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Nej, för bridge i ansökan till RF!
Den 18-20 maj avhöll riksidrottsförbundet återigen riksidrottsmöte. Denna gång var
orten för begivenheten Gävle. I samband med nämnda möte som arrangeras
vartannat år kan idrottsförbund som inte är med i RF ansöka om medlemskap.
Sveriges Bridgeförbund var ett av fem ansökande förbund. Bara ett förbund
Svenska Dartförbundet var på förhand rekommenderade medlemskap av
riksidrottsstyrelsen som berett frågan. Övriga rekommenderades av olika skäl
avslag. Samtliga sökande förbund fick nej av stämman, Dartförbundet var det enda
förbund som det ens blev omröstning om, de förlorande i votering med siffrorna 84-
70 efter att Boxningsförbundet yrkat på avslag.

De specialidrottsförbund som ansökte om medlemskap förutom Sveriges Bridgeförbund var Svenska Dartförbundet,
Svenska Kickboxningsförbundet, Svenska Kroppskulturförbundet och Western Riders Association of Sweden
medlemskap.

Ifrån RF har man kriterier för medlemskap som ser ut som följer:

Kriterier för medlemskap i RF:
1. Förbundet ska bedriva/administrera idrott.
2. Förbundet skall vara en ideell förening.
3. Förbundets verksamhet ska stå i samklang med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén.
4. Förbundet får inte bedriva/administrera idrottslig verksamhet som är nära besläktad med verksamhet som

redan finns inom ett specialförbund som är anslutet till RF.
5. Förbundet bör ha minst 50 medlemsföreningar med minst 3 000 medlemmar och finnas representerat inom

minst tio RF-distrikt.

Sveriges Bridgeförbund uppfyller alla fem kraven, beroende på hur man definierar den första punkten om vad som
är idrott. Sveriges Bridgeförbund ansökte även om medlemskap i Malmö men då drogs ansökan i med anledning av
den debatt som följde och Riksidrottsstyrelsen fick i uppgift att till detta möte ha rett ut definitionen av idrott. Nu
säger man att idrott är som följer:

Idrottsrörelsens definition av idrott:
"Idrott är enligt idrottens verksamhetsidé fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må
bra."

Vidare sa Ingemar Eriksson som föredrog denna definition att den fysiska aktiviteten har ett klart samband med
muskelmassa och att därför bridge inte kan anses som idrott för där är det enbart det mentala eller tankarna som
avgör utgången.

Detta innebar för Sveriges Bridgeförbunds räkning att vidare debatt var avslutad trots en fin föredragning om vad
Sveriges Bridgeförbund är till delegaterna av Göran Gjerling. SBF var också på plats i den utställningsdel som följer
med på dessa stämmor och visade upp sporten. Många var imponerade och fick insyn i vad bridge egentligen är.

Från RF/Sisu håll var man imponerade över den kampanj SBF bedrivit under det senaste året för ett medlemskap.

Alla som kontaktades på RF mötet var positiva till bridge, men man har svårt att klassificera det som idrott. Nu
försökte bridgen inte komma med som idrott, utan som mental sport och komplement till idrotten. Men även det
misslyckades. Kanske är tiden mogen för ett medlemskap 2003. Återstår att se är om Bridgeförbundets styrelse
kommer att ta sats mot ett medlemskap igen.
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