
DISTRIKTSTRÄFFEN 2020 
 

VÄLKOMMEN TILL ÖREBRO 
Vi önskar dig varmt välkommen till Distriktsträffen 2020 på Scandic Väst Hotell i Örebro den  
7-8 november. Här följer mer information om träffen som tidigare utlovats. 
 
Programmet blir i korthet så här: 

För er som kommer på fredagen erbjuds middag kl 19.00 på hotellet. Efter middagen kommer Linnea  
Edlund att utmana våra geniknölar i en kort lag-frågesport som en liten uppmjukning inför våra möten, det 
blir förstås också tid att möta ”gamla bekanta”.

Lördag morgon ansluter några till och 10.00 öppnar vi upp första programpunkten. Efter en kort inledning 
kommer vi att gå direkt på en av våra största utmaningar just nu: hur vi tacklat och kommer att tackla  
pandemisituationen, sett ur ett bridgeperspektiv. 

Förmiddagen avslutas med att se på det föregående verksamhetsåret. Du har i de bilagor som distribue-
rats fått en PDF-fil som heter ”Handlingar Riksstämman 2021”, denna innehåller allt som rör föregående 
verksamhetsår och som tillsammans med det verksamhetsår som just påbörjats ska upp till granskning och 
beslut i nästa års Riksstämma. 

Efter lunch sätter vi igång de fem ”workshops” som dominerar resten av Distriktsträffen. Du får själv välja 
fyra av dessa att ”besöka” inom pass på en timme – se programmet i punktform, och ämnena är sådana 
som kommit upp i de träffar med distrikten som avhölls i maj och juni i år. 

Ni kommer också att få stifta bekantskap med Birgitta Lagnell, ledare för en ny arbetsgrupp inom  
Medlems-kommittén som ser på frågor och utmaningar vad gäller en av de kanske viktigaste grupperna av 
spelare: seniorer/pensionärer. Dagen rundas av med middag och fria övningar.

Söndag morgon fortsätter våra workshops, dessa ska även sammanfattas i gemensam diskussion och bilda 
underlag för styrelsens fortsatta strategiarbete. Det kommer även att hållas ett pass om projektet  
”Rekryteringskedjan” och ett om juniorsituationen i Sverige och projekt ”SOS Junior”.

Efter en slutsummering och några ord om hur vi går vidare är planen att avsluta Distriktsträffen 2020 strax 
före kl 15.

Det kan inte nog betonas hur viktigt det är med din aktiva medverkan och att du tar dig tid att se igenom de 
frågeställningar du finner längre fram i detta dokument. Det är också viktigt att du kan presentera utma-
ningar och lösningar ni dryftat inom ditt distrikt – vi kan alla lära av varandra!

Mycket välkommen! 
 
 
 
Martin Löfgren 
Ordförande 
Svenska Bridgeförbundet



Lördag 7 november 
10.00-10.15 Välkommen till distriktsträffen 2020
10.15-12.00 Uppstart av vår verksamhet efter/under Covid-19   
12.00-13.00 Redovisning av verksamhetsåret 2019-2020, verksamhet, ekonomi etc
13.00-14.15 Lunch   
14.15-14.30 Introduktion till Workshops  
14.30-15.30 Workshop -  Pass 1 
15.30-16.45 Workshop -  Pass 2
16.45-17.15 Seniorbridge  
17.15-18.15 Workshop -  Pass 3    
19.00- Middag   
    
Söndag 8 november   
09.00-09.15 Uppstart, ihopsamling   
09.15-10.15 Workshop -  Pass 4   
10.15-10.30 Kaffe   
10.30-11.00 Rekryteringskedjan  
11.00-12.00 Genomgång av Workshops
12.00-12.30 Juniorsituationen i Sverige och ”SOS Junior” 
12.30-13.30 Lunch   
13.30-14.15 Genomgång av Workshops  
14.15-14.45 Sammanfattning, hur går vi vidare och avslutning
 
 
Om du har frågor eller funderingar kontakta Micke Melander, mme@svenskbridge.se. 
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Program



DISTRIKTSTRÄFFEN 2020

Delegater från distrikten
Bohuslän - Dal 
1. Ole J Jensen 
2. Florence Fridén  
Dalabridgen 
3.  Peter Johansson 
Gävleborg 
4. Zennica Hammar
5. Marianne Melchior Ericson 
Halland & Göteborg  
6. Roger Wiklund
Jämtland-Härjedalen 
7.  Bo Jonsson 
8. Mia Breding 
Jönköping 
9. Peter Bäckstrand 
10. Jan Johansson 
Medelpad 
11. Per Jansson 
12. Kent Sjöberg 
Mälardalen 
13. Peter Ekendahl 
14. Birgitta Samuelsson 
Norrbotten 
15. Anders Landmark 
Skåne 
16. Dan Nilsson
17. Anders Nordberg  
Stockholm
18. Marie Berg 
19. Karl Persson 
20. Åsa Trollborg 
Sydöstra 
21. Roger Rundkvist 
22. Kenneth Andersson 
Uppland 
23. Ping Huang 
Värmland - Dal 
24. Jerry Eklöf 
25. Gösta Frödin 
Örebro 
26. Irene Håberger  
27. Ylva Källqvist 
Östra Mellansvenska 
28. Per Malmström 
29. Lars-Magnus Gustafsson 
 

Deltagarförteckning
Styrelsen
30. Martin Löfgren
31. Carl Ragnarsson
32. Rolf Scherdin  
33. Kathrine Bertheau 
34. Linnea Edlund 
35. Eva Abragi 
36. Simon Granath  
 
Anställd personal
37. Suzanne Lemborn 
38. Johan Grönkvist 
39. Micke Melander 
40. Thomas Winther 
41. Micael Svensson 
42. Gunnel Hahne 
 
Övriga 
43. Mårten Gustawsson 
44. Peter Ventura 
45. Birgitta Lagnell  
 
__________________________________________ 
 
För mer information kring de som deltar se: 
www.svenskbridge.se/distriktsträffen-2020



DISTRIKTSTRÄFFEN 2020

Föreberedelser för dig som  
distriktsdelegat
Uppgift 1 – Till punkten: ”Uppstart av vår verksamhet under/efter 
pandemin”
Var beredd att delta i diskussion om hur tankarna går i ditt distrikt vad gäller nedanstående, men också 
andra Covid19-relaterade frågor som berör bridgen och verksamheten!

• I vilken grad har distriktets klubbar startat upp sin verksamhet igen?
• På vilket sätt har de startat upp?
• Vilka är de vanligaste frågorna som dyker upp inför ett återöppnande och vilka svar kan vi ge? 

Vi önskar några korta ord från varje distrikt under denna programpunkt, där alla får rapportera status från 
sitt område.

Uppgift 2 – Workshoptema 1: Engagemang
I vår ideella organisation hänger mycket på frivilligt och lågt, eller obetalt arbete. Ofta blir det en eller ett 
par personer som drar ett tungt lass – så länge de orkar. Hittar man då ingen ny kraft går klubben in i en 
”ond cirkel”, tills man eventuellt finner någon som lyfter upp igen.

• Hur allvarligt ser ni på detta i ditt distrikt och dess klubbar?
• Har ni diskuterat möjliga lösningar eller förbättringsmöjligheter?

Uppgift 3 – Workshoptema 2: Synlighet
För bara några decennier sedan visste de flesta var ”bridge” var för något. Idag känner en skrämmande stor 
del av befolkningen inte till det. Bland unga finns det idag t o m de som inte vet vad en kortlek egentligen är 
för något.

Samtidigt skapar andra sporter rubriker och rapporterar framgångar i parti och minut i media. Det verkar 
inte spela någon roll om vi ens vinner OS i bridge eller blir Världsmästare. Det är alltså oftast tyst på bridge-
fronten. 

• Hur arbetar ni i ert distrikt på synlighet?
• Hur ser ni på lokal synlighet jämfört med den större? (Lokala nyheter, tidningar, etc)
• Kan synlighet och kunskap om vad bridge är arbetas på med mindre medel/i mindre sammanhang?
 
Uppgift 4 – Workshoptema 3: Bridge som tävlingssport
Vi marknadsför bridge som ”världens bästa tankesport”. En sport har ett tävlingsmoment som utmanar och 
gör aktiviteten ännu mer spännande än en rent intellektuell och/eller social övning. Flera har framhållit 
att vi för att skapa trivsel tonat ned tävlingsmomentet och att detta på lång sikt kan vara skadligt för såväl 
bridgen som SBF.

Men å andra sidan måste vi vara måna om just trivseln så att alla känner sig välkomna och att man får en 
lagom utmaning för sin egen nivå i välkomnande miljö.

Medan många silvertävlingar ställs in runt om i landet finns det ett antal tävlingar direkt riktade till ”medel-
spelare” som drar fulla hus. 

• Håller tävlingsmomentet på att tonas ned? 
• Hur diskuterar ni i ert distrikt om hur man gör tävlandet attraktivt?



Uppgift 5 – Workshoptema 4: Bridgens status
Ligger det i vårt intresse att höja bridgens status, och hur gör man det? Kan vi få det mer attraktivt och ef-
tersträvansvärt att vilja bli bridgespelare? Har de som påstår att bridgens status minskat rätt?

• Vad skulle kunna ligga i begreppet ”status” för bridgen?
• Hur får vi funktionärsuppdrag att kännas ”statusfyllda” (TL, Bridgelärare, övriga funktionärer)? 

Uppgift 6 – Workshoptema 5: Hur påverkar oss den digitala världen?
Onlinebridge har funnits i många år, men det är med Covid-pandemin som Bridgesverige hastigt ”slungats 
ut” i internetrymden. Idag är onlinebridge en räddningsplanka för dem som inte kan eller vill/vågar gå till 
en bridgeklubbs lokaler, och flera klubbar har kunnat åtminstone delfinansiera sina fasta kostnader med 
intäkter från exempelvis BBO.

Målet måste förstås vara att komma igång med normalt klubbspel igen. Men kommer verkligheten att se 
likadan ut efter pandemin?

Om vi antar att onlinebridge kommer att spela en viktigare roll efter pandemin än före den, hur kan vi se till 
att vi får bäst användning för den?

• Hur ser onlinespelet ut i ditt distrikt/din klubb? Har märkbara intäkter kunnat genereras?
• Hur ser du på onlinespelarnas attityd till att gå tillbaka till klubbarna? Hur kan onlinebridge och livebridge  
    på klubben komplettera varandra? 
• Vilka områden mer än direkt spel online ser du som viktiga att studera och lära oss mer av?
 
Uppgift 7 – Formulera frågor och synpunkter
Du har nu fått stifta bekantskap med det innehåll som kommer att diskuteras på våra workshoppar. 

Eftersom slutsatser, synpunkter och nya frågor kommer att bilda grunden för styrelsens fortsatta arbete och 
grunden för diskussion och framtidsbeslut i Riksstämman 2021 är det givetvis mycket viktigt att alla har fått 
och utnyttjat möjligheten att framföra sådana och diskutera möjliga vägar framåt.

Tänk gärna här även på samspelet mellan klubbar och distrikt, mellan olika distrikt regionalt och mellan 
förbundet och de övriga nivåerna!

Vi önskar att du diskuterar frågorna inom distriktet och tar med, gärna skriftligt, frågor och synpunkter till 
Distriktsträffen. 

Om något inte är klart uppmanar vi dig att ta kontakt med Micke Melander för att försöka tydlig- eller klar-
göra frågeställningarna.

En återkoppling från Distriktsträffen och vidare avstämningar under verksamhetsåret kommer att ske.

VI HOPPAS ATT ALLA DISTRIKT OCH DE KLUBBAR SOM DE REPRESENTERAR VILL VARA MED 
OCH FORMULERA VÅR VÄG FRAMÅT!


