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ALLMÄNT
Svenska Bridgeförbundet har flera stora mål under kommande fyraårsperiod. Ett av de främsta är att till-
sätta en arbetsgrupp med deltagare från alla organisationsled som under kommande år ska arbeta fram en 
ny vision och verksamhetsplan för perioden 2020-2025. Beslut om ny plan vid riksstämman 2019. 
 

Övriga mål 
Det första har varit på dagordningen länge och är att försöka ansluta oss till Riksidrottsförbundet (RF) och 
därmed få bättre tillgång till olika hjälpmedel för Svensk Bridge. Nästa tillfälle kommer i maj 2019.

Att gå i mål med BIT projektet är också något som står högt på dagordningen och något som det arbetas 
med dagligdags.

Vidare läggs det ned mycket tid, kraft och resurser på juniorprojektet som vi hoppas ska gå i mål under 
2018 och sedan ”explodera” på klubb och distriktsnivå under kommande år, även om vi redan nu har en 
handfull klubbar som är igång.

Internt så skall vi fortsätta vårt arbete och stärka klubbar och distrikt med olika material och utbildningar så 
att de känner sig stärkta och har medel för att växa och få högre kompetens. En större plan för rekrytering 
och marknadsföring ska också tas fram som också ska omfatta hur vi ska bli bättre att arbeta med press- 
och övrig media.

MEDLEMSKOMMITTÉN (MK)
MK avser att fortsätta och intensifiera sitt arbete med att kartlägga och rekrytera icke anslutna klubbar. 

Under 2018 och 2020 kommer MK/OrgK att arrangera öppna Junior NM-par samt juniorläger under påsk-
helgen. Detta såvida inte NBU ändrar planerna avseende JNM-par i stort. 

MK kommer att fortsätta arbetet med att genomföra utbildningar på klubb- och regional nivå avseende de 
avsnitt i klubbfunktionärsmaterialet som efterfrågas.

MK kommer att mer aktivt arbeta med att öka annonsförsäljningen i tidningen ”Bridge”.

MK kommer under de närmsta åren att fortsätta moderniseringen av existerande samt framtagningen av 
nytt PR-material såväl avseende digitalt material som vepor, roll-ups med mera.

DISCIPLINNÄMNDEN (DN)
Inga särskilda åtgärder eller aktiviteter är planerade för kommande verksamhetsår. 
 

UTBILDNINGSKOMMITTÉN (UTBK)
UTBK kommer att fortsätta sitt arbete med utbildnings- samt rekryteringsmateriaI. Ett stort arbete pågår 
framförallt på juniorsidan.
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I övrigt kommer UTBK även fortsättningsvis att inventera vilka behov vi har på utbildningsfronten såväl när 
det gäller material som genomförande av utbildningar, både för funktionärer som spelare.
 
Att överföra våra kursmaterial till Bridge-TV är också något som ska slutföras.

UTTAGNINGSKOMMITTÉN (UK)
 
Svensk landslagsbridge har aldrig varit starkare än vad den är idag.  Om vi börjar med de allra yngsta kva-
lade vårt U16-lag in till JVM nästa år i Kina genom att komma sexa i JEM. Våra U21:or visade prov på en 
enorm inställning när man vände en svag start till JEM-Guld. Sveriges U26:or var favoriter och infriade för-
väntningarna genom att också vinna JEM-Guld. Alla tre lagen kvalade alltså in till JVM. 

I Öppen-, Veteran- och Damklass har vi sett samma mönster, alla har kvalat in till VM. Visserligen har det 
inte blivit något Guld vid EM de senaste åren, men det har varit nära och ambitionen finns. 

Väg till fortsatt framgång:
•  Ökat samarbete över laggränser
•  Mer träning och mer uppföljning, självklart ska vi vara nöjda med våra prestationer men det ska också  
 finnas en ambition att alltid bli bättre.
•  Kontinuerligt jobba med att ha världens bästa laganda. Vilja att lyckas ska alltid vara större än rädslan att  
 misslyckas. Den känslan får vi genom att ha en tillåtande miljö där spelare diskuterar och känner trygg- 
 het i gruppen.

Resultatmål – EM/JEM 
Mål 1 - Grundläggande mål
 • Att kvalificera sig för nästkommande VM
Mål 2 - Ambitionsmål
 • Medalj
Mål 3 – Barriärmål
 • Guld!!

Minst 2 av 3 lag till VM och minst 1 medalj

Det grundläggande målet i varje klass är att kvala in till nästa VM, ambitionen är att ta medalj och vi bryter 
barriärer genom att vinna Guld. 

Resultat Mål VM/JVM
Mål 1 - Grundläggande mål
 • Att kvalificera sig för slutspel
Mål 2 - Ambitionsmål
 • Medalj
Mål 3 – Barriärmål
 • Guld!!

Minst 2 av 3 lag till VM till slutspel och minst 1 medalj
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Vision och verksamhetsplan 2018-2020
Här följer mer detaljerande planer för 2017-2018.

Öppna laget
Fokus kommer under 2017-2018 att ligga på EM och NM. Öppna laget kommer att göra insatser för att ut-
veckla samarbetet med juniortruppen. Undersökningar görs också för att spela en gemensam tävling med 
närliggande länder.

Damlaget
Efter avslutat VM i Lyon kommer blickarna riktas mot i första hand nästa sommars EM. Återkommer till 
landslagstruppen gör Jessica Larsson efter några år på annan kontinent. Förhoppningsvis ett mycket nyttigt 
tillskott för truppen.

Seniorlaget
I skrivande stund pågår förberedelserna inför VM i Lyon vilket just nu är det stora målet. 

Under hösten 2017 och våren 2018 så kommer laget att förberedas inför nästa sommar EM. Kanske kom-
mer det in några nya unga friska 60-åringar som vill ta upp kampen om en plats i laget.  

Juniorlagen
Verksamhetsåret kommer att se lite annorlunda ut än tidigare, mestadels beroende på att de äldre 
juniornernas livssituation har ändrats, men också då vi har VM som ett klart mål.
 
Som en konsekvens kommer tränings- och uppföljningsaktiviteterna att ske mer klassvis, d.v.s. U26 för 
sig, etc. Höstlägret slopas och ersätts av en träningshelg mot bra motstånd (vi hoppas på Sweden Open) 
och BBO-matcher mot andra länder. Förutom ett vårläger vill vi även 2018 kunna genomföra ”high-level”-
matcher, vilket normalt kan göras lokalt då alla sex verkar i Stockholm.
 
Kathrine Bertheau har analyserat behoven för U16 tillsammans med Jan Malmström från Varberg. Därför 
kommer en intensiv veckovis träning att ske med start efter JSM-par där varje par har mentorer. Här plane-
rar vi ett par träffar höst och ett par träffar vår, och även att göra en resa – möjligen till Norge som har en 
bra U16-ledning.
 
För U21 kommer vi att göra den mest krävande satsningen för, detta för att ge laget en så god förutsättning 
som möjligt att placera sig väl i VM. Här planeras såväl träffar som ett par resor, något det är stort behov för 
då de fyra i kärntruppen bor i helt olika landsdelar (i ett fall t o m utanför Sverige).
 
Såväl U21 som U16 kommer att planera fasta träningsdagar såväl för teoretisk träning (bud, etc) som spel 
på BBO.
 
Totalbudgeten räknar vi på kommer att hamna på c:a 130 tkr för verksamhetsåret, där vi räknar med en 
höjd förbundsbudget till 100 tkr och resterande medel från Truppfonden.

TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK)
SM-tävlingar och Allsvenskan
SM-tävlingar och Allsvenskan kommer också fortsättningsvis att arrangeras i nuvarande form. SM-finalerna, 
utom SM Lag Open och SM Par/Lag Junior, arrangeras under Bridgefestivalen. SM Lag Open spelas under Kr 
Himmelsfärdshelgen på Scandic Väst i Örebro. 
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Juniorparfinalen i september 2017 kommer att spelas som ett samarrangemang med Danmarks motsvarig-
het, på samma modell som juniorlagfinalen gjorde våren samma år. Parfinalen kommer att spelas i Dan-
mark (lagfinalen spelades i maj i Varberg). Därefter kommer en utvärdering av de båda mästerskapen att 
göras innan beslut om eventuell fortsättning av samarbetet mellan de båda länderna.

Den allsvenska elitserieavslutningen kommer att spelas på Scandic Väst i Örebro, med motsvarande upplägg 
som de tidigare.

Simultantävlingar
Simultantävlingarna är fortsatt populära och Förbundet kommer att fortsätta också med de eftermiddags-
simultantävlingar som infördes på prov under säsongerna 2015/2016 och 2016/2017.

Tävlingsledare – nationellt och internationellt
Den 1 september 2017 träder den av WBF fastställda nya lagboken ikraft i Sverige. Detta kommer att inne-
bära att SBF måste sörja för att de licensierade tävlingsledarna, främst Steg 2 och högre, bereds möjlighet 
att delta i uppdateringsutbildningar/-seminarier. Precis som då 2007 års lagar togs i bruk är tanken att man 
för att behålla sin TL-licens aktiv, måste delta i sådan utbildning någon gång före 2018 års utgång.

I övrigt satsas fortsatt hårt på målsättningen att få fler – och väl rustade – tävlingsledare i Sverige. Det har 
märkts att den satsning på (vidare)utbildning som gjordes när den förra lagboken (2007) trädde ikraft har 
burit frukt, då merparten av dem som är skolade i ”det nya systemet” har en bättre grund att stå på än förr.

Vidare är det TK:s målsättning att Sverige ska få ytterligare ett antal tävlingsledare med internationell licens.

ORGANISATIONSKOMMITTÉN (ORGK)
Organisationskommittén har tre stora ”projekt” på sin agenda. Dessa är Bridgefestivalen, Svenska Cupen 
och de riksläger som arrangeras under påskveckorna för juniorer. Vartannat år är rikslägret dessutom plat-
sen där JNM par spelas.

ORGKs avsikt är att fortsätta vara lyhörda för att kunna göra finjusteringar i arrangemangen för att kunna 
leverera bättre diton.  
 
Ekonomiskt är målsättningen för såväl Bridgefestivalen som Svenska Cupen att de ska gå runt ”för egen ma-
skin” och förhoppningsvis tom kunna generera lite intäkter till förbundskassan.   

IT-KOMMITTÉN (ITK)
Det finns flera punkter för både ny- och vidareutveckling, t ex restpunkter och idéer från BIT-projektet, vilka 
skall utvärderas och planeras för eventuellt införande.
När både par- och lagmoduler under 17/18 finns i BIT så tar vi ytterligare steg i att integrera Ruter och 
Bridgemate med BIT för att ge förbundet bättre möjligheter till tävlingsadministration och presentation 
av resultat (i efterhand så väl som i realtid). Därmed är vi också redo för att planera ersättningen av SWAN 
med en egen lösning och ta kontroll över hela tävlingskedjan i samtliga tävlingar.

Den nya sidan för extern marknadsföring, rekrytering och presskontakt behöver utvärderas och på bästa 
sätt integreras med BIT. Kombinationen av sidorna skall användas på bästa sätt för att all information inom 
bridgen skall få en bredare och mer effektiv spridning, som sändningar från tävlingar, utbildningsverksam-
het och rekrytering.



Förbundet skall revidera IT-strategin efter BIT-projektet för att definiera vilken övergripande inriktning och 
prioritering som skall gälla i enlighet med verksamhetens strategi och mål. I detta arbete är åtminstone 
följande aktuellt:

•  Spader kommer att arkiveras, men informationen skall hållas tillgänglig.
 
•  Arbetet med video samt andra medier och kanaler skall både fortsätta och fördjupas.
 
•  Efter mycket fokus på IT-miljö, kanslisystem och webbplattform de senaste åren så bör ITK öka fokus på  
 förbättringsmöjligheter för personal, funktionärer och förtroendevalda.
 
•  ITK förväntar sig att klubbar och distrikt kommer att inkomma med behov och förslag med anledning av  
 att de i allt större utsträckning använder BIT. Den dialogen skall lägga grunden för en vidareutvecklad  
 funktionalitet för klubbar och distrikt.
 
•  Samma förväntan finns på förbundets personal, kommittéer och landslag. ITK ser även här fram emot en  
 givande dialog rörande vidareutveckling av BIT.
 
•  Ruter fortsätter att utvecklas enligt plan och önskemål från framför allt Tomas Brenning och TK, men  
 även utveckling av kopplingar till BIT.
 
•  De tekniska miljöerna har förbättrats löpande de senaste åren och förbundet har idag en stabil, kost- 
 nadseffektiv leverantör. Utvärdering av kapacitet och tillgänglighet tillsammans med leverantören skall  
 ske löpande och justeras efter behov.

Styrelsen
Svenska Bridgeförbundet 2017

Vision och verksamhetsplan 2018-2020


