
BRIDGE - The #1 Mindsport 

6.1 VARFÖR SKA VI ARBETA MED JUNIORER? 

Det långsiktiga målet är självklart våra lokala bridgeklubbars överlevnad. Utan ett tillskott av nya 
spelare kommer klubben att tyna bort i takt med att medlemmarna försvinner. Ju yngre våra nya 
medlemmar är ju längre kommer de vara kvar som aktiva spelare/funktionärer.  

Det kortsiktiga målet är att föryngra våra bridgeklubbar. En nödvändig åtgärd om vi inte vill vara en 
renodlad pensionärsverksamhet, en generationsövergripande mix är att föredra där ungdomen 
kommer in och vitaliserar. En effekt som flera märkt är att om vi fokuserar på barnen i familjen, dvs. 
juniorerna, så kommer ibland också såväl föräldrar som mor- och farföräldrar in i bilden och snart 
spelar hela familjen bridge.  
 
Sammanfattningsvis handlar juniorbridge om två saker. Ett rekrytera och två föryngra. 

En liten varning… 
Vi ska dock vara klar över en faktor. Juniorer eller yngre idag, och framförallt om de är i skolans värld 
så är de väldigt rörliga. Det gör att det kan vara väldigt otacksamt att arbeta med juniorbridge, du 
jobbar och sliter vecka ut och vecka in och de inte bara lär sig spela de börjar också spela på er klubb 
för att sedan plötsligt vara helt borta. De har flyttat till någon annan ort för att studera vidare på 
högskolor, universitet etc eller börjat arbeta/bilda familj där. 

Oavsett vad som händer är det något man måste acceptera, många gånger flyttar de tillbaka till sin 
hemort efter avslutade studier och livet har lugnat ned sig. Då kan det mycket väl hända att man får 
tillbaka sina adepter. Men här är det långa tider och många år kan rulla mellan de olika faserna. Själv-
klart kan det också vara så att om man har tur får man någon som junior som flyttar in också och 
börjar spela på sin nya ort.  

 
Återkomst 
Det är helt säkert dock att har man en gång lärt sig spela bridge är det enklare att rekrytera dem åter 
då de är medelålders eller äldre än att de inte alls lärt sig vårt ädla spel.  
 
Avslutningsvis 
Rent samhällsmässigt borde vi ha ett ansvar när vi vet att vi har en sport, idrott, aktivitet, kalla det för 
vad vi vill som kommer att leda till så mycket gott för de som är yngre. Med de goda effekter bridgen 
har vore det snudd på ”tjänstefel” att inte se till att så många som möjligt får chansen, istället för att 
sitta själv i någon soffa och knäppa på en telefon eller en I-pad.   
 
 


