
ONLINE-BRIDGE – UTVÄRDERING OCH FORTSÄTTNING 

 
Som vi utlovat kommer här vår utvärdering av den enkät vi sände ut angående BBO och RealBridge (RB). 
Analys och syn på hur vi går vidare har diskuterats och beslutats i samförstånd mellan de tre 
arrangörsklubbarna: Filbyter Bridge, Ljungsbro BK och Norrköpingsbridgen. 
 

Tack alla ni som dels testat plattformarna, dels tagit er tid att svara på enkäten! 
 
 

Allmänna slutsatser 
 
• Knappt hälften av de tillfrågade ansåg att RB är bättre än BBO 

• En dryg fjärdedel ansåg att plattformarna är ungefär lika bra 

• En knapp fjärdedel ansåg att BBO är bättre än RB 
 

 
 
En överväldigande majoritet svarade att de är öppna för att spela på båda plattformarna.  
 

 
 
Vårt mål har varit att följa majoriteten, men ändå ta hänsyn till att det finns olika uppfattningar, och skapa 
en kompromisslösning som vi hoppas alla kan acceptera. 
 
 



Vad vi beslutat 
 

❖ Tisdag kväll blir en fast spelkväll på RealBridge, öppen för alla 
❖ Fredag eftermiddag blir en fast speltid på BBO, öppen för alla 
❖ Onsdag kväll spelar vi två tävlingar parallellt: 

o En tävling för mindre rutinerade (jämna veckor på BBO, udda veckor på RealBridge) 
o En tävling öppen för alla (udda veckor på BBO, jämna veckor på RealBridge) 

 
Som tidigare kommer information att gå ut i god tid före varje tävlingstillfälle. Föranmälan kommer inte 
längre att vara nödvändig för RealBridge. 
 
 

Söndagsaktiviteter 
 

I tillägg startar vi, den 28 februari, en ”pratbridge”-aktivitet på söndagseftermiddagar. Målgrupp är mindre 
rutinerade. Det är ett övningsspel med tillfälle att under och efter spel ställa frågor och diskutera. Denna 
aktivitet kommer att äga rum på RealBridge. Mer information kommer inom några dagar. 
 
 

Vad vi hoppas 
 
Vi hoppas att vi kommit fram till en modell som ger de allra flesta goda möjligheter att spela bridge även 
under dessa trista pandemitider. Den som har frågor är välkommen att kontakta någon av oss.  
 
Vi vill också passa på att påminna att det fram till 24 februari går att anmäla lag till Ost-cupen, som kommer 
att spelas på BBO på måndagskvällar från 1 mars. 
 
För de arrangerande klubbarna: 
 
Marie Åfors  -  Rolf Öhman  -  Calle Ragnarsson  -  Roger Hilmersson  -  Martin Löfgren 


