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MÖTE 7, VERKSAMHETSÅRET 2019/2020 

    Tid: 19.00–20.10 

Närvarande (per videolänk): Eva Abragi (E.A.), Björn Sörling (B.S.), Mats Engman (M.E.) och Ida 

Grönkvist (I.G.). 

1. E.A. föredrar dagordningen. 

• I.G. väljs till protokollförare. 

 

2. JSM-par och riksläger 23–27 oktober 2020 

• JK konstaterar att skolor och universitet öppnar upp för undervisning igen till hösten 

och att flera idrottsförbund dragit igång med ungdomsidrotten igen lagom till 

terminsstart. Svensk Bridge har å sin sida publicerat riktlinjer för säkrare bridgespel i 

corona-tider och därmed börjat fokusera på hur live-spel ska kunna ske igen.  

• E.A. föredrar för den inofficiella intresseanmälan hon skickat ut till diverse juniorer 

som beslutsunderlag. Av de juniorer som svarade på enkäten var de allra flesta 

intresserade av att delta i riktiga juniortävlingar under hösten. Ingen av de som 

svarade villkorade sitt deltagande genom att exempelvis få eget rum. 

• BESLUT: Mot bakgrund av att ungdomsidrotten börjar öppna upp igen, den 

utveckling som har skett kring coronautbrottet de senaste månaderna i Sverige samt 

hur viktigt JK bedömer det vara med faktiska juniorarrangemang för juniorbridgens 

överlevnad beslutar JK att arrangera JSM-par och riksläger på Väddö kursgård 

den 23 till 27 oktober 2020. JSM kommer att hållas (fredag)lördag och söndag och 

rikslägret måndag och tisdag.  

• JK beslutar att i kontakt med SBF och styrelsen reda ut hur man kan arrangera 

tävlingarna på ett så säkert sätt som möjligt.  

• JK beslutar preliminärt att sista anmälningsdag för deltagare är 22 september 2020. 

Deltagaravgiften är 700 kr eller 1 200 kr, beroende på om man deltar i båda 

aktiviteterna.  

• JK beslutar att samma reseersättning som enligt praxis utgått tidigare vid SM-

arrangemang ska gälla vid kommande JSM-par (se riktlinjer för säsong 2019/2020).  

• M.E. och E.A. kommer finnas med och jobba under arrangemangen, eventuellt även 

B.S. TL till JSM-par är redan vidfrågad. JK kommer att kontakta diverse personer för 

att utröna intresset för att hålla workshop-lektioner för juniorerna under rikslägret.  

• E.A. och B.S. får i uppdrag att sätta schemat för rikslägret 26–27 oktober, inklusive de 

aktiviteter som är möjliga att genomföra.  
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• M.E. kommer inom kort att publicera om tävlingarna på hemsidan. E.A. åtar sig att 

skriva en artikel till nästa nummer av Svensk Bridge.  

 

3. M.E. föredrar för projekt SOS-Junior. Mer information kommer inom kort publiceras på 

Svensk bridges hemsida. Projektet kommer fortgå under flera års tid men förväntas få sin 

ordenliga start i samband med distriktsträffen i november då M.E. och E.A. kommer samtala 

med medlemmar på distriktsnivå om hur man kan lyckas med juniorrekrytering på lokal- och 

distriktsnivå.  

 

4. JK utvärderar, med utgångspunkt i en förfrågan från styrelsen, det låga antal svenska juniorer 

som medverkade i den juniortävling som anordnades i samband med Onlinefestivalen. JK 

konstaterar att flera faktorer nog förklarar varför tävlingen inte lockade så många svenska 

juniorspelare. Bl.a. kan tidpunkt på året, väder, kommunikation, framförhållning och utbud av 

andra online-tävlingar spela in i om juniorerna väljer att delta i en tävling eller inte. JK 

konstaterar att det finns flera förbättringsmöjligheter vad avser att nå juniorerna i tid men 

också för att förstå vad de efterfrågar.  

 

5. E.A. föredrar ett utkast till budget för JK för verksamhetsår 2020/20201. JK beslutar att 

tillstyrka det budgetförslag som E.A. tagit fram. E.A. får i uppdrag att kommunciera 

budgetförslagen vidare till styrelsen. 

 

6. JK bokar nästa telefonmöte preliminärt till söndagen den 13 september kl. 15.00. Då måste 

bl.a. anmälningar, schema m.m. till JSM-par och riksläger hanteras i detalj. 

 

Ida Grönkvist 

 

 


