.
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• Hantera anmälningar till tävling
–  Om man som reserv fått ordinarie plats i en täv- 
 ling meddelas detta automatiskt.
–  Ett automatiskt meddelande via e-post skickas  
 om man är anmäld i en tävling och står på en  
 reservlista.
–  Det går nu att skicka meddelanden till spelare  
 som är anmälda i en tävling.
–  Som anmäld spelare i en tävling kan man redigera  
 sin anmälan (t.ex. byta partner) utan att tappa sin  
 plats i en eventuell kö.

• Hantera medlemmar
–  Det finns tillgänglig statistik för antalet medlem- 
 mar per klubb/distrikt där det framgår vilka som  
 betalt för innevarande år, vilka som är ständiga  
 medlemmar/I-medlemmar och juniorer.
–  Nytt verktyg att skapa nya medlemmar ifrån hem- 
 sidan.
–  Listan Mottagarurval innehåller numera alterna- 
 tivet Förra årets medlemmar som kan användas  
 för att göra riktade klubbutskick till de som ännu  
 inte har betalat årsavgiften.

• Kopplingen till SBFLEV och Klöver 
–  Data i dessa system har inte alltid varit synkat,  
 eller saknats i Masken i ett övergångsskede.
–  SBFLev och Klöver nu nedstängda som system.
 
• System
–  Uppsägning av server och licens för Visma då vi  
 nu endast använder Fortnox som ekonomisystem.

• Lagtävlingar
–  När man rapporterar lagtävlingar kan man nu  
 ange vem som varit Tävlingsledare för serien.
–  Automatisk beräkning kostnad av lagtävlingar.

• Ruterkonto
–  Administratörer kan skapa Excel-filer med Ruter 
 kontodebiteringar.
–  Nu har vi tagit fram en visning av ruterkontot  
 direkt via BIT. Dessa transaktioner skapas ifrån  
 Masken (kansliets nya IT-system). Vi har även länk  
 till den gamla visningen av ruterkontot där man  
 ser de gamla transaktionerna.

Prestanda
I och med att pandemin kom och verksamheten inte 
har varit i full gång har inte en fullständig utvärde-
ring om effekten av sedan tidigare vidtagna åtgärder 
kunna göras. 

Förvaltningsprocess
I september 2020 gick BIT in i förvaltningsfasen. Det-
ta ställer nya krav på styrnings- och rapporterings-
processer gentemot att ha ett system i projektfas. 

Under året har en ny styrningsprocess implemente-
rats som innebär att alla fel, förslag till ändringar och 
önskemål noteras i en ärendelogg. 
Varje ärende beskrivs kortfattat och det görs en 
uppskattning av tidsåtgången. Prioriteras ärendet så 
genomförs det enligt den plan man angett och upp-
följning av kostnaden görs. Denna logg prioriteras 
varje vecka i ett s.k. BIT-möte med IT-personal och 
representant från ITK. 

Fokus under året har varit att prioritera ärenden 
utifrån nytta för personal och eller medlemmar 
men även så att vi klarar budgeten. Det innebär att 
det finns ärenden som av olika anledningar inte har 
blivit prioriterade och genomförda.

IT-strategi
I tillägg till detta har styrelsen, med underlag från 
ITK, beslutat om en IT-strategi för förbundet. I den 
strategin anges vilka områden som ska prioriteras 
under kommande verksamhetsår, samt en titt in i 
framtiden vad vi behöver hantera inom ett par år. 
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12. UTTAGNINGS- 
        KOMMITTÉN (UK)
UK har under verksamhetsåret bestått av:

Martin Löfgren, Norrköping, ordförande
Jan Lagerman, Täby, kapten öppen klass
Linnea Edlund, Uppsala, kapten damklass
Olle Wademark, Stockholm, kapten veteranklass
Pär Ol-Mårs, Stockholm, kapten mixedklass
Carina Wademark, Stockholm, coach

Vidare har Karl Asplund, Sara Asplund-Sivelind 
och Lars-Anders Callenberg ansvarat för specifikt 
U16-truppen, medan de övriga juniorklasserna sak-
nat ledning; det finns dessvärre ännu ingen övergri-
pande Juniorkapten.

Flera digitala möten har hållits under året för plane-
ring, uttagning, observationer och mästerskap.

Den enda internationella stortävling för nationer 
som avhållits under verksamhetsåret var kvalifice-
ringen till nations-VM (Bermuda Bowl, etc) som ska 
spelas i Salsomaggiore, Italien, i slutet av mars 2022.

Dessvärre har inga officiella internationella nations-
tävlingar för juniorer ägt rum under året.

OPEN
En observationstävling avhölls 27-28 februari med 
deltagande av sex par. UK tog sedan ut följande par 
att representera Sverige i det VM-kval som ersatte 
EM:

Johan Sylvan – Peter Fredin, Stockholm-Malmö
Peter Bertheau – Simon Hult, Täby
Mikael Rimstedt – Ola Rimstedt, Täby

Laget placerade sig i VM-kvalet på en sjunde plats 
och kvalificerade sig därmed till VM.

DAMER
Ingen observationstävling har hållits, däremot re-
gelbunden digital matchträning. Ett dampar deltog 
dock i mixedtruppens observationstävling.

UK tog till VM-kvalificeringen ut följande lag:

Ida Grönkvist – Cecilia Rimstedt, Stholm-Kungsbacka  
Kathrine Bertheau – Jessica Larsson, Täby – Heimdal  
Louise Hallqvist – Ylva Johansson, Stenhamra – Bromma

Laget, med fyra regerande världsmästare, vann 
överlägset VM-kvalet och ställer därmed upp som 
en av huvudfavoriterna i VM.

VETERANER
Ingen observationstävling har hållits, däremot regel-
bunden digital matchträning.

UK tog till VM-kvalificeringen ut följande lag:

PG Eliasson – Gunnar Elmroth (Sollentuna-Ö-sund)
Anders Morath – Johnny Östberg (Järfälla-Stholm)
Göran Selldén – Björn Wenneberg (Gbg-Stholm)

Laget placerade sig på en femteplats i VM-kvalet och 
kvalificerade sig därmed till VM.

MIXED
En observationstävling avhölls 20 mars 2021 i tillägg 
till regelbunden digital matchträning.

UK tog till VM-kvalificeringen ut följande lag:

Karl Asplund – Sara Asplund-Sivelind, Ludvika
Tommy Bergdahl – Emma Övelius, Trångsund-Skärholmen
Fredrik Jarlvik – Tatyana Trendafilova, Malmö

Laget, som inger stort förtroende, hade dock en 
mycket motig tävling och slutade på en 14:e plats 
och får därmed inte spela VM.

U26
Samtliga U26-spelare och världsmästare från 2018-
VM har fallit för åldersstrecket, och vi önskar lycka 
till i ”vuxen”-klasserna.

De kommer kommande säsonger att ersättas av bl a 
tidigare U21-världsmästarna.

Inga officiella internationella tävlingar har avhållits i 
klassen. Däremot avhölls ett ”inofficiellt junior-NM” 
i två klasser där för U26 Castor Mann – Erik Hansson 
– Andreas Abragi och Alexander Sandin tog guld!

Kapten i klassen saknas.
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U21
Samtliga U21-spelare och världsmästare från 2018-
VM har fallit för åldersstrecket för sin klass, och 
kommer att kämpa om platser i U26-laget inför 2022 
års EM.

Kapten i klassen har saknats under verksamhetsåret.

U16
Även i U16-klassen blir man så småningom överårig. 
Flera av dessa spelare kommer nu att kämpa om 
platser i U21-laget.

Glädjande nog har trion Sara Asplund-Sivelind, Karl 
Asplund och Lars-Anders Callenberg arbetat aktivt 
med U16-truppen. De kommer att fortsätta arbetet 
med att stödja UK med juniortrupperna, främst U21 
framöver.

Ett informellt ”U17”-mästerskap anordnades i juli 
för de tio bäst placerade länderna i förra JEM. Filip 
Asplund Sivelind – Isis Lundqvist – MayaLo Björk 
Heed – Andrea Nilsson – Majken Wedin – Svante 
Norling och Joakim Johansson placerade sig som 
fyra.

Vidare deltog flera spelare i det ”inofficiella JNM”:s 
U16-klass: samma spelare som nämnts ovan tog 
silvermedalj.

FINANSIERING
Styrelsen för SBF kommer att framlägga förslag på 
förändrade principer för finansiering av landslagen.
 

13. PROJEKT
Rekryteringskedjan
Projektet lanserades senvåren 2020 och flera klub-
bar anmälde intresse. Pandemin satte sedan käppar 
i hjulet, och den person som rekryterats för att leda 
projektet valde att avsluta sin anställning.

Styrelsen anser detta projekt är mycket viktigt för 
att vända den vikande medlemsantalskurvan. Därför 
har en nyanställning påbörjats där del av tjänsten är 
projektledning av Rekryteringskedjan. 

Rekryteringskedjan är ett projekt som de flesta 
klubbar bör delta i. Här kan man stämma av sina 
rekryteringsstrategier, få hjälp att skriva checklistor, 
skapa kontakter för att ”hjälpas åt” regionalt eller 
lokalt, etc.

Rekryteringskedjan som projekt är underställd MK, 
specifikt ”Verksamhetsstöd” och en styrgrupp.

SOS Junior
Titeln på detta projekt är dessvärre inte överdriven. 
Antalet juniorer är nu c:a 70 i hela landet och går 
nedåt. Flera juniorer är ”ensamjuniorer” och kom-
mer bara fortsätta om de uppmuntras och har ett 
starkt intresse.

JK redogör i sin kommittéberättelse om olika åtgär-
der för att stöjda och uppmuntra juniorspelare.

SOS Junior är ett juniorrekryteringsprojekt. Att re-
krytera juniorer ställer högre krav på kreativitet och 
arbetsinsats än de flesta andra åldersgrupper, men 
är mycket viktigt för att vi inte ska riskera att helt 
förlora denna spelarkategori.

Den tjänst för vilken nyanställning inletts under slu-
tet av verksamhetsåret ska innehålla en del för SOS 
Junior.

SOS Junior som projekt är underställd JK och en 
styrgrupp.

LiveBridge
Att få tillbaka spelare till de gröna borden efter 
pandemin är en mycket stor utmaning, och måste 
baseras såväl på spelares vilja att spela ”på riktigt” 
som respekten för att vissa spelare inte ännu kän-
ner sig bekväma med att återgå till klubben. Andra 
element som projektet innehåller är checklistor för 
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hur man bör planera och genomföra återstarten, hur 
man återtar kontakten med medlemmar och hur 
man agerar gentemot kursdeltagare som fick se sin 
kurs avbruten av pandemin.

LiveBridge som projekt är underställd styrelsen och 
projektgruppen består av Suzanne Lemborn, Martin 
Löfgren och Micke Melander.

Covid-19
En projektgrupp bestående av Vigo Silfverlin (Lerum), 
Johnny Östberg (Stockholm), Ryszard Sliwinski (Upp-
sala), Ronny Terbrant (Lerum), Peter Ventura (Brid-
geförlaget), Micke Melander och Martin Löfgren 
(projektledare) tillsattes i april 2020.

Projektets mål har varit att sammanställa checklistor 
och information, samt utvärdera materiel till klubbar 
och andra arrangörer. 

Checklista utkom i juni 2020 och innan dess en 
”covid- 19 ruta” på hemsidan och en ”covid-19 tråd” 
i Forum.

Gruppens arbete avslutades formellt därefter men 
kvarstår som en ad hoc-resurs.

 

14. STRATEGI 22
Under styrelsemöte i juli 2020 tog förbundsstyrelsen 
fram ett förslag på struktur för förbundets strategi. 

Syftet är att diskutera, förankra och besluta om den-
na strategi tillsammans med medlemmarna, främst i 
workshops efter den formella delen av Riksstämman 
i november 2021. 

Framtida beslut och åtgärder i förbundet ska sedan 
kunna ses bottna i denna strategi. 

Det är därför mycket viktigt att medlemmarna och 
deras representanter är intresserade av, och deltar i 
arbetet med, det strategiska arbetet – framför allt i 
att bryta ner övergripande punkter i konkret hand-
ling.

Styrelsen har föreslagit följande fem strategiska 
målområden:
1. Engagemang (inklusive ”eldsjälsproblematiken”).
2. Synlighet.
3. Stolthet.
4. Tävlingar för alla.
5. Rekrytering.

Vi ser fram mot engagerade och konstruktiva diskus-
sioner om detta!

Ordförande 
 
 
 
Martin Löfgren   Carl Ragnarsson    Eva Andersson 
 
 
 
 
 
Krister Ahlesved   Kathrine Bertheau   Rolf Scherdin 
 
 

 
 
Linnea Edlund     




