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1.3 TIDSAXEL 

Att sätta igång ett juniorprojekt där skolans värd är inblandad kräver ofta längre förberedelser än vad 
man normalt sett kanske är van vid, då vi måste rätta in oss i deras värld. Ungefär så här skulle man 
på en tidsaxel kunna skissa upp ett projekt från start till mål. 
 
År 1 
Januari  
Februari 
Mars Fatta beslut om vad man vill och vilka målen är 
April Kontakta skolor – sälj ”Bridge på schemat” 
Maj  Gör klart allt med skolorna och rekrytera egna funktionärer för projektet 
Juni  Förberedelsetid 
juli  Förberedelsetid 
Augusti  Rekrytering av elever på allehanda sätt 
September Kursstart – termin 1 
Oktober  Nya kontakter för nya skolor och termin 1 eller fortsättning med termin 2 
November 
December  Kursavslut – termin 1 

År 2 
Januari  Kursstart – termin 2 Eventuell ny kursstart – termin 1 
Februari 
Mars 
April Kursavslut - termin 2 Eventuell kursavslut – termin 2 
Maj Se till att de deltar på Riksläger och JSM lag 
Juni 
Juli 
Augusti  Se till att de deltar på Bridgefestival och nyttjar juniorboende  
September  Här kan man då fortsätta att snurra hjulet 
Oktober  
November 
December 

Så snart de börjat sin första termin kan man välja att lägga in en egen speldag på klubben, det kan 
antingen vara under en vardagkväll, efter skolan eller på en helgdag. Det viktiga är att ge dem en 
plats i tillvaron och att de lär sig hitta till sin klubb och att inte all verksamhet sker i skolan. Dessutom 
får de en chans att träna/repetera vad man lärt sig. 

Så snart de gått klart termin två är de ju mer eller mindre klara att börja deltaga i normalt klubbspel 
och då bör de även införlivas i den verkligheten.  I övrigt gäller det att försöka foga dem samman 
med övriga juniorer i Sverige. Där är riksläger och juniorboenden på bridgefestivalen utmärkta 
tillfällen som bör nyttjas. Lokala helgläger kan också ordnas om gruppen blir tillräckligt stor så att 
sådana aktiviteter kan ordnas.  

Att jobba med ett juniorprojekt tar med andra ord lite drygt ett år! Om man då fortsätter att dra 
igång nya parallellt har man ekorrhjulet igång och det som händer är att gruppen man har 
konsekvent kommer att öka då den växer i storlek. 


