
 

 

Minnesanteckningar från möte med SBF:s juniorkommitté via MS Teams, måndagen den 
7:e mars 2022 

1. Välkomnande av deltagare 
Ordföranden Eva Abragi hälsade deltagarna till mötet välkomna. Närvarande var Eva 
Abragi, Micke Melander, Sigrid Svensson, Ping Huang, Allan Nouri. 
 

2. Val av sekreterare 
Allan Nouri valdes till sekreterare för mötet. 
 

3. Riksläger i Värnamo (uppdatering) 
Från juniorkommitténs senaste möte framkom det att Värnamo vill ordna riksläger 
våren 2022, och kan förse lägerdeltagare och ansvariga med logi, transport och mat. 
Till det behövs ledare för själva spelet och aktiviteterna på lägret. JK beslutade att 
arbeta med att lägga upp ett schema för rikslägret, och att hitta ledare för workshops. 
 
Vi avvaktar med att söka ledare tills vidare grund av att lägret krockar med SM-finalen. 
Frågan om brickläggning, tävlingsledare, administration, budget samt upplägg av 
workshops diskuterades av JK: 
 
Beslut:  
Brickläggning: JK arbetar under antagandet att brickläggningsmaskin kommer att 
finnas på tillgänglig på plats, eller att en sådan går att få tag på i Jönköping eller annan 
närliggande ort. Sigrid frågar. 
Tävlingsledare: Tuve Gustavsson tillfrågats att jobba som tävlingsledare, men Sigrid 
kan arbeta som tävlingsledare som reservplan. 
Administrativt: Anmälan till rikslägret görs via SBF:s hemsida. Efter anmälan får 
deltagare en blankett med hälsodeklaration, kontaktuppgifter till anhöriga, samt 
GDPR-medgivande. Sigrid kommer att skapa en inbjudan som kan läggas upp på 
förbundets hemsida. I anmälan, eller i anslutning till anmälan, kommer det att finnas 
en påminnelse om att lägerdeltagare söker bidrag främst från klubben eller distriktet.  
Budget: JK beslutar att kostnaden blir 500 SEK per lägerdeltagare för två nätter. 
Upplägg av lägret: Rikslägret kommer att hållas från den 26:e maj till och med 28:e 
maj i Värnamo. Lägret börjar vid lunchtid den 26:e, och avslutar vid lunchtid den 28:e. 
          Efter utvärdering av deltagarnas synpunkter på det senaste rikslägret 
bestämmer JK att hålla två sessioner med workshops. Den första workshoppen hålls 
den första dagen på lägret, och den andra på den andra dagen. Lägerdeltagarna 
kommer att delas in i fyra grupper: svår, medel, lite lättare, samt minibridge. Sigrid 
och Ping har meddelat att de eventuellt kan ansvara för gruppen lite lättare, 
respektive minibridge. Workshopledare för övriga grupper eftersöks fortfarande, och 
JK förutsätter att ett mer konkret beslut kan fattas ju närmare SM lider mot sitt slut. 

  



 

 

4. Riksläger i Stockholm 
Det finns intresse för att hålla årets andra riksläger i Stockholm, vecka 43 i år. JK 
diskuterar att tillfråga St Eriks bridgeklubb om möjligheten förutsatt att praktiska 
frågor kring ett riksläger, såsom idéer för upplägg, ordnande av logi och mat går att 
lösa på ett bra sätt. Exempelvis diskuterades boende på närliggande vandrarhem. 

5.  
Beslut: Att tillfråga St Eriks bridgeklubb 

6. Mentorsprogram 
Då Björn Sörling har det främsta ansvaret för mentorsprogrammet, och han ej var 
närvarande, och ingen ytterligare information har tillkommit, bordlades denna 
mötespunkt. 
 

7. Ansökan ur Juniorfonden 
Inga ansökningar om bidrag ur Juniorfonden har kommit in. Däremot lyfte Ping fram 
frågan om man kan göra ansökan ur juniorfonden för bidrag till riksläger. Micke 
svarade att bidrag för deltagande i riksläger i första hand sökes från den lokala 
klubben eller distriktet. 
 
De fonder som JK ansvarar för och som riktar sig till juniorer är: 
Juniorfonden - den stora fonden som riktar sig till alla juniorer 
Magnus Göranssons fond - riktar sig till de juniorer som ligger strax under elitjuniorer 
Janne Malmströms fond - riktar sig till yngre juniorer   
 

8. Medlemsregistret och juniorsiffrorna 
Micke redogjorde kort för medlemsstatistiken, och nämnde i första hand den 
juniorsatsning som görs i Norrtälje, i ledning av Göran Mattsson. Den siffra JK har fått 
in är att vi har fått 80 stycken nya juniorer sedan 1:a september. Denna tillströmning 
av nya juniorer är väldigt positiv, och måste bekräftas. 

9.  
Beslut: Sigrid har kontakt med Norrtälje. Framgångar kommer vi vilja kommunicera via 
förbundets tidning och på hemsidan, för att visa upp juniorverksamheten i Sverige, 
och inspirera framtida eldsjälar att engagera sig i juniorverksamheten. 
 

  



 

 

10. Information 

a. SOS Junior: 
Sigrid berättar att hon har kommunicerat med BK Albrekts, för att dra 
slutsatser och ta lärdomar från deras framgångar i juniorarbetet. Hon har 
också pratat med klubbar i Göteborg, Malmö, Hovmantorp och Åhus, efter 
förfrågan om att isjösätta satsningar på dessa orter. Minibridgeprojektet kan 
med fördel användas där. Sigrid avslutar med att säga att något som vore bra 
som en språngbräda för satsningar på juniorverksamhet i dessa platser är om 
man kunde engagera de juniorer som redan finns där. 
 

b. Nordic Junior Camp: 
Det danska bridgeförbundet har hört av sig och meddelat att Nordic Junior 
Camp inte kommer att hållas, på grund av för lågt intresse. År 2023 kommer 
dock NM att hållas för alla kategorier, och detta i Sverige. Den stora frågan är 
hur detta ska läggas upp, framför allt frågan om Nordic Junior Camp ska hållas i 
samband med ”vanliga” NM eller om det ska hållas separat. 
 
Fördelarna med ett sådant upplägg, såsom att juniorer kan tycka att det är kul 
att ta del av de mer erfarnas spel, vägdes gentemot nackdelarna, exempelvis 
att man kanske inte kommer att kunna fokusera för fullt på juniorerna om det 
hålls samtidigt som vanliga NM. Dock lades inget konkret förslag på upplägg 
fram. 
 

11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp på detta möte. 
 

12.  Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas den 11:e april 2022. 
 
 
  


