Truppfonden – uppdatering maj 2018
Detta utskick går till dig som bidragit till Juniorlandslagstruppens Truppfond för träningsaktiviteter.
Spelsäsongen 2017-18 är nu i princip slut och det är dags att summera säsongen och se framåt. Här är
några rader om vad som skett i juniorlandslagstruppen.
Som vanligt gäller att våra aktiviteter varit starkt beroende av dina bidrag : TACK!
-----------------------------------------------------

TÄVLINGAR
WHITE HOUSE
Kärnan i vårt U21-landslag reste till Amsterdam i veckan före påsk för att spela ”mini-EM” för juniorer,
denna gång med deltagande av lag från bl a Kina och Japan.
Det ska betonas att detta inte var en U21, utan en U26-tävling, så standarden på motståndet var högre än
vanligt för svensklaget.
Sanna-Alex-Castor-Erik gjorde ett mycket bra kval, och hade minst sagt medvind i korten. Det hade kunnat
gå väldigt långt, men respasset i kvartsfinalen hängde på ett enda kort (hela vår kvart sändes på BBO).
SM LAG
I vanlig ordning var det juniortätt i SM-finalen för lag under Kristi Himmelfärdshelgen. Det blev också en
gastkramande finish som inte bara höll åskådarna i ett järngrepp under själva spelet, utan längre än så,
eftersom ett domslut fick avgöra vart titlarna skulle hamna.
När röken skingrat sig hade Ola och Mikael Rimstedt med Simon Hult i lag Michielsen försvarat fjolårets
titlar, Scania med Sanna Clementsson tog silver och Alexander Sandin i fjolårets Chairmans-mästarlag
”Stridsvagn” ändade upp på bronsplats.

DIVERSE INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
Våra juniorer krigar framgångsrikt i så många sammanhang att det är omöjligt att lista upp allt utan att
rapporten blir kilometerlång. Man kan bara konstatera att det är många svenska juniorer som satt, och
fortsätter sätta, avtryck på den internationella bridgescenen.
Ett par exempel är Sannas fina seger i Kina med svenska damlaget i december och Adam Stokkas seger
i Sydamerikanska par- och silver i dito lag-mästerskapen nu i maj. Simon Hult med ex-junior Simon
Ekenberg har radat upp internationella segrar och Rimstedtarna skördar också de sina framgångar,
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JSM LAG – INSTÄLLT!!!
I alla positiva strömningar ser vi en negativ sådan: deltagande i JSM-tävlingar.
Förr var JSM en tävling som vilket SM som helst där man via lokala kval och semi fick kämpa sig till en
final och kriga om medaljer. Nu befinner vi oss i en situation där vi inte ens får tag i det minimum antal lag
som krävs för en final – trots att alla anmälda går direkt till final och det i stort sett är gratis att delta!
Norrköping, min egen hemstad, fick förtroendet att arrangera finalen i maj i år. Trots idoga försök gick det
inte att mobilisera ens de 6 lag som krävs för en SM-final. Då hade man dessutom anmält lag med
ganska orutinerade spelare. Från truppen hade 2 lag med juniorlandslagsspelare anmält sig: 2 U21-par
och ett par ur respektive U16 och U26.
I all glans av våra fantastiskt duktiga och framgångsrika landslagsjuniorer ser vi en akut brist på återväxt
med ett par lysande undantag, det främsta stavat ”BK Albrekts” i Varberg.
Detta är en allvarlig signal till SBF att se över om vi inte behöver en (ny?) strategi för att få fler unga att
spela – en erkänt svår uppgift. Detta i tillägg till SBF:s fina och lyckade strategi att få lite äldre personer,
säg 55+, att spela. Att det redan idag görs bra insatser för att få tag i flera unga är ett faktum, men resultatet verkar inte, med några få undantag, så bra. Kan det vara så att vi behöver en mer handfast koordinering och mer synlighet?
Ni förstår säkert vad jag själv tycker. Vad tycker du?

RIKSLÄGER OCH JUNIORHELG I NORRKÖPING
En sak som SBF alltid gjort fint, inte bara i år, är Rikslägret för juniorer. Här får alla juniorer, äldre såväl
som yngre, träffas och ägna sig åt diverse aktiviteter, inte minst olika former av bridge. Fokus ligger på
att ungdomar ska få träffa varandra och ha kul. Under påsken ordnades såväl lägret i Falkenberg under
Björn Sörling och Moa Petersens ledning som JNM par. I linje med JSM var det få anmälningar, och man
fick nöja sig med att spela i U16-klassen där Markus Bertheau och Andreas Abragi tog silver.
När JSM inte kunde genomföras i maj ändrade vi i Norrköping förutsättningarna och bjöd in till en juniorhelg. Fokus blev mer på bridge (6-7 olika tävlingar spelades) än Rikslägret, och gruppen delades in i en
A- och en B-grupp, där B-gruppen bestod av nytillkomna spelare. Mot slutet spelades en individuell
tävling där alla deltog, och vi hade även utomhus grupparbete där åldrarna blandades.
Medan jag själv tog mig an A-gruppen leddes B-gruppen av Janne Malmström och Anders Strömberg;
den senare hade fått med 5 nya spelare från Sundsvall, inte illa! Göran Forss och Marie Åfors var arrangerande värdar. Helgens A-gruppsmästare heter Castor Mann och B-gruppen vanns av Adrian Ljung från
Sundsvall.

BBO-”VM”
Med mycket liten förvarning startade i april ett projekt från WBF om ett BBO-mästerskap. Man tävlar i två
klasser: U16 och U26 med sju kvalmatcher och därefter slutspel i knockouts.
Sverige deltar (förstås) i bägge klasser med ett blandat U26-lag (Ida och Micke, Sanna och Alex, Castor
Erik och Teo) och vårt U16-lag (Markus, Andreas, Isis, Tiger, MayaLo och Andrea). Efter 5 (U26) 6 (U16)
spelade matcher leder U26 sin grupp medan det kan bli tuffare för U16 att gå till slutspel. Vi håller
tummarna – avgörandet sker under första halvan av juni !
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TRÄNINGSUPPLÄGG
Som framgick av höstens uppdatering ställdes höstlägret in för att ersättas av mer riktad träning i de olika
segmenten (16, 21, 26).
LÄGER I VARBERG (april 2018)
Fantastiska BK Albrekts ställde för tredje gången upp som värdar för vårt aprilläger. Janne Malmström,
Gunvor Bengtsson, Britt Björk, Elisabeth Lundqvist och Britt-Marie Warborn är kärnan i staben, men flera
hjälpte till.
Dessvärre sprack ambitionen om att alla klasser kunde vara närvarande, och vi kan bara konstatera att då
framför allt U26 får fler och fler internationella uppdrag och lever på dessa kan vi inte längre räkna med att
kunna ordna truppgemensamma läger.
U21 fick i stället monopol på supertränaren PO Sundelin som tillsammans med Daniel Gullberg och Tom
Gärds gav stark tonvikt till synkronisering/”fine-tuning” inom paren. Detta är superviktigt då våra U21:or har
stora individuella framgångar men inte så stor samspelthet.
Som exempel: spelarna får händer där man får ange vad man skulle öppna med (i första hand, andra hand,
i zonen, i ozon…) och även ”vad tror du att partnern hade öppnat med?”. Sedan jämför man, och viktigast
är förstås att man är på samma våglängd, inte nödvändigtvis att man har bästa systemet.
U16-gruppen fokuserade mer på ”ordning och reda”, lyssna på budgivningen i stället för att bara mekaniskt
spela ut från din sekvens, planera försvaret: hur ska vi beta kontraktet, hur försvarar vi oss mot spärrar och
låter oss inte bjudas ut för lätt (och vem ska agera?), etc.
Ansvaret för U16-gruppen delades mellan Kathrine Bertheau och mig själv.
Vi hade också en ”Vi-som-vill-opp”-grupp med 11-13-åringar från Sundsvall och Varberg. Janne Malmström och Anders Strömberg ledde denna.
I tillägg ledde Eva Abragi teambuildingövningar, vi körde en (utomhus-)orientering och följde också upp
diskussionen om en Etisk policy (se vidare lite senare i brevet).
ISRAELRESA
I februari reste U21: Sanna, Alex, Castor, Erik, Teo och jag själv till Israel och bjöds på boende av det
israeliska förbundet. Vi mötte under två intensiva dagar de duktiga israeliska U21-laget och fick till en
början massivt med stryk, men vände och vann de två sista segmenten.
Vi fick delta i lagets matchuppföljning och kunde då se skillnad i attityder, israelernas uppföljning var mer
att ledaren talade om hur man skulle göra. Vid ett tillfälle ifrågasatte Castor detta, och hade nog i alla fall
delvis rätt i sin analys…
Bristen på samspelthet kom nog allt upp lite i början av matchen, och även viss ”överfantasifull” attityd, där
israelernas disciplinära stil lönade sig bättre.
En heldagsutflykt till Jerusalem och Döda Havet avslutade resan som var givande på många sätt. Förhoppningsvis får vi se israeliska juniorer på festivalen inom en inte alltför avlägsen framtid!
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ETIK OCH SÄKERHET
När vi skärskådat vår verksamhet har vi sett att det saknats riktlinjer för arbetet, såväl på området etik som
säkerhet. Dessa storheter är alltid viktiga, men absolut fundamentala när man arbetar med ungdomar.
Eva Abragi (mamma i U16-truppen) har stor erfarenhet av sådant arbete och har sedan förra sommaren
guidat oss framåt i arbetet.
ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR JUNIORTRUPPEN (AR)
Grundstenarna till AR – som från början kallades ”Codex Ethicus” - togs fram under vårt uppsamlingsläger
på Tofta Gård i juli förra året. Vi hade då arbetat med faktorerna: ”Kommunikation”, ”Samarbete” och ”Tillit”
under något år och sydde nu i en diskussion ihop säcken.
Spelarna fick individuellt, i sina par, och i grupp diskutera vad man tyckte var viktigt: hur man ville bli bemött,
hur laget skulle bete sig och uppfattas av andra. Vi listade det hela och sammanställde till ett ”embryo” och
kompletterade med sådant som ”måste” vara med, inte minst frånvaro av diskriminering och mobbning.
Under säsongen har Eva och jag arbetat vidare med AR och även sänt ut förslag för yttrande till medlemmarna i truppen. Per Leandersson, som UK för SBF, har varit involverad.
AR är ett levande dokument som kan ändras över tid, men som ska finnas med som ”ledstjärna” för vårt
arbete. I juni kommer AR att tillsändas SBFs styrelse för sanktion.
LEDARPOLICY (LP)
LP blir mer ett internt arbetsdokument för lagledning i landslagstruppen. Här kommer vi att lista vad man
ska tänka på som ledare i truppen såväl under säsong som under mästerskap.
SÄKERHETSPOLICY (SP)
I ”AR” stipulerar vi att säkerheten går före alla tävlingshänsyn. I SP går vi ner på detaljnivå.
Det finns många saker som kan hända när man tävlar och reser, och såväl spelare som föräldrar som SBF
ska kunna känna sig trygga att vi ”vet vad vi gör” när vi handhar allt yngre deltagare.
I SP regleras bl a:





Informations- och kommunikationsflöde vid händelser: vem kontaktar vem? Hur tillser vi att rätta
personer får rätt information snabbast möjligt?
Fysisk säkerhet, ex vis truppgenomgång av nödutgångar och samlingsplatser på hotell.
Sjukdom i laget, vem gör vad, vem kontaktas?
Vem informeras om/ansvarar för hänsyn till allergier och behov av speciell medicinering?

Som exempel: en stor olycka som inte omfattar vårt lag inträffar i samma stad. Hur tillser vi att anhöriga
hemma, som vet var vi befinner oss, får informationen om att alla mår bra?
Vi har tack och lov varit förskonade från allvarligare tillbud, men det är ingen ursäkt för att inte ha en struktur
på plats!
Säkerhetspolicyn ska vara klar i god tid före Kina-VM.
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Framåt
Öppna EM lag Ostende juni 2018
För två år sedan fick vi med ett juniorpar till öppna klassens EM: bröderna Rimstedt. Resultatet blev en fin
silvermedalj. När det nu är dags igen för EM, denna gång i Belgien, mönstrar Sverige – nu med ny kapten
Jan Lagerman - ännu fler juniorer! I tillägg till Mikael och Ola spelar även ”Simonerna” Hult (junior) och
Ekenberg (ett år för gammal). ”Gamlingarna” (!) Fredrik Nyström och Johan Upmark är lagkamrater i ett
förtroendeingivande lag för ytterligare medaljer och VM-plats!
Örebro
Medan 5/6 av U26-laget spelar National i Atlanta så möts resten av truppen under Festivalveckan i Örebro
i slutet av juli/början av augusti. Förutom Chairman’s Cup kommer vi att ordna diverse aktiviteter, och
kanske börja lägga oss och gå upp tidigare mot slutet av veckan, detta för att börja tidsomställningen…

Kina-VM
Den 6 augusti, dagen efter festivalveckans slut, flyger truppen ner till Shanghai fvb till förorten (bara ”några
miljoner invånare”) Suzhou som har påståtts vara ett Kinas ”Venedig”. Då vi är på plats tisdag eftermiddag
den 7:e har vi en natts sömn fram till invigningen och två nätters sömn till spelstart den 9:e.
U26 och U21 spelar fram till lördag 18:e medan U16 avslutas den 15:e. En kvalserie inleder, och till skillnad
från EM (som bara är en serie) följer sedan knockout-slutspelsmatcher.
Våra U26 tillhör förstås favoriterna, men framför allt USA lär bli tuffa, och om Frankrike mönstrar lika bra
lag som i EM förra året blir de också starka motståndare, liksom Nederländerna.
U21 är svårare att tippa, eftersom våra spelare ännu är rätt ojämna. Som bekant blev ju förra årets EM ett
”ner som en pannkaka men sen upp som en sol” med synnerligen fin utgång. Kan laget fokusera och spela
på sin topp ska vi absolut gå till slutspel och kunna konkurrera om medalj.
Om U21 är svårt så är U16 än svårare. Våra ”kidz” har förstås gått fram, men det är nästan häpnadsväckande hur andra nationer också gjort det. För några år sedan vann man klassen mer eller mindre på att
kunna slå en mask, nu bjuder och spelar man med betydligt större vana och förtroende. Vi håller tummarna
för en framskjuten placering och erfarenhet för våra fina spelare!
Med på färden är trotjänare coach Tom Gärds, U16-kapten Kathrine Bertheau, U-16-coach Eva Abragi,
U21-coach Lars Nilsson och Janne Malmström (som trots att han nästan personligen står bakom två av
paren inte varit med på något mästerskap tidigare). Ytterligare tre föräldrar ur U16-truppen följer med.
Håll tummarna och kolla hemsidorna för rapporter och uppgifter om när våra lag spelar på BBO!!
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Ekonomi
Då SBFs budgetanslag till oss ökat ser situationen ljus ut och vi har inför sommaren inte knaprat nämnvärt
på Truppfonden, det kommer vi dock att ha gjort lite mer efter Örebroveckan.
När maj månad är slut har vi ”gjort av” med nästan precis vår SBF-budget på 100000 kr. Detta är under
förväntan och beror främst på två faktorer: U16 gjorde ingen resa på våren (det fanns inte tid med alla läger
och JNM) och U26 deltog inte på vårlägret.
Efter Kina-VM får truppledningen planera för nästa säsong som kommer att bli en utmaning då 2/6 av U26
faller för åldersstrecket och även frånfall på U16-sidan ligger i korten.
OBS att som alltid utgår inga personliga honorar ur vare sig budgeten eller Truppfonden.

Ett stort tack
Jag kan faktiskt bara kopiera in vad jag skrev i december-uppdateringen:
”Slutligen ett stort tack till dig som bidragit. Jag tror på fortsatta framgångar för våra fina bridge-ungdomar,
men våra konkurrenter blir bara bättre och bättre, så det måste även vi bli!
Har du synpunkter, frågor eller kritik ber jag dig inte tveka att ta kontakt via martin.lofgren@yahoo.se .
Har du en slant att avvara: låt slanten slinta in på 5666-0434 : ange ”Truppfonden”! ”

Jag önskar dig, din familj och vänner en fin sommar och hoppas se alla under Örebrofestivalen!

Martin
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