
Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 15 oktober 2017 

Motion 1 – När deklarationskort saknas 
Nedan en idé som styrelsen kanske vill överväga att införa? Om så sker räcker det ju 
med detta mejl. Om inte så se förslaget som en motion till nästa årsmöte. 

Varje par ska lägga upp två deklisar på bordet. I praktiken har många, kanske rentav 
de flesta, bara en. Ett oskick, tycker jag. Därför föreslår jag att klubben inför 
följande regel. 

När ett par, i fyrmanna, bara lägger upp en deklis, får de 5 imp i böter. Lägger de 
inte upp ens en, får de 10 imp i böter. Samma gäller för deras lagkamrater. Om även 
motståndarna felar sker lämplig kvittning. 

Alltså: Som värst kan lag A förlora 20 imp mot lag B, om det visar sig att lag B har 
dubbla deklisar vid båda borden och lag A ingen deklis vid något bord. 

Om detta införs skulle jag gärna se nåt liknande för partävlingar, men eftersom jag 
inte kommer på nåt enkelt och bra detaljförslag överlåter jag det till Styrelsens 
klurande. 

2017-02-07 

Med vänlig hälsning Max Ödlund 

Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Visst är det ett oskick att det inte alltid finns två deklarationer. Förslaget skapar 
dock en otrivsam stämning om tävlingsledaren skall hålla på att dela ut straffimp 
överallt där det brister. Tävlingsledaren har annat att göra på kvällarna. 

Ligaspelet är med undantag av möjligen de högsta serierna främst av 
trivselkaraktär. 



Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 15 oktober 2017 

Motion 2 – Om avgift för ej representationsmedlemmar 
Hej 

Jag har meddelat Svenska Bridgeförbundet mitt byte av klubbtillhörighet, det ni 
kallar representationsklubb. 

Anledningen till mitt byte av klubb, som en protest, har att göra med ert regelverk 
(skärpta) avseende medlemsavgift för att få spela som ordinarie i ligan, vilket måste 
anses som respektlöst och principiellt diskriminerande av mindre klubbar med 
ligaspel. De mindre klubbarna kräver inte någon egen klubbavgift om man är 
medlem i annan bridgeklubb, exempelvis BK S:t Erik. Det är ofta ingen större extra 
avgift att betala till två klubbar, men principen gagnar inte bridgekulturen, som i 
detta fall att BK S:t Erik driver sin egen linje, vilket har retat upp en hel del 
medlemmar. 

Förslag 1: Mer rättvist vore att införa en reducerad avgift för medlemmar i andra 
klubbar som vill spela ordinarie i BK S:t Eriks liga, exempelvis 180 kronor minskat 
med exempelvis 50 kronor som är den andra klubbens medlemsavgift. Detta skulle 
gagna sporten och visa att man respekterar de mindre klubbarnas verksamhet! 
Detta torde inte föranleda någon större administrativ börda, ej heller ekonomiskt 
bortfall... spelavgiften får balansera detta i så fall. 

Förslag 2: Inför begreppet klubbmedlem och ej-klubbmedlem (liknande Hemköp, 
Willys, Cervera etcetera), vilket ger möjlighet till att ta ut differentiella 
spelavgifter/bordsavgifter. Detta skulle ersätta kravet att betala till BK S:t Erik 180 
kronor vid ordinarie i ligaspel trots man är medlem i annan klubb. Exempelvis skulle 
BK S:t Erik kunna ta ut 20 kronor mer för icke BK S:t Erik-medlem, precis som nu då 
man får betala mer om det sker kontant. Det borde inte vara så svårt att hantera att 
vid betaltillfället se om man är BK S:t Erik-medlem eller ej. På samma sätt kan de 
mindre klubbarna ta ut en högre spelavgift/bordsavgift, exempelvis 5 eller 10 
kronor mer för icke-medlem som spelar i deras liga. Denna princip och regeländring 
skulle också gagna spelare som kanske bara spelar ett fåtal gånger som ordinarie i 
laget/termin. 

2017-06-22 

Med vänlig hälsning Tommy Sahlin 



Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 15 oktober 2017 

Motion 2 fortsättning 
Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen föreslår att motionens båda förslag avslås. 

Styrelsen tycker det är självklart att vara medlem i de föreningar i vars verksamhet 
man deltar i (eller vill stötta). Vi tycker att det är beklämmande om man tar en 
medlemsavgift i en bridgeklubb som ursäkt för att undvika att betala medlemsavgift 
i en annan bridgeklubb vars spel man brukar delta i. 

Vi tycker inte heller att vår medlemsavgift på 180 kronor är hög. Jämför gärna med 
att vår bordsavgift vanligen är 90 kronor. BK S:t Erik är en ideell förening som utan 
vinstsyfte drivs för sina medlemmars bästa. Skulle vi sänka medlemsavgiften skulle 
vi behöva höja bordsavgiften. 

Var har du fått det ifrån att reglerna för medlemsavgift i ligan har skärpts? Ligan har 
ända sedan BK S:t Erik grundades 1948 varit ryggraden i vår bridgeklubb. Redan så 
långt tillbaka som styrelsen kommer ihåg, i början av 1980-talet, krävdes 
medlemskap i BK S:t Erik för att få delta och regeln var inte ny då. Vi tror att den 
regeln har varit med ända sedan 1948. 

När det gäller differentierade medlemsavgifter har styrelsen pratat om detta men 
då i sammanhang om att den som spelar i nationella tävlingar kanske skulle få 
betala extra för ett ”tävlingsmedlemskap”. Kanske tävlingslicens vore ett bättre 
uttryck? Detta är dock en fråga som mer hör hemma på Svenska Bridgeförbundets 
dagordning än vår klubbs. 

Till sist lite extra information om några saker som kan hänga ihop med denna fråga: 

Vad säger ligareglerna? ”Alla spelare som deltar i ligaspelet MÅSTE vara medlem i 
Svenska Bridgeförbundet eller annat nationellt förbund. För att få vara ordinarie i 
ett ligalag måste spelaren dessutom vara medlem i BK S:t Erik.” ”Det är inte tillåtet 
att spela reserv i samma lag fler än två gånger per serie.” ”Reserv kan få betala 
handikapp.” 

Vad är medlemsavgiften för att få spela bridge i BK S:t Eriks liga? Medlem som 
representerar BK S:t Erik betalar 460 kronor till Svenska Bridgeförbundet, därav går 
180 kronor till BK S:t Erik, 50 till Stockholms Bridgeförbund och 230 till det Svenska 
Bridgeförbundet. Den som representerar en annan bridgeklubb betalar där 
medlemsavgifter till Svenska Bridgeförbundet samt sitt distrikt och behöver därför 
bara betala BK S:t Eriks medlemsavgift direkt till oss. 

Hur många är medlem i BK S:t Erik utan att representera klubben? BK S:t Erik hade 
357 icke representationsmedlemmar under verksamhetsåret 2016–17. Betalande 
medlemmar var 3 312, varav 2 955 representerade BK S:t Erik. De flesta betalar nog 
för sitt icke-representations-medlemskap med anledning av ligan. 

Vad är 40-kronan? 40 kronor är en avgift som till Svenska Bridgeförbundet ska 
betalas av tävlingsarrangören för den spelare som någon enstaka gång deltar i en 
klubbtävling och som inte har betalt medlemsavgift till något nationellt 
bridgeförbund. De flesta klubbar väljer som BK S:t Erik att vidarebefordra avgiften 
till den aktuelle spelaren och vid speltillfället ta ut de 40 i extra bordsavgift. 



Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 15 oktober 2017 

Motion 3 – Lagda brickor i ligaspel 
Motionen avser att årsmötet ska ge uppdrag till styrelsen att inkomma med 
detaljerat förslag om ”spel med lagda brickor” i ligaspel och dagligaspel. 

Förslaget ska vara klart för användning på prov senast när VT-2018 börjar och vara 
färdigt för att användas innan VT-2018 slutspel börjar.  

Bakgrund: Jag har lagt detta förslag i mitt brev adresserat till klubbens ordförande 
Mårten Gustawsson daterat 2017-02-29. Styrelsens svar sammanfattades enligt 
följande: ”Styrelsen tycker att lagda brickor i ligan både skulle bli dyrt och innebära 
praktiska problem. Vi är dock uppmärksamma på möjligheten för vi kan bara hålla 
med om att visst vore det intressant att kunna se givarna efter en ligamatch.”  

Praktiska problem enligt styrelsen är bland annat ”gemensam start av andra 
halvlek” samt ”överhörning” av snack vid bordet. Dessa problem kan lätt undvikas 
om alla matcher har egna, lagda 24/28 brickor som lagkaptenerna hämtar hos TL 
innan matchen börjar. Det går att hitta en lösning även om 2 matcher delar brickor 
som skulle halvera antalet lagda brickor och samtidigt undvika de ovannämnda 
problemen. 

Lagda brickor i ligaspelet medför extra kostnader. Dessa kostnader är dock inte så 
höga som styrelsen hade räknat med i sitt svar: 33,60 kr per match räknat med 
delade brickor. Jag bifogar leverantörens egen beräkning (se medföljande bilaga) 
”DUPLIMATE TOTAL COST OF OWNERSHIP OVER 10 YEARS” (Exempel 1, Heavy 
Duty) som visar att den totala kostnaden per bricka bestäms till 90–95 % av antalet 
lagda brickor/år. Deras exempel resulterar i €2,70/match (€1,35 vid delade brickor). 
Om vi följer deras exempel utan att ta hänsyn till att vår klubb har långt fler än 15 
000 lagda brickor/år, då blir kostnadsökningen cirka 160 000 kr (80 000 kr om det är 
med delade brickor). Dessa kostnader kan förmodligen täckas med genomtänkta 
åtgärder när det gäller övriga tävlingar. 

Till slut tycker jag att när Ligan + Dagligan bidrar med 3 157 375 kr för 
bokföringsåret 2015/16 till att täcka klubbens övriga kostnader men ligaspelen 
förbrukar enbart 22,98 % av intäkterna för täckning av egna kostnader, gentemot 
övrig tävlingsverksamhet vars förbrukning är 74,28 %. Då är det inte längre fråga om 
kostnad utan om en rättvis behandling eller diskriminering. 

2017-09-03 

Hälsningar Georg Toth 

Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Det finns problem med att spela lagda brickor i ligan. Ett är att vi skulle få vänta in 
de snabba matcherna för att göra en gemensam start av andra halvlek. Ett annat 
risken för överhörning, både under spel och jämförelse. Ett tredje den ökade 
kostnaden. Ett fjärde om det inte skulle behövas en tävlingsledare till? 

Gemensam start av andra halvlek: Annars kommer de snabba matcherna att hinna 
börja andra halvlek innan eller medan andra matcher tar paus vilket skulle öka 
risken både för fusk och att spelare ofrivilligt får reda på sitsar i förväg. En del 
spelare skulle nog inte gilla att deras matcher skulle ta längre tid. 



Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 15 oktober 2017 

Motion 3 fortsättning 
Överhörning: Vi har redan nu problem med spelare som snackar i korten. Med lagda 
brickor i fyrmannamatcher tillkommer problemet med snack vid jämförelser. Vi har 
inte på långa vägar plats i cafeterian för att alla lag ska kunna jämföra där. Att 
jämföra vid bridgeborden medan samma brickor spelas vid bord bredvid kommer 
att innebära problem. 

Ett sätt att delvis lösa detta är att spela olika brickor i olika serier. Det ökar dock TL:s 
arbete och blir svårare att i två matcher dela brickor vilket gör upplägget dyrare. 

Ökad kostnad: En bricka kostar 2,80 kr att lägga. Om vi antar att en ligamatch spelar 
24 brickor blir extrakostnaden för varje spelare och match: (24 brickor * 2,80 kr) / 8 
spelare = 8,40 kr/spelare. 

Om vi istället räknar ut extrakostnaden för klubben under ett verksamhetsår får vi 
med 338 deltagande lag (262 i kvällsligan och 76 i dagligan vilket var snittet under 
2015–16), 36 ligaomgångar (två terminer med 11 matcher i grundspelet och 7 i 
slutspelet) och 4 deltagande spelare i varje lag: 338 lag * 36 omgångar * 4 spelare * 
8,40 kr = 409 000 kr/år. 

Om två ligamatcher delar brickor, det vill säga att varje bord i exemplet startar med 
tre brickor, halveras kostnaden till 4,20 kr/spelare och 204 500 kr/år. 

Det måste betonas att det verkligen kostar BK S:t Erik 2,80 kr att lägga en bricka. 
Vad en tillverkare av brickläggningsmaskiner anser att det bör kosta är i 
sammanhanget ointressant. 

Extra tävlingsledare? Om vi skulle börja spela med lagda brickor ligger det nära till 
hands att även beräkna IMP-över-fältet. Vi har Bridgemate-dosor så det räcker till 
samtliga bridgebord men frågan är om det inte ändå skulle behövas mer än en TL? 

Att alla lagkaptener ska gå igenom tävlingsledarrummet in till brickläggningsrummet 
för att hämta brickor innan en match lär inte fungera. Tänk er röran när 70 
lagrepresentanter ska hämta brickor och lägga ut rätt brickor vid matchens båda 
bort. Det finns helt enkelt en anledning till att TL idag delar ut ligans brickor. 
Dessutom, vem ska samla in brickorna? Redan idag är det ofta ingen av de fyra 
spelarna vid ett bord som orkar bära fram sina brickor till utanför TL-rummet. 

Ett alternativ: En lösning vore att använda Bridge+:s nyutvecklade givmaskin vid 
varje ligabord. Då skulle spelarna slippa blanda och så länge budgivningen matas in 
och spelarna utan att blanda lägger tillbaka sina spelade kort i maskinen så kan 
spelarna senare se både budgivning och de spelade korten stick för stick. 

BK S:t Erik har testat utrustningen vid två tävlingar. Tyvärr är utrustningen dyr, 
åtminstone än så länge. Läs gärna mer på http://bridgeplusmore.com 

Fundering: Styrelsen har funderingar på att erbjuda någon match per ligaomgång 
att för en extra avgift få spela lagda brickor. 

Om rättvisa: Styrelsen ansvarar för bridgeklubbens totala ekonomi – Att intäkterna 
täcker kostnaderna. Att det skulle vara ”rättvisa” att driva klubben med förlust är en 
inställning främmande för styrelsen. 

Sammanfattning: Styrelsen tycker att lagda brickor i ligan både skulle bli dyrt och 
innebära praktiska problem. Vi är dock uppmärksamma på möjligheten för vi kan 
hålla med om att visst vore det intressant att kunna se givarna efter en ligamatch. 


