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Inngangur 
 
Vinnufundur Bridgesamands Íslands var haldinn mánudaginn 15. maí 2017 í húsakynnum 
Bridgesambandsins í Síðumúla 37. Hrönn Óskarsdóttir leiddi fundinn sem var öllum opinn. 
Unndið var í hópavinnu þar sem beitt var Air Opera aðferðafræðinni  
 
Þátttakendur voru  
 
Ólöf Þorsteinsdóttir 
Valgarð Jakobsson 
Helga H. Sturlaugsdóttir  
Vigfús Pálsson  
Jón Baldursson, 
Sigrún Þorvarðsdóttir 
Þorgerður Jónsdóttir 
Hermann Friðriksson 
Heimir Tryggvason  
Unnar Atli Guðmundsson 
Anna G. Nielsen 
Jafet Ólafsson 
Árni Már Björnsson  
Guðrún Óskarsdóttir 
Garðar Þór Garðarsson 
 
Byrjað var að skoða stöðu Bridgesambandsins og bridge íþróttarinnar  með  SVÓT greiningu. 
Allir fundarmeðlimir komu með sína hugmynd af styrk, veikleikum, ógnunum og tækifærum.  

 
Innri þættir 

 

Styrkur 
 

Veikleikar 

• Toppurinn góður 

• Almenn þekking mikil 

• Gott skipulag á mótum  

• Reynsla BSÍ mikil 

• Mikið af eldri reyndum spilurum 

• Gott húsnæði 

• Félagsleg samskipti 

• Skemmtilegt spil 

• Hægt að spila lengi – 100 ára + 

• Löng hefð fyrir Bridge 

• Góð hugaríþrótt 

• Hefur góð áhrif á námsárangur 

• Fornfrægur leikur 

• Skemmtileg íþrótt 

• Flókið spil 

• Búið að flækja stigagjöfina 

• Gamaldags 

• Vantar utanumhald – BSÍ  

• Erfitt að ná til yngra fólks 

• Upplýsingaflæði ekki nógu gott 
–BSÍ 

• Lengi að lærast 

• Er ekki á námskrá skólans 

• Ímynd- gamalt fólk 

• Lokað samfélag – Fólk hrætt við 
að komast inn í hópinn 

• Eftirfylgni – Heildstæð stefna 

• Árangur kemur hægt 
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• Spennandi íþrótt 

• Spilið er margslungið 

• Leikur sem brúar kynslóðabilið 

• Strax skemmtilegt að spila  

• Mikill hagur við að færa bridge inn í 
skólana 

o Samvinna 
o Viðring fyrir náunganum 
o Áætlanagerð 
o Skipulag 

 
 

 

• Áfengisdrykkja tengd spilinu 
 

 
 
 
 
 

Ytri þættir 
 
 

Tækifæri 
 

Ógnanir 
 

• Netið 

• Síminn 

• Ipad 

• Tölva 

• Skólarnir 

• 10. Liðið verði óreyndari 

• Mini Bridge – fyrir unga krakka og 
fjölskyldur 

• Margir góðir kennarar 

• Setja á skólanámskrá  

• Kynna í fyrirtækjum og skólum 

• Vinna í markhópnum 40 ára + 

• Nýtt nafn fyrir mini – Bridge t.d 
félags bridge 

• Dreifa spilastokkum 

• Félagslegi þátturinn í spilum 

• Heldur hópnum saman 

• Keppni getur verið styrkt af fyrirtæki 
til að lækka mótsgjald 

• Öpp 
 

• Netið  

• Síminn 

• Ipad 

• Tölva 

• Fólk ferðast mikið 

• Öll hin spilin 

• Uppgjöf frá eldri spilurum – færa 
boltan yfir til yngri 

• Einfaldir myndrænir leikir 

• Uppteknir foreldrar 

• Minnkandi samvera ungmenna og 
fullorðinna 

• Samkeppni við aðra afþreyingu 
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Framtíðarsýn fyrir bridge og stefna Bridgesambandsins 

 
Eftir að hafa gert SVÓT greiningu var sett fram spurningin „Hver er framtíðarsýn fyrir bridge 
og hvaða stefnu á Bridgesamband Íslands að taka til næstu ára“  Fundarmeðlimir sátu fjórir 
á hverju borði og unnu svör við þessari spurningu saman. Hvert borð fékk síðan 5 plúsa til 
þess að velja bestu hugmyndirnar, hver hópur mátti aðeins setja einn plús á sína hugmynd. 
Hér fyrir neðan eru þeir þættir sem komu fram á fundinum. Þær hugmyndir sem fengu flesta 
plúsa eru efst. Athugið að búið er að flokka hugmyndirnar undir yfirflokka. 
 

• Skólakerfið. ++++ Finna leið til þess að koma bridge inn í skólakerfið, bæði í grunn 

og framhaldsskólana.  
o Auðvelda kennurum kennsluna. Það eru fullt af bridge-urum að kenna 

víðsvegar í skólum, nýta þá.  
o Halda námskeið um það hvernig er hægt að kenna bridge í skólum.  
o Vera með tilbúna áfanga hvernig hægt er að kenna. Það er til allskonar efni 

sem hægt er að sækja. Hafa þetta aðgengilegt og vel skipulagt inni á vefnum 
bridge.is. Það þarf að vera til efni fyrir bæði gunnskóla og menntaskóla.  

o Það þarf að kynna þetta vel fyrir kennurum.  
o Það er í boði allskonar endurmenntun fyrir kennara, afhverju er ekki 

bridgenámskeið þar á meðal ? 
o Að bridge verði valfag á öllum skólastigum. Grunnskólum, menntaskólum, 

háskólum. (félags bridge/mini bridge) 
o Að bridge verði skyldufag í menntaskólum. (er þannig í Frakklandi).  
o Ræða við menntamálaráðuneytið og sjá hvað þeir hafa að segja í sambandi 

við að fá bridge inn á skólanámskrá.  
o Fá sjálboðaliða til að bjóðast til að kenna bridge, t.d heila önn.  
o Að Bridgesambandið hafi hóp af kennurum til að kynna og kenna bridge. 

Sterkast væri að hafa einhvern í hverjum skóla. 
o Dreifa spilum á frístundarheimilin 

Kenna grunninn í Svarta Pétri og öðrum einföldum spilum á 
frístundarheimilin. 

• Aðrar þjóðir.  +++ Hvað er það sem við getum lært af öðrum þjóðum? Hvaða stefnu 

hafa þær og vinnulag. Við þurfum að kynna okkur það? Þær eru sumar t.d með ung 
andlit út á við.  Virkja t.d  Gabríel, hann er frábær fyrirmynd ungafólksins. Danir byrja 
t.d að spila bridge ungir. 
 

• Fjölmiðlar. +++  Meiri fjölmiðlaumfjöllun. Koma á gangvirku sambandi við fjölmiðla 

og Blogg. Skákinni hefur tekist vel upp í þessum málum.  
o Jákvæðar fréttir 
o Yngri/nýrri fréttir. Að fréttaumfjöllun höfði til yngra fólks. T.d úr 

Bridgeskólanum.  
o Kynningafulltrúi á launum hjá Bridgesambandinu.  

 

• Nýta tæknina.  +++ 
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o Öpp í símanum . Fun Bridge – kenna krökkum á það. 
o Youtube.  
o Láta útbúa kennslumyndband í bridge á íslensku. Fá t,d fjóra þekkta 

Íslendinga til að spila bridge og setja á Youtube.com. Láta fagmann vinna það 
 

• Ímynd. Breytt ímynd íþróttarinnar, það þarf ekki að kollvarpa henni. Það á að halda 
áfram að halda grjóthörð Íslandsmót. En það þarf að hafa breiðari markmið, ekki 
bara keppnis heldur líka fjölskylduvænt. Gera bridge að fjölskylduíþrótt.  Hægt að 
hafa fjölskyldukvöld þar sem fullorðnir og börn spila saman. Einhvern veginn þarf að 

húkka fólk. ++ 

 

• Fjárframlög til BSÍ. ++ Eyrnamerkja ríflegan hut af fjárframlögum til BSÍ til 

o kennslu  
o Fræðslu og kynningu 
o betri heimasíðu + blogg. 

 

• Hugmyndavinna. ++ Vera með reglulega hugmyndavinnu eins og þessa. Vera alltaf 

með eitthvað í gangi. Skoða okkur inn á við og skoða möguleikana út á við. Þetta er 
fyrsti fundurinn um framtíð bridge, uppskeran kemur ekki fyrr en eftir nokkur ár. 
Megum ekki gefast upp þó að jarðvegurinn sé þurr. Næst geta t.d Akureyri, Ísafjörður 
og allt landið  streymt fundinn í gegnun netið.  

 

• Þekkt andlit. ++ Finna þekkt andlit til að hafa sem talsmann.  Kenna t.d  Gylfa 

Sigurðssyni eða Páli Óskari að spila. Það vekur áhuga og eftirtekt.  
 

• Aðgengi. Vekja athygli á hversu gott aðgengi er að íþróttinni. Það er hægt að komist 
að henni á símum, tölvum og um allt. Krakkar á leiðinni skólan í strætó geta spilað 2-
3 spil á leiðinni. Það er hægt að spila einn eða við vini online. Það þarf að vekja 
athygli á smáforritunum Bridgespace og fun bridge. 

 

• Stigskipting. Hafa stigskiptingu í bridge. Allt frá keppnis til fjölskylduafþreyingu. 
Halda þessum hörðu mótum en að það séu einnig öðruvísi keppnir og kvöld í boði t.d  
fjölskyldudagar og mót fyrir þá sem hafa t.d  ekki spilað lengur en 1 ár.  

 

• Markaðssetning og kynning á bridge. Þarf að eyða meiri tíma og peningum í að 
markaðssett bridge. Sækja um stöðugildi á fjárlögum. 

o  í skólum 
o á  vinnustöðum 
o á heimilum landsmanna (dreifa bæklingum) 
o Bridgesambandið ætti að styrkja bridge kennsl.  
o Hafa t.d firmakeppni.  Það er fullt af fólki með áhuga.  
o Heimakeppni milli heimila og klúbba.  
o Leitarvélabestun. Komast ofar í leitarvélum. 
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• Nýliðar. Fylgja nýliðum eftir. Halda námskeið, það er fullt af fólki með áhuga. Láta 
nýliða finna að þeir eru velkomnir.  
 

• Keppnir 
o Firmakeppnir 
o Skólakeppnir 
o Heimahúsa/klúbbakeppnir 
o Nýliða keppnir 
o Mini bridge keppnir 
 

• Bridge=skák. Að bridge verði jafnhá skák í virðingastiga og sýnileika.  
 

• Spennandi-  Gera bridge spennandi fyrir alla. 
 

• Tengingu milli mismunandi hópa. Fólk fer í gegnu ákveðin þrep. Það þarf að smyrja 
liðarmótin á milli getu þannig að fólk hangi inni og haldi getunni og getur þannig 
haldið sér inni í spilinu. Það þarf kennsluteymi og t.d námskeið fyrir ákveðin þema.  

a. Fyrst er engin kunnátta 
b. fer  svo námskeið 
c. æfingaklúbbur, verður nýliði 
d. léttir spilaklúbb, t.d miðvikudagsklúbbur 
e. Hefðbundnir klúbbar 
f. stór mót.  
g. Landslið 

 

• Spilastokka. Fá styrk til að gera spilastokka og dreifa. Hægt að hafa einfaldar 
upplýsingar um mini bridge á Jógernum. Krakkarnir geta lesið reglurnar.  

 

• Heimasíða Bridge. Endurnýja heimasíðu Bridge. Hafa upplýsingar aðgengilegri eins 
og hvar er spilað og hvenær ásamt upplýsingum um kennslu.  

 

• Hafa unglingalandslið kvenna og karla sem eitt kjördæmi sem keppir alltaf.  
  


