
 
 
VARFÖR ÄR DET SÅ FÅ SOM SPELAR PÅ MÅNDAGARNA? 
 
Vi behöver bli flera. Vad ska vi göra för att få flera som vill spela på måndagar?  
Vad är det som inte är bra och som kan bli bättre? Vad är det som saknas? 
 
Totalt antal svar: 25. Fråga 7 är besvarad av 4, 21 har avstått att svara. 
 
 
1. Spelar du på måndagar generellt?    

 
Ja: 14  Nej: 11 

 
2. Du som svarat Nej. Vill du berätta varför? Du som svarat Ja. Har du någon teori? 

 
15 svar. Någon har angett flera orsaker. 10 har lämnat frågan obesvarad. 
1 Annan aktivitet. 1 För allvarligt. 1 Borde vara 1 klubb. 1 Transport. 2 Tidsbrist. 
2 Nybörjare/osäkra – för hög nivå. Å andra sidan är nivån på måndagarna för låg för 
många som väljer att spela i Örebro istället. 2 Nära inpå. 2 För sent. 2 Ingen partner.  
 
 
  3. Tror du att återinförande av jourspelare kan vara en lösning?  

 
Vet ej/kanske: 5  Ja: 9  Nej:  11 
 
 
4. Är önskemålet om förhandsanmälan ett hinder?  

 
Vet ej: 5  Ja: 7  Nej: 13 
 
5. Du som svarat ja. Vill du berätta varför? 

 
2 Ovana med dator. 2 Spontant bättre.  1 Ha någon att spela med 
 
6. Spel måndag och tisdag? Är speldagarna för tätt inpå varandra? 

 
Vet ej/kanske: 4 Ja: 11 (6 för tätt inpå)  Nej: 10 (4 för tätt) 
 
7. Övriga synpunkter. Små förändringar? Stora förändringar? Berätta!!  

 
Ta bort sommarbridgen, den är 4 månader och stänger ute många som inte kommer 
tillbaka. Håll igång dagspel även sommartid. Pandemin. Tidigare kom Hfs och Lbg. Öka 
och marknadsför kursverksamheten. Ta hand om nybörjare 
 
 



Det stora problemet är nog att många uppfattar ”nivån” på måndagar som hög och 
därför väljer att spela på Seniorbridgen. Även om alla är artiga och trevliga på 
måndagarna, är det inte kul att alltid komma långt ner i resultatlistan. Jag kan tänka att 
man upplever måndagarna som mer ”tävlingsinriktade”.  
 
De som å andra sidan tar bridgen på djupaste allvar och vill utveckla sitt spel tycker att 
”nivån” på måndagar är för låg och väljer att spela i exempelvis Örebro. 
 
Man kan också tänka sig att man vant sig vid BBO-spelet under pandemin och 
fortsätter välja detta i stället om man inte vill spel flera kvällar i veckan. 
 

Förhandsanmälan är inget problem, men det skulle funka bra även om vi återgår till att 
man sätter sig där man vill och knappar in sitt MID 
 
Om andra klubbar har liknande problem, skulle man kunna samordna kvällarna och 
spela varannan vecka på den ena och varannan på den andra. 
 


