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Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 21 oktober 2018 

Motion 1 – Stryka varningar 

Det har kommit till min kännedom att BK S:t Erik kopierat fotbollens varningssystem 
med gula och röda kort. Det är bra tycker jag men tillämpningen borde ses över. I 
fotboll får man en varning om man gör något ojust. Om man upprepar detta under 
säsongen blir man avstängd minst en match. När säsongen är slut stryks alla 
varningar och man börjar på ny kula nästa säsong. 

I bridgen däremot kvarstår varning 1 i all evighet vad jag förstått. Det tycker jag är 
fel. Man ska inte kunna straffas 2018 för en verbal groda (vilket det oftast rör sig 
om) som man gjort 2016. Helt orimligt. I dessa ärenden står ofta ord mot ord och då 
tycker jag man i likhet med fotbollsdomaren i första hand ska förlika parterna. Den 
förorättade ska givetvis ha en ursäkt och där ska man stanna. Bedömningen blir 
också fel om en ny disciplinnämnd i bedömningen ska ta hänsyn till en gammal 
varning utan att kunna höra parterna. 

Förslag: Behåll varningssystemet men stryk varningar efter avslutad säsong. Om 
"gärningsmannen" framför en ursäkt i de berördas närvaro ska heller inte varning 
utdelas. Om ingen ursäkt frambringas ska naturligtvis varning utdelas. (Fråga 
uppkommer också om man likt fotbollen ska kunna "tjäna" ihop till en varning vid 
upprepade förseelser? TL har då att informera den tredskande att "nästa gång 
smäller det". Kanske i jobbigaste laget för en stackars TL.) 

2018-05-17 

Med vänliga hälsningar Herman Törnblom 

Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Varningssystemet har modifierats av styrelsen i de nu gällande reglerna där både 
varningar och erinringar stryks efter en tid, en erinran efter 12 månader och en 
varning efter 24 månader. Att stryka en varning efter avslutad säsong är inte 
rättvist, det kan ju då inträffa att den stryks nästan direkt, och inte heller frekvent 
förekommande i andra sporter. 
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Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 21 oktober 2018 

Motion 2 – Tvåbrickorsronder i guldtävlingar 

Hej 

BK S:t Erik är en av världens största bridgeklubbar tillika givetvis störst i Sverige och 
kvalitativt bäst vad gäller standard på spel och administration. Det har skapats av 
styrelse, goda TL, lojala medlemmar och även cafeterian ska väl ha en eloge. I 
enlighet med detta tycker jag klubben också ska ha den bästa guldtävlingen. Det 
fanns en tid då Plattliret var den tävling som kanske hade högsta, eller bland den 
högsta, statusen i Sverige. Den tiden är dessvärre förbi. 

Styrelsen har istället enhälligt bestämt att klubbens guldtävlingar ska bestå av 
trebrickorsronder vilket gör att man endast möter en tredjedel av fältet som 
dessutom är rankat. Motivet till detta är att man ska spara pengar. Noteras bör att 
flertalet av styrelsemedlemmarna inte deltar i dessa tävlingar varför man låtit 
ekonomisk hänsyn tagit överhanden. Beslutet präglas av omtanke om klubben men 
ibland måste hjärtat och inte hjärnan styra. 

Jag har tagit del av ett antal elitspelares missnöje med detta och föreslår därför: 
Inför tvåbrickorsronder (58 brickor i stället för 57!) så man får möta 2/3 av fältet. 
Det blir en mer utslagsgivande tävling och intressantare att möta fler par - Mycket 
roligare för alla och man följer därmed övriga Sverige. Höj startavgiften om 
nödvändigt, begränsa fältet till 52 par och återinför mästarpoängsberäkningen det 
vill säga de 52 som har mest poäng är kvalificerade. För våra duktiga juniorer som 
inte hunnit skrapa ihop så mycket ännu kan man ha en kvot till exempel minst 10 
juniorpar ska alltid få vara med. Detta tror jag kan skapa en magi kring tävlingen 
igen. Det vore väl också trevligt om man kan ha nån nytta av sina surt förvärvade 
bokmärken (MP). 

2018-05-17 

Med vänliga hälsningar Herman Törnblom 

Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Svenska Bridgeförbundets gällande regler ur ”Svenska Mästarpoäng 2018–2019”: 
Guldpartävlingar kräver minst 21 par och minst 54 brickor. Ettan och tvåan erhåller 
gp. Vid minst 32 par ska minst 57 brickor spelas, men alla behöver inte möta alla. De 
tre främsta paren erhåller gp. 

Sedan några år har BK S:t Erik satsat på flexibla endagars guldtävlingar. Det vill säga 
vi har inte haft något tak på antalet deltagande par och även om vi har 
föranmälning, för att ungefär kunna bedöma antalet brickor som behöver läggas, 
tar vi normalt emot anmälningar fram till och med två dagar innan den helg som 
guldtävlingen går. Även efter detta anmälningsdatum är tävlingen öppen men då 
bara för det antal par som det finns extrabrickor lagda till. 

Har vi en praktisk möjlighet att låta alla möta alla gör vi det. Det innebär för en 
endagarstävling 27–32 par, vilket i sin tur innebär 54–62 brickor. 

Det kan också nämnas att när inte alla möter alla så seedar vi startfältet vilket vi till 
skillnad från motionären ser som något positivt. 

Fortsättning, se nästa sida. 
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Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 21 oktober 2018 

Motion 2 fortsättning – Tvåbrickorsronder i guldtävlingar 

Vill man absolut att alla ska möta alla över ett bestämt antal brickor finns det för 
21–26 par några alternativ: 
1) Man spelar ett lämpligt antal tvåbrickorsronder OCH ett lämpligt antal 

trebrickors-. Detta är dock tekniskt svårt att få till i uträkningsprogrammet, 
tävlingen måste indelas i omgångar. 

2) Man låter lämpligt antal par mötas två gånger. Detta är tekniskt enkelt men 
dåligt för TL:s rykte - spelarna brukar uppfatta TL som amatör. 

3) Man låter alla möta alla över tvåbrickorsronder så länge det går sedan övergår 
man till Gröna Hissen. Troligen det bästa av dessa alternativ. 

När ändå inte alla kan möta alla, det vill säga vid en endagstävling med fler än 33 
par, tycker vi att fördelarna med trebrickorsronder ska få avgöra: 

*) Tvåbrickorsronder tar i praktiken längre tid, även innan bytestiden räknas in. 

*) Trebrickorsronder är flexiblare. Med samma antal extrabrickor lagda kan vi ta 
emot senare anmälningar. 

*) Det är lättare för tävlingsledaren att sköta en tävling med trebrickorsronder. 

*) Precis som motionären skriver billigare med tre- jämfört med tvåbrickorsronder, 
kostnaden för brickläggningen halveras. Vid tvåbrickorsronder måsta alla bord få 
en egen brickomgång medan vid trebrickorsronder två bord kan dela på en 
omgång. Detta kan man naturligtvis uttrycka som att klubben sparar pengar men 
faktiskt även som att mer priser kan delas ut. 

Statistik för alla guldpartävlingar i Sverige 2017–18 utanför festivalen: 
 Arrangör och tävlingsnamn Startande *) Möte Ronder 
1) Piteå BS ”Nordkalottmästerskapet” 30 par  alla 3-brickor 
2) Sydöstra BF ”Ölandsveckan final” 36 par 36 par alla 2-brickor 
3) BK Falkenberg ”Walters bildelar” 24 par  alla 2+3-brickor 
4) BK Albrekts ”Albrekts guld” 25 par  alla 2+3-brickor 
5) Malmö BK ”Guldtävling” 26 par  alla 2+3-brickor 
6) Munka Ljungby BS ”Skandiaguldet” 28 par max 32 alla 2-brickor 
7) Enköpings BS ”Ena-träffen” 29 par max 40 alla 2-brickor 
8) BK Allians ”Allians guld” 30 par max 44 alla 2-brickor 
9) Laholms BK ”Laholmsguldet” 36 par fri 31 ronder 2-brickor 
10) Gävle BK ”Gavleguldet” 43 par max 44 31 ronder 2-brickor 
11) BK S:t Erik ”Guld-IAF” 39 par fri 19 ronder 3-brickor 
12) BK S:t Erik ”Plattliret” 52 par fri 19 ronder 3-brickor 

*) Maxantal deltagande par där det framgår av inbjudan. 

Hur gör då andra arrangörer i Sverige? Nordkalottmästerskapet och Ölandsveckans 
final går i en egen kategori då de spelade över två dagar. Av de övriga spelade de 3 
tävlingarna med 21–26 par (se ovan) två- OCH trebrickorsronder, de 3 med 27–32 
par (se ovan) spelade tvåbrickorsronder medan de 2, förutom BK S:t Erik, med fler 
än 33 par spelade tvåbrickorsronder där inte alla mötte alla. 

Som synes blir jämförelsematerialet litet då få guldtävlingar under ett år är lika 
stora som de som BK S:t Erik arrangerar. När man jämför hur många deltagare 
guldtävlingarna på BK S:t Erik har jämför med de i övriga Sverige är det dock svårt 
att dra slutsatsen att deltagarna på BK S:t Eriks guldtävlingar skulle vara missnöjda 
med tävlingsuppläggen.  
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Motion 3 – Tvåbrickorsronder i guldtävlingar 

Önskar i första hand att klubben lämnar motion till Svenska Bridgeförbundet att 
följande skall gälla för parguldtävling: 

När parantalet överstiger 27 skall det spelas tvåbrickorsronder så att så många par 
som möjligt möts. 

Även om förbundet inte ändrar reglerna enligt ovan motionerar jag om att vår klubb 
anammar den föreslagna regeln. 

2018-08-19 

Med vänlig hälsning Pär Ol-Mårs 

Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

För motivering se styrelsens svar till motion nr 2. 
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Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 21 oktober 2018 

Motion 4 – Tvåbrickorsronder i partävlingar 

Hej 

Varför diskrimineras dagspelarna och får möta endast 8 par (!) av 45–50 par medan 
kvällsspelarna i Sommarserien får möta cirka 1/3 av fältet? Avgiften är densamma 
och i det närmaste alltid fler spelare dagtid. Dagspelarna tror jag tycker det skulle 
vara roligt att möta lite fler par också och inte i stort samma 7–8 par för jämnan. 
Det blir också mer utslagsgivande tävlingar och intressantare att möta 12 i stället 
för 8 par. 

Yrkande: Inför tvåbrickorsronder i partävlingarna såväl dag som kväll och upphör 
med att diskriminera dagspelarna. 

2018-08-02 

Vänliga hälsningar Herman Törnblom 

Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

*) Tvåbrickorsronder tar i praktiken längre tid, även innan bytestiden räknas in. 

*) Fler rondbyten ger också en rörigare tävling. 

*) Det är lättare för tävlingsledaren att sköta en tävling med trebrickorsronder. 

*) I partävling kräver guidekorten vid vissa bordantal att två bord delar brickor. Det 
går bra vid tre- men inte vid tvåbrickorsronder. (Vi försöker att normalt ha en 
extra omgång brickor varför vi då kan ge ett av de två bord som skulle dela 
brickor en egen omgång. Skulle vi få oväntat många deltagare eller att brickor 
behöver delas i mer än en grupp blir tvåbrickorsronder ett hinder.) 

*) Av BK S:t Eriks regelbundna partävlingar och barometrar är det bara 
Sommarserien som är en vanlig partävling samt fortfarande spelar med 
tvåbrickorsronder och en resultatlista. Övriga spelar med strata, HCP/Scratch 
eller är begränsade till spelare med max ruternål. 

Styrelsen funderar snarare på om inte även Sommarserien bör gå över till 
trebrickorsronder samt spelas med en scratch-prislista och en prislista efter 
handikapp. 

*) En annan slutsats av måndags- och onsdagsdagtävlingarnas popularitet, än att de 
tävlingarna är diskriminerade, är att deras tävlingsupplägg, inklusive 
trebrickorsronder, är populärare. 
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Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 21 oktober 2018 

Motion 5 – Gratis kaffe vid blindrond 

Ökad trivsel vid partävlingar 

Vid partävlingar drabbas man ibland av ett ”blindbord”. Man önskar spela 24 
brickor i åtta ronder men trots att avgiften är lika för alla spelare tvingas man sitta 
av en rond. 

För att öka trivseln, förslår jag att klubben anslår den lilla summa som krävs för att 
bjuda par som drabbas av en blindrond på en kopp kaffe/te under tiden. 

2018-08-07 

Hälsningar Ellis Wohlner 

Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Det är olyckligt med blindronder. Att som motionären föreslår erbjuda paret med 
översits fritt kaffe/te under blindronden passar inte alla då tiden för blindrondens 
inträde varierar för de olika paren. Alla är kanske inte intresserade av just kaffe/the. 
Det är för en tävlingsledare förenat med icke önskat merarbete för att administrera 
kaffe/the bidragen. Kostnaden för klubben under en hel säsong torde uppgå till i 
storleksordningen 50 000 kr. 

Vi får inte heller glömma bort att Caféet inte har öppet hela tiden under alla 
tävlingar. På kvällar får caféet stänga kl. 21 (tävlingar börjar kl. 18.30) och på helger 
kl. 14.30 (tävlingar börjar kl. 12). 

(BK S:t Erik anordnar över 400 partävlingar och barometrar under ett år. Rimligen 
har ungefär hälften av tävlingarna en blindrond vilket med ett pris för en kopp kaffe 
eller the på 20 kronor ger 200 tävlingar*8 ronder*40 kronor=64 000 kronor.) 
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Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 21 oktober 2018 

Motion 6 – Byt ut gnisslande stolar 

Ett störande moment vid bridgespelet är flera högt gnisslande stolar vid klubben. 

Jag vill förslå att styrelsen, i den takt ekonomin tillåter, prioriterar inköp av nya och 
tysta stolar. 

2018-08-07 

Hälsningar Ellis Wohlner 

Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen prioriterar givetvis inköp av tysta stolar. 

Styrelsen har ingen erfarenhet av att stolar skulle gnissla, vanligen är det 
bridgebordens ben som gnisslar. Styrelsen vill påpeka att i det fall ett bord eller en 
stol gnisslar händer som ofta ingenting om inte TL sägs till och bordet eller stolen 
plockas undan för smörjning. Motionen får härigenom anses besvarad. 
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Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 21 oktober 2018 

Motion 7 – Angående flytt av match 

Vid 2016 års årsmöte beslutades att det lag som vill flytta en match, oavsett orsak, 
skall betala både sina egna och motståndarlagets spelaravgifter. Avsikten var 
framför allt att förhindra flyttningar av taktiska skäl. Detta har medfört den 
oönskade konsekvensen att ett lag, som är förhindrat att spela ett visst datum 
redan innan spelordningen för säsongen fastställts, bestraffas för detta. Det har 
exempelvis drabbat IK Makkabi som är en judisk idrottsförening och som enligt sina 
stadgar inte får spela eller ha verksamhet på vissa judiska helger. Det gäller den 
Judiska nyårshelgen (Rosh Hashana), Försoningsdagen (Jom Kippur) samt Judiska 
Påsken (Pesach). De två första infaller under höstsäsongen och den sista under 
vårsäsongen. Under alla år till och med höstsäsongen 2017 har det inte varit några 
problem med att flytta matcher som kolliderar med dessa helgdagar. Någon form av 
bestraffning har inte heller skett. 

IK Makkabi utövar ett flertal sporter och i alla (utom bridgen) har berörda ligor, 
serier eller motsvarande accepterat att IK Makkabi inte spelar på ovannämnda 
helgdagar och inte heller bestraffas för detta.  

IK Makkabis Bridgesektion har för närvarande 5 lag i BK S:t Eriks liga med ett 50-tal 
spelare. Det blir en kännbar och förödmjukande extrakostnad för IK Makkabis 
Bridgesektion och dess spelare för att vi vill och måste följa den egna föreningens 
stadgar. 

Vi vill därför föreslå följande: 

Ett ligalag, som vill flytta en match, skall senast en vecka efter det att spelschemat 
för säsongen skickats ut eller lagts ut på BK S:t Eriks hemsida, ha anmält detta till BK 
S:t Erik. I sådana fall skall av flytten berörda lag betala sina egna spelaravgifter. 
Inkommer en anmälan om flytt senare än en vecka står det lag som önskat 
matchflytten för såväl egna som motståndarlagets kostnader. 

2018-09-10 

Hälsningar Ramón Sánchez-Lövy 
Ordförande IK Makkabis Bridgesektion 
För dess styrelse 

Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Det beslut som gäller rörande betalningsansvar för bordsavgifter vid flyttade 
matcher - för att reducera antalet hängmatcher - har fattats på BK S:t Eriks årsmöte 
2016 vid behandling av en inkommen motion. 

Då regelverket gällande betalningsansvaret för bordsavgifter gäller vid alla flyttade 
matcher är det inte fråga om diskriminering av något lag. Alla lag som "hänger en 
match" har att betala även motståndarlagets bordsavgifter oavsett orsak till flytt av 
match. Syftet med regeln är absolut inte att missgynna någon etnisk, religiös eller 
annan grupp. Den är enbart till för att få bukt med det problem vi upplevde tidigare 
då vi hade många flyttade matcher och även ibland matcher som inte blev av. 

Då de judiska helgdagarna är rörliga varierar krockarna mellan år men fem lag bör 
totalt i snitt drabbas av drygt två krockar per år. 
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Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 21 oktober 2018 

Motion 8 – Ökning av priser i ligan och dagligan 

Jag anser att vinnarlagen i ligan och dagligan belönas orättvist jämfört med övriga 
schemalagda tävlingar i Bridgeklubben S:t Erik. Följande citat är tagna ur ett brev 
som jag har fått från klubbens ordförande Mårten Gustawsson: 

"I våra guld- och silvertävlingar delar vi ut cirka 50 % av nettointäkterna i pris. Det 
vill säga ungefär hälften av startavgifter minus kostnader för brickläggning och 
arvode till Tävlingsledare delas ut. I våra vanliga schemalagda partävlingar delar vi 
upp till och med 20 deltagande par ut varsitt presentkort till det vinnande paret. Vid 
fler än 21 par delas 20 - 40 % av startavgifterna ut i pris samt varsitt presentkort till 
ett framlottat par. Prisandelen varierar då vi bara delar ut jämna hundralappar i pris 
men generellt sett gäller att andelen ökar ju fler par som startar. I ligan får i 
grundspelet vinnarlagen pris, i slutspelet de två bästa lagen i varje serie. Priserna 
har genom året varierat. Det var länge tennbägare men har även varit till exempel 
presentkort. Under senare år har vi under rätt lång tid delat ut biocheckar där 
pristagande lag får 8 checkar utom vinnarlagen i slutspel som får 12 att dela på.” 

Den orättvisa behandlingen syns tydligt om man gör jämförelser mellan dagbridgen 
på mån- och onsdagar samt dagligan som spelas på tis- och torsdagar. Alla yttre 
förutsättningar bör vara lika, utom att dagbridgen spelas med lagda kort och 
dagligan gör det inte. 

Enligt det senaste bokslutet har dagbridgen en kostnad på 732 418 kronor och 
dagligans motsvarande siffra är 292 421 kronor.  Om man enbart ser till 
kostnadsbilden, då är skillnaden nästan exakt 430 000 kronor. Även om man tar 
bort 50 000 kr för brickläggningskostnader blir skillnaden 380 000 kronor, som 
måste vara kostnader för priser som utbetalades under 2016/17.  

Dagligans 11 divisioner fick som belöning 11*28 biobiljetter/termin vars kostnad var 
11*28*90*2= 90 720 kronor/år och som jämförelse betalade alla spelare i dagligan 
1 139 060 kronor i startavgift mot dagbridgens motsvarande 992 772 kronor. 

Här ses den orättvisa behandling av ligaspelet mycket tydligt. Hur kan man få en 
mera rättvis fördelning av klubbens resurser? 

Ett rimligt förslag skulle kunna vara att lägga ihop alla prispengar som betalas till 
ligan + dagligan + dagbridgen + barometrar. De övriga tävlingarna betraktar jag som 
prestigetävlingar såsom: silver/guld/sommarserie/osv. vars intäkter är osäkra, 
varför jag inte räknar med dem. Fördelas prispengar enligt de intäkter som de olika 
aktörer bidrar med, skulle prispengarna se ut på följande sätt enligt senaste bokslut: 

Intäkter totalt: 2 833 442= 55% (L) + 1 139 060= 22% (D-L) + 992 772= 19,5% (DB) + 
167 275= 4,5% (BR) = 5 132 549 kronor 

Prispengar totalt: 100 800* (L) + 90 700* (D-L) + 380 500 (D-B) + 28 000 (BR)** = 
600 000 kronor *biobiljetter     **antagen siffra 

Förslag till fördelning av prispengar enligt de procenttal som de olika 
tävlingsverksamheter bidrar med, resulterar i:                                                       

Ligan 330 000 + dagligan 132 000 + dagbridgen 117 000 + barometrar 27 000.  

Enligt den nya serieindelningen spelas lagtävling i 23 divisioner i ligan och 11 i 
dagligan, varför en enkel prisutdelning skulle kunna vara till varje division: 

330 000/23 divisioner = 14 350 kr/år (L) respektive 132 000/11 divisioner = 12 000 
kr/år (D-L). 
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Förslag till fördelning i ligan 

Vinnarlagen i grundomgång spelar 6 omgångar utan att betala startavgift i slutspelet 
till ett värde av cirka 1 944 kronor. 

Andra platsen i grundomgång spelar 4 omgångar utan att betala startavgift i 
slutspelet till ett värde av cirka 1 296 kronor. 

Tredje platsen i grundomgång spelar 2 omgångar utan att betala startavgift i 
slutspelet till ett värde av cirka 648 kronor. 

Totala värdet är 3 888 kronor 

Vinnarlagen i slutspelet spelar 6 omgångar utan att betala avgift i nästa säsongs 
grundomgång till ett värde av cirka 1 944 kronor. 

Andra platsen i slutspelet spelar 3 omgångar utan att betala avgift i nästa säsongs 
grundomgång till ett värde av cirka 972 kronor**. 

Tredje platsen i slutspelet spelar 1 omgång utan att betala avgift i nästa säsongs 
grundomgång till ett värde av cirka 324 kronor**. 

Det totala värdet är 3 240 kronor. 

**De lägre priserna motiveras med att en del av priset är, att laget kommer upp 
eller stannar kvar i den högre serien. 

Förslag till fördelning i dagligan 

Vinnarlagen i grundomgång spelar 5 omgångar utan att betala startavgift i slutspelet 
till ett värde av cirka 1 620 kronor. 

Andra platsen i grundomgång spelar 3 omgångar utan att betala startavgift i 
slutspelet till ett värde av cirka 972 kronor. 

Tredje platsen i grundomgång spelar 1 omgång utan att betala startavgift i 
slutspelet till ett värde av cirka 324 kronor. 

Totala värdet är 2 916 kronor. 

Vinnarlagen i slutspelet spelar 5 omgångar utan att betala avgift i nästa säsongs 
grundomgång till ett värde av cirka 1 620 kronor. 

Andra platsen i slutspelet spelar 3 omgångar utan att betala avgift i nästa säsongs 
grundomgång till ett värde av cirka 972 kronor. 

Tredje platsen i slutspelet spelar 1 omgångar utan att betala avgift i nästa säsongs 
grundomgång till ett värde av cirka 324 kronor. 

Det totala värdet är 2 916 kronor. 

Förslagen i denna motion kommer inte att påverka klubbens ekonomi men 
stimulerar alla lag att förbättra sitt spel för att vara ett av de prisvinnande lagen. 
Syftet har dock varit först och främst att få en mera rättvis prisutdelning till lagen i 
ligan och dagligan. 

2018-09-10 

Med vänlig hälsning Georg Toth 

Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Ligan är mycket populär som den är. Sedan BK S:t Erik grundades 1948 har ligan 
utgjort klubbens bas, delat ut symboliska priser och varit den som har betalat 
klubbens hyra. Styrelsen har inte märkt någon efterfrågan på större ligapriser och 
tror inte att ligan skulle bli populärare med något större priser. 
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Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 21 oktober 2018 

Motion 9 – Rökkuren avvecklas 

Bakgrund: Föreningen har under flera år haft utgifter större än 60 000 kronor per år 
för rökburen. Att låta alla medlemmar betala för att ett fåtal skall få tillgång till en 
rökbur är inte bra. Det måste finnas bättre användningsområden för dessa pengar. 

Yrkande: Jag yrkar på att rökburen avvecklas i sin helhet genast. 

Kommentar: Jag har medvetet använt ordet ”genast” i stället för andra 
formuleringar, såsom ”snarast” eller ” så fort som möjligt”, enär det då inte finns 
utrymme för ett förhalande av avvecklingen. 

2018-09-11 

Hälsningar Mårten Hilding 

Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Styrelsen är nöjd med rökkuren och ser tyvärr inte några bra alternativ till den. 
Tyvärr för att naturligtvis vore det bästa om alla slutade att röka. Det verkar dock 
inte vara på gång att hända. 

Det har länge varit viktigt för Bridgeklubben att lösa rökfrågan så bra som möjligt. 
1995 förbjöds all rökning vid våra bridgebord. När vi flyttade in i vår nuvarande lokal 
år 2000 hade vi två rökrum varav ett i cafeterian. Dessa har vi så småningom ersatt 
med två rökkurer som sedan blev en. 

Bridgeklubben har faktiskt fått beröm av vår värd att vi inte har rökare som blossar 
utanför lokalen. Var ska rökarna röka om inte i rökkuren? Ett totalförbud skulle bara 
innebära att rökning flyttar ut. Varken innergården eller trottoaren utanför entrén 
är bra alternativ. Innergården ligger intill ett daghem och i båda fallen finns boende 
ovanför som riskerar att få in rök genom fönster. Inte heller vore det trivsamt att 
behöva gå igenom en skock rökare för att ta sig in i eller ut.  

Naturligtvis vill vi göra vad vi kan för att rökkuren inte ska märkas. En ogenomsiktlig 
film sitter på rökkurens fönster både mot spellokalen och skolan. 

Förutsatt att filter byts och att rökkuren används rätt fungerar den bra. Vi har också 
satt upp anslag i rökkuren om hur viktigt det är att fimpa ordentligt i kuren och om 
rökkuren skulle vara full (vilket sällan inträffar) så får faktiskt nästa rökare snällt 
vänta – Man får absolut inte stå och röka halvvägs ute ur rökkuren. Vi törs säga att 
rök inte ”dras ut” ut ur kuren. I de fall någons kläder luktar rök har den röklukten 
skapats redan hemma och rökluktande kläder ska naturligtvis tvättas och inte tas på 
till besök på vår bridgeklubb. 

Då återstår placeringen av rökkuren. Borde vi inte placera den längst in någonstans? 
Detta är inte så lätt, vi vill ju inte ha spring i lokalen när spel pågår och absolut inte 
så att man ska behöva tränga sig fram. Risk finns också att rökare skulle ”försvinna” 
när de inte längre kan se hur spelet fortskrider vid sitt bord/grupp. 

Under de tre verksamhetsåren 2016/17, 2017/18 och 2018/19 kostar rökkuren 
årligen 67 000 kronor. Därefter är kuren slutbetalt och kostar 44 000 kr/år i service. 

Så trots de problem som finns med rökning tänker vi i alla fall för närvarande 
fortsätta med rökkuren, men se till att den servas ofta och att informationen ges 
om hur den ska användas. 


