Svenska Bridgeförbundet

PROTOKOLL
2020-03-31

Juniorkommittén

MÖTE 4, VERKSAMHETSÅRET 2019/2020
Tid: 19.00–20.11
Närvarande (per telefon): Eva Abragi (E.A.), Björn Sörling (B.S.), Janne Malmström (J.M.),
Mats Engman (M.E.) och Ida Grönkvist (I.G.).

1. E.A. föredrar dagordningen.


I.G. väljs till protokollförare.

2. M.E. presenterar sig kort för övriga medlemmar i JK och berättar om sin roll i förbundet.
3. JK diskuterar hur man ska ställa sig till att arrangera Nordic Camp den 21–24 maj med
hänsyn till rådande situation.


M.E. har varit i kontakt med Scandic Grand i Örebro och fått uppskov till den 29 april
med en eventuell avbokning av arrangemanget.



Än så länge har 18 svenska deltagare anmält sig till lägret. Inga anmälningar har (av
naturliga skäl) kommit in från de nordiska grannländerna.



JK anser att – med tanke på att det ännu inte kostar något att fortsätta göra planer –
man kan fortsätta planera inför att hålla ett Nordic Camp den 21–24 maj och se vad
som händer de kommande veckorna. Det är dock viktigt att kommunicera med
eventuell personal och potentiella deltagare att JK inte kan garantera att lägret
kommer att hållas och att ett beslut kommer att fattas senast den 29 april och
vidarebefordras till alla berörda så fort som möjligt. Ingen av de som har för avsikt att
delta bör boka resor innan dess.



Från JK:s sida kommer åtminstone E.A. och M.E. att kunna närvara och hjälpa till att
arrangera lägret om det blir av.



Styrelsen beslutade fredagen den 27 mars att ställa in SM-lag under våren. Det
innebär för lägrets del att den tillgång till duktiga spelare som eventuellt skulle kunna
vara workshopledare under ett Nordic Camp inte längre kommer att befinna sig i
Örebro under kristihimmelfärdshelgen oavsett om lägret hålls eller inte. I.G., B.S. och
J.M. får i uppdrag att höra sig för med personer som kan tänkas vara intresserade av
att hålla i workshops trots detta. I.G. får även i uppdrag att ta kontakt med en andra
potentiell tävlingsledare till arrangemanget.
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M.E. får i uppdrag att kontakta junioransvariga i Norge och Danmark och förklara
läget. M.E. får även i uppdrag att kontakta Scandic Grand i Örebro och undersöka
huruvida den offert som presenterats för JK tidigare fortfarande är den som gäller ifall
ett arrangemang hålls.

4. JK för en diskussion kring potentiella andra lösningar om det visar sig att Nordic Camp måste
ställas in. JK är överens om att ett alternativ är att hålla någon form av juniortävling på BBO.
B.S. kommer inom kort arrangera en lagtävling online i förbundets regi och åtar sig att titta på
hur en tävling för juniorer skulle kunna se ut och vad som krävs för att det ska vara möjligt.
5. JK diskuterar ansökan som har skett till Juniorfonden/Magnus Göranssons juniorfond.
6. Samtal om att synliggöra juniorbridgen i tidningen Bridge. E.A. åtar sig att ta frågan vidare.
7. Diskussioner om det kombinerade JSM-par och riksläger som planeras att hållas under
höstlovet. E.A. m.fl. berättar om de kontakter som skett med aktuella kursgårdar. JK beslutar
att man ska försöka boka den kursgård på Väddö som diskuterats preliminärt för ett höstläger i
v. 43. JK anser att ett minimiantal om 26 deltagare (inklusive ledare) är en rimlig
utgångspunkt vid bokningen. M.E. tar den fortsatta kontakten med kursgården.
8. Karlstad BK har tackat ja till att arrangera JSM-par i januari/februari 2021. M.E. får i
uppdrag att boka en lämplig helg i slutet på januari/början på februari med klubben.
9. M.E. berättar om det rekryteringsprojekt som är på gång.
10. JK bokar nytt gemensamt möte den 27 april 2020 kl. 19.00 för att bl.a. ta ställning till om
Nordic Camp kan hållas eller ej.

Ida Grönkvist

