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Tack för ert engagemang! 
Vi har glädjen att sammanfatta de fyra ”Live Bridge”-möten som genomfördes i juni. Tack för allt 
engagemang som ni aktiva representanter för klubbar och distrikt bidrog med! 

Det gemensamma mobiliseringsarbete som vi befinner oss i för att åter få igång vårt livespel efter 
pandemin, och arbetet för att både åter- och nyrekrytera, är troligen bland de viktigaste uppgifter vi 
någonsin haft. Vi talar om ett arbete som förmodligen kommer att pågå en överskådlig tid framöver, 
och därför krävs såväl starkt engagemang som arbetsinsatser av oss alla. Tack för att just du tog dig 
tid och bidrog till konstruktiva diskussioner och gav oss alla förslag och idéer vi kan arbeta vidare 
med! 

Till denna sammanfattning bifogas den presentation som visades. Det står dig fritt att använda den 
på det sätt du anser är effektivt i din egen klubb/distrikt, och vi hoppas förstås att den kan vara till 
stöd i ditt fortsatta arbete. 

Nedan presenteras de vanligaste frågorna som ställdes under dessa Live Bridge-möten, samt några 
tips, tankar och synpunkter från deltagare som delat sina erfarenheter. Vi hoppas det ytterligare kan 
bidra till att förtydliga och stödja er i era beslut om hur ni ska arbeta vidare lokalt. 

 

Frågor som ställdes under mötet 
1. Behöver vi fortfarande använda bordskryss? Även om alla deltagare är fullt vaccinerade? 

Vi följer givetvis riktlinjer (regler/rekommendationer) från myndigheterna, och FHM 
rekommenderar fortsatt avståndstagande även bland vaccinerade. Som vi tidigare påpekat är 
avståndet mellan spelare kring ett normalt bridgebord inte tillräckligt, och därför ska man 
vidta åtgärder för att skydda spelarna. Skydd kan vara bordskryss, men också visir (munskydd 
är enl FHM inte tillräckligt i sig) eller möjligen att ställa ihop fyra bord att spela kring. Det är 
sedan en tidsfråga hur länge det dröjer innan FHM ändrar sina riktlinjer, men troligen i den 
s.k. ”Fas 4” som beräknas till september. Så snart detta sker kommer vi att informera om 
detta! 
 

2. Bör vi fortfarande använda full uppsättning av brickor, egna budlådor och deklarationer i 
klädnypa på bordskryssen? 
Vi rekommenderar inte längre detta, och har konsulterat Smittskydd i frågan. Studier 2021 
visar att ”indirekt kontaktsmitta” troligen är mindre farlig än vad man tidigare 
kommunicerat, men strikt handhygien förordas fortfarande. 
 

3. Hur långt avstånd ska det vara mellan borden i en lokal? 
FHM anger 1,5 m avstånd mellan varje person som ett minimum. Då bör det vara minst 1,5 – 
2 m mellan ryggtavlorna på spelare vid intilliggande bord, och därmed minst 2,5-3 m mellan 
varje bords mittpunkt. Man kan också experimentera med bord ställda diagonalt om lokalen 
lämpar sig för detta. Observera sedan att man även måste ha en lösning för 
förflyttningar/rondbyten så att inte spelare ”springer på varandra 
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4. Är det fortfarande begränsningar på hur många man får vara i en spellokal? 

Vi har fått besked från tre olika länsstyrelser att en bridgeklubb, förutsatt att kontroll finns 
att endast medlemmar släpps in, inte betraktas som en ”Allmän tillställning/Offentlig 
sammankomst” och därmed gäller inte ”8-regeln”. Ändå måste självklart riktlinjer som 
avståndshållande, etc, följas.  
 

5. Är det tillåtet att medlemmar från en annan klubb deltar i vårt klubbspel? 
Ja, det räcker med att man är medlem i Svenska Bridgeförbundet för att anses som medlem 
och därmed inte räknas som Allmän tillställning/Offentlig sammankomst. 
 

6. Måste man arrangera spel enbart med krav på föranmälan? 
Nej, men begränsningen av antal personer i lokalen med anledning av avståndshållandet 
gäller fortfarande och en föranmälan är ett bra verktyg för att kunna kontrollera detta. 
 

7. Ska man kontrollera att deltagare är vaccinerade (krävs intyg?) och hur gör man med de 
som inte är det? 
Varje klubb kan fatta eget beslut om vilka restriktioner som ska gälla för spel. Man bör dock 
betänka att en regel också nödvändiggör en kontrollfunktion som kan vara svår att 
genomföra i praktiken. 
 

8. Hur smittsam är man om man är vaccinerad? 
Även om man är vaccinerad så finns viss risk för att man kan bli sjuk eller bära på smitta utan 
symptom, och därmed utgöra en smittorisk för andra. Detta är ett av skälen till varför de 
grundläggande råden (stanna hemma om du känner dig krasslig, hålla avstånd…), fortsatt 
gäller, även för vaccinerade. 
 

9. Kommer spelare som inte betalt medlemsavgiften för 20/21 att få ett inbetalningskort och 
juninumret av tidningen Bridge?  
Alla medlemmar som var medlemmar förra året dvs de som betalt sin medlemsavgift för 
19/20, kommer att få ett brev skickat centralt från förbundet via e-post under juni månad. 
För de intresserade kan sedan ett enskilt inbetalningskort distribueras till dessa spelare om 
de önskar. De kommer inte att få juninumret av tidningen Bridge med automatik. 
 

10. Är det möjligt att få en lista på de som inte betalt sin medlemsavgift 20/21 men året 
innan? 
Ja. En person som har rättigheter att administrera en klubbs/distrikts hemsida i BIT kan 
sortera ut en sådan grupp och göra e-postutskick, så länge som de har en e-postadress 
registrerad. 

 
11. De som inte betalt medlemsavgiften för 20/21 men börjar spela 1 juli – kommer de att bli 

debiterade två gånger? 
Nej, alla som betalar in sin medlemsavgift från 16 juni 2021 blir registrerade som medlemmar 
omedelbart dvs bjuds på medlemsavgiften för den sista delen av detta verksamhetsår (16 
juni - 31augusti) samt att inbetalningen gäller för kommande verksamhetsår ända fram till 31 
augusti 2022. 
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12. Vad gäller för de I-medlemmar som fick avbryta sin kurs? Hur länge gäller deras I-

medlemskap? 
För de medlemmar som blivit I-medlemmar efter 1 januari 2020 förlängs I-medlemskapet 
och gäller även för spelåret 21-22. 
 

13. Kan man söka bidrag från SISU om man t.ex. vill ordna en särskild aktivitet vid uppstart till 
hösten? 
Normalt sett ja. Det finns lokala olikheter vilket gör att det är viktigt att man tar kontakt med 
SISU i sin egen region för att undersöka. SISU stöttar förutom utbildning även kulturella 
arrangemang.  
 
 

Tips, synpunkter och tankar som framfördes från deltagare 
”Viktigt att hålla medlemmarna informerade även när spelet är nedlagt. Gruppmail-funktionen i BIT 
är ett utmärkt hjälpmedel att enkelt hålla kontakten. Vi har löpande under den här tråkiga perioden 
skicket gruppmail med information från styrelsearbetet och annat som varit relevant - ibland bara en 
hälsning för att hålla intresset vid liv.” 
 
”Hemsidan är viktig att hålla uppdaterad. Ser att många klubbar inte skrivit en rad på hemsidan 
under hela 2021.” 
 
”Vi har inom styrelsen utsett en rekryterings- och utbildningsansvarig som skall ha fokus på 
nyrekryteringen. Bl a har hon kontaktat Senioruniversitetet  för att i samverkan med den i höst 
anordna "Prova-på-bridge-träffar" på klubben. Vi tror det blir ett bra sätt att rekrytera medlemmarna 
till nybörjarkurs, som vi skall köra igen till hösten.” 
 
”Vi kommer att erbjuda de (27 st) som gick nybörjarkurs (Spela Bridge 1) innan  nedstängningen 
några gratis repetitions-träffar så att de känner sig redo för fortsättningskursen Spela Bridge 2, vilken 
vi skall köra igång snarast möjligt i slutet av sommaren (ca 20 anmälda).” 
 
”Min personliga uppfattning av att det är viktigt att ha fokus på "den breda massan" av medlemmar - 
dvs de som ser bridge som en trevlig social samvaro- och fritidssysselsättning. Lägger vi merparten av 
fokus på elitspel och ligor på högre nivå så är risken stor att vi tappar i den breda massan. 
Elitspelarna har vi sannolíkt kvar under alla omständigheter, medan "nöjesspelarna" lättare droppas 
av.” 
 
”Viktigt med snabb återstart (med vidtagande av försiktighetsåtgärder i stil med de vi hade i höstas). 
Vår klubb körde igång i går eftermiddag (maximerat till 6 bord) Väntar vi för länge i sommar med 
återuppstart är det risk att många medlemmar tappar sugen och finner andra intressen.” 
 
”Sprid goda exempel som SBF med sina konsulenter fångar upp bland klubbarna. Hjulet måste inte 
uppfinnas flera gånger.” 
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”De flesta i en styrelse har mobilabonnemang med fast avgift för SMS som kan användas istället för 
e-post till de som inte har en sådan. Om man fördelar utskicken blir det ingen extra kostnad och man 
kan nå framförallt de äldre.” 

”I kontakten vi tar med våra klubbmedlemmar är det ett ypperligt tillfälle att berätta att man får 16 
juni till 31 augusti ”på köpet” om man betalar in sin medlemsavgift från 16 juni. Medlemsavgiften 
gäller då från betaldag ända fram till 31 augusti 2022.” 

”Det är viktigt att vi klubbadministratörer tar ansvar för våra egna medlemmar och det gäller också 
medlemsavgiften förstås.” 

”Kanske man ska skicka ett exemplar av tidningen Bridge till det lokala biblioteket? Lägga hos frisören 
eller tandläkarens etc.?” 

”En förening med ett organisationsnummer kan alltid söka verksamhetsstöd hos kommunen – bara 
som ett tips!” 

”Att spela saxad Mitchell är bra då det kontrollerar förflyttningarna på ett bra sätt i lokalen.” 

”Kan det finnas intresse från någon/några toppspelare att komma och spela på mindre klubbar? 
Tänker ett event där typ klubbens klövernålar kan ”vinna” denne som partner i klubbtävling och göra 
ett mediaevent av det.” 

 

Avslutningsvis 
 
Vi är väldigt glada över de reaktioner som kom in efter våra möten, i stort sett bara positiva ord. Det 
känns än mer motiverat att nu jobba vidare för Live Bridge, och vi hoppas att du känner likadant. 
 
Vi välkomnar fortsatta frågor, förslag och synpunkter! 

● Ta gärna kontakt med ditt distrikt eller grannklubbar för att samordna aktiviteter och 
resurser!  

● Skriv i forumtråden  LiveBridge | Svenska Bridgeförbundet (svenskbridge.se) om tips och 
frågeställningar inför återöppnandet – och läs vad andra har skrivit!  

● Givetvis står vi i styrelsen och kansliet kansliet@svenskbridge.se till tjänst där vi kan vara till 
hjälp! 

● Besök gärna vår officiella sida om LiveBridge där du kan finna alla dokument som publicerats 
inklusive presentationen från mötena. Live Bridge dokument | Svenska Bridgeförbundet 
(svenskbridge.se) 

I det viktiga arbete som står framför oss, kom ihåg mobiliseringens viktiga roll, ensam är inte stark!  

Lycka till med återstarten av era klubbar! 

Med vänliga sommarhälsningar! 

Martin Löfgren 
Suzanne Lemborn 
Micke Melander 
Svenska Bridgeförbundet 
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