Resultatredovisning av
medlems- och spelarenkäten
Filbyter Bridge
inför återstarten av live-spelet
Av tillfrågade 324 medlemmar/spelare inom klubbens verksamhet har 146 st skickat in sina svar,
antingen via mejl eller sms eller telefon. Svarsfrekvensen således 45,1 %.
Antalet svar per svarsalternativ, finner du i röd text inom parentes i detta dokument.
Filbyter Bridges styrelse tackar de medlemmar/spelare som lämnat svar på enkäten.

A. Jag känner mig redo att börja spela på Filbyter Bridge:
1.

(60) fr o m 1 september 2020

2.

(50) fr o m 1 oktober 2020

3.

(36) senare
Därutöver nämner en medlem att först efter en uppfräschningskurs
känner sig vederbörande redo att börja spela igen.

B. Om mer än ett tävlingstillfälle per vecka erbjuds, är min avsikt att spela:
1.

(26) färre än en gång i veckan

2.

(94) cirka en gång i veckan

3.

(26) två eller flera gånger i veckan
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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.

(6)

munskydd för alla räcker, bordskryss skulle inte öka min trygghet

2.

(93) bordskryss är nödvändiga för min trygghet, munskydd är oviktigt

3.

(21) såväl bordskryss som munskydd är nödvändiga för att jag ska
känna mig trygg att komma och spela på Filbyter Bridge

4.

(24) jag känner mig inte trygg oavsett om klubben installerar
bordskryss och/eller gör munskydd obligatoriskt
Två enkätsvar väljer inget av ovanstående men påpekar att varken
bordskryss eller munskydd behövs för att komma till klubben.

Styrelsen har vädjat om mobilisering av hjälp, själv är jag:
D. villig att vara med och hjälpa till med:
1.

(6)

uppstart och ledning av partävlingar

2.

(3)

samma, men helst bara dagtid

3.

(5)

samma med helst bara kvällstid

4.

(2)

bridgekursverksamhet

5.

(36) allmänna ”småsysslor”

6.

(93) nej, jag är tyvärr inte villig att, eller inte kan, hjälpa till
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