Svenska Bridgeförbundet | Karlsgatan 28 | S-703 41 ÖREBRO | SVERIGE
Tel: +46 (0)26 - 65 60 70 | kansliet@svenskbridge.se | www.svenskbridge.se
BIC: ESSESESS | IBAN: SE9250000000052511004968 | Org. nr: 802000-4365

Örebro 2014-11-26
Till Riksidrottsstyrelsen

Ansökan om medlemskap i
Riksidrottsförbundet från Svenska Bridgeförbundet
1999 vid Riksidrottsmötet i Malmö blev Svenska Bridgeförbundet medlemmar
av SISU. Sedan dessa har vi haft ett utbrett samarbete och många klubbar har
fått fin hjälp och support från vad idrottsrörelsen har att erbjuda. Svensk
Bridge har sedan 1992 i princip fördubblat sitt medlemsantal och den stora
ökningen har kommit under 2000-talet.
Bridgeförbundet har i dagsläget ungefär 28 000 registrerade tävlingsspelare och
arrangerar varje år ett av Sveriges största arrangemang med den Svenska
Bridgefestivalen som har över 16 000 enskilda tävlingsstarter under en tiodagars period. Sverige är även regerande världsmästare i Bridge då man vann
den prestigefyllda bridgetävlingen i Lille september 2012 som ingår i World Mind
Games och arrangeras av IMSA (en paraplyorganisation för tankesportförbunden
i Världen) som är medlemmar av GAISF (Sport Accord). Sverige är nu också
regerande Europamästare för yngre juniorer i par samt lag och dessutom
Världsmästare i lag för samma juniorklass.
SportAccord World Mind Games is a multi-sport event centered on the
gymnasium of the mind, highlighting the great value of the mind sports. On
the programme there are five minds sports: Bridge, Chess, Draughts, Go,
Xiangqi. They are all about the power of the human brain, strategy,
intelligence and the exercise of the mind. In addition, a competitive
attitude, quick reflexes, physical fitness, and discipline are needed to
excel.
På IOC:s 104:e session som hölls i Budapest sommaren 1994 beviljades WBF
(Världsbridgeförbundet) inträde i IOC som ”a recognized organization” i ARISF
(Association of IOC Recognised International Sports Federations).
Svenska Bridgeförbundet har tidigare ansökt om medlemskap i RF, ansökan har
då främst avslagits av skälet att man anser att idrott ska vara en fysisk aktivitet. I
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många länder världen över var detta tidigare mer eller mindre praxis, men under
de senaste åren anser man hjärnan vara minst lika viktig som andra muskler i
kroppen och den måste hållas vid god vigör. Detta har medfört att ett 50-tal
länder världen över nu är fullvärdiga medlemmar av sina respektive olympiska
kommittéer eller motsvarigheter till RF.
Det torde utan allt tvivel förhålla sig så att bridgen, en mental tävlingssport med
höga krav på etik, är ett utmärkt komplement till den fysiska idrotten.
Mot bakgrund av ovanstående ansöker Svenska Bridgeförbundet igen om
fullvärdigt medlemskap i riksidrottsförbundet.
Bilagt följer fler fakta om bridgen i Sverige samt bokslut och
verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
Med vänliga hälsningar

Micke Melander
Verksamhetschef
Svenska Bridgeförbundet
Bilagor:
1.
2.
3.
4.

Vad är Bridge?
Lagar, etik och jämställdhet
A) Verksamhetsberättelse för 2013-2014
B) Bokslut för 2013-2014
Andra bridgenationers medlemskap i sina idrottsorganisationer

__________________________________________________________
Frågor, funderingar och övrig kompletterande information kan fås från:
Micke Melander
070-654 65 68 eller mme@svenskbridge.se
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