
BRIDGE - The #1 Mindsport  
 

1.1 ALLMÄNT OM JUNIORBRIDGE 

 
Vem är junior? 
I sinnet och i sättet att agera vid bridgebordet är det många av oss som är juniorer. Men faktum är 
att det finns en åldersgräns och den är t.o.m. det år man fyller 25 år.   

Historia 
Fram till slutet av 90-talet hade vi faktiskt två bridgeförbund i Sverige, dels Sveriges Bridgeförbund, 
som vi då hette, och dels Sveriges Ungdomsbridgeförbund.  

I takt med allt färre juniorer och allt större administrationskrav från såväl stat som kommuner och 
landsting beslutade eniga riksstämmor att lägga ned ungdomsbridgeförbundet och att det skulle gå 
upp i ”moderförbundet”. Detta skedde i tron att våra bridgeklubbar skulle axla manteln och driva 
arbetet vidare med juniorbridge, utan att behöva fylla i en massa bidragsansökningar och uppfylla 
andra krav. De bidrag som gavs ”åts” i princip upp av administrationen kring det hela.  
 
Med facit i hand kanske det inte var så begåvat att lägga ned ungdomsbridgeförbundet. Ungdoms-
frågorna har verkligen inte stått i fokus under första delen av 2000-talet, detta till trots de väldigt 
stora internationella framgångarna på juniorsidan. 
 
Egen tävlingsklass 
Juniorerna har flera egna tävlingsklasser, precis som veteraner, damer och mixed. Internationellt är 
dessa är U26, U21 och U16 och försök görs med U13. Vid sidan om det hela finns en extra U26 klass 
för tjejer. I varje klass tävlas det såväl i par- som lag. 
Nationellt har våra juniorer två SM-tävlingar, JSM-lag och JSM-par. Dessa arrangeras normalt sett i 
trakterna av maj för lag och september för par. Att dessa tävlingar inte arrangeras på 
bridgefestivalen beror på att många av våra duktiga juniorer vill vara med och tävla i de ”stora SM-
tävlingarna”. 
 
Riksläger är ett annat arrangemang som entydigt riktar sig till kategorin juniorer. Det är dessutom så 
att det arrangeras NM för juniorer. Vartannat år står vi som värdar för JNM par den ligger alltid i 
kombination med rikslägret och det arrangeras under påskhelgen. Under hösten arrangeras också ett 
läger under höstlovet som normalt sett är i november.  
 
I samband med EM Par arrangeras också ett internationellt riksläger av EBL. 
 
På lokal nivå 
Från Svenska Bridgeförbundets sida uppmuntrar vi och försöker hjälpa och bistå alla klubbar och 
enskilda som vill komma igång med juniorbridge. Framförallt kommer hjälpen i form av material och 
andra resurser för att kunna genomföra det hela, själva jobbet måste dock ske lokalt av den lokala 
klubben och lokala funktionärer. Att lokalt ordna egna tillfällen där juniorerna kan träffas, få träna 
och utvecklas i egen takt är något som man borde göra så snart man har ett bord igång. 

På digital nivå 
BBO, Synrey och Funbridge (med flera) är några portaler på Internet där man kan spela bridge. Tex 
finns på BBO rena juniorklubbar där juniorer möts, träffas och spelar. Då accessen är så enkel att det 
räcker med en surfplatta, dator eller telefon är det ett utmärkt tillfälle dels för utbildning men också 
för att kunna tränings- eller tävlingsspela.   


