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0.2 FÖRORD 
 

Att arbeta med juniorbridge kan vara det mest underbara och fantastiska du kan hålla på med som 
funktionär i Svenska Bridgeförbundet. Samtidigt som tålamodet många gånger kommer att ställas på 
sin spets är det fantastiskt utvecklande och skoj att se hur fort juniorerna går fram i sin 
utvecklingskurva som bridgespelare. 

Att få vara med och aktivt påverka ett lärande som i slutänden blir kunskap för en livslång aktivitet är 
en gåva. Att få se när ”polletten trillar ned” när eleverna förstår principen bakom att godspela en 
färg, slå en mask etc. är underbara upplevelser. Den riktiga belöningen kommer dock många år 
senare när ens adepter står högst uppe på prispodiet och vinner medaljer från stora mästerskap och 
den svenska nationalsången dånar i högtalarna. Vägen dit är dock lång och förutom träning krävs 
mängder av insatser såväl från funktionärer som klubbar och framförallt junioren själv.  

Din utbildning kommer gå mycket fortare fram än vanligt, framförallt för att juniorer som kommer 
direkt från skolbänken är vana att vara i inlärningsfasen och de ofta klarar av att memorera stora 
mängder ny information på väsentligt mycket kortare tid. Om du dessutom lägger till all den energi 
de kommer med så förstår du snart att det kommer hända saker som kanske inte sker på 
Bridgeklubben. De hittar på nya termer för det mesta, träkarl brukar kunna bli träskalle och de hittar 
på egna grejer om det mesta så fort de får läge.  

Det här materialet ”Bridge - The #1 Mindsport” är framtaget till dig som funktionär eller klubb och är 
försök till att sammanställa en manual och ge en verktygslåda till allt vad du kan tänkas behöva för 
att komma igång med arbetet att lära unga spela bridge. Detta oavsett om det är i skolan, på 
bridgeklubben, hemma vid köksbordet eller på någon annan plats. Principerna är desamma oavsett 
vilket och samma material kan användas för att lära ut.  

Sverige är sannolikt världsledande som bridgenation på juniorsidan under den senaste tidsperioden. 
Sedan 2010 har Sverige på juniorsidan vunnit femton medaljer vid EM eller VM tävlingar, varav sju 
var av den ädlaste valör! För att denna trend ska kunna hålla i sig är det av yttersta vikt att vi arbetar 
såväl med bredd som med spets för att få fram nya talanger, vilket också generellt sätt är livsviktigt 
för att bridgen ska finnas kvar i framtiden och inte dö ut i takt med att nuvarande spelare försvinner! 

Denna pärm innehåller åtta huvudområden. Dessa är allmänt, junioren, läraren/instruktören, skolan, 
media, bridgeklubben, ekonomi och övrigt. Förhoppningen är att med alla komponenter i bagaget så 
ska alla förutsättningar finnas för att lyckas med juniorverksamhet och skolbridge i synnerhet. 

Lycka till med ditt arbete för juniorbridgen. Har du frågor, funderingar eller kanske rentutav saknar 
något i denna pärm får du gärna e-posta undertecknad på mme@svenskbridge.se. 

Mycket nöje! 
 

 
Micke Melander 
Verksamhetschef  
Svenska Bridgeförbundet 
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