Forslag til Danmarks Bridgeforbund om sikring af den langvarige
effekt af det meget værdifulde arbejde udført af Foreningen Dansk
Skolebridge

Forslagsstillerne, Distrikt Østjylland, klubformændene for Herning
Bridgeklub og Ikast Bridgeklub 75 ser det arbejde, der udføres af
Foreningen Dansk Skolebridge som et meget værdifuldt
interesseskabende arbejde for bridgespillet i Danmark.
I vores forening - Danmarks Bridgeforbund - er medlemsskarens
gennemsnitsalder stigende, og denne kendsgerning vil på længere
sigt være en trussel for forbundets eksistens. Dramatisk ja, men ikke
desto mindre sandt, hvis der intet bliver gjort for at ændre
udviklingen. Det gør der også, herunder Bridgens Dag, som er et
prisværdigt tiltag.

Baggrund og motivation
Vi er af den klare opfattelse, at Dansk Skolebridge har bestået sin
prøve. Et meget betydende antal danske skoler har modtaget
tilbuddet om introduktion og undervisning i bridge. At få adgang til
danske skolers undervisningslokaler er ikke en dagligdags begivenhed
- og slet ikke i form af mange timers undervisning i et kortspil.
Det er ikke desto mindre sket, og den positive effekt er markant
synlig og absolut værd at bygge videre på.
Generelt er det værdifuldt for en idrætsgren at få øget
opmærksomhed og stigende interesse for sin forening. Det er efter
vor mening vigtigt at tage handling, så det meget værdifulde
interesseskabende arbejde, som Skolebridge udfører, ikke går tabt

for en landsdækkende forening, hvor næste udviklingstrend sikkert
kan være fald i medlemstallet på landsplan.
Foreningen Skolebridge består af engagerede medlemmer, der har
set bridgespillets muligheder for udvikling af det unge menneske med
henblik på læring, dannelse og sociale værdier. Skolernes ledelse har
ligeledes set disse perspektiver, for ellers var bridgen ikke blevet
”lukket ind” i over 200 skoler. Skal vi fastholde og videreudvikle
bridgen på basis af en forening med få og utilstrækkelige midler, så
bør vi på forbundsniveau gribe chancen og få det bedste ud af de
muligheder, der ligger i at sikre Dansk Skolebridge levedygtighed nu
og i fremtiden.

Perspektivering
Det er vor opfattelse, at Foreningen Dansk Skolebridge er en
nyskabelse med et potentiale til en mangeårig indsats for dansk
bridge. Foreningen er i dag i en entreprenørfase, hvor dens aktive
medlemmer skaber interesse for bridgespillet med forventninger om
at danne et grundlag for fremtidige aktive bridgespillere – og meget
gerne i klubregi.
Det er derfor vor opfattelse, at det interesseskabende arbejde, som
Dansk Skolebridge gør, skal samles op i en struktur, der giver de unge
muligheder for at fortsætte med at udvikle interessen for bridge
mere systematisk i en eller anden organisatorisk struktur. Her kunne
vi se distrikterne få en meget central rolle som planlægger af lokale
spilleaftener samt regionale og nationale turneringer i meget tæt
samarbejde med klubberne, der efter evne leverer ”voksenhjælp”.

Det vil gradvist give Dansk Skolebridge mulighed for at sikre sin
levedygtighed som udviklingscenter for ungdomsbridge og
leverandør af produkter og ekspertise.
Det, ser vi, som næste skridt, når det økonomiske fundament for
Dansk Skolebridge på sigt er på plads. I dag er dette fundament
baseret på forbundstilskud, frivillige bidrag og lokale sponsorater.
Men der skal mere til for at bevare Dansk Skolebridge og fremtidsikre
den ”medvind”, Dansk Skolebridge skaber for bridgespillet i Danmark.
Perspektiverne ved sponsorater er store især ved de landsdækkende
sponsorer. Men de bevilger ikke midler til basis drift, kun til særlige
arrangementer og anden udvikling. Deres krav vil være, at foreningen
er levedygtig, og at driften grundlæggende er baseret på
medlemmernes medlemskontingenter. Det skal være på plads, før
dialogen om landsdækkende sponsorater kan komme på tale. Derfor
foreslår vi, at der indføres et særligt kontingentbidrag fra
medlemmerne i Danmaks Bridgeforbund. Bidraget skal være på et
niveau, som er troværdigt i forhold til Dansk Skolebridges
driftomkostninger. Beløbets størrelse er til debat, men måske i
niveau 15 kr pr år, gerne højere. Dette beløb vil gå til transport, IT,
materialer, uddannelse af undervisere, markedsføring og
administration. Der er sammenfald mellem de frivillige under Dansk
Skolebridge og medlemmer i Danmarks Bridgeforbund, så vi ser et
interessefællesskab mellem de to foreninger.

Ny rolle for distrikterne?
I forlængelse heraf foreslår vi, at distrikterne varetager rollen som
tilrettelægger af Skolebridge/ungdomsbridge lokalt i forlængelse af
de unges introduktion til spillet. Der kan være distrikter, som ikke ser

sig i stand til at løfte den rolle, så her må Skolebridge og andre lokale
ressourcer træde til.
Vi ser frem til opbakning til disse ideer og forslag til fremme af
bridgespillet i Danmark på mellemlang og lang sigt.
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