
 
 

Kära medlemmar 

Vi kör nu i gång spelträffar online, där vi kan prata lite och spela spel - nästan som om vi hade träffats 

i verkligheten.  

Exempel på spel som vi kommer att börja med är Uno, Yatzy, Cubirds, Carcasonne och Lucky 

Numbers. Lite längre fram, kan tex Stoneage, Splendor och Railroad Inc. bli aktuella.  

Men möjligheterna är många fler! 

 Plattformen vi valt heter Boardgame Arena och finns här: Spela brädspel online ! • Board Game 

Arena 

Vi har startat en grupp på plattformen, för medlemmar och det kostar inget. Man kan givetvis spela 

på egen hand också på Boardgame Arena, och det är också gratis, man får dock inte tillgång till alla 

spel som vi i gruppen har, eftersom vi betalar för sk. Premium konto. 

Vad gör man om man vill vara med? 

Surfa in på Boardgame Arenas sida och bli medlem. För att ni lättare ska hitta mig (Mia) har jag valt 

att kalla mig "RSMH Mia", men ni får givetvis kalla ert konto för vad som helst. Ni kan göra detta i 

förväg, så att det går smidigare på spelträffarna. Skulle ni stöta på problem eller ha frågor kan ni 

maila mig på maria.lager@mail.com. Det är även hit ni mailar om ni vill vara med. 

Sen är det bara att vänta på att det ska bli speldag. Ni loggar då in på Zoom-mötet via länken här 

nedanför (det är samma länk varje vecka); 

https://us02web.zoom.us/j/82885097029?pwd=ZWo3L3hkYWRtcFk3VFR4UG9MbVBPZz09 

Mötesid: 828 8509 7029 

Passcode: 162086 

På mötet säger vi hej, kollar att tekniken funkar och bestämmer vad vi ska spela. Nu kan vi också 

förklara regler eller presentera nya spel. Vi gör detta i Zoom eftersom spelplattformen inte har 

chatfunktion utanför spelborden. Ni ger oss era namn på Boardgame Arena och vi lägger till er i 

gruppen och som vänner. Därefter skickar vi ut inbjudningar till spelen vi kommit överens om, ni 

skiftar till att använda webbläsaren och röst-chatten vid respektive spelbord och vi kör igång. Efter 

varje runda bestämmer man om man vill spela igen, eller något annat. Spelledaren skickar efter det 

nya inbjudningar till spel. 

När spelar vi? 

Tisdagar 18.00 (i 1,5 – 2 timmar) Första gången är redan imorgon (1/6), men ni kan närsomhelst 

anmäla ert intresse och göra oss sällskap. 

Vad för teknisk utrusning behöver jag? 

En dator av en enklare modell, smartphone eller padda (läsplatta) Dock kan det variera mellan 

telefoner, om de klarar av att delta i zoom. Maila oss om du vill delta via telefon. 

Har ni ytterligare frågor, maila dom till: maria.lager@mail.com 

 

Hjärtligt välkomna!   

Spelgruppen RSMH Trelleborg          
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