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För klubbar anslutna till Sveriges Bridgeförbund

Synpunkter från kansliet
Sveriges Bridgeförbund har som
målsättning att hänga med i den tekniska utvecklingen, som går rasande
snabbt. Samtidigt måste alla klubbar, oberoende av sin datautveckling,
fortfarande få en fullgod service. Ett
exempel är utskicket av MP-utdrag,
som visar ställningen i MP-registret
för de medlemmar som registrerat
mästarpoäng sedan förra utskicket.

sina medlemmar vart de skall vända
sig, om de vill ha ett aktuellt utdrag
ur MP-registret. Klubbarna måste
meddela distrikten, vem de utsett,
eller att de inte hittat någon, och
distrikten måste rapportera motsvarande uppgifter till SBF.
Spelare, som har erövrat en ny värdighet, kommer som tidigare att få
sitt utdrag från SBF:s kansli tillsammans med den aktuella nålen. Dessa
Tidsödande arbete
är nämligen mycket svåra att skicka
Idag skickas utdragen (cirka 3000 via Internet.
sidor) till respektive klubb vartannat månadsskifte för utdelning till
klubbens medlemmar. Detta upplevs som jobbigt för klubbfunktionärerna, framför allt som få är
intresserade. De flesta har redan
fått informationen via Internet. Det
är dessutom kostnadskrävande med
porto till alla klubbar.
Problemet diskuterades vid distriktsträffen i Rimforsa i mitten av
oktober. Där kom man fram till att
den bästa lösningen var, att varje
klubb och varje distrikt utsåg en
mästarpoängansvarig. Han eller hon
skall på anmodan via nätet kunna ta
fram utdrag till de spelare, som vill ha
det. Om klubben inte hittar någon
lämplig person kommer distriktet
att ta på sig denna uppgift, och kan
inte distriktet tar SBF på sig uppgiften.
Praktiskt innebär detta att klubbar
och distrikt måste utse denne mästarpoängansvarige, och informera

Har du synpunkter på detta, hör av
dig. Det är mycket viktigt att den
enskilde medlemmen inte kommer i
kläm, när man prövar nya rutiner.
Ruter
Tomas Brenning har på SBF:s uppdrag åtagit sig att ta fram en ny programvara, Ruter, som skall skänkas
till alla klubbar och distrikt. Ruter
kommer i sin första version, som
beräknas vara klar till sommaren,
att innehålla beräkningsprogram för
partävlingar inklusive automatisk
rapportering av mästarpoäng och

resultatfiler till klubbens hemsida.
Det innehåller också ett medlemsregister, som kan uppdateras från
SBF via Internet. Ur detta register
kommer telefonlistor, adressetiketter, MP-utdrag, mm att kunna tas
fram. Uppgifter om nya medlemmar
kan skickas till SBF, också via nätet,
och det kommer att finnas funktioner för att klubben på ett enkelt sätt
skall kunna uppdatera sin hemsida,
framför allt vad gäller tävlingsresultat. En senare version kommer att
innehålla lag- och individuell tävling.
Det känns instinktivt, att Ruter
kommer att vara mycket användbart
för de större klubbarna och distrikten, medan värdet kan kännas mera
tveksamt för en mindre klubb. Det
är dock troligen tvärtom. De stora
klubbarna har redan dataprogram,
medan Ruter innebär en omvälvning för de mindre klubbar, som
kan ta till sig programmet. Även om
man spelat en helt vanlig sluten partävling, kan man efteråt på mindre
än en kvart registrera scorerna och
lägga ut både dem och resultatet
på Internet. Detta
behöver inte göras
i spellokalen; det
räcker att någon i
klubben har tillgång till en dator
med ett Internetabonnemang.

www.bridgefederation.se
08-22 00 56
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RF och SISU

Framtiden finns även bland våra
blivande medlemmar. Göran Gjerling har i samarbete SBF:s konsulenter med startat ett stort projekt, där
de lär ut bridge på våra idrottsgymnasier och våra distriktsidrottsförbund. Som väntat är idrottsutövarna
inbitna tävlingsmänniskor, så många
som fick prova på att tävla (efter en
kurs på 5 minuter) tyckte att det
varit en upplevelse.
att krävas ett stort lokalt engagemang. Skall AIK eller Hammarby
Förhoppningsvis kommer detta starta en bridgesektion, kommer de
arbete att leda till att Sveriges Brid- att behöva hjälp från exempelvis
geförbund blir medlem i Riksi- Stockholms Bridgeförbund och eller
drottsförbundet, men kanske ändå Stockholms
Ungdomsbridgeförviktigare att våra idrottsmän i en bund.
mycket högre utsträckning än i dag
spelar bridge för att få en mental Bridgen är redan medlem i SISU,
balans till den hårda fysiska trä- Svensk Idrotts Studie- och Utbildningen. På sikt kan detta leda till att ningsorganisation, men arbetar också
allt fler idrottsföreningar startar en för att komma med i Korpen och
bridgesektion, vilket ännu hårdare Skolidrotten. Detta sker för närvaknyter banden mellan idrotten och rande på riksnivå, men alla distrikt
bridgen. För detta räcker inte konsu- och klubbar är välkomna att hjälpa
lenternas insatser, utan det kommer till på sin kant.

Medlemsavgifter

Det har diskuterats en hel del om
medlemskap och medlemsavgifter,
och det kan vara på sin plats att
informera om detta.
Stadgeenligt är det så att man betalar en medlemsavgift till sin klubb,
som i sin tur betalar en avgift till
distrikts- och riksförbund. Man kan
alltså inte vara medlem i förbundet
utan att vara medlem i en klubb.
Av praktiska skäl sker debiteringen
motsatt väg, dvs. riksförbundet
skickar ut inbetalningskort till medlemmarna, och redovisar till distrikt
och klubbar.

Stadgeenligt är det också så, att
varje förbundsansluten klubb måste
betala förbundsavgifter för alla sina
medlemmar, utom för dem som
representerar en annan förbundsansluten klubb. Man behöver alltså
inte betala förbundsavgift två gånger
för samma medlem, men det är inte
tillåtet att ha medlemmar för vilka
ingen betalar förbundsavgift. Detta
någon avgift kräver det att klubben
är något som vi vet att många klubanmäler in dem som medlemmar.
bar syndar emot.
Om inte så riskerar de att bli utan
såväl tidningar som mästarpoäng
Vad gäller spelare, som inte är medoch information.
lemmar i någon förbundsansluten
klubb, är det upp till klubben att
ÅTERIGEN - KOM IHÅG!
besluta, om dessa får deltaga i klubRapportera omedelbart in namn
bens tävlingar eller ej. En del kluboch adressuppgifter på nya juniorer
bar tar en förhöjd bordsavgift, men
som har börjat spela på klubben.
accepterar att de deltar.
Precis lika viktigt är det att du i
säsongsstarten rapporterar vilka som
Om man accepterar att dessa speskall ha förnyat medlemskap.
lare deltar i klubbens tävlingar, skall
de ha sina erövrade mästarpoäng,
trots att de inte kan registrera dem.
De kan spara kupongerna och skicka
in vid ett senare tillfälle då de blivit
medlemmar.

SBF har fått
många
nya
medlemmar
under de månader som gått av
detta verksamhetsår. Vi är
snart uppe i
fjolårets medlemssiffror men
fortfarande är
det så att vi har
problem med
rapporteringen
av våra juniorer.
I och med att
de inte erlägger
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Medlemsredovisning
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Varför skall du vara medlem i en
bridgeklubb?

distriktsfunktionärer som övriga
medlemmar kan hitta mycket av
intresse.
Sveriges Bridgeförbund arrangerar
varje år, ofta i samarbete med distrikt
och klubbar:
Nybörjarträffen, en tävling för dem
som just lärt sig spela bridge.
Utbildningshelgen, en helg med
kurser på alla nivåer.
Distriktsträffen, (vartannat år) ett
stormöte där förbundsstyrelsen träffar representanter från alla distrikt.
Riksstämman, (vartannat år) förbundets högsta beslutande organ där
såväl utfallet från föregående år som
planerna för de kommande granskas
av distriktens representanter.
SM-veckan, en vecka för alla, med
SM-finaler, guld- silver och bronstävlingar.
Allsvenskan, en tävling i serieform
med fyra divisioner.
Oktobersilver, en silvertävling på
klubben med reducerat antal
brickor.
Nordisk Simultan, en tävling som
spelas samtidigt på många orter i
hela Norden.
Skolkampen, en tävling för skolelever över fyra brickor.
Juniorrallyt, en serietävling för juniorer med fyra deltävlingar.
Landslagsverksamhet, för öppendam- veteran- och juniorklass.
Riksläger, för juniorer.
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Medlemskap i en bridgeklubb,
jarkurser i bridge
ansluten till Sveriges Bridgeförbund, · hjälp med administrationen av
innebär fördelar för såväl dig som för
medlemsavgifter
din klubb, men också att du stödjer
bridgen.
Du stödjer:
· aktiv ungdomsverksamhet med
Vad du får:
bland annat årliga Riksläger.
· deltaga i tävlingar på bridge- · framgångsrika landslag. Sverige
klubbar
deltar i alla stora internationella
· rösträtt på klubbens årsmöte
tävlingar med lag i såväl öppen-,
· tidningen Svensk Bridge, som
dam- som juniorklass.
utkommer med fem nummer/år. · ett omfattande arbete för att höja
· spela om mästarpoäng och ranbridgens anseende. För närvakingpoäng
rande läggs det ner ett stort arbete
· deltaga i Svenska Mästerskap och
på att få med bridgen i RiksidrottsAllsvenskan
förbundet.
· medlemskap i Världs- och Europa · information till landets tidningar
bridgeförbunden, som bland
om såväl resultat i tävlingar som
annat innebär att du kan spela på
intressanta givar.
klubbar över hela världen
· Världs- och Europabridgeförbunden, som bland annat arbetar för
Vad klubben får:
att göra Bridge till en olympisk
· utbildning av klubbfunktionärer,
gren
bridgelärare och tävlingsledare
· information från distrikts- och Kommentarer:
riksförbund
Sveriges Bridgeförbund är en ideell
· hjälp med rekryteringen
och demokratisk förening.
1. materiel som foldrar och affi- · Det innebär att förbundet styrs av
scher
sina medlemmar genom en repre2. aktivt stöd av förbundets konsentativ demokrati. På klubbens
sulenter
årsmöte väljs representanter till
3. modernt kursmateriel till låga
distriktets årsmöte, som i sin tur
priser
väljer representanter till Riksstäm· uppdateringar av lagböcker, stadman, förbundets högsta beslugar och andra regelverk
tande organ.
· utveckling av datorstöd för såväl · Det innebär också att förbundet
tävlingar som administration,
saknar vinstintressen. Intäkterna
främst via Internet
skall täcka kostnaderna, men det
· informationsbladet Klubb-Nytt,
finns inget intresse för att skapa
som utkommer med två nummer
stora överskott.
per år
· rätt att sälja Bingo-Lotter
Sveriges Bridgeförbund har en hem· möjligheten att erbjuda gratis sida på Internet (www.bridgefederamedlemskap för deltagare i nybör- tion.se), där såväl klubb- och
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Återstående Tävlingar

Februari
9-11 OBS III open
25
JSM-lag kval (Sista speldag)
Mars
4
SM-par semi, Sista anmälningsdag
11
SM-lag kval och Allsvenskan
div IV (Sista speldag)
17-18 OBS II juniorer
19-25 EM-par öppen klass och veteraner i Sorrento, Italien

Mars/April
31-1 JSM-lag final
7-8 SM-lag semifinaler
9-22 Nybörjarträffen
22
Semifinaler Par, Mixed, Veteraner, Dam (Sista speldag)
22-28 Juniorrally 4
Maj
18-20 Landskamp mot England
18-20 Lilla NM, öppen klass
25-27 SM-lag final

Mer information om var och hur
ni kan fixa det här med bingolotto
till er klubb får ni från kansliet.

Juni
1-2 World Wide Bridge Contest
16-30 EM-par damer, EM-lag
öppen klass, damklass och
veteraner på Teneriffa.
17-21 NM-lag för juniorer

Behöver klubben nya
tävlingsledare?
För ungefär fem år sedan startade
SBF arbetet med att ta fram ett
utbildningsmaterial i kompendieform för utbildning av tävlingsledare. Detta har reviderats med jämna
mellanrum och i våras tillkom ett
helt nytt tredjesteg, som också är det
första, Steg 0.

Ni säljer väl bingolotto. Lotterna är
i särklass den bästa intäktskällan för
våra klubbar. Om man säljer så lite
som 10 lotter i veckan så inbringar
det ändå under ett år nästan 10 000
kronor!

Tråkigt?

Har ni det tråkigt på klubben?
Det är ett material för nybörjare Behöver ni få nya idéer? Saknar ni
inom tävlingslederi. Kanske har pengar
klubbens TL blivit sjuk för kvällen, till er verksamhet? Vill ni prova på
är bortrest eller liknande, någon nya spelformer?
måste ta över, vad gör ni?
Ja, listan över frågor kan göras lång.
SBF har tagit fram guiden som Alla dessa frågor och många fler får
löser era problem, beställ Steg 0 från ni svar på i SBF:s klubbfunktionärskansliet.
utbildning.
Nu finns även de två efterföljande Beställ materialet från kansliet idag!
Stegen, 1 och 2, uppdaterade och Materialet är lämpat till såväl helgtryckta. Även de beställer du från kurs
kansliet. Allt utbildningsmaterial för som till diskussionsunderlag i samfunktionärer är gratis.
band med ert styrelsemöte.
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December
2-3 OBS II open
9-10 JSM-par final
15
Sista anmälningsdag SM-lag
och All-svenskan div IV
2001
Januari
22-28 Juniorrally 3
27-28 OBS II damer

Bingolotto!

SISU
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Ett omfattande arbete har pågått
för att göra om Steget(t) så att det
skall bli ett godkänt studiecirkelmaterial. När vi trott att vi varit
klara så har det kommit nya direktiv. P.g.a. att det just är bridge som
är på tapeten så granskas vi med
en extra stor lupp. Hur som helst,
det nya materialet ska om tidsplanen håller vill säga, kunna beställas
i mitten av januari.

Mailadresser

ges vid bridgekurser. Tänk på att
detta inte bara gäller nybörjare eller
fortsättningskurser utan även kan
gälla andra utbildningar och konferenser. SISU har vad gäller detta
olika regler i alla distrikt och man
kan inte generalisera. Om ni inte vet
vem ni skall kontakta, ring kansliet.

I princip innebär det att du fortsätter som tidigare med de kurser
som finns men kompletterar med
ett helt nytt häfte som skall vara
just det - ett komplement. Mera
om detta och hur det hela går till
kan du få information om från
Micke Melander 070-654 65 68.

En stor del av vår kommunikation
går idag via e-post kors och tvärs.
Vi uppdaterar dagligen våra register
men vet att vi saknar många mailadresser. Det vore bra om du som
kontaktperson kunde maila in en förteckning över din klubbs medlemmar och deras mailadresser. Maila
denna till mwa@bridgefederation.se
så skall vi se till att de kommer alla
tillhanda. I de fall klubben har en
egen mailadress så vill vi också ha
den.

För något år sedan erbjöd sig SBF
att hjälpa till med såväl ”webbhotell”
för hemsidor som att stå till tjänst
med mailadresser under domänen
bridgefederation.se.
Erbjudandet gäller fortfarande. Vill
ni ha tillgång till detta kontakta
Kontakta SISU i ditt distrikt om Kursmaterial beställs som vanligt Micke Melander 070-654 65 68.
du vill ha information om bidrag från
Svenska
Bridgeförlaget
och andra typer av stöd som kan 0470-940 25.

Adresskalender

dessa, hör av er direkt till den ni
vill ha besök av. Konsulenterna hjälper gärna till vid informationsträfSBF:s årliga adresskalender är på
far, skolbesök eller vad det kan vara
gång igen. För att få den så aktuell
för upptåg ni hittat på.
som möjligt har vi skickat ut korrekturexemplar till distriktsförbunRing följande nummer:
den. Vi hoppas kunna gå i tryck i
Micke 070-654 65 68
december så att den finns tillhanda
Ralf 070-577 72 92
i januari. Kalendern kan antingen
Göran 070-892 02 04.
beställas från kansliet eller laddas
hem för egen utskrift från Internet.
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Rikskonsulenter
God Jul
SBF har tre rikskonsulenter som
och
finns placerade på olika platser i
I Skåne finns Göran LindGott Nytt År landet.
berg, i Värmland finner ni Ralf Byström och i Sundsvall finns Micke
önskar
Melander.
kansliet!
Om ni vill ha besök av någon av
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Förväntningar på SBF
Egentligen borde det vara du som
medlem som berättar för mig vilka
förväntningar du har på förbundet
och kansliet, men jag ska ändå göra
ett försök att gissa.
Till att börja med har olika medlemmar olika förväntningar men om
vi tittar på en genomsnittsmedlem,
någon som spelar på sin klubb en
gång i veckan, tror jag att han eller
hon förväntar sig:
Ü Att Svensk Bridge kommer i tid
och är läsvärd
Ü Att inskickade mästarpoäng
registreras snabbt och rätt
Ü Att
förbundets
hemsida
innehåller aktuell information
Ü Att guld- och silvertävlingar
arrangeras på ett bra sätt
Ü Att förbundet arbetar för att höja
bridgens anseende
Ü Att adressändringar och klubbbyten registreras snabbt och rätt
Ü Att brev och telefonsamtal besvaras korrekt, snabbt och på ett
trevligt sätt

Övriga förväntningar vänder sig
mest till distriktsförbundet och klubben. Att det exempelvis finns kompetenta klubbfunktionärer är för de
flesta en självklarhet, men jag tror
inte så många ser det som en angelägenhet för riksförbundet.

från distriktet
Vad jobbar vi då med på kansliet? blir en punkt
Mycket tid går åt för att ta hand om på riksstämman, vårt högsta besluuppgifterna ovan, men det görs även tande organ.
en del andra saker.
Sveriges Bridgeförbund är en repreÜ Administration av Svenska Mäs- sentativ demokrati, vilket innebär
terskap och Allsvenskan
att det är medlemmarna som via sina
Ü Administration av Landslagsut- valda ombud styr förbundet. SBF:s
tagningar och Internationella styrelse har alltså cirka 18.000 chefer.
tävlingar
För att demokratin inte ska urholÜ Rekrytering av nya medlemmar kas krävs att medlemmarna kommer
genom:
på klubbarnas årsmöten. Tyvärr är
• Framtagande av kursmateriel närvaron på årsmötena ofta mycket
och affischer
dålig - ett problem som de flesta
• Aktiv marknadsföring gente- ideella föreningar, inte minst inom
mot idrottsrörelsen (se sepa- idrottsrörelsen, brottas med.
rat artikel)
• Utbildning av bridgelärare och Förbundet har i princip samma
klubbfunktionärer
önskemål på medlemmarna som
• Stöd till klubbar och distrikt klubben har:
genom besök av konsulenter Ü Att bidra med konstruktiva idéer
Ü Information till klubbar, distrikt
och förslag
och bridgejournalister
Ü Att komma på klubbens årsmöte
Ü Utveckling av datorstöd till klub
och påverka
bar och distrikt (se separat artikel)
Medlemmarna är också klubbarnas
Ü Genomförande av styrelsemö- framtid. Det är bland dem framten, distriktsträffar och riksstäm- tidens klubbledare rekryteras. Utan
mor
medlemmar som engagerar sig i sin
Ü Underhåll av regelverk som klubb riskerar de små klubbarna att
exempelvis lagboken
gå under och de stora att tvingas
Ü Normala arbetsplatsuppgifter anlita professionell hjälp, vilket i sin
som personalfrågor och budget- tur innebär en kostnadsökning för
arbete
den enskilde spelaren.
Min förhoppning är att du som
medlem upplever även dessa saker
som meningsfulla, trots att de knappt
märks i bridgevardagen.
Har du synpunkter på förbundets
aktiviteter kan du naturligtvis kontakta oss direkt, men du kan också
ta upp dina idéer på klubbens årsmöte. Klubben kan sedan motionera i frågan, som efter yttrande

Många klubbar är idag beroende av
en eldsjäl som gör allt. Och dessa
eldsjälar gör ett fantastiskt jobb. Problemen kommer när han eller hon
tröttnar, då finns det nämligen sällan
någon som tar över. Fundera på om
det inte finns något du kan hjälpa
din klubb med. Det blir så mycket
lättare, och roligare, om alla hjälps
åt.
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Av Björn Gustafsson

