
Trivselregler Malmö Bridgeklubb 2022 
Dessa trivselregler är framtagna för att alla – oavsett ålder, spelskicklighet, rutin, m.m. – ska känna 
sig hemma och välkomna i vår klubb, och se fram mot nästa speltillfälle!  

1. Det är var och ens skyldighet att göra sitt bästa för att alla andra ska känna sig så välkomna till 
klubben som möjligt!  

2. Alkohol och droger är oförenliga med tävlingsbridge.  

3. Av hänsyn till allergiker ber vi att du är restriktiv med parfym av alla de slag.  

4. Att hälsa på motståndarna inför varje rond/halvlek är en självklarhet!  

5. Ringande mobiltelefoner är både ett stör- och ett irritationsmoment! Se därför till att antingen 
stänga av din mobil eller sätta den på ”ljudlös” så snart du kommit in i spellokalen.  

6. Du ska alltid vara ett föredöme, men det är extra viktigt när du spelar mot mindre rutinerade 
spelare! Visa extra tolerans, t.ex. mot att vissa för dig helt självklara saker, tar dem lite längre tid.  

7. Tips om hur man bättre kunde (eller borde) ha bjudit eller spelat, kan säkert uppskattas, men 
normalt bara om spelaren själv ber om det. Håll inte oombedd lektion vid bordet!  

8. Att inte berömma sina egna aktioner är förstås en självklarhet, men var även sparsam med beröm 
till partnern, ifall det av motståndarna skulle kunna uppfattas som nedlåtande mot deras insats på 
brickan. Beröm till dina motståndare däremot, uppskattas säkerligen – inte minst om de är mindre 
rutinerade än du själv!  

9. Det är oetiskt att uttala sig negativt om mot motståndarnas spel(styrke)nivå, alldeles oavsett om 
den är hög eller låg.  

10. Varför inte ”bjuda upp” en mindre rutinerade spelare till spel någon gång? Det brukar vara 
uppskattat!  

11. Kom i tid till tävlingen! Du bör vara på plats i spellokalen senast 10 min. före utsatt tävlingsstart.  

12. Alla spelare har ansvar för att det hålls snyggt i lokalen! Tar du ut vatten/dricka till spelbordet, ska 
glas, koppar, flaskor m.m. ställas tillbaka på avsedd plats. Tar du med en kaffekopp till bordet, ska 
den placeras på underlägg för att skydda bordsfilten.  

13. Efter sista rondens slut: hjälp oss att snygga till bordet du satt vid samt ta med rondens brickor 
fram till av TL anvisad plats. 

14. Spelet Bridge är en tankesport som har regler som gäller alla deltagare! Tänk på att 
tävlingsledaren (TL) är en servicefunktion, som har till uppgift att hjälpa dig och andra till en smidig 
och rättvis tävling. När något, som kan vara en felaktighet, inträffar – tillkalla då omgående TL, men 
gör det på ett vänligt sätt!  

15. Kom ihåg att det inte är tillåtet att själv döma eller korrigera resultat, det är bara TL som har det 
mandatet!  



18. Respektera alltid TL:s domslut! Om du anser domslutet vara tveksamt, har du rätt till en ”second 
opinion” – meddela då TL detta på ett vänligt sätt!  

19. Förseelser mot våra trivselregler kan bestraffas. Vid svårare fall, som t.ex. närvaro under 
alkoholpåverkan, kommer omgående att rapporteras till Svenska Bridgeförbundets disciplinnämnd. 

 20. Du behövs! I en ideell förening är det nödvändigt att alla som kan hjälper till. Kom ihåg: Du 
behöver inte vara expert eller rutinerad spelare för att hjälpa Malmö Bridgeklubb! Kontakta någon i 
styrelsen om du kan avvara några timmar då och då. Du kan säkerligen göra skillnad för vår 
verksamhet! 


