
Checklista för uppstart 
1. Kalla styrelsen till möte. 

Om det inte redan är gjort, bör styrelsen i klubben kallas till möte.  

2. Besluta om en tidpunkt för uppstart av er klubb.  
Ett av målen med styrelsemötet är att bestämma ett datum när man känner sig redo för att 
starta upp verksamheten igen. Det är lättare att arbeta genom att ha en deadline snarare än 
att säga vi tar det efter sommaren eller vi gör det i höst osv.  

3. Mobilisering på olika fronter. 
Att starta upp en klubb som kanske legat i dvala i nästan 1½ år är ingen enkel sak. Det 
kommer krävas en rad mobiliseringar och hårt arbete av många funktionärer. Allt är 
naturligtvis också avhängt vad klubben normalt har för service/verksamhet som ska 
återupptas.  

4. Uppdatera klubbens hemsida. 
Många klubbar har inte uppdaterat sin hemsida. Någon bör få ansvaret och göra det innan 
allt går igång igen. Det kan allt från att den aldrig varit uppdaterad till att den är i topptrim. 
Många klubbar har inte ens uppdaterat sin styrelseinformation, man kan ha noterat avlidna 
personer som kontaktpersoner och ja bara fantasin sätter kort och gott gränser för hur det 
kan se ut. Det finns dock undantag och föredömen lite här och var: Här kan du se ett av dem 
om du vill finna inspiration: http://www.svenskbridge.se/norrköpingsbridgen.  

5. Inbjudan till öppning. 
När datum är satt för att klubben åter ska öppna, ta fram en riktig inbjudan. Självklart bör 
den också läggas som nyhet på er hemsida.  

6. Ring till medlemmarna. Glöm inte de som försvunnit senaste året. 
Dela upp alla medlemmar i klubben, ring runt till dem och berätta om vad som komma skall. 
SBF har tappat nära 5000 medlemmar under pandemin, så det finns många som inte är 
medlemmar innevarande år, men de är alla mycket välkomna så snart som möjligt eller när 
de känner sig redo för att börja spela igen. Tänk på att många medlemmar har varit isolerade 
under mycket lång tid och bara längtar efter att få tala med någon annan och kanske tom 
göra något aktivt.  

7. Utomhusaktivitet. 
Om din klubb bestämmer sig för att starta upp i höst (man kan naturligtvis göra det även om 
man redan har startat upp) så kan en idé vara att bjuda in klubbens medlemmar till en 
tipspromenad under sommaren. Ni kan ju sätta upp en promenadslinga med frågor så får de 
träffas ute i det fria och göra något aktivt. SBF har frågor på lager som ni kan få och kan 
användas i det fall ni inte vill göra i ordning det själv. 
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8. Påminnelse om öppning. 
Kom ihåg att ta förnyad kontakt med medlemmarna om start sker i höst av verksamheten då 
de riskerar ha glömt det hela. Detta bör göras 1-2 veckor före spelstart.  

9. Återstarts”partaj”? 
Vi vet från de kontakter vi haft att flera klubbar kommer göra specialaktiviteter i samband 
med första tävlingen för att ”fira” att de är åter i verksamhet. Det kan vara allt från att bjuda 
på landgång till kaffet i pausen till extra bra priser och ja kort sagt allt möjligt. Lite grädde på 
moset så att säga som kanske lockar!  

10. Uppfräschningskväll? 
Många klubbar, speciellt de som har bridgekursverksamhet, har sådana som vart elever i 
kurser som avslutats de senaste 3 åren. Vi vet att många av dem har glömt och inte spelat på 
över ett år. Detta kan vara en tröskel som ni kan ta dem över genom att kanske under en 
kväll eller två eller en helgdag kan erbjuda en uppfräschningsträff där de i lugn och ro får 
repetera de elementära delarna som de lärt sig. Sangsystem, invitbud, essfråga, utspel osv. 

11. Fortsättningskurser och ”vi som aldrig fick gå färdigt” kurs? 
Har ni avslutade bridgekurser i ”närtid” så kan det vara idé att även starta upp 
fortsättningskursverksamhet parallellt med återstarten. Detta bör det bjudas in till om det är 
aktuellt och framförallt informeras om till de som är berörda.  

12. Vad händer med onlinebridgen? 
Många av våra klubbar har under pandemin erbjudit onlinebridge som ”pausunderhållning” i 
väntan på att det ska kunna gå och spela live igen. Här bör ni ta en funderare kring huruvida 
verksamheten ska fortsätta och i sådana fall på vilket sätt.  

13. Nyrekrytering – kurser. 
Vi tror att i slutet av november är det läge att bjuda in till nybörjarkurser och att dessa kan 
starta efter julhelgerna. Att få snurr på rekryteringen är livsviktig för alla klubbar, distrikt och 
förbundet! 

14. Anslut klubben till Idrott Online. 
Många av våra klubbar bedriver kursverksamhet. SBF är anslutna till SISU Idrottsutbildarna. 
Klubben kan via detta få bidrag för varje kursdeltagare. Summan avviker från distrikt till 
distrikt då det är olika bidragsregler mellan län och kommuner. Men i princip kan man säga 
att det normala är att bidraget täcker kostnaden för kurslitteraturen vid en kurs. Följ 
anvisningarna på denna sida www.svenskbridge.se/nyheter/53902  för att ansluta till 
Idrottonline som är ett redskap som behövs för att kunna registrera sin utbildning. 

 

 

http://www.svenskbridge.se/nyheter/53902

