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Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2019/2020 

Inledning 

Bridgeklubben S:t Erik grundades den 18 mars 1948. Klubbens ändamål är att 

anordna tävlingsbridge i olika former samt bedriva utbildningsverksamhet inom 

bridgesporten. Plats skall finnas för såväl enklare bridge i sällskapliga former som 

förberedelse för tävlingsspel samt för målinriktad tävlingsbridge. Alla slags 

hasardspel är förbjudna. 

Föreningens nuvarande stadgar antogs 2018-10-21 och klubben bedriver sedan 

2000 sin verksamhet på Kronobergsgatan 12 på Kungsholmen i Stockholm. 

Världens största bridgeklubb fortsatte fram till coronauppehållet att gå bra. 

Samarbetet med Nya Bridgeskolan fungerar utmärkt och tillströmningen av elever 

till skolan och spelare till klubben fortsatte att vara god. Som vanligt har klubben 

också varit representerad i samtliga landslagsklasser vilket visar att vi lever upp 

till vår devis ”Från nybörjarkurser och trivselbridge till världselit”. 

Verksamhetsberättelsens innehåll 
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1. Viktigare händelser under verksamhetsåret 

Organisation 

I och med att vår verksamhet är så stor har vi organiserat oss i tre huvuddelar. 

Bridgeklubben som sköter om tävlingarna, vår lokal och brickläggning, skolan 

som med professionella lärare sköter utbildningen av nya bridgespelare och 

cafeterian som säljer dryck och lättare förtäring i princip hela tiden när det 

förekommer verksamhet i vår lokal. 

Naturligtvis finns det än fler som ser till att vår stora verksamhet fungerar. Katts 

bridgeshop ser till att du kan köpa bridgeutrustning och bridgeböcker, medan 

städfirman ser till att våra lokaler städas alla vardagar och på helger vid behov. 

Corona 

Coronapandemin har starkt påverkat vår verksamhet. Den 12 mars spelades den 

sista ligaomgången. Veckan därpå söndagen den 22 mars spelade vi den sista 

partävlingen. Sedan följde ett närmare tre månader långt uppehåll av klubbens 

hela verksamhet till den 8 juni då klubben för första gången någonsin anordnade 

nätspel, respektive till den 10 juni då vi försiktigt åter startade med partävling, kl. 

12 och kl. 18.30, med föranmälan och begränsat till 24 par. Läs mer i avsnittet 

”Påverkan av corona”. 
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Flytta verksamhetsåret? 

Bridgesveriges räkenskapsår har hittills varit 1/7–30/6. SBf beslöt på sitt senaste 

årsmöte att från och med 2020 flytta sitt verksamhetsår två månader till 1/9–31/8. 

Detta beroende på att kval och SM-finaler under Festivalen har hamnat på olika 

verksamhetsår samt att SBf:s revisorer och kanslipersonal önskar semester den tid 

som hittills bokslut genomförts och merparten medlemsavgifter har inkommit. 

För att genomföra övergången har SBf förlängt sitt verksamhetsår 2019–20 med 

två månader till den 31 augusti så att det blir 14 månader långt. 

BK S:t Eriks styrelse har dock kommit fram till att varken klubbens räkenskapsår 

eller stadgar behöver anpassas till SBf:s nya verksamhetsår. Naturligtvis får vi 

vara vakna och se om det ändå sker något som gör en anpassning nödvändig. 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften har hållits oförändrad. 

Avstämning mot verksamhetsplanen 2019/2020 

Årets resultat blev 187 547 kr sämre än budgeterat. Det förklaras av att budgeten 

inte tog hänsyn till coronapandemin. 

2. Fakta 2019/2020 
Omsättningen för perioden har varit:  9 997 858 kr 

Nettounderskottet blev: 183 547 kr 

Med tanke på coronaepidemin är styrelsen stolt över det låga underskottet. Ett 

flertal besparingsåtgärder vidtogs medan flera bidrag kom in, några sökta, andra 

efter vädjan; medlemsbidrag 229 000 kronor, statligt caféhyrestöd 27 000 och 

StBf för bridgekryss 16 000 gick in i årets resultat medan förutbetalda lagavgifter 

762 000, omställningsstöd 266 000 och StBf 95 000 nyttjas först nästa verksam-

hetsår som blir ekonomiskt än tuffare. Läs mer i avsnittet ”Påverkan av corona”. 

Styrelsemöten: 16 stycken vilket är fler än någonsin tidigare. 

Styrelseledamöter: Mårten Gustawsson (ordförande), Åsa Gindin (kassör), 

Börje Primér, Yvonne Flodqvist, Johnny Östberg, Rolf 

Molin, Mattias Weiler, Ann-Britt Carlén (sekreterare), 

Caroline Tesch och Gunnar Andersson. 

Medlemsantal: Den 13 juni 2020 hade vi 3 092 medlemmar 

varav 2 795 representerade BK S:t Erik. 

Arvoden till förtroendevalda och förtroendeuppdragstagare 

Föreningen har inte haft någon fast anställd men flera, främst tävlingsledare, har 

erhållit arvoden. Styrelsearvodet var för tredje året i rad 200 000 kr exklusive 

sociala avgifter. Övriga arvoden minskade på grund av coronakrisen under våren 

till 637 000 jämfört med 963 000 föregående vår. 

Vi har fortsatt att arvodera våra tävlingsledare vid utbildning på minst silvernivå. 

Följande arvoden har utgått: 

 2019/2020 2018/2019 

Styrelsearvoden 200 000 kr 200 000 kr 

(Förvaltnings- och internrevisor erhåller ej arvode) 

Övriga utbetalda arvoden  1 799 763 kr 

Totalt utbetalda arvoden  1 999 763 kr 

Sociala kostnader styrelsearvoden enligt lag  19 400 kr 

Sociala kostnader övriga arvoden enligt lag  384 622 kr 

Sociala kostnader enligt lag  404 022 kr 

Totala kostnader för arvoden  2 403 785 kr
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Föreningens medlemskap och viktigare externa avtalspartners: 

Medlemskap/Avtal Leverantör 

Bridgefrågor på nationell nivå Svenska Bridgeförbundet (SBf) 

Bridgefrågor på regional nivå Stockholms Bridgeförbund (StBf) 

Rådgivning förtroendeuppdrag Arbetsgivarorganisationen för ideella 

föreningar (IDEA) 

Försäkring (egendom, rättsskydd, Berkley Nordic 

ansvar, kund- och arbetstagarolycksfall)   

Hyresvärd Brf Inedal 16 

Städning och toamaterial Ren Standard 

Hemsida (www.sterik.se) och domän Interlan 

Bredband Ownit 

Elförbrukning Skellefteå Kraft 

Kopiatorhyra Makab 

Larmutryckning Rapid 

Entrémattor CWS-boco 

Betalterminaler och inlösen Bambora 

Wellpapps- och pappershämtning LL Bolagen 

Rökkursservice CleanAir 

Telefoni Telia 

Mejlutskick (nyhetsbrev) Paloma 

 

Övrig information 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2019-11-03. 

En arbetsordning för styrelsen är senast uppdaterad 2018-10-21. 

Miljöförvaltningens livsmedelskontroll av caféet är senast godkänd 2019-05-08. 

Stadsdelsförvaltningens folkölskontroll av caféet är senast godkänd 2020-03-04. 

OVK-besiktning godkänd 2016-10-19. Nästa skulle ha skett 2019 (värdens ansvar). 

 

http://www.sterik.se/
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3. Tävlingsverksamhet 

Ligan allmänt 

Deltagande lag ökade på hösten från 349 till 353 men gick på våren tillbaka till 349. 

Dagligan övergick under våren till 10-lags grupper för att få samma upplägg 

dagtid som kvällstid. 

Från och med våren 2020 spelas 24 brickor i samtliga serier, även i slutspelet. 

Under grundserien hösten 2019 spelade samtliga serier på prov 24 brickor. 

Tidigare har på kväll Elit-Division 2 och på dag dagelit spelat 28 brickor. 

I en enkät som ligaspelarna fick svara på ville 21 % ha det som hittills, 19 % ha 

24 brickor i grund- och 28 i slutspelet (som under hösten), 52 % ha 24 brickor (på 

prov under höstens grundserie i alla serier) medan det för 8 % var egalt.  

Dagligan 

Fortsätter att öka från 133 (128) lag under hösten till 135 lag under våren. 

Vårens övergång till 10-lags grupper innebar en förändring i antal omgångar i 

grundspel från 11 till 9 omgångar och i slutspelet från 7 till 9.  

Kvällsligan 

Under hösten deltog 220 (221) lag och under våren 214. 

Upplägget med 10-lags grupper fungerar bra i grundspelet men lite sämre i 

slutspelet för lagen i Mästarserien och Superettan där man eventuellt inte får spela 

samtliga omgångar om laget blir utslaget, kan få spela betydelselösa placerings-

matcher och i värsta (bästa) fall får spela på fel dag, om man spelar final. 

Dagspel 

Året runt arrangerar vi partävlingar med strataberäkning vid två tillfällen, 

Måndags- och Onsdagsbridgen med 50 par i snitt. Strataberäkning innebär att det 

delas ut priser i flera klasser beroende på deltagarnas mästarpoängsvärdighet. 

Barometrarna som spelas fredag, lördag och söndag har alla samma upplägg med 

två prislistor (handikapp och scratch) med 26 par i snitt.  

Sommarspel 

Under sommaren ordnade vi förutom Måndagsbridgen och Onsdagsbridgen på 

dagtid Sommarbridge (tisdagar och torsdagar), kvällstid Sommarserien (måndagar 

och torsdagar), Sommarserien max ruternål (onsdagar). Sommarbridgen har två 

prislistor (handikapp och scratch) precis som våra ordinarie barometrar. I 

Sommarserierna infördes en tvådelad strata, måndagar och torsdagar en för alla 

samt en för par med max ruternål, och onsdagar en för par med max ruternål samt 

en för par med max klövernål. 

Återstart 

Från den 16 mars ställdes allt ligaspel in på klubben och övrig verksamhet gjorde 

likadant en vecka senare.  

Inte förrän den 8 juni arrangerade klubben sin nästa tävling och då spelades den 

på nätet. Under de kommande 7–9 veckorna spelade 33 lag en sommarliga på 

BBO (BridgeBase Online), en gratis plattform för bridgespelare över hela världen. 

Den 10 juni drog klubben också igång spel i lokalen med annorlunda 

förutsättningar och med ett begränsat antal deltagare. Dessa tävlingar utökades 

någon vecka senare från att spelas en gång i veckan till två gånger i veckan. 

Läs mer i avsnittet ”Påverkan av corona”. 
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Mästarpoängsnålar 

Under Mattias Weilers ledning fortsätter utdelningen av mästarnålar att flyta på. 

Tävlingsutrustning 

Spelkorten som används i lagspelet har som vanligt bytts vid två tillfällen. Korten 

som används i våra partävlingar och barometrar byts löpande. Samtliga klubbens 

bridgemates har varit skickade på service och är i så gott skick de kan vara med 

tanke på sin ålder. 

Partävlingsresultat visas på TV-skärm  

Under sommaren har resultatet i våra sommarserietävlingar visats på TV-

skärmarna som ”progressiv partävling”. ”Progressiv” innebär här att 

tävlingsprogrammet utifrån de resultat som är inrapporterade beräknar 

slutställningen ”just-nu”. 

Även våra ordinarie barometrar utnyttjar möjligheten att visa resultat på TV-

skärmarna mer och mer. 

Jourspelare 

Klubben erbjuder numera partnergaranti i alla regelbundna partävlingar, det vill 

säga Måndags- och Onsdagsbridgen, Fredags-, Lördags- och Söndagsbarometrar. 

Vi fortsätter att jobba för att införa det i samtliga våra bronspartävlingar. Tor 

Simonsen, en av våra jourspelare, har underhållit ett jourspelarschema på nätet. 

Skolsystemdeklarationer 

Många nya spelare tycker att det är svårt att fylla i en deklaration. Klubben tog 

tillsammans med skolan under hösten därför fram förtryckta systemdeklarationer 

som matchar skolans kurser, orange deklaration för de som har gått grundkurs, blå 

för pluskursare respektive svarta för pro (samt övriga som tycker att de är 

tillräckligt duktiga). Deklarationerna är uppskattade och används flitigt även av de 

som inte borde göra det, det vill säga de som ändrar grundsystemet. Vilket alltså 

inte är tanken med deklarationerna. 

Ingen SM-lag semifinal 

Klubben arrangerade inte heller i år någon SM-lagsemifinal då ersättningen från 

Svenska Bridgeförbundet inte täcker vårt tävlingsledararvode. Vi har svårt att 

förstå varför vi antingen ska sponsra SBf eller arvodera någon av våra TL mindre 

för en SM-lagsemifinal än för en annan guldtävling. 

Kvällsligan - nettointäkter: 1 670 000 kr (budgeterat: 2 320 000) 

Kvällsligan hade under hösten 220 deltagande lag och under våren 214. 

Mästarserien vanns under hösten 2019 av lag Röda små stugor (Tommy Westman, 

Bosse Wiik, Mattias Weiler, Andreas Abragi, Göran Andersson, Emanuel Unge, 

Gunnar Andersson, Erika Rodin, Peter Friberg, Jenny Rudenstål och kaptenen 

Noomi Hebert), och kunde av förklarliga skäl inte slutföras under våren 2020. 

Dagligan - nettointäkter: 1 180 000 kr (budgeterat: 1 320 000) 

Dagligan hade under hösten 133 deltagande lag och under våren 135. 

Bästarseriens cupspel vanns under hösten 2019 av lag Hunter (Lars Nilsson, 

Anders Björkman, Anders Bodecker, Karin Dufwa, Sanna Clementsson, Magnus 

Lindkvist, Johan Säfsten och Bengt Stahre), och kunde inte heller slutföras under 

våren 2020. 
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Dagbridge - nettointäkter: 175 000 kr (budgeterat: 390 000) 

Måndagsbridgen har cirka 52 deltagande par per tillfälle (53 par förra 

verksamhetsåret) och Onsdagsmötet cirka 49 par (51 par). 

Sommardag - nettointäkter: 34 000 kr (budgeterat: 15 000) 

Under sommaren har vi låtit måndags- och onsdagsbridgen dagtid fortsätta som 

vanligt. Vi har dessutom haft dagbridge med HCP/Scratch på tisdagar och 

torsdagar dagtid med cirka 28 par (20 par). 

Sommarserien - nettointäkter: 38 000 kr (budgeterat: 20 000) 

På måndag och torsdag kvällar har vi som vanligt spelat Sommarserien med cirka 

26 par per gång (23 par), par med max ruternål kan också spela på onsdagskvällar 

då tävlingen är för de lite mindre erfarna med cirka 13 deltagande par per gång 

(15 par). Vi har försökt locka fler spelare genom att införa separata priser för par 

med max ruternål i måndags- och torsdagstävlingarna och för par med max 

klövernål i onsdagstävlingen. 

Helgbarometrar - nettointäkter: 88 000 kr (budgeterat: 50 000) 

På fredagar (i snitt 35 par, 30 förra året, 22 förrförra), lördagar (18 par, 14 förra året, 10 

förrförra) och söndagar (24 par, 27 förra året, 23 förrförra) spelas barometrar med två 

prislistor en med handikapp och en utan. 

Guldtävlingar - nettointäkter: 2 000 kr (budgeterat: 0) 

Tre guldtävlingar var planerade under året men endast en kunde genomföras innan 

coronan slog till. Plattliret, med 51 (förra året 54) deltagande par, vanns av Björn 

Alenfalk och Hans Kvick. Guld-IAF och Patton-lagguldet ställdes in på grund av 

pandemin. 

Silvertävlingar - nettointäkter: 7 000 kr (budgeterat: - 20 000) 

Under året hann vi arrangera 7 silvertävlingar före nedstängningen: 

Årsmötessilver, med 33 (37) par, vanns av Peter Flodqvist och Lars Magnusson, 

Luciasilver, med 46 (52) par, vanns av Tommy Bergdahl och Catharina 

Ahlesved, 

Annandagssilver, med 40 (45) par, vanns av Tommy Bergdahl och Yvonne 

Wiseman, 

Mellandagssilver, med 42 (40) par, vanns av Tommy Bergdahl och Johnny 

Östberg, 

Nyårssilver, med 41 (51) par, vanns av Erik Hansson och Markus Bertheau, 

Trettondagssilver, med 54 (39) par, vanns av Jonas Petersson och Jan Selberg, 

Pro-am, med 26 (32) par, vanns av Tommy Bergdahl och Anita Brynje, 

Övriga tävlingar - nettointäkter: 40 000 kr (budgeterat: 0) 

Vi har också arrangerat diverse övriga tävlingar såsom: 

Skinkbarometer (dag) Hcp/Scratch, med 95 (83) par, vanns av Eivor och Ralf 

Köhlberg (HCP) samt Tuva Nilsmark och Fredrik Hellkvist (Scratch), 

Julkul (kväll), med 130 (122) par, vanns av Johnny Östberg och PG Eliasson, 

Skinkbarometer (kväll) Hcp/Scratch, med 74 (66) par, vanns av Emma Jonsteg 

och Martin Richter (HCP) samt Peggy Nyholm och Pär Ol-Mårs (Scratch), 

Julkul (dag), med 144 (121) par vanns av Monika Grönvik och Gunnel Nordlander, 
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Allsvenskan - nettointäkter: -17 000 kr (budgeterat: - 15 000) 

BK S:t Erik representerades av 15 lag i de tre nationella divisionerna. 

Elitserien 

BK S:t Erik, Ebenius Crew åkte tyvärr ur högsta serien. 

Division 2 Norra 

BK S:t Erik, Morot (tredje plats) flyttas upp till den nya Superettan, BK S:t Erik, 

Weiler (sjätte plats) och BK S:t Erik, Gudrun (sjunde plats) höll sig kvar i division 2.  

Division 2 Östra 

BK S:t Erik, Bahaj kom återigen på en oturlig andraplats men denna gång innebar det 

avancemang till nya Superettan. BK S:t Erik, Olrog (sjätte plats) höll sig kvar i 

division 2.  

Division 3 Stockholm 

BK S:t Erik, LOVOSHOVO (Fredrik Wahlberg, Max Ödlund, Börje Rudenstål, 

Andreas Könyves, Johan Nilsson och Johan Wahlberg) vann serien med bred 

marginal, övriga lag från BK S:t Erik var Ludde (andra plats), Forza (fjärde), Gevalia 

(sjätte), På Kryss (sjunde), Twister (nionde) och Micke (tionde). 

Division 3 Mälardalen 

BK S:t Erik, Team Sur Mer (andra plats) höll sig kvar i division 3 och BK S:t Erik, 

Ternblad (tionde plats) åkte tyvärr ur serien. 

Externa tävlingar 

Klubbens medlemmar har haft stora framgångar utanför våra lokaler, några exempel: 

JEM-lag U26 2019 

1. Sverige (Simon Hult, Ida Grönkvist och Johan Säfsten) 

SM-lag Mixed 2019 

2. SQR (Simon Hult och Sanna Clementsson) 

SM-par Damer 2019 

1. Ylva och Gudrun Strandberg 

SM-par Nybörjare 2019 

1. Tuva Nilsmark och Fredrik Hellkvist 

SM-par Mixed 2019 

2. Linnea Edlund och Carl-Henrik Nauclér 

Chairmans Cup 2019 

1. 08SQ (Adam Stokka, Jan Lagerman, Mårten Gustawsson, Simon Hult och Simon 

Ekenberg) 

2. Cosmos (Björn Wenneberg) 

3. Stridsvagn (PG Eliasson, Jan Selberg och Olle Wademark) 

SM-lag Veteraner 2019 

1. Glopson (Peter Backlund, PO Sundelin och Johnny Östberg) 

2. Kronoberg (Christer Bech, Anders Lindgren och Kaj Adolfsson) 

3. Katrineholm (Lars Malm och Per Lindström) 

SM-par Open 2019 

1. Johnny Östberg och Tommy Bergdahl 
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Guldgruvan 2019 A-final 

1. Erik Hansson och Castor Mann 

2. Adam Stokka och Kathrine Bertheau 

3. Matias Rohrberg och Teo Bodin 

SM-par Junior 2019 

1. Sanna Clementsson och Ola Rimstedt 

2. Teo Bodin och Simon Hult 

3. Mikael Rimstedt 

Venice Cup 2019 (VM-lag Damer) 

1. Sverige (Ida Grönkvist, Kathrine Bertheau, Jessica Larsson, Sanna Clementsson 

och Emma Övelius) 

Svenska Cupen 2019 

1. Janne (Jan Andersson, Olle Wademark, Mikael Lindblom, Jan Selberg, Ida och 

Mikael Grönkvist) 

Allsvenskan 2019 

1. BK Lavec, Smile (Johan Sylvan)  

2. Harplinge BK (Per-Ola Cullin, Marion Michielsen, Mikael Rimstedt och Ola 

Rimstedt) 

3. Norrorts Bridge (Jan Lagerman, Magnus Lindkvist, Olle Wademark, Jan Selberg, 

Lars Andersson och Tommy Bergdahl) 

TK har under året bestått av Mattias Weiler, Johnny Östberg (styrelsemedlemmar), 

Ola Weinberg (kvällsligaansvarig) och Björn Gustafsson (dagligaansvarig). 
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4. Utbildning 
Klubbens utbildningsverksamhet har som mål att tillsammans med Nya 

Bridgeskolan utveckla och stödja kursverksamhet och uppmuntra till nya initiativ 

och träningsformer. Det ska vara enkelt att som nybörjare ta klivet upp till att 

spela ”riktiga tävlingar”. Samarbetet klubb och skola fungerar mycket bra. 

Verksamheten 

Klubbens Bridgeskola har nu drivits i 11 år av Catharina och Krister Ahlesved. Under 

verksamhetsåret 2019/2020 blev intäkterna för utbildningsverksamheten nästan 400 000 

kr lägre än den lagda budgeten. Skolans utbildningsverksamhet kan sägas bestå av två 

grenar, kurser (nybörjar- och fortsättningskurser) samt spel och spelträning. Med denna 

indelningsgrund framgår att intäkterna för kursverksamheten var 79 000 kr högre än 

budgeten. Däremot gav spelverksamheten intäkter som var 473 000 kr lägre än vi 

budgeterat för. En av klubbens mest populära tävlingar – fredagsgodis – hade 

föregående år intäkter motsvarande 650 000 kr. Verksamhetsåret 2019/2020 har 

intäkterna fallit till 400 000 kr, således ett tapp på 250 000 kr. 

Skolans klart försämrade resultat på utbildningssidan beror självfallet på covid-19-

pandemin. I slutet av mars tvingades vi stänga, vilket medförde att de två sista veckorna 

av vårterminen fick ställas in. Detta betyder att de flesta eleverna under vårterminen 

gick miste om två utbildningstillfällen och vi har för avsikt att kompensera dem för 

detta. Vi planerar att under höstterminen 2020 erbjuda berörda elever två nya 

utbildningstillfällen. Skolans alla spelaktiviteter liksom ferieskolan upphörde också i 

slutet av mars, vilket förklarar det kraftiga inkomsttappet. För spelsugna elever 

genomförde vi tre tävlingar på BBO under juni månad under namnet ”Sommargodis” 

Rent allmänt gäller att det är förhållandevis få som går grundutbildningarna, medan 

tillströmningen av elever till fortsättningskurserna är god. Att så är fallet beror till stor 

del på att grundutbildningar ges på flera andra klubbar i Stockholmsområdet. Det breda 

utbudet av fortsättningskurser hos oss kan däremot inte fås någon annanstans.   

Under verksamhetsåret har skolan haft cirka 850 elever per termin, vilket är ungefär 

som förra året. Skolan och klubben har fortsatt sin satsning på ”Prova på bridge” som 

fortsatt lockar många intresserade, HT 2019 deltog 180 personer och VT 2020 kom 200 

intresserade. Deltagarna får under två timmar lära sig lite bridge och spel under 

trivsamma former. Klubben bjuder samtliga på kaffe och småfranska. ”Prova på 

bridgen” har visat sig vara en utmärkt ”dörröppnare” in i bridgens värld. Många 

deltagare anmäler sig genast eller efter en tid till skolans grundutbildningar. 

Under året har nästan 330 elever genomfört Grundkurs A medan 300 personer 

fullföljde Grundkurs B. Det är ingen större skillnad på deltagarantalet mellan 

höst- och vårterminerna.  Bättre Spel som lockat 250 och Bättre Bud 200 

deltagare samt Bridge Plus 200 deltagare. Skolan har få avhopp från de cirka 10 

olika kurstyper som ges. Ungefär tio personer per termin brukar få sin kursavgift 

återbetald om de av någon anledning tidigt avbryter sin kurs.   

Fredagsgodis har fortsatt att vara populärt med i snitt 75 deltagande par fram till 

slutet i mars. (Från 35 par i början av säsongen till toppen i februari på 111 par.) 
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Avstämning av intäkter mot verksamhetsplanen 2019/2020 (kr): 

  Budget Utfall Differens 

Kursavgifter 3 200 000 3 279 000 79 000 

Spelverksamhet 1 050 000 687 000 -363 000 

 D-serien 170 000 86 000 -84 000 

 Bridgeträning 230 000 182 000 -48 000 

 Fredagsgodis 630 000 400 000 -230 000 

 Lektioner 20 000 19 000 -1 000 

Trivseltorsdag 290 000 180 000 -110 000 

                                                            

Totalt 4 540 000 4 146 000 -394 000 

Intäkterna understeg således budgeten med nära 400 000 kronor. 

Under året har utbildningskommittén haft fyra möten. Ingått i gruppen har Rolf 

Molin (ansvarig), Åsa Gindin, Mattias Weiler och Johnny Östberg. Dessutom har 

alltid minst en representant från skolan varit närvarande. 

5. Information & PR 
Till avdelningen information räknas IT-frågor, hemsidan, klubbtidningen Pass, 

biblioteket, arkivfrågor och allmän information inklusive anslagstavlor. 

Englund 

Vi har tyvärr återigen konstaterat att planerna med resultatinmatning för ligan via 

pekskärmar (ett system som fått arbetsnamnet Englund) inte gick att genomföra. 

Hemsida och Facebook 

Vi har fortsatt samordna nyhetsflödet så att våra nyheter samtidigt läggs ut både 

på hemsidan och Facebook. 

Nyhetsbrev 

Klubben har fortsatt att ge ut ett kortare nyhetsbrev som skickas ut till klubbens 

medlemmar cirka en gång per månad. Från mars har utgivningen varit tätare då 

informationsbehovet varit stort under coronapandemin. För närvarande når 

utskicket de drygt 2 000 av våra medlemmar som vi har en mejladress till. 

Nyhetsbrevet publiceras även på hemsidan och på vårt forum hos Svenska 

Bridgeförbundet. Nyhetsbrevet skrivs av Johnny Östberg och kommer med aktuell 

information från klubben, skolan och köket samt tips på kommande tävlingar. 

IT 

Några mindre investeringar gjordes under förvintern i två nya datorer och en 

service av huvudprojektorn utanför TL-rummet. 

Vi har fortsatt att använda CloudBerry så att klubbens medarbetare har kunnat 

göra vissa arbetsuppgifter hemifrån. 

Vi har tur att våra medlemmar är kunniga och kan hjälpa oss med detta. I IT-

kommittén har Daniel Gullberg (ansvarig) och Börje Rudenstål ingått. Dessutom 

har Tomas Brenning hjälpt till. 

Rama - BBO 

Under hösten sände vi Rama från mästarseriens final. Ansvarig har Johan Säfsten 

varit. 
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Sponsorhuset 

Vi har fortsatt samarbetat med Sponsorhuset. Varje köp från en ansluten nätbutik 

ger pengar tillbaka både till den som handlar och till BK S:t Erik. Alla pengar som 

klubben får in denna väg går oavkortat till vår juniorverksamhet. Samarbetet har 

ännu inte gett de pengar vi har hoppats på men vi hoppas på att fler ansluter sig. 

Bibliotek 

I vårt bibliotek, som också används som mötesrum, finns det rikligt med 

bridgelitteratur, det allra mesta donationer, som fritt kan lånas av medlemmar. Det 

finns även en besöksdator som flitigt används. 

Under våren gjorde den lokalansvarige Börje Primér en utrensning då biblioteket 

emellanåt även tjänar som förvaring, till exempel för stolar, trasiga och i reserv. 

Kulturnatt 

I flera år har Stockholms Stad en lördag på våren anordnat en Kulturnatt. 

Deltagare måste utan inträde ha öppet åtminstone kl. 18-24. I år skulle för första 

gången BK S:t Erik delta. En kulturnattsgrupp under ledning av vår medlem 

Bengt Eklind hade planerat både en silvertävling och ”Prova-på-bridge” samt 

gjort i ordning reklammaterial till Kulturnattens hemsida och broschyr. Dock blev 

Kulturnatten liksom mycket annat inställt på grund av coronakrisen. 

Pass 

Två nummer av PASS har kommit ut under året med Kristin (Kicki) Nedlich som 

redaktör. Redaktionskommittén har inför varje nummer dryftat idéer och uppslag 

via Skype eller live. Eftersom PASS når många medlemmar ser styrelsen 

klubbtidningen som en viktig informationskanal. I PASS nr 2 gavs styrelsen 

möjlighet att besvara de många frågor som inkommit från medlemmarna 

angående klubbens ekonomi och andra av coronapandemins utmaningar.  

Gamla nummer av PASS (från 2004) finns att läsa på klubbens hemsida. Om du 

har idéer till förbättringar eller andra uppslag är du hjärtligt välkommen att 

kontakta Kicki, redaktionskommittén eller varför inte ett mejl till pass@sterik.se  

I kommittén har Ann-Britt Carlén (ansvarig), Rolf Molin, Per Stahre och Kristin 

Nedlich ingått. 

Fototek 

Vi har fortsatt att lägga ut foton på ”Fototek”, en molnförvaring på Google Drive. 

Avstämning av kostnader mot verksamhetsplanen 2019/2020 (kr): 

Observera att även Tävlingsverksamheten och Medlemsfrågor har haft kostnader 

för kontorsmateriel (med egen budgetering). Utfall nedan är totalen. 

 Budget Utfall 

IT-kostnader 60 000 43 659 

Hemsida, internet 12 000 6 055 

Fotoblogg 0 0 

Sponsorhuset -2 000 -1 530 

Bibliotek 20 000 0 

Telefon och porto 12 000 17 943 

Kontorsmateriel 80 000 94 155 

Informationskommittén 

 (inkl. ramaarvode) 20 000 35 148 
Pass 80 000 88 952 

 ________ ________ 

Totalt 282 000 284 382 
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6. Ungdomsverksamhet 
Klubben har fortsatt att betala ut bidrag till juniorer. Främst går bidragen till 

Riksläger och JSM-tävlingar. Bidragsansökningsblanketten hittas tillsammans 

med juniorbidragspolicyn på klubbens hemsida www.sterik.se under ”Junior” och 

vidare under ”Juniorbidrag”. 

Varje fredagseftermiddag har juniorkommittén arrangerat juniorbridge under 

ledning av Castor Mann (vår) där 2–4 bord har deltagit. 

Även i år anordnades en Pro-am-tävling där överskottet gick till juniorbridgen i 

Stockholm. Tävlingen arrangerades för tredje året på en fredag i februari före 

Plattliret. 

JK har fortsatt ha en juniorbössa i lokalen för att på så vis få in mer pengar till 

juniorbridgen. Bössan töms ungefär en gång i månaden. 

Avstämning av kostnader mot verksamhetsplanen 2019/2020 (kr): 

 Budget Utfall 

Fredagsbridgen 5 000 8 683 

Ledararvoden 50 000 28 370 

Bidrag till läger/tävlingar 20 000 15 123 

Övriga juniorkostnader 10 000 0 

Pro-Am (inkl. juniorbössor) -40 000 -47 150 

Pro-Am 7 000 9 611 

Bidrag från StBf -12 000 -12 000 

 ________ ________ 

Totalt 40 000 2 637 

Johnny Östberg har varit junioransvarig. 

http://www.sterik.se/
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7. Lokal 
Lokalen behöver som alla vet ständig översyn. Därför behövs en person som har 

överblick om vad som ska åtgärdas. Vår ”hustomte” Janne Bergholm lagar bland 

annat stolar, byter lampor och klär om bridgebord. Janne gör varje månad en 

besiktning av lokalen och ser då vad som behöver åtgärdas. Styrelsen och 

tävlingsledarna kan på en ”åtgärdslista” skriva in vad de anser behöver åtgärdas. 

Janne för även en loggbok över åtgärderna, vilket gör att vi får en bra överblick av 

vad som har gjorts under året. 

I oktober 2019 köptes 50 nya, låsbara galgar in som använder tiokronor. De gamla 

blev allt färre och använde inte längre gångbara femkronor. 

Caféets rotundadel har fräschats upp. I februari 2019 flyttades borden, som sticker 

in från den runda väggen, något tätare vilket gjorde att ett sjätte bord fick plats. 

Samtidigt byttes vartannat bord ut mot ett längre vilket totalt gav 10 sittplatser till. 

I februari 2020 sattes nya vägglampor upp som matchade bordens nya placeringar 

varefter väggarna målades. 

I mars köptes 90 stycken nya stolar till cafeterian när alla dess stolar byttes ut. 

Hälften av de gamla slängdes direkt. Resten blir reservstolar till spellokalen. 

8. Säkerhet 
Brandsyn av Räddningstjänsten har utförts utan anmärkning. Utrymningslarmet 

byttes i augusti. Då ingick en ny central och sirener byttes ut mot larmklockor. 

Då passersystemet hade krånglat vid några tillfällen och det inte längre finns 

reservdelar beslöts att investera i ett nytt vilket installerades kring årsskiftet. 

I september bytte Apcoa än en gång betalsystem till Garaget Roddaren tvärs över 

gatan. Efter att under tre år ha använt ett betalsystem liknande det för Stockholms 

trängselskatter där bilens registreringsnummer lästes av vid in- och utfart bytte 

man tillbaka till vouchers att placera innanför vindrutan. Vid en parkering måste 

på vouchern skrivas datum och starttid. 

Samtidigt höjdes priset med 10 kronor. Kupongerna som gäller i fem timmar säljs 

för 100/styck, vilket i praktiken innebär 91 kr/st. vilket också är vårt inköpspris.  

I lokalgruppen har Börje Primér (lokalansvarig), Caroline Tesch 

(säkerhetsansvarig) och Jan Bergholm (hustomte) ingått. 

Trivsel 

Under avslutningsveckan på hösten hade vi sedvanligt mingel. Efter spelet bjöds 

spelarna på Janssons frestelse medan Sofia Ryman sålde dryck till självkostnads-

pris. 

En nätbutik har skapats för att få ännu en samlänkande trivselkälla, där kan 

medlemmarna till en början beställa pikétröjor, golfbollar, paraplyer, laddnings-

kablar till mobiltelefoner och kaffemuggar. Alla med klubbens logga. 

Igångsättningen har inga startkostnader och vi behöver inte ligga med något lager. 

Trivselgruppen, bestående av Carin Möller, Anders d’Aquino, Johan Tesch och 

Caroline Tesch har beslutat att träffas vid behov.  
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9. Café 
För tre år sedan totalrenoverades klubbens kök, och vi fick i och med detta en fräsch 

och rationell lokal. Med ett helt nytt kök var det naturligt att vi också försökte höja 

ambitionsnivån på caféet. Vad vi främst ville uppnå var att kunna erbjuda medlemmarna 

flera varma rätter vid lunch- och middagstid och inte enbart smörgåsar. En ny 

entreprenör övertog caféverksamheten från och med den 1 juli 2017, men i mars 2019 

ville entreprenören sluta.  

Klubbens val av ny entreprenör blev bröderna Johan och Fredrik Wahlberg. De har nu 

skött driften av vårt café i över ett år. Under denna begränsade tid har de åstadkommit 

stora förändringar i klart positiv riktning. Caféet kan nu erbjuda ett varierat utbud av 

kalla och varma maträtter. Vid valet av ny caféentreprenör var vi i klubben övertygade 

om att bröderna Wahlberg skulle bli ett bra val och det har visat sig vara en riktig 

bedömning. Från och med mars 2020 har dock covid19-pandemin ändrat 

förutsättningarna för caféet - på samma sätt som den påverkar hela klubbens 

verksamhet.  

Vid årsskiftet höjdes kaffepriset från 20 till 22 kronor för en kopp. Ett häfte med 

10 rabattkuponger kan dock fortfarande köpas för 180 kronor. Köket behövde fler 

kylskåp varför under hösten två underskåp ersattes av två kylskåp under den bänk 

där brickor, glas och bestick står. 

Under året har fler blommor ställts ut i serveringen. 

Rolf Molin har i styrelsen varit caféansvarig. 
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10. Medlemsfrågor 
Vår medlemsavgift för 2019/2020 var oförändrad 180 kronor. Det innebar att den 

som representerade Bridgeklubben S:t Erik betalade totalt 460 kronor i 

medlemsavgift där 50 kronor gick till Stockholms Bridgeförbund och 230 till 

Svenska Bridgeförbundet. 

Medlemsstatistik 

Då vi ständigt får nya medlemmar poängteras att statistiken är från 2020-06-13. 

Enligt den har vi 5 302 representerande medlemmar men många har inte betalt 

och är inte aktiva längre. (Förra året var det 5 235) 

Betalda medlemmar i år = 3 092 (52 färre än förra året) 

Varav medlemmar som representerar BK S:t Erik = 2 795 (32 färre än förra året) 

Varav introduktionsmedlemmar = 297 (13 färre än förra året) 

Varav juniorer = 65 (8 fler än förra året) 

Varav ständiga medlemmar = 21 

Varav hedersmedlemmar = 8 

Ansvarig har Yvonne Flodqvist varit. 

11. Brickläggning 
Det har nu gått sju år sedan klubben tog över brickläggningen. Det har fungerat 

bra under Kalle Perssons ledning. 

Äntligen finns det en servicefirma i Sverige för våra brickläggningsmaskiner. I 

januari skickades våra två brickläggningsmaskiner, en i taget, till den nyetablerade 

firman i Lund. 

Lägg märke till att vid redovisningen läggs vid interna tävlingar arvodeskostnaden 

för brickläggningen direkt på tävlingen. För brickläggningen redovisas då varken 

intäkter eller arvodet för läggningen. Det innebär att en sammanställning för 

brickläggningen kommer att redovisa förlust eftersom de interna tävlingarna inte 

kommer att bidra till att täcka brickläggningens övriga kostnader. 

Inga avskrivningar belastar längre brickläggningen. 

Lagda brickor (styck): 

 2019/2020 2018/2019   

Till interna tävlingar 42 545 56 291 

Till Skolan 9 151 13 726 

Till externa beställare 7 451 10 931 

 ______ _______ 

Totalt 59 147 80 948 

Avstämning av intäkter mot verksamhetsplanen 2019/2020 (kr): 

 Budget Utfall 

Läggningsarvoden -40 000 -28 000 

Intäkter 62 000 47 000 

 _______ ______ 

Totalt 22 000 19 000 

Intäkter i förhållande till budget:  3 000 

Ansvarig i styrelsen har Yvonne Flodqvist varit. 
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12. Avtal 
Under verksamhetsåret har följande avtal tecknats, rena förlängningar ingår inte: 

*) Ett avtal tecknades med vår hyresvärd BRF Inedal inför ombyggnaden av 

toalettgruppen sommaren 2019 där de till renoveringen bidrog med 400 000 kr. 

Klubbens kostnader gick på drygt det dubbla. 

Redan vid köksombyggnaden sommaren 2017 förlängdes vårt hyresavtal till 

2026-09-30 med oförändrad hyra, förutom den årliga indexjustering som redan ingår. 

*) Vi tecknade under hösten klubbens första mobiltelefonabonnemang med Telia 

dit klubbens gamla, fasta nummer har vidarekopplats. 

Dessutom har några tillfälliga avtal på grund av coronakrisen tecknats: 

*) Vår städfirma har vartefter vårt städbehov ändrats skrivit två nya avtal. 

*) Vi har på liknande vis skrivit ett nytt avtal med Café Storslam från och med 

den andra halvan av mars när vi slutade ta ut hyra. 

Ansvarig i styrelsen har Gunnar Andersson varit. 

13. Smartkort 
Klubbens system för betalning av startavgifter med smartkort har nu varit i drift i 

sex år, användningen har börjat plana ut och systemet fungerar bra. Även om det 

totala laddningsbeloppet, tack vare coronakrisen, sjönk lite under det förra 

verksamhetsåret hann vi slå månadsrekordet. I januari 2020 laddades våra 

smartkort för drygt 1,6 miljoner.  

Smartkorten används även i Bridgeskolans spelaktiviteter och för att betala 

parkeringskuponger till garaget tvärs över gatan. Kupongerna har återsålts utan 

pålägg, 100 kronor för en och 500 kr för fem. Det innebär, inklusive 10 % 

laddningsrabatt, 91 kronor, att jämföra med att en vanlig femtimmarsparkering i 

garaget annars kostar 295 kronor. 

Till det förrförra bokslutet togs en skuldrapport fram för att beräkna hur många 

smartkort som under en längre period inte används och vilket totalbelopp som 

dessa är laddade med. Det gjorde att vi i det årets, liksom i det förra årets, bokslut 

skrev ner vår skuld ”förköp smartkort”. Efter överläggning med vår revisor 

skriver vi nu för tredje året av 75 000 kronor vilket är på säkra sidan och 

motsvarar beloppet på de smartkort som inte har använts de två senaste åren. Det 

innebär att den totala avskrivningen nu är 225 000 kronor. 

Systemet drabbas ibland av fel. Det vanligaste är att ett smartkort tas bort från en 

laddningsterminal innan det har laddats. Under året har Mattias Weiler hållit i 

feluppföljning medan Mårten Gustawsson har haft det övergripande ansvaret. 

Statistik över smartkortssystemet: 

 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 

Sålda smartkort vid årets slut (st) 4 000 3 800 3 450 3 100 

Avgifter kortbetalade vid årets slut (%) 98 98 97 97 

Laddat belopp (kr/år) 6 832 375 8 150 277 7 756 415 7 096 574 

Antal laddningar (st/år) 8 760 11 030 10 612 10 430 

Snittladdning (kr/laddning under året) 781 739 731 680 
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14. Påverkan av corona 
Liksom hela samhället påverkades BK S:t Erik starkt av coronapandemin. 

På BK S:t Erik - Tre månaders uppehåll: 

Under krisen har nya frågeställningar dykt upp och begränsat framförhållningen 

till som bäst några veckor. Styrelsen har fått arbeta hårdare än troligen någonsin 

tidigare. I mitten av mars när krisen startade hade styrelsen möten varje vecka, 

sedan varannan vecka. Från mars till juni hölls styrelsemöten vid åtta tillfällen. 

Torsdagen den 12 mars spelades den sista ligaomgången. Under onsdagen och 

torsdagen började flera matcher ställas in. Veckan därpå söndagen den 22 mars 

spelade vi den sista partävlingen. Att partävlingsstoppet dröjde längre berodde på 

att dit kan spelare lätt ställa in, även i sista stund, utan att känna tvång att spela. 

Sedan dröjde närmare tre månader till den 10 juni innan vi försiktigt åter startade 

med partävlingar med föranmälan och begränsat till 24 par och, för första gången i 

klubbens historia, nätspel där 33 lag deltog. 

Vårens kurser: 

Skolan ställde in de sista två lektionerna i slutet av mars (v13-14). Målet är att 

erbjuda dessa två pass i anslutning till att kursverksamheten återupptas.  

Information: 

Styrelsen har märkt medlemmarnas stora engagemang i klubben. Otaliga är de 

mejl som har kommit in med frågor, påpekanden, goda råd och vidarebefordrade 

mejlkonversationer. Tillsammans har styrelsen försökt att personligt besvara alla, 

skulle något ha fallit mellan stolar ber vi om ursäkt för det. 

Sedan december 2018 har klubben regelbundet mejlat ut nyhetsbrev som också 

publiceras på hemsidan och Facebook. Det var bra att vi hade igång den rutinen. 

När coronakrisen startade ökade vi bara frekvensen, till i början ett utskick varje 

vecka, därefter ungefär varannan vecka. Positivt är att öppningsfrekvensen stadigt 

ligger på drygt 70 % vilket är mycket högt för ”massmejl”. 

I slutet av april kom klubbtidningen Pass ut där en stor del av numret ägnades åt 

information om klubbens åtgärder i coronatider, medlemmarnas vanligaste 

coronafrågor besvarades och inte minst beskrevs hur man spelar bridge på nätet. 

Efter utgivningen märkte vi en klar minskning av mejl till styrelsen. 

I nyhetsbrevet från den 16 maj inbjöds våra medlemmar att inför en återstart 

komma med förslag på konkreta åtgärder för att minska risken för smittspridning 

på klubben. Sammanställningen av alla inkomna förslag gicks igenom på det 

nästföljande styrelsemötet. Flera förslag genomfördes senare vid återupptagandet. 

Johnny Östberg i BK S:t Eriks styrelse deltog i SBf:s arbetsgrupp om 

coronaåtgärder som bland annat utarbetade en checklista för klubbar. 

En enkät om ”Ligaspel i höst” bifogades nyhetsbrevet från den 10 juli. Resultatet 

av de cirka 1 000 enkätsvaren utgjorde underlag för beslutet om sensommarligan. 

En stor andel spelare i dagligan var tveksamma till ligaspel vare sig det sker live 

eller på BBO, många hade också redan bestämt sig för att inte spela på ett tag. 

Donationer: 

Den 24 mars uppmanade vi våra spelare att donera pengar via två insamlingar. 

Dels en vädjan till alla lagkaptener om 2 500 kronor per lag. Förutsättningen var 

snar betalning, om ligan åter kom igång under våren spelade laget gratis, annars 

skulle allt till nästa verksamhetsår bli en donation. (Styrelsens kalkyl var att vi 

behövde få in 2 600 per lag för att motsvara de missade ligaintäkterna.) När 

insamlingen avslutades den 30 april hade vi fått in 762 644 kronor vilket innebar 

att 88 % av våra 349 lag betalade!  
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Dels en vädjan om enskilda bidrag. I gengäld uppmärksammades donatorer på 

hemsidan och de 105 som betalade in minst 1 000 kr före den 30 april får efter 

krisen vara med i en utlottning att få spela med någon av de 81 elitspelare som har 

lovat att ställa upp! Till och med den 30 juni donerades 228 931 kronor. 

Totalt kom det in nästan en miljon, 991 575 kronor! 

Hyresstöd: 

Då vår värd även efter flera påstötningar inte gav av oss hyresrabatt kunde de inte 

heller ta del av Statens hyresstöd. Däremot har klubben fått ett mindre hyresstöd 

när vi från och med andra halvan av mars inte tog ut hyra av Café Storslam. 

Däremot erbjöd värden hyresanstånd vilket vi accepterade. (Anståndet var 30 % 

av hyran för april-juni 2019, totalt närmare 150 000 kronor. Anståndet återbetalas 

räntefritt under 2021.) 

Idrottsstöd: 

Då regeringens ekonomiska stöd på en halv miljard till idrotten inte verkade 

komma oss till del försökte vi påverka på högsta nivå. Ett öppet brev till ministern 

för idrottsfrågor Amanda Lind skickades under påsken. Där ifrågasatte vi 

Riksidrottsförbundets (RF) förslag till principer för vidarefördelning av detta stöd. 

Staten klassificerar bridge som en idrott. När Sveriges BNP sammanställs får alla 

rörelser en SNI-kod. Bridgeklubbar får då koden R93:120 ”Sportklubbars och 

idrottsföreningars verksamhet”. Trots det och samtidigt som RF säger sig ta 

"gemensamt ansvarstagande för idrottsrörelsen som helhet" fördelar RF 

egennyttigt enbart ut stöd till sina medlemsförbund där bridge inte ingår. 

Med anledning av brevet intervjuades ordföranden i lokalradions morgonsändning 

direkt från vår klubblokal. 

Det kan tilläggas att regeringen inte verkar respektera sina medborgare överdrivet 

mycket. Varken vi eller SBf, som också skickade in ett öppet brev i samma ärende 

tre veckor senare, har ens besvarats med att brev har emottagits. 

Det är dock en trevlig tanke att kanske kritiken från BK S:t Erik och SBf bidrog 

till den reviderade utformningen av omställningsstödet nedan? 

Omställningsstöd: 

I regeringens slutliga utformning av omställningsstöd från den 22 juni inbegrips 

idrott/kultur och BK S:t Erik är där en sådan ideell förening som är stödberättigad. 

Omställningsstödet ges med 75 % av det procentuella omsättningstappet, beräknat 

på fasta kostnader för mars-april 2020 jämfört med 2019. 

Vi ansökt om och fått stöd med 266 350 kr som bokförs nästa verksamhetsår. 

Stöd från Stockholms Bridgeförbund: 

StBf betalade för våra 26 stycken först inköpta bridgekryss, 15 656 kr samt erbjöd 

distriktets klubbar bidrag till deras fasta kostnader och bidrog generöst för en halv 

månads av våra fasta kostnader, 95 000 kr som bokförs nästa verksamhetsår. 

Avtalsuppehåll: 

Genom att omförhandla de fasta avtal med leverantörer vi inte längre, eller endast 

i liten omfattning, utnyttjade minskades våra månadskostnader med närmare  

30 000 kr. BK S:t Erik vill tacka våra leverantörer som i dessa svåra tider gav oss 

tre månaders uppehåll trots gällande avtal. Ett stort tack till Stockholm Vatten och 

Avfall för sophämtning, LL-bolagen för pappershämtning, CWS-boco för 

entrémattor och Clean Air för rökkursservice. Vår städfirma Ren Standard har 

varit tillmötesgående och mycket flexibla. Under vår stängning gick de ner till 

underhållsstädning 1 gång/vecka i stället för normala 5 gånger/vecka. När vi 

sedan försiktigt började spela igen ökade de städningen till 2 gånger/vecka. 

Fram till den sista juni besparade oss dessa avtalsuppehåll totalt 100 000 kr.  
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Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2019/2020 

Om kostnader och besparingar: 

Klubben är inte arbetsgivare i vanlig mening. Som förtroendeuppdragstagare inom 

BK S:t Eriks föreningsverksamhet erhåller våra tävlingsledare och lärare bara 

arvode när de utför uppdrag och ingen ersättning när deras verksamhet ställs in. 

Det är också väl värt att veta att en sjuk TL eller lärare inte kan få sjukersättning. 

Genom mindre verksamhet minskade våra elkostnader per månad med cirka 6 000 

kronor under våren och 2 500 kronor under sommaren. Vi drog in vårens priser i 

ligan, vanligen köper vi in biobiljetter för ungefär 160 000 kronor per termin. 

Naturligtvis innebär också minskat spel mindre mästarpoängsavgifter till SBf. 

Nätspel: 

Klubben var till en början försiktig med att anordna spel på nätet. Dels saknade vi 

vana, dels hade BBO i början av epidemin stora kapacitetsproblem. Skolan var 

först ut med att tre gånger anordna ”Sommargodis”, en tävling motsvarande 

Fredagsgodis men på BBO, vid månadsskiftet maj-juni och in i juni. 

BK S:t Eriks sommarliga på nätet hölls på måndagar med start den 8 juni. 33 lag 

deltog i 8(9)-lagsgrupper. I varje match spelades 20 brickor utan byte. 

Startavgiften 50 kr per spelare och match betalades före den första omgången. 

BK S:t Eriks sensommarliga måndag-torsdagkväll, i lokalen med 12 lag per kväll 

och på BBO, utan deltagartak med 67 lag, startar den 10 augusti. 

Åtgärder: 

När epidemin började byttes kranarna ut på toaletten för rörelsehindrade och 

personaltoaletten så att alla vattenkranar nu är rörelsestyrda. (Redan tidigare var 

belysning på toaletterna rörelsestyrd.) Alla budlådor rengjordes i diskmaskin. 

Klubben bad på grund av covid-19 Smittskydd Stockholm om en rådgivande 

besiktning av vår lokal vilket de inte ville göra. Efter att Lerums BK hade 

beskrivit sitt upplägg (som liknade vårt) svarade dock Smittskydd Väst den 30 

juni att: ”Bridgespel under dessa förutsättningar bör kunna genomföras” och 

”Viktigast att tänka på är att använda bridgekryss, bordsavstånd och rondbyten 

under ordnade former”. 

Klubben utvecklade tillsammans med Danmarks Bridge Förbund genom Lars 

Blakset och tillverkaren Akriform i Sollentuna ett bridgekryss. (Även Lerums BK 

genom Vigo Silfverlin var tidigt ute med en annan, större variant.) Den 14 maj 

fick klubben en prototyp av Sveriges första bridgekryss, av 3 mm polykarbonat 

(vardagligt plexiglas). Krysset ställs på ett bord med en öppning nederst så att 

spelarna kan ta sina kort ur brickan. Avsikten var att skapa fyra skilda luftmiljöer. 

När spelet återupptogs den 10 juni var dessa de viktigaste punkterna: 

- Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Viktigast av allt är att du inte 

kommer till klubben om du känner dig det minsta sjuk. 

- Har du varit ute och rest var extra försiktig, inkubationstiden är 14 dagar. 

- Obligatoriskt när du kommer till klubben är att tvätta händerna med tvål och 

vatten i minst 20 sekunder. Samma sak efter fikarasten! Handsprit finns utställt 

på flera ställen. Plasthandskar finns för den som önskar. 

- Föranmälan gäller. Högst 24 par får deltaga. Anmälan sker på klubbens hemsida. 

- Bara vartannat bord i varannan rad kommer att användas och olika bord kommer 

att användas vid dag- respektive kvällsspel. 

- Varje bord får en egen omgång brickor och varje spelare får en egen budlåda. 

Både brickor och budlådor kommer att ha varit i karantän i minst fem dagar. 

- Det är obligatoriskt att spela med så kallade bridgekryss. 

- Betalning sker med smartkort som spelaren själv lägger på handterminalen. 

(Inga kontanter tas emot). 

- Resultatredovisning sker på TV-apparater. 
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Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2019/2020 

Coronavirusutbrottet 2020 – Symptom och riskgrupper 

Symptom som ofta skiljer sjukdomen från en vanlig förkylning eller influensa är 

feber, torrhosta och andningsbesvär. Vissa drabbas endast av lätt förkylning med 

snuva, medan andra får influensaliknande symptom med huvudvärk, trötthet, 

feber, halsont och myalgi, i allvarligare fall med lunginflammation. De med 

symptom har när de känt sig friska uppmanats att stanna hemma i minst två dagar.  

I synnerhet är det äldre och multisjuka personer (med flera underliggande 

sjukdomar) som avlidit till följd av viruset. Exakt vilka som tillhör riskgrupper är 

inte klarlagt, men troligen är det personer äldre än 70 år med minst en faktor av: 

högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom (utom astma), fetma och diabetes. 

Corona i Sverige – Händelser, rekommendationer och förbud. 

26 januari: UD avråder från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina. 

31 januari 2020 i Jönköping: Det första fallet. Personen hade varit i Wuhan i Kina. 

17 februari: UD avråder från icke nödvändiga resor till Kina. 

6 mars i Stockholm: Inhemsk smittspridning bekräftas för första gången. 

6 mars: UD avråder från icke nödvändiga resor till Italien. (Efter att sportlovs-

resenärer i Stockholmsregionen efter lovets slut den 1 mars återvänt hem från 

bland annat Italien och Schweiz kom en puckel i kurvan över antalet smittade.) 

11 mars i Stockholm: Det första dödsfallet. 

11 mars: Regeringen förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställ-

ningar med fler än 500 personer. Böter och fängelse i sex månader kan dömas ut. 

14 mars: UD avråder från icke nödvändiga resor utomlands. 

16 mars: Personer över 70 år gamla rekommenderas att stanna hemma, men kan ta 

promenader på avstånd från andra. Arbetsgivare, i synnerhet i Stockholm, 

rekommenderas att uppmana sina anställda att om möjligt arbeta från hemmet. 

17 mars: EU begränsas inresor från icke-EU/EES-länder för icke-medborgare.  

18 mars: Distansundervisning rekommenderas för gymnasier och högskolor.  

19 mars: Utfärdas en allmän avrådan om icke-nödvändiga resor inom landet. 

26 mars: Statsepidemiolog Anders Tegnell meddelar att Stockholms län – men 

ännu inte landet som helhet – kan ha nått det som inom epidemiologi kallas dag 

noll, det vill säga den dag när antalet allvarligt sjuka börjar öka mycket snabbt. 

27 mars: Regeringen sänker från och med 29 mars mötesgränsen till 50 personer. 

31 mars: Regeringen inför ett nationellt besöksförbud i äldrevården. 

14–15 april: Topp i coronadöda/dag, 115 & 111, enligt Folkhälsomyndigheten. 

15–16 april: Topp i antal döda/dag, 398 båda dagarna, enligt SCB 

I Sverige – Om normal och extra stor dödlighet 

Normalt dör i snitt 240 personer/dag, i april dock något fler, 255 personer/dag. 

Från att överdödligheten från och med den 23 mars ökade och till mitten av april 

blev allt större har dödligheten under juni sjunkit till normal nivå. Under andra 

halvan av juni ses till och med underdödlighet, något som förväntas efter en 

period av hög dödlighet i äldre åldersgrupper. 

Dödligheten var ovanligt hög i april men inte högre än i december 1993 eller 

under spanska sjukan 1918 (när Sverige hade 5,8 miljoner invånare jämför med 

dagens 10,3 miljoner). Jämfört befolkningsmängd var den även högre både i 

januari 1996 och 2000 med elaka influensaepidemier. 

Varje år dör det normalt sett 90 000 i Sverige. Om det skulle dö 10 000 med 

covid-19 så innebär det inte att 100 000 kommer att dö i år, utan troligen 94 000. 

Lite i förtid dör 6 000 som senare annars hade dött av andra orsaker. 

 


