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Med anledning av COVID-19 har vi speciella riktlinjer inför 
sammandragen i Allsvenskan 2021 

Följande riktlinjer gäller förutsatt att myndigheterna inte ändrar regelverk och/eller 

rekommendationer innan sammandragen. 

 

 Behövs fortfarande bordskryss (även om alla deltagare är 

fullvaccinerade mot covid-19? 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt avståndshållande, 

även bland vaccinerade. Avståndet mellan spelare kring ett normalt 

bridgebord är inte tillräckligt och därför måste åtgärder vidtas för att 

skydda spelarna. Bordskryss eller visir, som tillhandahålles av den 

lokala arrangören, krävs; endast munskydd är inte tillräckligt. 

  

 Var finns eventuella kritiska punkter? 

o In- och utpassage till kapphall, spellokal, toalettutrymmen och 

eventuell cafeteria. Tillse att köbildning/folksamling inte 

uppstår. Arrangören bör påpeka för spelarna att de har ett 

egenansvar att hålla avstånd till andra personer. 

o Byten efter och inför halvlek. Efter färdigspelad halvlek, se till 

att fortsätta hålla avstånd till andra i spellokalen också när man 

lämnar det bord man spelat vid. Arrangör bör tillse att plats 

finns för lag att jämföra efter avslutad halvlek och, om vädret 

tillåter, rekommendera att jämförelse sker utomhus. 

 

 Behövs full uppsättning brickor vid varje bord, personlig budlåda 

och deklarationskort i klädnypa på bordskryssen? Gäller strikt 

handhygien fortsatt? 

Nej. Smittskydd har konsulterats i frågan och enligt dem har studier 

under 2021 visat att s.k. indirekt kontaktsmitta troligen är mindre farlig 

än vad man tidigare har kommunicerat. Man förutsätter dock fortsatt 

strikt handhygien, vilket innebär att arrangör bör påpeka 

nödvändigheten av regelbunden noggrann handtvätt samt även tillse 

att handsprit hålls tillgänglig i lokalen 
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 Hur långt ska avståndet vara mellan borden i spellokalen? 

Folkhälsomyndigheten anger ett minimum om 1½ meters avstånd 

mellan varje person. Det bör då vara minst 1½-2 meter mellan 

spelarens ryggtavla till intilliggande bords spelares, och därmed minst 

2½-3 meter mellan varje spelbords mittpunkt. Man kan också placera 

ut borden diagonalt istället för i rät linje om spellokalen lämpar sig för 

det. Observera att man även måste ha en lösning för förflyttningar i 

lokalen, så att dess dukning inte bidrar till att spelare ”springer på 

varandra”. 

Bridgekryss kan eventuellt bidra till högre ljudvolym och då bör – 

förutom det större avståndet mellan borden – arrangör påpeka att 

man måste hjälpa till att hålla ljudnivån nere, t.ex. att spelarna då så 

går använder ”teckenspråk”. 

 Vad gäller beträffande maximalt antal personer i spellokalen? 

Förutsatt att endast SBF-medlemmar bereds tillträde till lokalen 

betraktas vi inte som Allmän sammankomst/Offentlig tillställning och 

därmed omfattas vi inte av någon tak för deltagarantal. Om andra 

deltagare finns på plats gäller max 50 personer. Dock förutsätts i 

samtliga fall att rekommendationer om avståndhållande följs. 
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