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Enkät till medlemmar i Filbyter Bridge  
samt  

till andra spelare som regelbundet  
deltar i vår tävlingsverksamhet 

 

Varför enkät? 

För att kunna planera inför en återstart av tävlingsverksamheten ”live”, har klubbens styrelse 
tagit fram en rad åtgärder för att göra tävlingsmiljön så säker som möjligt ur smittskydds-
synpunkt. Medlemmarnas åsikt om hur man ställer sig till en sådan återstart, och till de 
föreslagna åtgärderna, är mycket viktiga för styrelsen. 

 

Hur gör jag för att svara? 

Du svarar till klubbordförande Carl Ragnarsson, antingen genom att skicka ett mejl  
(filbyter-bridge@telia.com), eller skicka sms/ringa på 070-678 28 90. 

Frågorna styrelsen önskar ditt svar på, finner du detta dokument. Enkäten är uppdelad i två 
delar, en som rör uppstart efter pandemin (frågor A-C) och en som rör hjälp till verksamheten 
(fråga D). Vi önskar ditt svar på de fyra frågorna (A–D) genom att du anger frågans bokstav 
samt siffran för det svars-alternativ du väljer, t ex: A-1, B-3. 

Du kan naturligtvis lägga till personliga kommentarer och synpunkter i ditt svar! 

 

Anonymitet? 
Vi kan dessvärre inte genomföra enkäten anonymt, eftersom det skulle förutsätta ett 
inlämnande av svaren på ett sätt som inte går utan att man beger sig till en lokal. Vi lovar 
dock att inga svar används med något som helst yttrande om vem som avgivit dem! 

 

 

Vi är tacksamma för att du tar dig tid att svara – vi behöver ditt svar senast den 31 juli 2020. 
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Del 1 – Återstart  

Bakgrund 
 

 Filbyter Bridge har varit stängd för all verksamhet i klubblokalen sedan den 13 mars. 
Under denna paus har visst arbete i form av rengöring och enklare renovering skett. 

 Klubbar i Sverige börjar gradvis och försiktigt att återöppna sitt klubbspel. 

 Svenska Bridgeförbundet (SBF) har tagit fram en åtgärdslista, som Filbyter Bridges 
styrelse har gått igenom och föreslår att vidta åtgärder för att i så hög grad som möjligt 
förebygga smittspridning i klubblokalen och dess angränsande utrymmen. 

 Såväl SBF som Filbyter Bridge förlitar sig på myndigheternas - främst Folkhälsomyndig-
heten - riktlinjer, och lägger dessa som minimum för våra åtgärder. Det innefattar bl.a. 
att respektera regler för maximalt antal deltagare vid ett och samma tävlingstillfälle 
samt att tillse att miljön anpassas, inte minst genom tekniska åtgärder. 

 Oaktat regler, är vi dock helt beroende av samarbetet mellan alla som kommer till 
Filbyter Bridge; att alla tar sitt personliga ansvar på fullt allvar samt hjälper andra att 
göra det. Förutom att observera avstånd och upprätthålla god handhygien är det 
absolut förbjudet att komma till spellokalen om man känner sig sjuk eller nyligen har 
träffat sjuka/smittade! 

 Information om de åtgärder som klubben föreslår genomföra finns i texten som följer. 

 

Nuläge och planering framåt 
Styrelsen för Filbyter Bridge har sammanträtt och diskuterat återstart av klubbaktiviteter. 
Åtgärder för att i så hög grad som möjligt säkerställa miljön ur smittskyddssynpunkt kommer 
att vidtas om klubbens medlemmar – och dess frekventa besökare från andra klubbar – anser 
att detta skapar trygghet för att möjliggöra spel i klubblokalen. 

 Bridgelokalen: Kontrollerad ingång för att undvika köbildning. Distans mellan bord. 
Tillhandahållande av handsprit i tillägg till tvål och pappershanddukar. Cafeterian 
inledningsvis stängd för att senare endast erbjuda kaffe/te och kalla drycker. 

 Föranmälan för att minska administration/köbildning och kunna respektera regeln om 
max 50 personer (= 24 par + tävlingsledning) i lokalen.  

 Bordskryss, bestående av två korslagda plexiglasskivor som ger varje spelare ett eget 
”luftrum” sätts upp på spelborden. Se bild nästa sida! 

 Ingen kontanthantering. 

 Separata brickset till varje bord för att säkerställa att endast en spelare kommer i 
kontakt med korten i sitt fack i brickan. Spelade brickset försätts i karantän i minst fyra 
dygn innan de får dupliceras på nytt. 

 Personliga budlådor kommer att tillhandahållas av klubben för dem som inte kan ta 
med sig en egen sådan hemifrån. Du kvitterar ut en budlåda och ansvarar för att ta 
med dig den varje gång du kommer till klubben.  

 Fler par som sitter stilla hela tävlingen för att undvika trängsel vid byten. 
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SÅ HÄR SER ETT BORDSKRYSS UT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information om bordskryss, se gärna: 

http://www.svenskbridge.se/bordskryss 
  

http://www.svenskbridge.se/bordskryss
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FRÅGOR OM ÅTERSTARTEN  

Givet vad som nämnts ovan och förutsatt att smittsprid-
ningen i samhället fortsätter minska är min inställning … 

 

A. Jag känner mig redo att börja spela på Filbyter Bridge: 

1. fr o m 1 september 2020 

2. fr o m 1 oktober 2020 

3. senare 

 

B. Om mer än ett tävlingstillfälle per vecka erbjuds, är min avsikt att spela: 

1. färre än en gång i veckan 

2. cirka en gång i veckan 

3. två eller flera gånger i veckan 

 

C. De nämnda bordskryssen har Smittskydd Väst yttrat sig positivt om, att de 
säkrar luftmiljön när man sitter vid ett bridgebord. Ett alternativ till 
bordskryssen är att samtliga som spelar bär ett munskydd, något vi är mindre 
säkra på sett ur smittskyddssynpunkt. 
 
Min uppfattning är att: 

1. munskydd för alla räcker, bordskryss skulle inte öka min trygghet 

2. bordskryss är nödvändiga för min trygghet, munskydd är oviktigt 

3. såväl bordskryss som munskydd är nödvändiga för att jag ska känna 
mig trygg att komma och spela på Filbyter Bridge 

4. jag känner mig inte trygg oavsett om klubben installerar bordskryss 
och/eller gör munskydd obligatoriskt 
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Del 2 – hjälp till klubbens verksamhet 

En ideell verksamhet är avhängig att flera medlemmar bidrar med sin hjälp! 
 

Såväl tävlingslednings- som bridgekursledarresurser har tunnats ut de senaste åren. Vår 
klubbs verksamhet är sårbar och det kan i dagsläget räcka med att en funktionär blir sjuk eller 
är bortrest, så måste en eller flera aktiviteter ställas in. Återväxten av bridgespelare i klubben 
är hotad om vi inte kan genomföra nybörjar- och fortsättningskurser. 

 Allt för mycket arbete inom Filbyter Bridge vilar på ett fåtal personer, något som leder 
till att dessa får en mycket hög arbetsbelastning. Vid en återstart kommer dessutom 
minst två personer behövas vid varje speltillfälle, för att hjälpa till att säkra spelmiljön. 

 Inför kommande säsonger saknar klubben resurser för olika aktivitetsområden: 

o starta, genomföra och slutföra tävlingar 
o bridgekursverksamhet, t ex nybörjar- och fortsättningskurser 
o allmänna sysslor 

 Det är viktigt att poängtera att vi inte är ute efter nya ”eldsjälar”– tvärtom, målet är att 
mobilisera ett antal medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till så att belastningen 
inte blir hög för den enskilde! 

 Med ”starta, genomföra och slutföra tävlingar” menas att kunna sätta igång partävling 
via beräkningsprogrammet och starta Bridgemate. Vi hoppas på sikt att få fler också 
med tävlingsledarkunskap (”domare”), men absolut viktigast är att få fler som kan 
starta upp klubbens partävlingar. 

 
Det är oerhört viktigt att hjälp till klubbens verksamhet kan lösas genom frivilliga krafter, som 
kan tänka sig att ställa upp. Det är en förutsättning för att också i fortsättningen kunna erbju-
da fler än 1-2 speltillfällen per vecka samt att kunna genomföra kursverksamhet i klubben. 
 

Därför ber vi dig att allvarligt tänka efter, på vilket sätt DU kan bidra med DIN hjälp! 

 

Styrelsen har vädjat om mobilisering av hjälp, själv är jag: 
 
D. villig att vara med och hjälpa till med: 

1. uppstart och ledning av partävlingar 

2. samma, men helst bara dagtid 

3. samma med helst bara kvällstid 

4. bridgekursverksamhet 

5. allmänna ”småsysslor” 

6. nej, jag är tyvärr inte villig att, eller inte kan, hjälpa till 


