Orienterare startar spelförening i Bromma
Tolvans Spelförening är idag en av de
snabbast växande föreningarna i Bromma.
Den startades av tre idrottare och deras
vänner som ett enkelt sätt att få pengar men
är idag en organisation som lockar unga till
en meningsfull sysselsättning och en trevlig
gemenskap med andra spelare.

Det började under hösten 2001 när en
klubbkompis på vägen hem från en
orienteringstävling introducerade oss för
rollspel. Tidigare hade jag bara läst om det i
tidningarna som något farligt som gjorde folk
schizofrena. Trots det började vi med två
andra spela. Vi fem spelade regelbundet ett
par månader och så hade det nog fortsatt om
inte en skolkamrat tipsat mig om att bilda en
förening för att få bidrag till spelandet.
Tolvans Spelförening grundades och den
anslöt sig till SVEROK, Sveriges Roll- och
Konfliktspelsförbund vars syfte är att främja
spelandet i Sverige, främst hos unga. Då var
det bara i syfte att bidrag till spelen som vi
köpte men där skulle det inte stanna. Hösten
2004 fick föreningen tillskott av klasskamrater
till en av medlemmarna och vi arrangerade
vårt första arrangemang under den nationella
spelveckan. Vi höll till i ett skolbibliotek och
demonstrerade spel för folk som tittade förbi.
Trycket var allt annat än högt men det blev en
viktig punkt i föreningens historia.
Det dröjde dock till skolavslutningen på
sommaren innan det verkligen kom igång.
Föreningen höll en TV-spelskväll och efter det
fördubblades medlemsantalet. Idag har
föreningen ett femtiotal medlemmar och den
växer hela tiden. Vi har hållit i drygt tio
arrangemang och vi siktar högt. Spelandet har

tyvärr fått ett väldigt dåligt rykte, främst tack
vare media. Vem njuter inte av ett parti
monopol med sina vänner? Trots det så har
spel blivit ansett som något töntigt och farligt,
något för ”losers” som inte har några vänner.
Spelande anses också leda till ohälsa i form av
försämrad kondition och ökad fetma. Många
tror även att spel gör folk mer våldsamma och
kriminella.
Vi ser det som vårt mål att försöka sudda ut de
här falska ryktena och samla ungdomar i
Brommaområdet kring spel och visa hur roligt
det faktiskt är. Ny forskning visar även att spel
är helt ofarligt och väldigt utvecklande för
hjärnan. Att spel skulle vara farligt finns det
inget vetenskapligt stöd för alls. Eftersom
Bromma även är ett av Stockholms
alkoholtätaste ort bland ungdomar är det
också viktigt att engagera ungdomarna i något
hälsosammare och trevligare än att stå i
parken och röka och dricka.
I dagsläget söker vi efter en föreningslokal där
meningen är att folk ska kunna träffas för att
spela spel och ha trevligt. Vi håller också på att
starta ett samarbete med skolor och
föreningar för att främja spelandets goda
sidor. Hur det kommer att gå får framtiden
avgöra. Vi är på god väg och vi har väldigt kul
på den vägen.
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