
Sommarhälsning från projektgruppen för Corona-säkerhet 

 

Detta är en sommarhälsning från projektgruppen för Corona-säkerhet. Vi hoppas att alla har en 
så skön och avkopplande sommar som möjligt, men vi är förstås medvetna om att de flesta 
klubbar idag tänker på frågan om och när man ska kunna öppna klubbarna för spel igen. 
  
Vi har också fått en del frågor och synpunkter under resans gång, och vi önskar gärna kommuni-
cera några av dessa, samt vår reaktion. 
  
Några klubbar har redan återöppnat en viss verksamhet, några är i startgroparna och några vill 
vänta ett tag till. Som vi tidigare framhållit är klubbar och andra arrangörer ansvariga för de 
beslut man tar om att ordna spelverksamhet vid ”riktiga” bord, och vi tog i det sammanhanget 
fram en checklista med saker vi anser alla bör gå igenom och i görligaste mån förankra hos 
medlemmarna. 
  
Det viktigaste är dock att var och en tar sitt personliga ansvar för att säkerställa att myndigheter-
nas (främst Folkhälsomyndighetens) riktlinjer - ordningsregler och rekommendationer - åtföljs. Vi 
är nu alla väl medvetna om de smittokällor vi ska vara medvetna om: droppsmittan (där avstånd 
är den viktigaste skyddsfaktorn) och kontaktsmitta (där en kombination av att undvika potentiellt 
smittutsatta ytor och god handhygien är den viktigaste). I tillägg finns särskilda rekommendatio-
ner till människor i riskgrupper, och det är det förstås otänkbart att komma till en klubb om man 
känner sig det minsta sjuk.  
 
Men vad som är riktlinjer i dag kan vara annorlunda i morgon, så vi förutsätter att var och en 
håller sig uppdaterad med vad som gäller! 
 
Det är oerhört viktigt att alla hjälper till så att vi håller strikt på de åtgärder som klubben beslutar. 
Graden av säkerhet beror på kombinationen av åtgärder (t ex undvikande av trängsel, handhygi-
en, bridgemates, bordskryss…), och det räcker med att ”slappna av” med en av dem för att 
smittrisken ska öka! 
 
Har du erfarenheter du vill dela med dig av, skriv gärna i Forum:s Covid19-avdelning. Eventuella 
frågor till oss kan du ställa till adressen covid19@svenskbridge.se.  
 
Ha en fortsatt fin sommar, och framför allt önskar vi dig god hälsa! 
 
 
Corona-säkerhetsgruppen: 
  
Martin Löfgren - Micke Melander - Vigo Silfverlin  
Ryszard Sliwinski - Ronny Terbrant - Peter Ventura  
  

 
 
På nästa sida kan du se några frågor vi fått, och våra svar på dessa! 
 

mailto:covid19@svenskbridge.se


Här är några frågor och vår reaktion på dessa: 

 

 Fråga: Ni rekommenderar s k ”Bordskryss”. Går det inte lika bra med munskydd eller visir? 
  
Svar: De definitioner som angivits vad gäller minimiavstånd har oftast varierat mellan 1.5-2 m. 
Oavsett exakt definition är avståndet mellan spelarna vid ett normalt bridgebord för litet, alltså 
måste man skydda sig. Bordskryssen är något som Smittskydd Väst yttrat sig positivt över.  
 
Attityden till munskydd har ju som alla vet börjat svänga, men FHM är tveksamma och säger att 
det möjligen är en liten, men inte tillräcklig, förbättring från att vara helt oskyddad. Möjligen kan 
en kombination av munskydd och visir vara gott nog, men det har vi inget yttrande av Smittskydd 
om.  
  
Men observera: sitter man oskyddat vid ett bridgebord så agerar man inte enligt myndigheternas 
riktlinjer om avståndshållande! 
 
------------------------------------------  
 
Fråga: Det är ju många detaljer att tänka på som man ser på er checklista. Finns det någon 
prioritetsordning? 
  
Svar:  Det är lätt hänt att man i en ”prioritetsdiskussion” hamnar i en situation där man drar ett 
streck och gör det som står över strecket. Sanningen är ju att man dessvärre måste agera från 
en helhetsbild. 
  
Men helt säkert är förstås att distanseringen, för att undvika droppar som kommer från 
hostningar, nysningar eller kanske t o m genom nära utandningsluft, är oerhört viktig. I sitt svar 
från 30 juni ansåg Smittskydd att de högst prioriterade områdena var skydd vid bordet (man 
kommenterade då positivt våra föreslagna bordskryss), att borden står tillräckligt långt ifrån 
varandra och ordnade former för rondbyten med strikt övervakning av TL 
 
-------------------------------------------- 
 
Fråga: Jag var på en klubb som hade investerat i ”bordskryss”. Disciplinen runt borden var 
jättebra och tävlingsledaren kollade verkligen att bytena gick ordentligt till. Men såväl när vi kom 
som gick och under pausen stod folk tätt intill varandra och pratade och vid hemgången var det 
t.o.m. ordentlig trängsel i kapprummet. Som gäst vet jag inte hur jag ska förhålla mig till det? 
  
Svar: Klubben du besökte har gjort många rätt. Kryssen är bra, och det är också viktigt att TL 
överser bytena. Men om det gick till som du beskriver har man inte sett till hela kedjan! Vi 
MÅSTE helt enkelt hjälpas åt här! Det kanske känns tråkigt, men även som gäst bör du ta en 
kontakt med någon på klubben och påtala det och i en uppstådd trängsel våga säga något som 
”nu trängs vi väl ändå lite väl mycket”. Det är ju fråga om ett virus som kan ha stora 
hälsoeffekter, så det är verkligen viktigt att vi håller en genomgående disciplin och inte börjar 
”runda hörn”. En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk! 
 
En idé är att klubben utser en ”värd” som hälsar välkommen utanför ingången och ser till att inte 
för många spelare går in samtidigt. 



Fråga: Ni har ju publicerat tävlingsformer med många sittepar. Men det går ju inte alltid att ordna 
så att alla bord har sittepar, och då hanteras ju bridgemates av olika personer. Måste man tvätta 
dessa bridgemates varje rond då? 
  
Svar: Ett förslag som kommit in från en klubb är att TL på en stol bredvid de bord där flera 
kommer att hantera en bridgemate under kvällen lägger in liten hög med gladpackbitar varvade 
med hushållspapper (så att inte gladpacken klibbar ihop). När man kommer som ny till bordet tar 
man en bit och lägger gladpacken över bridgematen och så tar man bort den och kastar den när 
man lämnar bordet. Sedan ska man ju instruera spelarna att om man bara svänger vid bordet så 
hanterar samme spelare bridgematen även om h*n skulle råka sitta Öst en rond. På så sätt kan 
man ju tvätta av bridgematarna mer sällan. 
 
En annan variant är att skaffa blyertspennor med mjuk ”sudd”-ände (eller liknande) och man 
matar in resultaten med denna. Dock måste man då beakta att man behöver lyfta bridge-maten 
för att visa upp resultatet för motståndarna.  
 
----------------------------------------------  
 
Fråga: Det är ju lite knepigt med deklarationer, och många ser (och hör) dessutom inte så bra. 
Såg en bild från S:t Erik där man har klädnypor på sina bordskryss, det såg ju smart ut! Men 
deklarationen har ju två sidor, ska alla då ha fyra deklarationer så att man inte behöver vända på 
dem – det blir svårt att få våra spelare att göra det! 
  
Svar: Man måste laga efter läge, och vi tror att ”insidan” på deklarationen täcker nästan alla 
behov. Men vi ser på att utveckla en ”Corona-deklaration” som säkert blir större (kanske A4) än 
den gamla med ”allt på en sida”, men framför allt större tecken för att öka läsbarheten. Vi 
återkommer om detta! 
 
----------------------------------------- 
  
  
  


