
 

Covid19-pandemin har skapat en situation som gjort att de flesta av våra 
klubbar pausat sin verksamhet, och förbundet ställer in eller flyttar fram sina 
tävlingar.

När vi nu förbereder oss för att påbörja återgången mot ett normalt klubb- och 
tävlingsliv är det viktigt att alla inblandade parter känner sig trygga i processen. 
Därför har SBF utarbetat en checklista som presenteras som ett förslag till dis-
kussionsunderlag mellan distrikt, klubbar och dess medlemmar.

Några viktiga punkter:
•  SBF varken önskar eller kan tvinga distrikt eller klubbar att genomföra  
       åtgärder, även om givetvis alla måste rätta sig efter lagar och riktlinjer från  
       myndigheterna (främst Folkhälsomyndigheten).  

• En dialog mellan inblandade parter bör leda till ökad trygghet i gemen- 
 samma beslut om hur processen (tidsramar, åtgärder…) organiseras på varje  
 klubb.
 
• Det kan inte nog betonas att det personliga ansvaret i slutänden kommer  
 att vara avgörande. Vi anser att dialogen är ett bra och nödvändigt instru- 
 ment för att få gemensam syn och respekt för detta.

• Checklistan vänder sig i första hand till klubbar med egen lokal. Om man  
 vistas tillfälligt i lokal för enskilda klubbkvällar gäller samma förutsättningar  
 för att begränsa smittspridning, men möjligheterna är mindre och åtgärderna  
 ofta mer komplicerade.

En liknande kommunikation kommer att gå ut till klubbar och medlemmar, men 
vi uppmanar alla distrikt att genom direktkontakt med varje klubb stödja  
denna process! 

Checklista
Checklistan ska ses som ett arbetsverktyg för varje arrangör (klubb, samverkan 
mellan klubbar, distrikt, förbund) av bridgetävlingar inom ramen för SBF.

Genom att gå igenom denna och på lämpligt sätt kommunicera med medlem-
marna kan man komma fram till en åtgärdslista med förankring i den aktuella 
medlemsgruppen. 

Givetvis beror processen mycket på interna faktorer: antalet medlemmar, egen 
lokal eller inte, etc. Därför bör alla gå igenom checklistan och göra en avvägning 
om åtgärderna är rimliga för just den arrangören och söka samförstånd om dem.

Slutligen
• Om konflikt råder mellan myndigheters regler eller rek. och SBF:s checklista  
 så är myndigheternas regler alltid ett minimikrav som alltid måste följas.
 
• OBS att vid allvarliga brott mot regler, exempelvis att en påtagligt sjuk  
       person går till klubben, kommer detta att ses – i tillägg till andra åtgärder –  
       som ett disciplinärende och hanteras i förbundets Disciplinnämnd. SBF:s  
    trivselregler har kompletterats med riktlinjer för detta.
 

Information och hemsida 
• All SBF-information om Covid-19 finns på: www.svenskbridge.se/covid19. 
• Specifika Covid-19 frågor kan ställas till: covid19@svenskbridge.se.  
• En forumtråd öppnas för specifikt Covid-19 relaterade frågor där du/ni kan  
  ställa frågor och dela med dig av era erfarenheter.
 
Vänligen bekräfta till covid19@svenskbridge.se att du/ni som distrikt mottagit 
detta mail och att ni tagit del av innehållet.
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