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6.3 FÖRTÄRING OCH MATERIEL 

När vi arbetar med juniorbridge och med skolungdomar finns det några saker som avviker mot det 
normala. Vi kan nästan alltid förutsätta två saker, nämligen att de har aldrig har några pengar och är 
alltid är hungriga. 
 
Detta är två delar som vi därför måste planera med. Om vi har aktiviteter på klubben så bör det 
finnas någon form av mellanmål för dem. Det normala om vi arrangerar något på klubben som ligger 
utanför lektionstid och kanske innan de ska hem för dagen så bör det finnas smörgås/dryck eller 
något liknande så de kan stilla sin hunger och istället för att fundera på mat kan tillgodogöra sig sin 
bridgeutbildning. Det behöver inte vara något extravagant och det räcker med att ställa fram en ost, 
lite skinka, smör och bröd så får de ”mecka sitt eget fika”.  

I såväl Danmark som i Norge har man provat på Pizzabridge på fredag eftermiddagar, med stor 
framgång, som kanske kan vara ett koncept att testa. Gör upp ett avtal med någon lokal pizzabagare 
så kan ni nog få det till riktigt låga kostnader tom. 
 
I övrigt vad gäller material är det ju inget problem om vi är på vår lokala klubb, är vi i andra lokaler 
måste det säkerhetsställas att vi har bord, budlådor och brickor så att vi klarar av att genomföra den 
verksamhet som är planeras.  
 
Har vi Bridgepartner eller liknande som budlådor kan vi i det fall vi är i en skola använda deras vanliga 
bord för att slippa kånka på dem. Vid sådan återkommande verksamhet kan det dock vara så att 
klubben bör investera i att sätta ett begagnat bridgebord med budlådor i något av skolans 
uppehållsrum eller liknande där de kan sätta sig att spela tillsammans då de har tid över.  
 
I övrigt finner du i denna pärm under, kapitel 8 övrigt, det mesta som rör juniorbridge och hjälpmedel 
för dem att komma igång. Du finner poängguider, trappor, protokoll, mm.  

 


