Ungdomsbridgen i Stockholm
Under senare år har STOJ (Stockholms juniorer) haft ansvaret för ungdomsbridgen i
Stockholm. Stojs. styrelse har lagt ned ett stort arbete under åren och har bland annat
genomfört PROAM tävlingar, guldtävlingar för juniorer, besökt en skola, deltagit i en mässa
men framför allt hållit i fredagsbridgen för juniorer med i dagsläget 6 – 8 bord.
Det har visat sig att intresset från distriktets klubbar, med att delta aktivt i arbetet har varit
minimalt, med undantag av BK S:t Erik. Klubben har stöttat både med lokal och genom
ekonomiska bidrag. Inför 2010 har klubbens styrelse nu beslutat om en större juniorsatsning
som då naturligtvis också kommer att involvera STOJ.
Under januari månad har ordförandena för StBf, S:t Erik och STOJ samt ungdomsansvarig i
StBf träffats och diskuterats framtida verksamhet. Under vecka fyra och fem har respektive
styrelse informerats om ett gemensamt förslag. Samtliga styrelse har enhetligt beslutat att anta
förslaget och beslutet har därför blivit enligt följande:
STOJS styrelse avgår och erbjuds plats i den ungdomskommitté som bildats av BK S:t Erik
med Lennart Kjellman som ordförande. Lennart är tills nu STOJS ordförande och också
medlem i klubbens styrelse. Stojs. kassa förs över till StBf och sätts in på ett konto:
Ungdomsbridge. Under våren kommer en projektgrupp bestående av ordförandena för StBf –
Birgitta Ternblad, S:t Erik – Melvin Clark, ungdomsansvarig i StBf Mats Nyberg samt
Lennart Kjellman att planera kommande juniorsatsingar i distriktet.
Under hösten kommer en nystart för distriktet att ske. Gruppen har redan funderat på en
satsning med en juniorkonsult somt kan besöka skolor, fritidshem mm som distriktets klubbar
föreslår. Detta ska bekostas av den kassa som redan finns på ungdomskontot och till hösten
kommer StBf och BK S:t Erik att budgetera med ytterligare stöd enligt förslaget 25 000kr
vardera.
Samtidigt arbetar BK S:t Erik vidare med sin satsning, där också Nya Bridgeskolan är
involverad. Klubben satsar här på att driva vidare fredagsbridgen under ledning av Lennart
Kjellman och en nysatsad söndagsbridge under ledning av Kicki Nedlich och Daniel Gullberg
Naturligtvis är distriktets samtliga juniorer välkomna till denna verksamhet precis som
tidigare.
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