
 
FILBYTER BRIDGE 

VÄLKOMMEN TILLBAKA! 

Styrelsen för Filbyter Bridge önskar klubbspelarna tillbaka! Covid19-pandemin är inte över, men 
med vidtagna säkerhetsåtgärder anser vi att vi kan öppna klubblokalen för bridge igen. 
 
 

SAMMANFATTNING AV BREVET  
 

DETALJER/FÖRKLARINGAR: LÄS PÅ EFTERFÖRLJANDE SIDOR! 
 
 Vi förutsätter att alla samarbetar och alltid respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 

påbud! Håll avstånd, stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk och tillse god handhygien! 
 

 Föranmälan till telefonnummer: 072-204 02 45 eller sms samma nummer är obligatorisk och kan ske 
samma dag fram till 2 timmar före tävling. Du ska då ange namn, MID-nummer, om du behöver 
sittebord och om du önskar tryckt privatprotokoll (tänk gärna på miljön!). Skulle man i sista minuten 
känna att man inte kan komma måste man avanmäla sig! 

 

 Vi tar emot maximalt 24 par per tävling, och i strikt ”först-till-kvarn”-ordning. Skulle tävlingen vara 
fulltecknad när du anmäler dig tar vi kontakt per telefon och du får garanterad plats på tävling veckan 
efter eller – om plats finns kvar – valfri tävling inom en veckas tid. 

 

 Spel tisdag 18.30 (alla) och torsdag 13.30 (alla) samt onsdag 18.30 (mindre rutinerade).  
Start 22 september! 

 

 Kontanthanteringen är slopad. Dina gamla spelmärken är giltiga, nya köps genom inbetalning på 
bankgiro eller swish. 

 

 Förutom TL arbetar varje kväll en Klubbvärd som ska hjälpa till att hålla högsta möjliga säkerhetsnivå 
för undvikande av smittspridning. Vi ber att du noga följer alla instruktioner från denne! 
Ta helst med egen budlåda och ta gärna med egen liten flaska med handsprit! 

 

 Före start håller TL ett litet anförande om säkerhet. Vi ber om din förståelse för detta samt din fulla 
uppmärksamhet, även om du redan hört det flera gånger! 

 

 Vi spelar med ”bordskryss” med så många sittepar som möjligt för att undvika rörelse i lokalen. Alla 
bord har egna brickor, och även personliga budlådor som man tar med sig hela kvällen. 

 

 Var vänliga byt inte förrän TL säger till! Skapa inte köer eller samlingar någon gång! 
 

 Kaffepausen är slopad och cafeterian stängd. Vi lägger in 3 pauser om extra 5 minuter. Du är 
välkommen att ha med eget fika, men måste då ha egna muggar, etc med. I stället bjuder klubben på 
flask-vatten varje kväll. 

 

 Skapa inte köer utanför toaletterna, samlas inte framför TV-monitorerna eller sekretariatet! 
 

 Vi ber att alla spritar händerna efter toalettbesök. Handsprit finns på flera platser i lokalen. 
 

 Efter tävlingen: sitt kvar på din plats om du vill ha resultatet på papper. Gå inte till sekretariatet! 
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HÄR FÖLJER EN DETALJERAD REDOGÖRELSE FÖR RUTINERNA VID ÅTERÖPPNANDET 
 

 

 
Vi ber att du läser igenom detta memo noga. Du är alltid välkommen med synpunkter 
och/eller frågor och ber då att du sänder ett e-mail till filbyter-bridge@telia.com  
 
Vi vill poängtera att mycket hänger på individens ansvar, och det är givetvis upp till var och en 
att göra sin egen bedömning om hur säkra man anser de åtgärder som vidtagits är, detta gäller 
särskilt personer i s.k. ”riskgrupp”. 
 

Under en tid framöver kommer tävlingar att se annorlunda ut än vad vi är vana vid. Vi hoppas på 
allas förståelse att det bara finns en enda orsak till detta: att skapa en så trygg miljö vi bara 
kan, och göra allt i vår makt för att minska smittspridningsrisken! 
 

Varje tävling kommer TL att läsa upp en förhandsskriven text som påminnelse om vad som gäller. 
Det kan verka tjatigt och t o m onödigt, men precis som för piloter som läser en checklista, trots 
att de vet om precis vad som ska göras, så vill vi säkra att vi säger samma sak varje gång. 
 

Vi påminner om de grundläggande ansvaren för var och en: 
 

 Håll avstånd! Vid varje given tidpunkt ska du vara minst 1.5 meter från närmaste person, 
med undantag för bordskryssen.  

 Tvätta händerna ofta! Givetvis vid varje toalettbesök, men också regelbundet under 
kvällens lopp. Vi ber att alla spritar händerna vid utgång från toaletten! Det finns gott 
om pappershanddukar och papperskorgar utplacerade. Tänk på att efter tvätt eller 
spritning händerna måste torka innan du tar i spelkort (kan annars förstöra kort och 
brickläggningsmaskin). Handsprit torkar fort om du ”viftar” lite med händerna. 

 Kom inte till klubben om du känner dig det minsta sjuk! Det är oerhört allvarligt att göra det, 
det sätter många människor i möjlig fara. Tänk på att hela klubben måste stänga om en 
spelare påvisats ha vistats där med smitta! 

 
 

1. SPELTILLFÄLLEN 
 
Till att börja med erbjuder Filbyter Bridge tre ”live”-tillfällen: 
 

 Tisdagar kl 18.30 

 Onsdagar kl 18.30 (mindre rutinerade) 

 Torsdagar kl 13.30 
 

Vi kommer att samköra tisdags- och onsdagstävlingarna på prov simultant med de onlinetävlingar 
som går samtidigt i distriktet. 
 
  

Första speltillfälle är tisdagen den 22 september. 

mailto:filbyter-bridge@telia.com
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2. ANMÄLAN 
 

Föranmälan är obligatorisk. Att komma till klubben utan att vara föranmäld innebär stor sanno-
likhet att man inte erbjuds spela (vi kan undantagsvis ta med ett par om detta innebär att vi på så 
sätt undviker blindrond). Detta är för att vi ska kunna förbereda spellokalen, men också för att ha 
ett rättvist system om vi skulle råka bli övertecknade vid en tävling. 
 

Man anmäler sig genom att ringa eller SMS:a till 072-204 02 45. Ringer du får du tala in din 
anmälan på en telefonsvarare.  
 
Anmälningarna sker enligt principen ”först till kvarn”; vi ser tiden för intalade samtal och SMS. 
Filbyters medlemmar, och spelare som med regelbundenhet brukat delta i klubbens tävlingar 
innan live-verksamheten pausades i mars 2020, kommer ges prioritet; övriga spelare välkomnas, 
dessvärre endast i mån av plats. 
 

Man kan bara anmäla sig till en tävling i taget, och endast inom de tidsintervall som 
framgår av tabellen nedan. Man anmäler sig alltid parvis! 
 
                    Tisdagstävlingar:     tävlingsdagen kl 07.00 – 16.30 
                    Onsdagstävlingar:   tävlingsdagen kl 07.00 – 16.30 
                    Torsdagstävlingar:   dagen före kl 18.30 – tävlingsdagen kl 11.30 

           
Om vi skulle råka ut för överteckning blir ditt par automatiskt satt som första par till nästa tävling 
samma tid veckan efter 1). Vi tar dock alltid kontakt, i första hand på telefon, och du kan då välja 
om ditt par föredrar en tävling en annan veckodag – i sådana fall sätts ni då upp på denna om 
plats finns1). 
              1)  Vid överteckning erhåller paret ifråga en plats; högst en av parets båda spelare får bytas ut        

                  till  det nya speltillfälle man erbjudits (och tackat ja till) att spela. I annat fall måste man anmäla   
                  sig enligt  gängse regler. 
 

Ange vid anmälan: 
 

 Namn och MID-nummer för båda spelarna i paret. 

 Om ni behöver vara sittepar (vi tillgodoser detta önskemål så långt det är möjligt). 

 Om ni önskar ett tryckt privatprotokoll (det kommer att ligga vid det bord ni startar). 
 
Om du någon gång mellan din anmälan och själva tävlingen kommer på att ditt par inte 
kan delta, t ex för att någon av er känner sig krasslig, är det viktigt att ni avanmäler er! 2) 
Att inte infinna sig utan att först ha avanmält, kommer att skapa betydande merarbete för 
TL.  
            2) Avanmälan gäller alltid hela paret, inte enskild spelare. Emellertid är det tillåtet för en spelare i    

                 paret att skaffa reserv (men TL måste då informeras på plats att en anmäld spelare är utbytt),     
                 däremot kan ett par aldrig på egen hand överlåta till något annat par att ta dess plats i tävlingen. 
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3. BETALNING 
 

I princip gäller samma regler som före vårt speluppehåll, men all kontanthantering pausas. 
 

Har du kvar spelmärken går det utmärkt att använda dessa. Vi kommer att placera ut listor på 
flera ställen i lokalen att klistra dessa spelmärken på och klubbvärden kommer att berätta var 
listorna finns när du går in i lokalen; detta för att undvika ”folksamling” vid sekretariatet. 
 

Köp av spelmärken måste ske minst 48 timmar innan du tänker använda dessa märken första 
gången, det sker till swish 1236714018 eller bankgiro 5325-3720. Kom ihåg att pengarna ska 
vara oss tillhanda senast 48 timmar före, så ta i beaktande att bankgiro kan ta någon dag extra! 
 

Spelmärken kommer då att finnas tillgängliga och vara utlagda på den plats du ska sitta på i 
första ronden av tävlingen, märkta med ditt namn. 
 

Pris är samma som förut: 1000 kr för ett 20-häfte och 600 kr för ett 10-häfte. 
 

Om du av någon anledning inte betalat i tid eller önskar betala för endast en gång kan du swisha 
70 kr samma dag ända fram till spelstart. 
 
 

4. PRISER 
 
Höstens tävlingar ingår i ett höstrally, men därutöver ges inga priser och prisregistret fylls inte på. 
Orsaken är att klubben har gjort investeringar i spelmiljön och också kan ta emot färre antal spe-
lare än vanligt. Vi hoppas på, och räknar med, medlemmarnas förståelse för detta! 
 
 

5. INGÅNG TILL SPELLOKALEN 
 
Ingång sker obligatoriskt via ”huvudingången”. Markörer att sättas ut på räcket för att 
markera lämpligt avstånd.  
 
Endast medlemmar som är rörelsehindrade och/eller kommer med färdtjänst eller taxi kommer att 
tillåtas släppas in från ”baksidan” (innergården). 
 
Utanför huvudingången kommer en ”Klubbvärd” att stå och välkomna en spelare i taget, 
alternativt ett ”samboende” par. Näste medlem får tillträde när den föregående lämnat 
kapprummet. 
 
Klubbvärden informerar vilket bord spelaren ska sitta vid och var spelmärkena kan placeras. 
 
Insläpp börjar 20 minuter före spelstart. Om förberedelserna i lokalen är klara och någon står 
utanför, kommer klubbvärden förstås att släppa in något tidigare, men aldrig tidigare än 30 
minuter före spel. Om spelare med färdtjänst eller taxi kommer tidigare måste denne ringa till 
013-13 20 00 och meddela så att vi kan öppna upp. 
 
Vi ber att alla spritar händerna när ni går in i själva spellokalen, det kommer att finnas flaskor 
utplacerade. 
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6. SPELMILJÖN 
 

Vi spelar initialt med 12 bord, placerade på behörigt avstånd från varandra och med ”bordskryss” 
monterade på vart och ett. Detta skapar en egen ”luftzon” för varje spelare för att minimera risken 
för droppsmitta. 
 

Varje bord får ett eget set brickor så att varje hand om 13 kort bara berörs av en enda spelare 
under kvällen. Dessa kort läggs efter tävlingen i karantän minst 4 dygn innan de läggs igen. 
 

Brickorna kommer att ligga i spelordning hos Nord (evt Öst om man svänger) som lägger fram 
denna för spel. Syd (alternativt Väst vid svängning) tar spelade brickor och lägger på stol bredvid 
sig, TL kommer sedan och regelbundet hämtar brickorna. Kolla bricknumren som vanligt!  
 

Vi anpassar flyttscheman för att maximera antalet sittepar, så att vi kan begränsa rörelsen i 
lokalen. I de fall guidekortet anger att sitteparet i vissa ronder ska sitta i motsatt 
väderstreck (exempelvis byta från N-S till Ö-V), så ska sitteparet inte flytta till motsatt 
väderstreck utan i stället svänga brickorna i den aktuella ronden. 
 

Vid sittebord ska endast en person hantera Bridgemate. Dessa tvättas av efter varje tävling. 
Sitteparets Nord eller Syd (paret väljer) har kvar Bridgemate-dosan även i de ronder brickorna 
ska svängas. Efter att ha matat in resultatet visar man det för en av motståndarna genom 
glasväggen. Denne får då, i stället för att trycka OK, göra ett ”tummen upp” eller säga ”OK” eller 
liknande som bekräftelse.  
 
Vid bord där inget par sitter stilla vidtas speciella åtgärder avseende Bridgemate-dosan, 
TL informerar om detta! 
 

Ta med egen budlåda! Vi har verktyg att ”märka upp” dessa, och du tar sedan med den hem 
igen. Har du ingen budlåda, förser vi dig med en som du kvitterar ut; den märks upp, och du tar 
med den hem. Har du budlådor till övers är vi tacksamma om du tar med dessa, vi märker dessa 
såväl med ditt namn som namn på den som lånar den. Du tar sedan med dig din budlåda till varje 
rond. 
 
 

7. DEKLARATIONSKORT 
 

Alla par måste ha två deklarationskort. Dessa lämnas inte över till motståndarna utan ”nyps” med 
en klädnypa på bordskrysset på den egna sidan – motståndarna får alltså se genom ”glaset”. På 
varje kryss kommer klädnypor att vara utplacerade. Ta med klädnypan om/när du byter bord! 
 
För att visa hänsyn till dem av våra spelare som inte har perfekt syn, har vi tagit fram en större 
deklaration, som är mycket lik den gamla och som vi ber er att fylla i. Vi bifogar denna som fil, 
men den kommer också att finnas tillgänglig i spellokalen. 
 
Som service till medlemmarna erbjuder vi laminering (=inplastning) av era deklarationskort så 
att de håller längre. En person kommer att vara på plats vid de första tre tävlingarna för att hjälpa 
till med detta, därefter kan TL vara behjälplig. 
 
Observera att en särskild avdelning, längst ned, är reserverad till en s.k. ”Pre-alert”, en mycket 
kort sammanfattning av systemet som kan läsas som en ”första information”. 
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8. HYGIEN 
 

Hur in- och utgång från toaletter ska ske informerar vi om varje speltillfälle. 
 

Tvål och varmt vatten i 20 sekunder rekommenderas, men vi har placerat ut handsprit på flera 
ställen i lokalen. Vi vill att alla spritar händerna efter toalettbesök! 
 

Bridgemate-dosorna tvättas av efter varje tävling, bordsduk och bordskryss en gång i veckan om 
inte behov föreligger att göra det oftare; detta sker med ”yt-sprit”. 
 

Vi uppmanar att om möjligt ta med egna ”småflaskor” med handsprit! 
 
 

9. PAUSER 
 

Initialt gör vi ingen kaffepaus utan i stället tre längre ronder (om 12 ronder vanligen efter ronderna 
3, 6 och 9) med 5 minuters tillägg. Detta är för att undvika toalettköer. 
 
 

10. FÖRTÄRING OCH VÄTSKA 
 

Cafeterian håller tillsvidare stängt. Det är dock tillåtet att ta med sig eget kaffe, men man måste 
då även ta med egna muggar (socker, mjölk, etc). Tar man med eget kaffebröd kan vi tillsvidare 
dessvärre inte erbjuda vare sig tallrikar eller bestick. Tänk på att du själv ansvarar för att 
bordsduken är ren efter användande! 
 

För att ingen ska lida av vätskebrist bjuder Filbyter på vatten på flaska. Vår klubbvärd ställer ut 
kylt vatten och vi räknar med att varje spelare tar endast en per kväll; denna tar klubben inte 
något betalt för. Tomflaskan ska sedan slängas i den genomskinliga plastsäcken för återvinning. 
 

Vi kommer att utreda senare möjligheter till begränsad kaffeservering, i dialog med 
medlemmarna. 
 
 

11. BYTEN 
 

Vi ber att alla respekterar att vi byter endast på TLs instruktion. Det innebär möjligen att det går 
lite mer tid än vanligt eftersom vi normalt nu kommer invänta alla par.  Var tredje rond ger vi lite 
extra tid, bl a för att undvika kö till toalettbesök. 
 
 

12.  RESULTAT OCH HEMGÅNG 
 

Givetvis kan den som från sin plats har svårt att se TV-monitorerna gå fram till dessa för att se 
löpande resultat, men vi ber att man går en åt gången och/eller håller avstånd. 
 

Efter tävling ber vi att de spelare som önskar få utprintat resultat sitter kvar på sina stolar, så 
kommer TL och Klubbvärd att distribuera resultatlistor med givsamling så snart de blir klara. 
 

Det får inte bli ”samling” kring TV-monitorerna eller framför sekretariatet! 
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13.  SÄKERHETEN FRÄMST 
 

Vi kan inte nog betona säkerhetsaspekterna. Det innebär att de som ordnar tävlingarna kan 
upplevas som tjatiga och krävande.  
 

Skulle det oväntade inträffa att någon spelare inte respekterar ordningsreglerna kommer vi 
förstås att i första hand tala med vederbörande och hoppas på bättre förståelse. Men om reglerna 
fortsätter att brytas, förbehåller sig styrelsen rätten att stänga av spelaren från Filbyters lokaler. 
 
 

ALLT DET SOM STÅR I DOKUMENTET ÄR RIKTAT TILL SÄKERHET OCH MINSKNING AV 
RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING. VI HOPPAS PÅ ALLA MEDLEMMARS FÖRSTÅELSE OCH 
TOLERANS FÖR ATT DETTA KAN MEDFÖRA OLÄGENHETER. 

 
Har du idéer, synpunkter eller frågor ber vi att du meddelar dessa till:  
filbyter-bridge@telia.com.  

 
 

Styrelsen för Filbyter Bridge önskar återigen alla välkomna åter och hoppas vi ska kunna 
få en så trevlig höstsäsong som möjligt under rådande omständigheter! 
 

mailto:filbyter-bridge@telia.com

