
Förhållningsorder för Lannabridgen 

Vi måste hålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer

1 Känner Du dig det minsta sjuk, stanna hemma. Om Ni kommer ta med egen budlåda.

2 När Du kommer till lokalen finns en spelvärd som ser till att inga köer eller klungor av folk bildas.

Max 2 par samtidigt i hallen. Borden placeras ut, ingen trängsel,dra isär borden.Spelvärden fixar hjälp till detta.

3 Inte sitta och kuckelura vid borden innan spelet börjar. Håll distans stående.

4 Tävlingsvärden, vi kan ju kalla henne för Ulla-Britt, för hon heter så, talar om när det är dags 

att sätta sig vid borden, inget spring fram till placeringslistan för den har U-B.

5 Innan Ni gör något vid bordet måsta alla sprita sina händer (det står en flaska på varje bord), 

sedan kan ni börja spelet.

6 Knapplådan sköts bara av nord, som naturligtvis har fixat händerna, när resultatet är klart

visar han öst det inslagna och godkänner själv.

7 När omgången är färdigspelad sitter alla kvar på sina platser, U-B ordnar sedan med byten av bord,

innan Ni reser Er ska alla ännu en gång sprita sina händer.Ta med din budlåda.

8 När Ni kommer till det nya bordet kan spelet börja direkt, Ni spritade ju händerna innan ni reste Er.

Glöm inte bort budlådan.

9 Nu är det paus, ingen servering kommer att ske, ta med själv om Ni vill ha.Soporna tar Ni hem

10 Spelet fortsätter som vanligt , samma procedur hela tiden. När sista brickan är spelad sitter Ni kvar

vid bordet. U-B. kommer att dirigera hopsamling av brickorna samt inplockning av borden.

Här är viktigt att inte alla springer ut i hallen, max 2 par samtidigt.

Om Ni inte följer våra rekommendationer, utsätter Ni Era kompisar för risken att bli sjuk.

Att tänka på är ju att nästan alla som deltar är i riskgruppen.

HÅLL AVSTÅNDEN HELA KVÄLLEN, EGNA SKYDDSANORDNINGAR ÄR OCKSÅ OK. MASK VISIR.

Styrelsen/ Leif


