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MÖTE 2, VERKSAMHETSÅRET 2020/2021 

   Tid: 19.00–20.10 

Närvarande (per videokonferens): Micke Melander (M.M.), Eva Abragi (E.A.), Björn Sörling 

(B.S.), Ida Grönkvist (I.G.), Peter Swensson (P.S) och Sven-Anders Eskilsson (S.E.). 

1. E.A. redogör för dagordningen. 

• I.G. väljs till protokollförare. 

 

2. E.A. introducerar JK:s nya medlemmar, Sven-Anders Eskilsson och Peter Swensson. I 

och med att Mats Engman har slutat arbeta för förbundet är även Micke Melander 

tillbaka som förbundets kontaktperson i JK.  

 

3. E.A. berättar för JK:s nya medlemmar om den verksamhetsplan JK lagt upp tidigare 

(det s.k. årshjulet) och de planer som har funnits för att arrangera JSM-par i början på 

år 2021 för att fortsättningsvis förlägga tävlingen till det första kvartalet på varje år. 

JK beslutade vid sitt senaste möte att inte arrangera JSM-par den 30–31 januari 2021 

med hänsyn till det rådande läget. Några alternativa möjligheter till att arrangera 

tävlingen senare under året utreds. En diskussion förs om möjligheterna att arrangera 

JSM-par under sommaren eller hösten och under vilka former detta skulle vara 

möjligt. JK är eniga om att målet framåt fortsatt är att kunna arrangera en SM-tävling 

live någon gång under 2021 då JK:s uppfattning är att det är vad juniorerna helst vill.  

• JK fortsätter utreda möjligheterna för att arrangera tävlingen exempelvis i 

samband med Ölandsveckan eller Falkenbergsveckan och vad det skulle kräva 

avseende logi m.m.  

• JK konstaterar att det ännu är för tidigt för att veta när under 2021 det är 

möjligt att arrangera en live-tävling igen och att beslut i frågan därför ska 

bordläggas tills vidare.  

 

4. JK diskuterar det riksläger som var planerat att arrangeras under våren 2021. Med 

anledning av samma skäl som ligger till grund för bordläggandet av beslut om JSM-

par anser JK att det för närvarande inte går att säga något närmare om ifall och när ett 

eventuellt riksläger kan hållas. 
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5. M.M. informerar om att förbundet nyligen skickade ut en inbjudan till internationella 

bridgeförbund för juniorlag som får möjlighet att delta under festivalveckan 2021. 

Erbjudandet går ut på att juniorlagen får delta gratis samt erbjuds gratis logi. 

Erbjudandet finansieras genom övriga intäkter från Bridgefestivalen. Flera juniorlag 

har redan anmält sitt intresse. Under festivalen kommer även att spelas en tvådagars 

juniortävling på surfplattor.  

 

6. SOS Junior – E.A. berättar om projektet för JK:s nya medlemmar. E.A. har haft viss 

överlämning avseende projektet med tidigare huvudansvarig M.E. Kartläggningen av 

Sveriges juniorer fortsätter. Endast ett fåtal klubbar har anmält intresse att delta 

specifikt i rekryteringsprojektet riktat mot juniorer i dagsläget. Några klubbar har å 

andra sidan på eget initiativ startat andra typer av satsningar riktade mot juniorer som 

JK och förbundet följer med spänning. 

• E.A. berättar om de försök till inventering av Sveriges juniorer som 

styrgruppen har ägnat sig åt inom ramen för projektet. Enkäter har skickats ut 

till samtliga anslutna klubbar med frågor om klubben har några aktiva juniorer. 

Av över 300 klubbar svarade enbart 77 stycken på enkäten. Slutsatsen som kan 

dras av enkätens resultat är att antalet aktiva juniorer är betydligt färre än de ca 

350 som finns listade i förbundets register.  

 

7. JK diskuterar frågan om hur juniormedlemskap fungerar. M.M. förklarar att för 

närvarande sker ingen avregistrering av en person som aktiv medlem, om denne har 

registrerats som junior, förrän personen fyller 26 år och inte betalar sin medlemsavgift. 

JK konstaterar att detta inte är en önskvärd ordning då man vill att registret över aktiva 

juniormedlemmar ska vara aktuellt och rättvisande. Vid diskussion enas JK om att 

juniormedlemmar bör avregistreras som aktiva medlemmar även under sin juniortid 

om det går två år utan att 1) junioren själv begär att få kvarstå som aktiv medlem, 

2) juniorens klubb anmäler junioren som aktiv, eller 3) junioren deltar i tävling eller 

annan aktivitet anordnad av förbundet. JK kommer lyfta frågan om en sådan ändring 

av medlemsrutinerna till styrelsen för slutligt beslut.  

 

8. E.A. föredrar för allmänna informationspunkter. 

• I samband med att finalhelgen i Svenska Cupen spelades fick de personer som 

erbjöd sig att arbeta som övervakare viss lön för sitt arbete. Inför utbetalning 
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erbjöds dessa att skänka sin utbetalning till Juniorfonden. Många av 

övervakarna valde att göra detta vilket innebar att helgen bidrog med 8 056 kr 

till Juniorfonden. JK är mycket tacksamma för dessa bidrag! 

• JK inväntar fortfarande utdrag/kvartalsrapport avseende JK:s budget efter 

JSM/riksläger-arrangemanget. Underlaget är att vänta inom kort. 

• De svenska juniorerna har varit aktiva i tävlingar på BBO. Bland annat har en 

lettisk tävling arrangerats där flera juniorer deltog samt en polsk juniortävling 

där svenska U21-laget m.fl. deltog.  

• Arbetsutskottet har genom uttalande den 17 november 2020 uppmanat 

samtliga klubbar att vara oerhört försiktiga vad avser eventuellt live-spel. Detta 

gäller även juniorbridge för närvarande.  

 

9. P.S. berättar för övriga i JK om sajten RealBridge, en hemsida för onlinespel där 

spelarna genom att närvara på kamera kan få en upplevelse närmare live-bridge. JK 

konstaterar efter diskussion att konceptet är intressant för anordnande av 

juniortävlingar fram till dess att live-tävlingar kan arrangeras. P.S. får i uppdrag att 

utreda möjligheterna för JK att arrangera juniortävlingar via RealBridge, med 

förhoppningen att en första tävling kan arrangeras redan i mellandagarna. JK är eniga 

om att eventuella mindre kostnader som ett arrangemang kan komma att kosta initialt 

kan finansieras genom JK så att deltagandet kan vara gratis för juniorerna. 

 

10. Nästa möte bokas till den 8 februari 2021 kl. 19.00. 

 

Ida Grönkvist 

  

 


