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BRIDGE-
TÄVLINGEN

Vår 
kärnverksamhet

NIVÅER
Bronstävlingar på klubb

Silvertävlingar i distrikt

Guldtävlingar i förbund

Internationella tävlingar

-----------------------------------

Träningsspel på klubb

TYPER
Par

Lag
Individuellt

DISCIPLINER
Juniorer
Öppen

Damer
Mixed
Veteraner    



VÅR 
HISTORIA
PÅ 30 ÅR

År 1988
• Tävlingsstart 19.00

• 28 – 32 brickor

• Partävling

• Protokoll skrivs

• Resultat ”handräknas”

• Resultatgivning via 
telefonsvarare eller liknande

• Mästarpoäng på papper

• Inhyrda skolmatsal liknande…

• Hemma för kvällen vid midnatt!

År 2018
• Tävlingsstart 18.30

+ mycket dagverksamhet

• 20 – 24 brickor

• Barometertävling (HCP?)

• Bridgemate

• Liveredovisning via skärm

• Resultatgivning hemsida

• Mästarpoäng digitalt

• Egna lokaler

• Hemma för kvällen vid 22.00!

Kom ihåg: Hur vanligt är det att du hör att det var bättre förr…?



HUR SER
DET UT 

EGENTLIGEN…

Alla organisationsled gör väldigt få förändringar i sin verksamhet 
från spelår till spelår. 

Hade man äggbarometer i påsk, julskinka till jul på 50-talet kan jag 
nästan slå vad om att man har dem än idag i sina spelprogram.

I princip tar man förra årets spelprogram och kopierar över till 
kommande år, utan att fundera i ett vidare perspektiv. 

Detta arbetssätt behöver inte vara negativt. Det är inte självklart att 
något nytt är bättre än väl prövade kort…

Vi bör dock stanna upp och reflektera över:
Tiden och avstånden är mycket kortare idag än förr i världen. Våra medlemmar är äldre, ofta pensionärer och 
är det så att de arbetar har de större möjligheter till flex än förr i världen. Juniorer har en diger meny av 
aktiviteter som erbjuds som vi ”slåss med”. 

HUR ANPASSAR VI VÅRA SPELPROGRAM EFTER OMVÄRLDEN?



HUR KAN VI 
UNDERLÄTTA
FÖR NYA 
SPELARE?

Vad vill den nye spelaren?

• Trevligt under en del av sin 
dag!
…

• Gott fika

• …
• Tävla
• Få resultat / vinna
• Utvecklas / bli bättre

Vilka redskap har vi?

• Spela HCP-tävlingar
• Spela lagtävlingar/IAF
• Kortare tävlingar, mer tid 

per bricka
• Pro/Am tävlingar
• Facitvarianter med 

kommentarer

Att fundera på:
Hur ska kvällstävlingar 
anpassas så att även juniorer 
kan vara med? 

Ska man kunna avsluta efter 
12 brickor?



VAD GÖR VI? GRUPPARBETE

• Påverkas klubbens spelprogram och övriga aktiviteter av att en 
nybörjarkurs avslutas?

• Spelar ni HCP tävlingar, synpunkter på det?

• Vad vill klubbens vanliga medlemmar ha vad gäller 
tävlingsverksamheten?

• Avviker den vanlige medlemmens önskemål med nybörjaren?

En kärnfråga:  Vad är en bridgeklubbs huvudmål med att först rekrytera och därefter utbilda nya spelare?

Kärnfrågan är en viktig fråga då det ofta kommer att ange tonen till hur vi ska lägga upp vårt strategiarbete 
och planering av vår kommande verksamhet för att lyckas. Exempelvis vilka insatser som ska göras och när. 



DÖDS-
SYNDEN

Någonstans i slutet av 80-talet i början på 90-talet började många 
klubbar att infoga trivselbridge i sina spelprogram. Detta var spel-
tillfällen för mindre rutinerade/nya som kom in i verksamheten. 

Tänk på att om du arrangerar trivselbridge betyder det ju per definition att all övrig verksamhet som 
klubben har i spelprogrammet indirekt är ”Otrevligt”.  

SLUTSATS: Antingen kallar man all sin tävlingsbridge för trivselbridge eller ingen. Som vi tidigare 
konstaterat vill de nya som kommer in bara spendera en del av en dag på trevligast möjliga vis! 
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