Sorø Bridgeklub

27 april 2016

Beretning for bridgeåret 1/5-2015 til 30/4-2016.
Så står vi her igen og skal afslutte endnu en bridgesæson, og man synes lige den er startet. Men som
bekendt flyver tiden jo i godt selskab, og det føler jeg at vi er i her.
Medlemsstatus: Vi har gennem sæsonen liget på et medlemstal i underkanten af 120. P.t. ligger vi
på 117, men det tyder allerede nu på at tallet vil stige hen over sommeren frem mod sæsonstart til
september. Der har allerede nu meldt sig 4 nye medlemmer ude fra, som ønsker at spille i vores
klub i næste sæson, og blandt årets kursister er der også udtrykt ønske om at starte i klubben, så det
ser vi meget frem til. Anne-Grete har jo hen over vinteren afholdt nogle kursusforløb for både
nybegyndere og let øvede, i alt 18 deltagere, hvor af 10 er nybegyndere.
Som et led i bestræbelserne på at indfange nye bridgespillere, har vi tilmeldt os Forbundets
kampagne Bridgens Dag, som vil løbe hen over sommeren og munde ud i et Åbent hus arrangement
d. 28 aug. Vi har bedt jer medlemmer om at distribuerer foldere til venner, bekendte og
forsamlinger man kommer i. Vi udarbejder selv en lokal folder som vi får ud i løbet af sommeren.
Et andet tiltag i forsøg på fornyelse, er at få et nyt design på vores hjemmeside. Den har jo altid kørt
i det standarddesign som Bridgecentalen understøtter, og det kan måske efterhånden virke lidt
kedeligt, og er i øvrigt ikke specielt brugervenligt. Lone kan noget med den slags, og arbejder med
det, og det ser spændende ud, det hun foreløbigt har vist os.
Sæsonen: Og hvordan har sæsonen så forløbet.
Dameklubben har i år spillet i 2 4-bordsrækker.
Tirsdagsklubben har i denne sæson spillet en parturnering med 1 5-bords- og 3 4-bordsrækker.
Holdturneringen blev igen i år til 1 række med 6 hold, som så spillede 2 gennemløb. Sideløbende
blev det så til 3 4-bordsrækker.
I Torsdagsklubben bestod parturneringen også af 1 5-bordsrække og 3 4-bordsrækker.
Holdturneringen blev beskedent afviklet i 1 4-bordsrække med 2 gennemløb. Den sideløbende
parturnering blev til 1 5-bords- og 2 4-bordsrække.
Det lykkedes ikke i år at få tilslutning til Top 16, hverken tirsdag eller torsdag.
Springcup: Turneringen blev i år afholdt d. 20. marts.
Som sædvanligt deltog 36 par, der spillede i 3 lige stærke kvalifikationsgrupper, og sluttede af med
finaler i 3. 6-bordsrækker.
Selve afviklingen forløb stille og roligt efter planen, og der var som sædvanligt stor ros til holdet
bag serviceringen. Så stor tak til Lone, Gitte og Søren.
Økonomi: Når Jess om lidt, efter flere års kassererarbejde fremlægger sit sidste regnskab, vil vi se
at økonomien som sædvanligt er ok. Det betyder at vi skifter vores Bridgemate-system til den nye
generation i løbet af sommeren. Vi har undersøgt om de gamle kunne repræsenterer en eller anden
værdi, det gør de ikke, med mindre man er heldig at en mindre klub vil købe dem. Bridgebutikken
tager dem ikke i bytte.
Hjælp og Samarbejde: Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle som giver en hånd med hen af vejen.
Tak til bestyrelsen for det samarbejde vi har der. Tak til Bent og Kell som står for kortlægningen,
det har kørt forrygende i år. Tak til Kai og Jens Erik som hjælper med turneringslederopgaverne.
Tak til medlemmerne for hjælpen med opvask og oprydning.
Til sidst tak for at I er mødt så talstærkt op i aften, så det sidste arrangement kan blive rigtig
hyggeligt.
Tak for endnu god en sæson i Sorø Bridgeklub.
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