
Digitala möten 5, 8, 10 och 13 juni
Martin Löfgren, Suzanne Lemborn och Micke Melander
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Agenda för mötet

1. Mål med projektet LiveBridge och detta möte

2. Status klubbspel

3. Vad gäller? 

4. SBF:s rekommendationer för återstart
– Faser för återstart
– Speciella utmaningar

5. Frågor / synpunkter / idéer inkomna i förväg eller i chatten

6. Frågor / synpunkter / idéer muntligen

7. Övriga frågor samt information från förbundet.

8. Avslut
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Kanske tycker du att allt är självklart?

■ Alla våra medlemmar är inte helt klara på vad som gäller och hur man bör agera. Du 
som känner dig säker kan hjälpa andra genom synpunkter och idéer!

■ Under mötets gång, skriv gärna i ”chatten” – frågor eller förslag. Mot slutet av mötet 
kommer dessa att tas upp!

Chatt
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Mål med projektet LiveBridge och detta möte

■ Viktigt att detta blir något levande 
och inte bara idéer i en presentation! 

■ Mobilisering är ett huvudord och för 
detta krävs ett stort engagemang på 
alla nivåer!

■ Det har varit och är en lång väntan 
för många att få återgå till någon 
form av normalläge i sina liv igen. 

■ Det börjar dock bli tid att planera 
för återöppnandet av våra bridge-
klubbar, om det inte redan är gjort.

■ SBF får många frågor kring vad som 
gäller och hur man ska göra, därför 
har vi bland annat bjudit in till 
dessa möten för att räta ut 
frågetecknen och göra dem till 
utropstecken.
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Status klubbspel

■ Där livespel har bedrivits har det 
mestadels skett med skyddsåtgärder 
(bordskryss, visir, etc).

■ Ibland ”kreativa lösningar” som att 
ställa ihop 4 bord för att öka avstånd.

■ Uppskattat antal klubbar som idag 
spelar live: 50.

■ Uppskattat antal klubbar som 
annonserar klubböppning i juni-juli: 
ytterligare 40.

■ Antal organisatörer av tävlingar på 
BBO 42, varav drygt 30 är 
regelbundna. Totalt har över en halv 
miljon gått till arrangörerna, i tillägg 
till de startavgifter man själva tar ut.

■ Antal organisatörer av tävlingar på 
RealBridge är 37 (april månad).
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Vad gäller?

■ SBF bestämmer inte hur klubbar och 
andra arrangörer ska agera, men för-
utsätter att alla följer FHM:s rekom-
mendationer och lagar/regler.

■ Även när ”allt öppnas” kan vi inte på-
räkna att alla spelare känner sig bek-
väma med att komma till lokalen.

■ Viktigt att kommunicera vilka säker-
hetsåtgärder klubben vidtar!

■ SBF:s kommunicerade ”checklista” 
kan fortfarande användas som rikt-
märke!

■ FHM rekommenderar fortsatt 
avståndshållande.

■ Regelverk ändras i fem steg, tre 
under sommaren, ett i september 
och ett (alla restriktioner tas bort) 
utan fastställt datum.

■ Ändras smittosituationen kan detta 
schema komma att ändras (natio-
nellt eller regionalt).

■ Klubbspel i lokal, där endast SBF-
medlemmar får tillträde betraktas 
inte som en ”Allmän sammankomst/ 
offentlig tillställning.
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Vad gäller?  (2) 
■ Givetvis får fortsatt inte den som 

känner sig sjuk komma till klubben 
(OBS! Disciplinärende om så sker!).

■ Testar man sig ska man invänta 
provsvar innan man spelar. 

■ Spel bör bedrivas med skydd (t ex  
bordskryss eller visir) tills FHM tagit 
bort alla restriktioner/ rekommenda-
tioner.

■ Studera om ni kan tillhandahålla 
”fika” utan köbildning, annars kanske 
det bör pausas en tid. 

■ Egna brickor och budlådor är troligen 
inte nödvändigt, däremot tillråds 
strikt handhygien.

■ Covid19 är en droppsmitta, även om 
indicier på att den kan vara luftbu-
ren (”aerosol”) har framkommit. 
Därför är avståndshållande fortsatt 
viktig, fr a tills alla är vaccinerade.

■ Studier 2021 visar att ”indirekt kon-
taktsmitta” troligen är mindre farlig 
än vad man tidigare kommunicerat. 
(Länk:)
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Exempel på punkter från 2020-checklistan

VAD BÖR GÖRAS?

■ In- och utgång i spellokalen

■ Rörelsemönster (start, paus, avslut)

■ Alla köbildningar ska elimineras

■ Toaletter

■ Plastkryss

■ Ev. cafeteria/servering (men med 
reservation för köbildning/folksam-
ling!)

FUNDERINGAR:

■ Bordskryss?

■ Visir?

■ Munskydd? 

■ Privata budlådor?

■ Bara barometer?
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Återstart - vad rekommenderar SBF?

SUMMERING:

■ Viktigt att mobilisera !

■ Se arbetet i faser, försök inte göra ”allt på en gång” – rimlig arbetsbelastning !

■ Kommunicera med medlemmarna under sommaren!

■ Ordna någon samling för att ”sparka igång”!
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Fas 1 – Före uppstarten   Mobiliseringsfasen

■ Uppdatera klubbens hemsida
> Styrelse
> Kontaktuppgifter klubb
> Heminformation
> Spelschema
> Medlemmarnas e-postadress

■ Se över kommunikationsvägar, alla 
har inte e-mail. Ett telefonsamtal 
gläder de flesta! 

■ Mobilisering A
Kalla alla funktionärer till möte, live 
eller digitalt. Få fart på alla så att 
man kan hjälpas åt med att komma 
åter i spel. Ingen enmansshow!

■ Mobilisering B
Bestäm gemensamt tidpunkt för 
uppstart. 

■ Mobilisering C
Gå igenom så allt nödvändigt 
materiel finns på klubben, 
storstädning / underhåll etc. 
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Fas 1 – Före uppstarten   Mobiliseringsfasen (2)

När det är bestämt att spel ska dras 
igång igen bör man överväga följande: 

i. Ta fram en inbjudan på papper med 
information om vad som ska ske.

ii. E-posta alla medlemmar. Om möjligt 
ring runt till alla också. Tänk på att 
alla inte har e-post eller fungerande 
e-postadress!

iii. Använd hemsidan!

iv. Kontakta dem som försvunnit under 
året (ca 4000 i landet !) och 
informera. 

Att tänka på:

Många klubbar har haft verksamhet på 
olika nivåer. Från nybörjarnivå, där man 
inte ens kunnat gå klart sin kurs, till elit. 

Det kan därför finnas skäl vid uppstart att 
kanske exempelvis ordna uppfräschnings-
kväll eller liknande så att de ska ”våga” 
komma tillbaka? Detta även om klubben 
inte överväger någon regelrätt kurs på 
kort sikt.
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Fas 1 – Före uppstarten   Mobiliseringsfasen (3)

Om uppstart planeras efter sommaren:

■ Vi rekommenderar att ändå genom-
föra ändå stora delar av Fas 1 
redan nu. 

■ Förslag: försök samla till någon 
gemensam aktivitet som ni kan 
bjuda in till under exempelvis juli. 

■ En enkel tipspromenad ute i 
naturen kan vara en sådan aktivitet.

Varför? 

 Återskapa kontakt, få alla dina med-
lemmar börja tänka på att spela 
bridge igen. Ingen får tillåtas 
glömma bort…

 Att göra något praktiskt kan hjälpa 
till att återskapa klubbkänslan och 
gemenskapen.
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Fas 2 – Uppstart

■ Ta förnyad kontakt med alla 
medlemmar, påminn! Med 
uppdaterade maillistor kan 
kommunikation ske den vägen. 

■ Planera för att avsluta tidigare 
påbörjade kurser!

■ Planera in repetition för mindre 
rutinerade!

■ Presentera spelprogram – tänk på 
flera målgrupper!

■ Minikurser?

■ Skapa gärna ett ”event”! Även enkla 
specialare kan skapa intresse.

– Återöppningsmästerskapet?
– Bridge och tipspromenad i fint 

(sen-)sommarväder?
– Lite festligheter (ex vis pizza)?
– ”Allmöte” där man över lite snacks 

diskuterar upplägget framöver, tar 
förslag på aktiviteter, etc?

Tänk gärna på att förbereda för det som 
sker senare:

■ Rekryteringskedjan/SOS Junior. 

■ Datum för nybörjarkurser.
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Fas 2 – Uppstart (2)

Onlinespel?

■ Många klubbar spelar (även) online

■ Det bedrivs också försök med hybrid-/simultanlösningar, där en tävling parallellt 
spelas live på klubben och online. 

■ Hur dra nytta av positiva erfarenheter?

■ Kan onlinespelet hota klubben?
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Fas 3 – Efter en tid

■ Planera nya nybörjarkurser!

■ Se över kursutbud för start snarast 
möjligt – ofta inte praktiskt möjligt 
förrän 2022 pga att uppstarten tar 
kraft och resurser.

■ Möjligheter diskuteras att kunna 
ordna viss utbildning online.

Tänk på att:

■ Viktigt att du går med i ”IdrottOnline” i 
SISU. Stor finansieringshjälp och stöd 
möjlig för dina utvecklings- och utbild-
ningsaktiviteter!

■ Rekryteringskedjan ska komma igång 
under hösten. Viktigt att alla engage-
rar sig

■ SOS Junior – viktigt för att nå denna 
grupp – engagera dig!
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Checklista för uppstart

1. Kalla styrelsen till möte.
2. Diskutera er fram till tidpunkt för 

uppstart av er klubb. 
3. Mobilisering på olika fronter.
4. Uppdatera klubbens hemsida.
5. Inbjudan till öppning.
6. Ring till medlemmarna, detta kan 

inte upprepas för många gånger!
7. Pröva en utomhusaktivitet, t ex en 

tipspromenad i sommarvärmen!
8. Påminnelse om öppning.
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9. Återstarts”partaj”?
10. Uppfräschningskväll?
11. Fortsättningskurs och ”vi fick aldrig 

gå färdigt-”kurs.
12. Vad händer med onlinebridgen?
13. Nyrekrytering. När spelet väl 

kommit igång måste klubben tänka 
på återväxten!

14. Glöm inte att anmäla klubben till 
”IdrottOnline” (SISU)!



■ Tävling med klubbkval höst och vår.

■ Endast livespel tillåts!

■ Baseras på klubbens ordinarie spelkvällar. Fem tillfällen höst, fem tillfällen vår.

■ Resultat räknas med handicap. Man får räkna c:a sex bästa resultat.

■ Noll kostnad för klubben, och endast enkel administration.

■ Bästa par och bästa spelare (25+25) från hela landet går till slutspel i Festivalen 2022 
med fina priser!

Mer detaljer kommer under sommaren!

17



Allmän info från förbundet

■ Strategiarbete som berör dig!

■ Ett ord från pensionärs-/seniorgruppen

■ Tankesportförbund?

■ Onlinefestivalen!
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Strategidiskussion

■ Styrelsen har arbetat med ett ramverk

■ Viktigt att detta berör alla – därför ska strategin och handlingsplaner färdigställas i 
diskussion med medlemmarna. Forum: Riksstämman 2021 (20-21 november)

■ Fem strategiska målområden har dock definierats:

– Engagemang

– Stolthet

– Tävling

– Synlighet

– Rekrytering

■ Mer information i tidningen Bridge och fortlöpande i olika kommunikationskanaler i förkant
av Riksstämmohelgen!
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Onlinefestivalen 

■ SM-lag Mixed och SM-lag Veteran (alla SBF:are välkomna!) går 17-18 resp 24/25 juli.

■ JSM-par går troligen 19-20 juli, format meddelas senare av JK.

■ Chairman’s Cup startar lördagen 31 juli ”som vanligt” – men på RealBridge!

■ Alla par-SM finaler går på ursprungligen planerade dagar – på RealBridge!

■ En IAF-tävling för par med Guldstänk kommer att spelas 30 juli – på RealBridge!

■ En Gröna-hissentävling för par med Guldstänk kommer att avsluta festivalveckan lördagen 
den 7 augusti.

■ En sidotävling varje förmiddag på BBO och en ”Höstsilver” varje kväll på RealBridge. Även 2 
lagtävlingar ordnas efter det att CC-kvalet är över.

■ Låga startavgifter och priser i varje tävling! Pris för bästa silverspelare (Höstsilver), bästa 
bronslirare (fm-tävlingarna) och ”bästa sidotävlingsspelare” (alla tävlingar utom SM-finaler, 
CC, och de två tävlingarna med guldstänk)
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Avslutning

Varmt tack för din medverkan vid detta digitala möte. Vi hoppas att du känner dig redo och 
motiverad att få igång din klubb eller distrikt igen. Ett stort arbete väntar men är ni flera som 
hjälps åt kommer arbetet inte bli så betungande. 

Vi önskar er all lycka, och kan vi hjälpa till är det bara att höra av sig! Kontakta gärna oss:

Martin Löfgren, martin.lofgren@yahoo.se
Suzanne Lemborn, sle@svenskbridge.se
Micke Melander, mme@svenskbridge.se

Självklart går det även bra med kansliet som nås via kansliet@svenskbridge.se! 

LYCKA TILL!
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