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Ingress 
 

Först av allt ett varmt tack för att just du ställer upp som övervakande spelledare när en av Svenska 

Bridgeförbundets flaggskeppstävlingar – Svenska Cupen 2020 – nu går in i slutspelsfasen och prispotten 

om 214.000 kr ska fördelas.  

Som bekant är 2020 inget normalt år, det råder fortsatt pandemi och merparten tävlingar runt om i landet 

ställs in. Svenska Cupen utgör ett av få undantag och har kunnat fortsätta spelas, mycket tack vare 

möjligheten att spela online på BBO. In i det sista var förbundets målsättning att genomföra slutspelet live i 

Uppsala på traditionellt vis, men med en på nytt ökad smittspridning såg tävlingskommittén inga andra 

utvägar än att antingen ställa in tävlingen eller spela den online. Valet föll slutligen på det sistnämnda. 

En av förutsättningarna för ett slutspel online är att sekretess och integritet säkras, att skydda deltagande 

lags spelare från senare anklagelser om fusk. Spelledaren har därför en av de viktigaste rollerna: att 

säkerställa att allt går rätt till på den spelplats denne är satt att övervaka!  

Genom att säkra sekretess och integritet, kan den enskilde spelaren tillåta sig att spela utifrån sin 

magkänsla, även om oddsen för det valda spelsättet talar emot, utan att det finns fog för senare 

spekulationer om fusk. 

 

 

 

KONTAKT FRAM TILL 
TÄVLINGSDAGEN 

Spelledare som har frågor eller funderingar fram 

till tävlingsdagen, är välkommen att kontakta 

Micke Melander via mejl mme@svenskbridge.se 

eller om det är akut via telefon 070-654 65 68. 

 

TÄVLINGSLEDNING 

Tävlingsledningen för slutspelet består av: 

 Ryszard Sliwinski (070-788 19 53) – 

tävlingsledare, 

 Linnea Edlund (070-225 26 16) –  

teknisk support, 

 Carl Ragnarsson (070-678 28 90) –  

ansvarig för resultatrapportering och  

imp-över-fältet. 

 

 

mailto:mme@svenskbridge.se
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KONTAKT SPELLEDARE – 
TÄVLINGSLEDNING 

Spelledaren är länken mellan spelarna på den 

aktuella spelplatsen och tävlingsledningen. 

Tävlingsledningen har en förteckning över alla 

heat, dess spelledare och telefonnummer. Det 

innebär att om tävlingsledningen behöver 

komma i kontakt med spelledaren, ringer de det 

telefonnummer som finns i förteckningen. 

Därför är det viktigt att spelledaren alltid har sin 

telefon påslagen och även besvarar samtal som 

kommer från något av de nummer som uppges 

under rubriken Tävlingsledning. 

 

SPELLEDARENS 
ARBETSUPPGIFTER 

 

Innan spelarna anländer 

 

WI-FI OCH STRÖMFÖRSÖRJNING 

Spelledaren ska behjälplig med att ordna Wi-Fi till 

spelarnas datorer. Ett minimikrav är att 

spelledaren är på det klara med vilken router som 

ska användas och vilken nödvändig information 

som krävs för att kunna ansluta den enhet som 

spelaren ska använda för sitt spel.  

Därefter är det varje spelares uppgift att tillse att 

den enhet som ska användas, kan anslutas till 

Internet, har länk till BBO (www.bridgebase.com) 

och därifrån kan logga in via sitt ”nick-name”. 

Då spelet vanligtvis bedrivs på någon 

bridgeklubb, måste spelledaren säkerställa att 

det finns eluttag i närheten av där respektive 

spelare ska sitta. Spelarna har i separat utsänd 

instruktion blivit ombedda att medföra 

skarvsladd, med som minimum fem meters 

räckvidd för att kunna ansluta sin enhet till 

strömkälla i lokalen. Det kan dock vara bra ifall 

spelledaren har tillgång till extra skarvsladd(ar) 

för den händelse det skulle behövas. 

Ovanstående måste vara säkerställt i god tid före 

spelstart, då internetuppkoppling och ström-

försörjning är synnerligen kritiska punkter för att 

kunna genomföra online-spelet. 

 

DUKNING AV SPELLOKALEN 

Se till att lokalen är dukad för spel i god tid innan 

spelarna anländer. Varje spelare ska förses med 

ett enskilt bord och en stol. Bridgebord är 

lämpligt för ändamålet, allra helst om spelplatsen 

utgörs av en bridgelokal. 

Eftersom ingen spellokal är den andra lik, går det 

inte att ge detaljerad instruktion till exakt hur 

borden ska placeras.  

Några allmänna instruktioner: 

 det ska vara minst två meter mellan 

respektive spelares bord, 

 det ska finnas strömförsörjning inte längre 

bort än högst fem meter från spelarens 

bord, 

 spelare ska, sittandes eller när de ställer sig 

upp 

o inte kunna ha ögonkontakt med 

varandra, 

o inte på något sätt kunna se 

bildsidan av någon annan 

spelares skärm 

 när spelare lämnar bordet medan spel 

ännu pågår vid dennes bord, t ex för att 

uppsöka toalett, ska det inte vara möjligt 

för spelaren att kunna se bildsidan av 

någon annan spelares skärm på väg till och 

från toalettområdet, 
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När spelarna anländer 

 

TEKNISK UTRUSTNING SOM INTE 

SKA ANVÄNDAS FÖR SPEL  

Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning, 

undantaget spelarens dator/enhet som denne 

ska använda för sitt spel på BBO, ska vara helt 

avstängda eller försatta i flygplanläge och lämnas 

till spelledaren.  

De återfås när segmentet vid det egna bordet är 

färdigspelat. 

Spelare som av godtagbart skäl måste vara 

anträffbar på mobiltelefon under tävlingen, ska 

informera spelledaren om detta. Telefonen 

försätts då i vibratorläge innan den överlämnas 

till spelledaren, som har i uppgift att sköta 

bevakningen av den.  

Observera att anträffbarhet under spelet ska vara 

undantag snarare än regel! 

Det är inte tillåtet att använda sin mobiltelefon 

till BBO-spel. 

 

UTPLACERING AV SPELARE I 

LOKALEN 

Sprid spelarna vid de aktuella borden i enlighet 

med vad som beskrivs under Dukning av 

spellokalen. 

Se till att spelare i samma par inte har bord 

bredvid varandra.  

Det är spelledaren som avgör vid vilket bord 

respektive spelare ska sitta, inte spelarna själva. 

 

Inför spelstart 

 

SPELARENS DATOR/ENHET 

Kontrollera att spelarens dator/enhet endast har 

ett program aktivt: sin browser och sin BBO-

klient.  

Inga andra verktyg och/eller kommunikations-

program (såsom Skype, Messenger etc) får finnas 

aktiverade, ej heller pop-up-fönster som kan ge 

spelaren information, så länge spel pågår vid 

något av borden i aktuell matchs segment. 

Senast tre minuter före den officiella starttiden 

av aktuellt segment ska spelarna vara inloggade 

på BBO och redo för spel. 

 

 

ANTECKNINGSMATERIAL, 

SYSTEMDEKLARATIONER, 

UTSKRIFTER 

Precis som vid live-spel, är det tillåtet för spelare 

att ha papper och penna vid sin spelplats för att 

kunna föra privatprotokoll. 

Det är däremot inte tillåtet att göra anteckningar 

som stöd för minnet, t ex hur många (och vilka) 

kort som gått. 

Motståndarnas systemdeklarationer är förstås 

tillåtna att ha med sig vid bordet och det är upp 

till varje spelare att se till att ha försett sig med 

dessa för aktuell match.  

Samtliga parkombinationers deklarationskort 

finns på hemsidan för Svenska Cupens slutspel: 

http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-

2020/svenska-cupen-final-2020-

systemdeklarationer. 

http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2020/svenska-cupen-final-2020-systemdeklarationer
http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2020/svenska-cupen-final-2020-systemdeklarationer
http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2020/svenska-cupen-final-2020-systemdeklarationer
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Inför Round of 16 rekommenderas att spelarna i 

förväg har skrivit ut systemdeklarationerna för 

samtliga motståndarlagets parkombinationer, då 

matchordningen för denna är känd före 

slutspelets start. 

Inför senare ronder rekommenderas att spelarna 

ges möjlighet att skriva ut motståndarlagets 

deklarationer på plats i spellokalen. Det är därför 

bra om spelledaren förvissar sig om att den 

möjligheten finns. 

Det är inte tillåtet att ha vare sig system-

deklarationer eller systemkompendier/-

noteringar över det egna systemet tillgängliga, så 

länge som segmentet vid det egna bordet pågår. 

 

Medan spelet pågår 

 

ÖVERVAKNING 

Spelledarens huvudsakliga uppgift är att 

övervaka spelarna för säkerställa att allt går rätt 

till på den aktuella spelplatsen.  

Det är en ansvarsfull uppgift! 

Spelarna ska känna att de är övervakade. 

Övervakningen kan – beroende på spellokalens 

utformning – göras antingen: 

 genom att spelledaren placerar sig på ett 

sådant sätt att denne har uppsikt över 

samtliga spelskärmar, eller  

 att spelledaren ofta vandrar runt i lokalen 

bakom spelarna, för att kunna ha uppsikt 

över deras respektive skärm. 

Spelledaren behöver med jämna mellanrum 

också göra stickprov hos spelarna, för att 

kontrollera att de verkligen inte har fler fönster 

än BBO tillgängligt. 

Spelarna ska ha fokus riktat mot sin dataskärm, 

inte mot något av övriga bord (oavsett om de 

skulle kunna uppfatta något eller ej). 

TOALETTBESÖK 

Toalettbesök medan spel pågår vid det egna 

bordet bör så långt möjligt undvikas. 

Om spelare trots allt måste uppsöka toalett, 

måste denne först tillkalla spelledaren, som lotsar 

spelaren till och från toalettområdet på ett 

sådant sätt, att spelaren inte riskerar att se 

bildsidan på någon av de övriga spelarnas 

datorskärm. 

Så länge spel i det aktuella segmentet pågår, får 

inte spelare från ett och samma lag samtidigt 

lämna sina bord för att uppsöka toalett. 

 

När spel vid ett bord avslutats 

När spelaren har avslutat segmentet vid sitt bord, 

har denne två alternativ: 

 sitta kvar vid bordet till dess segmentet är 

avslutat vid båda borden, eller 

 begära att få lämna bordet, i vilket fall 

spelaren först måste tillkalla spelledaren, 

som då ska då lotsa spelaren till ett 

angränsande rum på sådant sätt att denne 

inte ges möjlighet till kontakt i någon form 

med lagkamrat(er) vid matchens andra 

bord.  

Så snart en spelare har lämnat sitt bord efter 

avslutat segment, får vederbörande inte komma 

in i det rum där spelet bedrivs förrän spelet vid 

samtliga bord i rummet har avslutats. 
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Tillgång till kaffe, vatten m m 

Om det är praktiskt möjligt, förse gärna varje 

bord med en vattenkaraff, en termos med kaffe, 

muggar, socker, skedar m m. På så sätt blir 

spelarna ”självförsörjande” och spelledaren kan 

fokusera på huvuduppgiften. 

Om det inte är praktiskt möjligt att förse varje 

bord med sin egen uppsättning enligt ovan, bör 

spelledaren se till att det finns ett centralt bord i 

spellokalen där sådant kan hämtas. Bäst är 

förstås om spelarna i sådant fall förser sig redan 

innan segmentet startar. Om spelare trots det 

behöver fylla på medan spelet vid det egna 

bordet fortfarande pågår, måste spelledaren 

tillkallas. Endera hjälper spelledaren spelaren 

med serveringen eller övervakar vederbörande 

spelaren då denne går till och från centralbordet 

ifråga. 

 

ÖVRIGT 
 

Åskådare 

Åskådare är inte tillåtna i det rum/den lokal där 

spelet bedrivs. 

Åskådare må följa spelet online i annat rum i 

samma byggnad som det rum i vilket spelet 

bedrivs, men vid t ex toalettbesök gäller samma 

regler för åskådare som för spelare, så länge som 

samma toalettområde som för spelarna nyttjas.  

D v s de måste i sådant fall tillkalla spelledaren för 

att av denne bli lotsad till och från toalett-

området. 

 

Line-up till kommande segment 

Samtliga lagkaptener har fått information sig 

tillsänd i förväg, om hur line-up till kommande 

segment ska ske. Denna uppgift åligger 

lagkaptenen, eller av den utsedd annan spelare i 

laget, inte spelledaren. 

 

Får spelledaren ha med egen laptop 
till spellokalen? 

Det finns inget som hindrar att spelledaren 

medför egen laptop till spellokalen. 

Däremot bör spelledaren undvika att följa 

matcher på BBO eller på annat sätt vara 

sysselsatt vid sin laptop, så länge spel pågår i den 

lokal denne är satt att övervaka. Risken är stor att 

fokus i så fall tas från huvuduppgiften:  

att övervaka spelarna för säkerställa att allt går 

rätt till på den aktuella spelplatsen – det är en 

ansvarsfull uppgift! 

 


