
Bjärreds Bridgeklubb på nätet. 

Som webbansvarig för klubben börjar jag nu känna mig lite ”varm i kläderna”. Detta har på sista tiden 

inneburit att jag försökt kombinera kunskaperna från mitt jobb med min hobby att spela bridge på 

BBK. Jag har därför försökt realisera några idéer jag haft en tid. Förändringsarbete är svårt och i en 

livaktig förening finns alltid många idéer om vad som är bra och dåligt. En del kommentarer har jag 

mött, mest positiva… Det är ju kanske de man vill höra…. 

Min idé om webben är naturligtvis styrd av min profession. Jag har en vision som innebär att de 

bridgespelare vi vill locka till vår klubb söker information på nätet. Kan vi där erbjuda en unik service 

kommer fler intressanta spelare att vilja prova att spela hos oss. När det gäller nyrekrytering av 

medlemmar tror jag också webben kommer att spela en större och större roll. I de åldersgrupper där 

vi ska försöka rekrytera söker man information med sin dator. 

Bloggen. 

 

Vi har alla egna erfarenheter av vad en blogg är. I massmedia har ”skvaller”-bloggarna fått stort 

utrymme och många man träffar har en berättigad skepsis till dessa. I mitt jobb skulle jag inte klara 

mig utan ett antal mycket kvalificerade bloggar, där generösa människor bjuder på sin kunskap så jag 

kan sköta mitt jobb smartare. Hade jag inte utnyttjat denna resurs i mitt jobb hade jag snabbt blivit 

utkonkurrerad av mina yngre kollegor. Min vision om vår blogg är att det ska vara ett socialt forum 

där man lär känna fler av klubbens medlemmar och kanske på ett annat sätt än på tävlingskvällarna. 

Själv har jag via bloggar knutit nya kontakter jag aldrig gjort annars. Om vi har en aktiv blogg kommer 

vi att kunna presentera vår klubb på ett mycket intressantare sätt än bara via några fasta webb-sidor 

som innehåller det alla andra har spelschema, resultat och diverse andra listor. 

Ska bloggen bli levande och berätta vad BBK är, ska den återspegla klubbens ”själ”, dvs  en liten bit av 

oss alla. Hur den exakt ska utformas är okänt, liksom om den ska finnas över huvudtaget. Den blir 

dock aldrig bättre än vi gör den. Så vad den ska vara är upp till alla som vill engagera sig i den….. 

Det finns åtminstone tre sätt att engagera sig på en blogg som vår. Man kan vara åskådare, lämna 

kommentarer eller bli ”författare”. Att vara åskådare är enkelt och det är nog det första steget för 

alla. För att få ut mesta möjliga som åskådare kan man ha glädje av att veta hur bloggen är 

kategoriserad. Initialt är ju detta lite ambitiöst, men på sikt underlättar det mycket för våra besökare 

om vi gör en bra kategori indelning så de kan hitta vad de söker. När man läser en blogg känner man 



ibland kanske att man inte tycker likadant… Om man då lite osvenskt är beredd att fälla en 

kommentar är detta enkelt. Man klickar högst upp där det står ”Leave a comment”. 

 

Då kommer följande ruta upp. 

 

Du skriver in ditt namn, hittar på ett alias eller helt enkelt ”bbkmedlem”. Det namn du anger här är 

det som syns i din kommentar. 

För närvarande har vi inget problem med ”spam”, dvs oönskade kommentarer eller smygreklam. 

Skulle vi få det är emailadressen ett  sätt att bekämpa det, så skulle det behovet uppstå kan man 

spärra ut med hjälpa av den. Mao inget du behöver ange i nuläget. Emailadressen är ej synlig, men är 

du ändå rädd för spam kan du ange en fejkad emailadress, det enda den används till är för att en 

dator ska kunna skilja på önskade och oönskade inlägg. För närvarande har vi alltså inget krav på att 

den måste anges. 

I den stora rutan skriver du sedan in din kommentar till det du läst. Svårare än så är det inte. För 

närvarande är vår blogg helt öppen, dvs vem som känner för det kan skriva in en kommentar. Som 

admin håller vi ett vakande öga så vi inte får in skräp. 



Hans och jag är för närvarande administratörer för bloggen, vilket bland annat innebär att vi kan ta 

bort icke önskvärda kommentarer. Dvs skulle du vilja ångra en kommentar kan vi enkelt ta bort den, 

skicka bara ett mail till någon av oss, så fixar vi det. 

Om du vill gå vidare och publicera lite längre inlägg så finns en handledning framtagen hur du ska 

göra då, enklast är kanske om du tar kontakt med Hans eller mig, vi hjälper dig gärna. 

http://www.jitsql.com/bridge/bbk/Liten%20handledning%20i%20bloggning.pdf

