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CHECKLISTA VID UPPSTART AV BRIDGEN PÅ VÅRA KLUBBAR

Checklistan som följer på kommande sidor är indelad i underavdelningar för 
att underlätta vidare diskussion. Den har fyra kolumner, och den sista är  
lämnad avsiktligt tom för er att kunna markera att frågan behandlats. Vi utgår 
från att alla klubbar upprättar egen dokumentation över sina åtgärder.

Förslag på process
• Även om vi står i startgroparna vet få med säkerhet när man kommer igång.  
	 Därför	bör	man	kanske	jobba	med	ett	datum	”X”	för	klubbens	återöppnande.
• Styrelsen	diskuterar,	gärna	med	distriktet,	om	innehållet	i	checklistan	och	gör	 
	 sitt	förslag	till	medlemmarna	för	att	i	lämplig	form	fatta	beslut	om	vad	man	 
	 ska	göra	och	konsekvenserna	av	detta.
•	 Hur	man	kommunicerar	inom	klubben	beror	förstås	på	hur	man	är	organi- 
	 serad	och	vad	som	är	praktiskt	möjligt	(digitala	möten,	egen	hemsida,	 
	 nyhetsbrev,	e-postlista,	telefonsamtal,	etc).	Det	viktiga	är	inte	hur,	utan	att  
	 klubben	har	en	fastställd	struktur	för	det!	
 

Video
En	film	håller	på	att	tas	fram	för	att	beskriva	en	del	av	åtgärderna.	Videon	 
kommer	publiceras	så	snart	den	är	klar	på	www.svenskbridge.se/covid19.	Tack	
till	Stefan	Ekman,	som	på	ideell	basis	hjälpt	till	att	tillsammans	med	vänner	och	
BK	S:t	Erik	producera	videon.
 

Personligt ansvar
Hur	mycket	man	än	investerar	i	material	och	rutiner	kommer	det	mesta	ändå	
bero	på	att	var	och	en	tar	sitt	personliga	ansvar.	Vi	tror	att	dialogen	inom	 
klubben	kan	hjälpa	till	att	stärka	hållningen	till	detta.

Kontaktsmitta
Ordet	kontaktsmitta	förekommer	ofta	i	checklistan.	Med	”kontaktsmitta”	avses	
framför	allt	”indirekt	kontaktsmitta”,	dvs	att	vidröra	något	som	bär	på	virus	och	
sedan	via	kontakt	med	framför	allt	ansiktet	bli	smittad.	Det	är	närmast	omöjligt 
att	helt	eliminera	kontaktsmitta,	så	det	är	upp	till	klubben	att	diskutera	och	
besluta	hur	man	kan	gå	så	långt	som	möjligt	och	att	alla	känner	sig	trygga	med	
det	beslutet.	 
 
De	genomgående	principerna	om	handhygien	och	avstånd	(minst	1,5	meter)	är	
fortfarande	mycket	viktiga!
 

Bordskryss
Ett	”bordskryss”	av	plexiglas/plast	har	tagits	fram.	Krysset	skapar	individuella	luft-
zoner	för	spelarna.	Närmare	beskrivning,	gå	till	www.svenskbridge.se/covid19.

Svenska	Bridgeförlaget	kan	hjälpa	dig	med	upplysningar	och	leveranser	av	
bordskryss.	Se	även	www.bridgeforlaget.se.	För	beställning	kontakta	 
order@bridgeforlaget.se	eller	ring	020	-	52	13	13.
 
 
Kontakter och hemsidan
En	speciell	underavdelning	för	Covid19-frågor	finns	på	SBF:s	hemsida.	Läs	mer	
på:	http://www.svenskbridge.se/covid19. 
 
För	specifika	Covid-19	frågor	till	SBF,	skriv	till	covid19@svenskbridge.se.	
 
Se	också	forum	på	www.svenskbridge.se	för	en	specifik	tråd	där	klubbar	och	
medlemmar	kan	utbyta	erfarenheter	med	varandra.
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DEL 1 - INFORMATION och KOMMUNIKATION

Område Problem / Utmaning Lösningsförslag Behandlat

Förankring kring klubbens beslut om 
åtgärder.

• Få förståelse och acceptans av rimligheten av åtgärder. 
• Få konsensus om nytta vägt mot kostnader.
 
• Diskussion om hur man gör om spelare i riskgrupp  
  enligt FHM:s definitioner önskar spela.

• Mötas i klubben på säkert sätt för att diskutera. 
• Styrelsen föreslår men förankrar beslut hos medlem- 
   marna.
• Forum/Blogg/Nyhetsbrev etc.

Medlemskommunikation. • Ändringar i förutsättningar?
• Ändringar i spelprogram?
• ”Nu startar vi upp”.
• Ta emot och sprida förslag.

• Se ovan.
• De klubbar som ännu inte använder hemsidan råds  
  aktivt att göra det och informera medlemmar att  
  detta är/blir en viktig informationskanal.

Åskådare. • Omöjligt att ha åskådare och samtidigt respektera  
  avstånd.

• Informera alla medlemmar och sätta upp anslag vid  
  ingång: dessvärre kan vi under Covid-19 pandemin  
  tillåta åskådare vid våra bridgebord.

CHECKLISTA

DEL 2 - ADMINISTRATION

Område Problem / Utmaning Lösningsförslag Behandlat

Hur kommer man till bridgelokalen. • Osäkerhet om transporter etc. • Diskutera om samordning är en lösning.

In- och utgång ur bridgelokalen. • Köbildning/smittspridning.
• Kapprum.

• Organisera kring in-/utgång och ordna kapprum.   
  Observera distans!

Anmälan till tävling. • Köbildning, pappershantering. • (Kräva) föranmälan via web, sms, mail etc.

Startavgift - penninghantering. • Kontanthantering.
• Försäljning av ”klippkort” eller säsongskort.
 
• Tillse att betalningskanaler finns. (Swish, bank etc.)

• Slopa all kontanthantering.
• Högre pris för en tävling, lägre för ”klippkort” för att  
  underlätta administrationen.
• Klubbkassör.

Priser - prisutdelningar. • Kontaktsmitta vid ”fysiska priser”. • Avstå priser eller ge priser som t ex. frispel.

Ordna fler speltillfällen så att fler  
kan vara med.

• Folk är ”vana” vid speldagar?
• Bemanning, vem sköter?
• Kommunikation.

• Dialog, viktigt att alla som kan ställer upp.
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DEL 3 - SPELLOKAL, ALLMÄNT

Område Problem / Utmaning Lösningsförslag Behandlat

Handtag i bridgelokalen. • Kontaktsmitta. • Ställ upp handsprit och eventuella pappershanddukar  
  och papperskorgar på flera platser i lokalen. 
• Rengöring i ökad men rimlig omfattning.

Toaletter. • Kontaktsmitta. 
 
 
• Köbildning/smittspridning.

• Pappershanddukar. 
• Ha papperskorg nära dörr (in- och utsida: använd  
  handduk för att öppna på utvägen).
• Tillåt längre rondtid alternativt fler pauser för toalett- 
  besök.

Renhållning av lokalen. • Handtag.
• Stolar/Bord.
• Toaletter. 
• Plastkryss.
• Hur organisera/vem gör vad?

• Diskutera vad som är rimligt och hur det kan  
  organiseras.

Cafeteria. • Köbildning/smittspridning. • Stänga eller begränsa till att person med skydds- 
  handskar förser med diskade koppar/glas för  
  medhavt eller serverat kaffe/te/läskedrycker.  
• TL/cafépersonal tas med i diskussion.
• Dela startfältet för undvikande av köbildning.
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DEL 4 - SPELMILJÖN

Område Problem / Utmaning Lösningsförslag Behandlat

Avstånd mellan bord. • Få maximalt antal bord och ändå tillse ”säkerhets- 
  avstånd” om minst 1,5 meter (helst 2) till närmaste   
  spelare vid annat bord.

• Åtgärda och kommunicera effekt på antal möjliga  
  bord i spel.

Rörelse i lokalen. • In-/utgång.
• Byte mellan ronder.
• Pauser.
• Toalettbesök.

• Diskutera och bestäm åtgärder; TL ansvarar för att  
  informera i varje tävling.

Bordsskydd. • Filt är svår att rengöra. • Täckande vaxduk eller annan lämplig skyddsyta.

Bordskryss. 
(Två korslagda skivor i plastmaterial som 
delar in bordet i fyra trianglar så att varje 
spelare har sitt eget luftrum. ”Krysset” går en 
bit utanför varje bordshörn och upp c:a 70 
cm. En öppning på c:a 6 cm i höjd och 30 cm 
bred tillåter brickor och eventuella guidekort 
att vara tillgängliga för alla. Mer beskrivning 
finner du på www.svenskbridge.se/covid19).

• Kostnad.
• Renhållning.

• Undvika skador på spelbord (märken, dropp från  
  rengöring…).
• Design passar för brickor etc.

• Helst alla bord.
• Ej direkt kritiskt för smitta, men kan bli smutsiga,  
  använd fönsterputs.
• Vaxduk eller liknande.

• Bridgeförlagets kryss ska passa till hårda och mjuka  
  plastbrickor.

Budlådor. • Kontaktsmitta. • Personliga budlådor som spelaren tar med sig under  
  kvällen.
• Förslag: märk med namn för undvikande av förväxling.
• Om praktiskt: ställa undan på klubben med namn- 
  märkning (men undvika köbildning när man hämtar dem).

Brickor. • Kontaktsmitta.

 
• Kostnad för fler brickset och brickläggning.
• Hur brickor läggs.

• Egna brickset vid varje bord.
• Karantän för spelade brickor (≥4 dagar), en vecka  
  kan underlätta planeringen. 
• Klubben utreder.
• Handskar för brickläggare.

Pennor. • Kvarglömda pennor. • Vaksamhet!
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CHECKLISTA

DEL 4 -SPELMILJÖN (fortsättning)

Område Problem / Utmaning Lösningsförslag Behandlat

Guidekort. • Plastade guidekort (kontakt)-smittkälla? • Skriv ut nya för varje tävling.

Flyttschema. • Spelare i rörelse. • (Bofors-)Mitchell?
• Annat schema med fler ”sittepar”.
• Se www.svenskbridge.se/covid19 för rekommenderade  
  flyttscheman med så stort antal sittepar som möjligt.

Bridgemate. • Kontaktsmitta.

• Om problem att godkänna inknappat resultat.

• Endast Nord hanterar, och vid vädestrecksvängning av  
  sittepar tillåts samme spelare göra det även som Öst.
• Rengöring efter varje tävling.
 
• Nord visar, Öst  godkänner (om spel med plastkryss:  
  ”med tummen upp”).

Deklarationer. • Kontaktsmitta. • Uppmuntra ”pre-alert” *.
• Genomdriv två stycken/par som läggs fram synliga  
  utan anmodan med detaljsidan synlig så man inte  
  behöver ta i dem i onödan.
• Uppmuntra till tolerans för fler frågor!

* PRE-ALERTS
En	Pre-Alert	är	inget	försök	till	att	vara	
fullständig	beträffande	parets	system,	
och	fråntar	heller	inte	på	något	sätt	
ansvaret	att	alertera	bud.
Pre-Alert	görs	när	du	kommer	till	ett	
nytt	bord	för	att	ge	motståndarna	en	
snabb	inblick	i	vilken	sorts	system	de	
kommer möta.

Tre exempel på Pre-Alerts.
”Hej,	vi	spelar	stark	klöver	med	slask- 
ruter	och	Multi”.	 
 
”	Hej,	vi	spelar	5542	med	transfersvar	
på	1	kl,	2	ru	Multi	och	2	hö	10-13”.	 
 
”Hej”	Vi	kör	Nordisk	Standard	rakt	av”.	
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DEL 5 - PERSONLIGA ÅTGÄRDER

Område Problem / Utmaning Lösningsförslag Behandlat

Handhygien. • Inställning till handtvätt och och tillgång till toaletter.

 
• Handsprit.

• Diskutera, tillse att möjligheterna är så stora som möjligt. 
• Eventuellt tillfälligt slopa könsdelning av toaletter.
• Tolerera längre ronder (eller ge längre pauser). 
• Ställ ut så det blir lättillgängligt för alla.
• Be medlemmar se till att händerna (luft-)torkar innan  
  de tar i nya kort (kan förstöra spelkort).

Användande av skyddshandskar. • Diskutera nytta; måste bytas ofta för att ha effekt  
  (det är påföljande kontakt med ansikte som är farlig,  
  handskar eller inte).

• Används av brickläggare.
• Används av TL vid all kontakt med material.
• Släng efter varje användande.

Masker. • Diskutabel nytta. • Om FHM rekommenderar eller om medlemmar känner  
  sig tryggare med sådan.

DEL 6 - OM NÅGOT HÄNDER...

Situation Vad? Varför? Hur? Vem? När?

Spelare i klubben får 
konstaterad smitta och 
har spelat på klubben 
efter möjlig tidpunkt 
för smittspridning.

• Besked till klubbens ledning.
• Information till spelare som  
  har/kan ha deltagit i 
  samma tävling.
• Klubben tar två veckors  
  speluppehåll i väntan på  
  inkubationstidens slut.

• Stoppa smittspridningen! • Ringa. 
• E-post, SMS eller den väg  
  klubben anser bäst. 
 
• E-post, SMS eller den väg  
  klubben anser bäst.

• Individen i fråga. 
• Bestäms av klubbledning  
  alternativt annan tävlings- 
  arrangör.
• Klubbledning.

• Omedelbart.
• Omedelbart efter varsel   
  från spelare.

• Omedelbart.

Område Problem / Utmaning Lösningsförslag Behandlat
Person som hostar eller verkar sjuk 
dyker upp till spel trots information.

• Droppsmitta. • TL sänder omedelbart hem spelaren.
• Rapportera spelare till SBF:s DN!


