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5.1 PRESSMEDDELANDE INFÖR JUNIORPROJEKT 

 

Klubbens namn 
Kontaktperson 
E-post 
Telefonnummer 

     [Ort och datum] 

P R E S S M E D D E L A N D E  
[Klubbens namn] vill glädjande meddela att i samarbete med [skolans namn] kommer nu elever vid 
[skolan-skolorna] att på lektionstid kunna erbjuda Bridge på schemat via Elevens Eget Val.    

Bridge på Schemat kommer att erbjudas eleverna i årskurserna [X-X-X] och verksamheten kommer 
att påbörjas [datum], ni är välkomna att kontakta undertecknad för mer information.  

Bridge på Schemat leder till generellt sätt bättre studieresultat sett över alla ämnen via 
undersökningar gjorda i USA då det ger många positiva sidoeffekter – se bifogad bilaga med fakta. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

[NAMN] 
[KLUBBENS NAMN]   

 

 
Bifoga: Faktabilagan, sidan två i detta dokument. 
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FAKTA OM BRIDGE 
Förutom att Bridge är en fördelaktig sport som inte riskerar ge några skador har det en hög 
trivselfaktor som man kan ha glädje av vart man än åker i världen och oavsett ålder.  
 
Bridge hjälper barn- och ungdomar med att utveckla sitt tävlingssinne, lära sig arbeta proaktivt, 
bygga upp sitt självförtroende och lära sig bemästra framgångar och förluster samtidigt som man 
tvingas fatta beslut och ta ansvar såväl individuellt som i samarbete med andra.  
 
Direkt konkreta effekter som Bridge medför:  
* Utveckling av strategiskt tänkande: Upptäckt, analys, slutsatser och genomförande av en plan.  
* Användande av logiskt, och såväl långt- som korttidsminne.  
* Lärande kring att praktiskt använda sig av statistiska analyser.  
* Djupare kunskap kring aritmetiska operationer.  
* Förbättrad förmåga till koncentration  
* Förbättrad förmåga till självkontroll  
* Utveckling av förmågan att kunna lägga upp en plan/strategi  
* Ökad produktivitet  
 
Fördelar som Bridgen ger till ungdomar i skolan:  
* Ta ansvar för ”laget”  
* Utveckling av det logiska tänkandet  
* Lära sig att följa etiska regler  
* Utveckla sina egenskaper att kommunicera och agera med andra i grupp  
* Lära sig ta hand om fram- och motgångar  
* Att ta andra personer med i beräkningen, inte bara egot. 

Svensk juniorbridge – världens bästa 
Sverige tillhör den absoluta världseliten i juniorbridge. Här kommer medaljer noterade från 2010 och 
framåt.  

År  Tävling  Klass  Valör 
2017 JEM lag U26 Guld 
 JEM lag U21 Guld 
 JVM par U26 Guld 
2016  JVM lag  U26  Brons 

JEM par  U26  Guld 
2015  JEM lag  U26  Silver 

JEM lag  U21  Silver 
JEM lag  U16  Brons 
JVM lag  U26  Guld 
JVM lag  U26  Brons 
JVM par  U26  Guld 

2014  JVM lag  U21  Guld 
JEM par  U21  Guld 

2013  JEM lag  U21  Guld 
2012  JEM par  U21  Brons 
2011  JEM Lag  U21  Brons 
2010  JEM par  U21  Guld 


