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8.6 JUNIORSIDOR PÅ www.svenskbridge.se 

På www.svenskbridge.se finns en helt egen sektion som bara handlar om juniorbridge. Du finner 
sidorna genom att klicka på Medlem i toppmenyn och därefter välja juniorer som kommer upp i den 
undermeny som då visas.   
 
På dessa sidor samlas och katalogiseras allt som rör juniorbridge under sex (sju) rubriker och under 
respektive rubrik döljs en mängd innehåll.   

Sitekarta 
JUNIOR 
 
HEM  INFO NYHETER TÄVLING LANDSLAG PROJEKT LÄGER 
  KONTAKT  AKTUELLT  KALENDER KALENDER  INFO VÅR (Påsklov) 
  >NBU  PAR TRÄNING ANMÄLAN.  HÖST (Nov) 
  >EBL   >JSM LANDSLAG PROJEKT EBL CAMP 
  >WBF    >JNM >U13 MATERIAL 
 JK   >JEM >U16 >Juniorpärm 
 PROTOKOLL  >JVM >U21 >MiniBridge 
 ÅLDER  LAG >U26 >>Kursbok 
  BIDRAG  >JSM >U26 Girls >>Lärarhandledning 
  ARKIV  >JNM >Truppuppg. >>Givar (för dupli.) 
  >Juniorlåda  >JEM >System >>Powerpoint 
    >JVM >Pos givar >Termin 1 ST 
    UNIVERSITET  >>Kursbok 
    >EBL Truppuppg. >>Lärarhandledning 
    >WBF under klass >>Givar (för dupli.) 
    INTERNET  >>Powerpoint 
    >BBO  >Termin 2 BG 
    >SYNREY  >>Kursbok 
      >>Lärarhandledning 
      >>Givar (för dupli.) 
      >>Powerpoint 
      >Beställningar 
      >Nedladdning 
 
Hem är bara en knapp för att ta sig åter till första sidan, de efterföljande sex innehåller allt relevant 
rörande juniorbridge. Info innehåller generell information om juniorbridge, länkar, kontakter och 
fungerar som arkiv för historiskt material. Det samlar också ihop det som händer i förbundets 
juniorkommitté. Under Nyheter publiceras artiklar om juniorbridge, ibland hamnar de bara där men 
oftast hör de samman med någon av de andra huvudrubrikerna. Ex. om förbundets juniorkommitté 
haft ett sammanträde och det kommer ett protokoll kommer det dels hamna som en nyhet och dels 
hamna under Protokoll i info. Tävling samlar ihop allt som handlar om tävlingsbridge nationellt och 
internationellt för våra juniorer. Landslag rör allt som är under året och våra juniorlandslag som inte 
är en tävling eller ett mästerskap. Projekt handlar och innehåller allt som en klubb/funktionär kan 
behöva för att sätta samman ett juniorprojekt på klubben, i skolan, fritidsgård, hemma vid 
köksbordet eller var det nu kan vara. Den sista rubriken är Läger och innehåller information om våra 
svenska och de internationella läger som finns att tillgå för våra juniorer. 
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