Sorø Bridgeklub

25 april 2018

Beretning for bridgeåret 1/5-2017 til 30/4-2018.
Så har endnu en bridgesæson nået sin afslutning. En sæson som i store træk vel ikke adskiller sig
væsentligt fra tidligere sæsoner rent bridgemæssigt, men en sæson der har budt på ret omfattende
ændringer i fordelingen af de opgaver, der ligger til grund for at vi kan side her og spille bridge en 2
– 3 gange om ugen. En proces som selvfølgelig krævede lidt oplæring og indøvelse af nye rutiner,
både for os som tager sig af tilrettelæggelsen, men også jer medlemmer skulle lige skulle vænne jer
til at det var nye personer der skulle modtage jeres beskeder om ændringer og substitutter. Jeg synes
vi er kommet godt i mål med processen, forhåbentlig til alles tilfredshed. Vi er i hvert fald glade for
at opgaverne er spredt ud på flere hænder.
Medlemsstatus: Når vi ser på medlemstallet, er det jo et tal der hopper lidt op og ned fra år til år.
Vi kommer jo ikke uden om at gennemsnitsalderen i de danske bridgeklubber er meget høj, hvilket
jo betyder at der falder nogen fra en gang i mellem. Det har også været tilfældet i denne sæson,
både naturlig afgang, men også medlemmer der valgte at stoppe af andre årsager. Så er kunsten jo at
udfylde den afgang med tilgang af nye spillere. Det kan selvfølgelig ske ved at øvede spillere får
lyst til at spille hos os, men også at vi selv gør noget for at få nybegyndere ind i klubben via AnneGrete Rasmussens undervisningshold. Og netop det har været en kæmpe succes det sidste års tid
eller halvandet. Ikke mindre end 16-18 nybegyndere har vi fået ind i klubben i den periode, og det
er en væsentlig årsag til at medlemstallet holder sig nogenlunde stabilt. På nuværende tidspunkt er
tallet på 127 medlemmer, fordelt på 99 primær-, 16 klub- og 12 kursusmedlemmer.
Sæsonen: Og hvordan har sæsonen så forløbet.
Dameklubben havde i år 30 tilmeldte, og som udgangspunkt skulle det jo give 2 4-bords rækker,
suppleret med et substitutpar fra gang til gang. Det var igen i år en udfordring at få tingene til at gå
op på grund af stort behov for substitutter, og det endte da også ofte med f.eks. en 7-bords Mitchell.
Vi lavede en lille spørgeundersøgelse efter sidste spilledag, for at finde ud af om det var en ide at
lave tilmelding fra gang til gang, frem for fast tilmelding til alle spilledage. Flertallet af
besvarelserne foretrak dog at fortsætte med fast tilmelding, så sådan bliver det også i næste sæson.
Både Tirsdag og Torsdag er jo vendt tilbage til den kendte og traditionelle sammensætning med
Parturnering samt Holdturnering med sideløbende parturnering.
Tirsdagen blev så afviklet med en Parturnering i 4 rækker, hvor B-C og D blev lidt svingende i
størrelse, på grund af periodisk stort frafald. Det håber vi kan gøres bedre næste år, både vores
sammensætning af rækkestørrelserne, men også spillernes stabilitet. Der ud over spillede vi en
Holdturnering i 2 4-holdsrækker, samt Sideløbende Parturnering i 2 rækker.
Torsdagen blev til en Parturnering med 4 rækker. Her var stabiliteten lidt bedre, kun med positive
udvidelser ved tilgang af kursister. Holdturneringen blev afviklet i 1 6-holdrække, og den
Sideløbende Parturnering blev i 3 rækker.
Vi lurer lidt på at ændre lidt på parturneringens sæsonstart, ved at sammensætte rækkerne efter
handicap. Det vil måske blande spillerne lidt på en anden måde, uden dog at vende op og ned på
alting, men måske man møder lidt nye ansigter. Der efter finder det nok sit vanlige leje efter et par
runder.
Der har specielt i sidste halvdel af sæsonen, været et meget stort behov for substitutter. Der er rigtig
mange der siger ja til at træde til som substitut, men det har været et kæmpe arbejde for
tilrettelæggerne at få udfyldt hullerne. Det hænger i høj grad sammen med at stort set ingen har
været villig til stå på substitutlisten, hvilket kunne hjælpe folk til selv at løse opgaven.
Det har betydet enormt mange telefonopkald, så det er en bøn og en opfordring til jer om at hjælpe
os med det fremover.
Der var i år ikke tilslutning til at spille top 16, hverken tirsdag eller torsdag.

Som ny aktivitet vil vi fra denne sommer tilbyde 6 gange sommerbridge, 1 i maj, 2 i juni og 3 i
august. Så hold øje med hjemmeside og opslag, og det er naturligvis med tilmelding fra gang til
gang, og en pris på 30 kr. pr. spiller.
Springcup: Turneringen blev i år afholdt d. 18. marts.
Som sædvanligt deltog 36 par, der spillede i 3 seedede rækker efter handicap.
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.
Eneste lille ændring i forhold til tidligere år, var ny turneringsleder, i skikkelse af Søren Pirmo, et
friskt pust synes jeg i hvert fald.
Hjemmeside og kommunikation: Den nye hjemmeside har jo nu været i brug over en hel sæson
nu, og der sker hele tiden udvikling i anvendelse mulighederne. Vi er selv ganske godt tilfredse med
det Lone har udviklet, og hele tiden arbejder videre på. Det er jo vores ønske at alle relevante
oplysninger og div. invitationer m.m. er tilgængelige på hjemmesiden, Senest har Lone også
udviklet en tilmeldingsmulighed, så man kan tilmelde sig arrangementer via hjemmesiden, f.eks.
den før omtalte sommerbridge.
Vi lavede jo for et par måneder siden, en brugerundersøgelse om medlemmernes brug af
hjemmesiden. Vi fik ca. 90 besvarelser, hvilket vi er meget glade for, og der var da også lidt at lære
af de forskellige besvarelser, uden at det dog giver anledning til de helt store forandringer. Men når
det er sagt, modtager vi gerne løbende kommentarer og spørgsmål til tingenes opbygning, så jeres
oplevelse af hjemmesiden hele tiden kan forbedres.
Vi vil selvfølgelig også stadigvæk kommunikere via mail, det være sig sæsonoplysninger,
nyhedsbreve m.m. Af samme årsag er det vigtigt at medlemmerne er omhyggelige med at oplyse
ændringer i mail-adresser, postadresser og telefon nr. så vi er sikre på at nå ud til alle.
Nogle medlemmer har måske bemærket at klubben også har en Facebookside. Det er ikke en side
der er sket så meget på, og nogle ønsker sig da også at der skete noget mere. Det vil vi også gerne
give mulighed for, vi har det egentlig helt fint med at medlemmerne kan kommunikere og
debatterer på Facebook, men bestyrelsen har den holdning, at det ikke skal bruges til beskeder og
tilmeldinger m.m. til bestyrelsen. Det skal foregå ad de sædvanlige kanaler.
Økonomi: Jens vil jo om lidt fortælle lidt om regnskabet, men set her fra ser det fornuftigt ud med
økonomien. Vi har en rimelig formue, og der er en god balance mellem udgifter og indtægter, og et
passende overskud.
Hjælp og Samarbejde: Jeg startede jo med at omtale de ændringer der er sket i forhold til
arbejdsopgaverne i klubben, så jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til sige stor tak den øvrige
bestyrelse for deres indsats i arbejdet med at få tingene til at fungere. Også en stor tak til Anette
Nielsen og Søren Helqvist som fast hjælper bestyrelsen med opstilling og afrydning, henholdsvis
tirsdag og torsdag. Tak til Bent og Kell som står for kortlægningen, og jeg vil gerne pointere, de kan
ikke gøre for det når vi får mærkelige kort. Tak til Kai og Jens Erik som hjælper med
turneringslederopgaverne. Tak til medlemmerne for hjælpen med opvask og oprydning.
Tak for at I er mødt op i aften, det er selvfølgelig vigtigt at medlemmerne møder op til
generalforsamlingen, men det er da også hyggeligere når vi er en pæn forsamling.
Sidste år stod jeg jo her og bekendtgjorde at denne sæson ville blive min sidste som formand, men
som man formentlig har bemærket, har jeg ladet mig overtale til at ændre mening. Den ændrede
opgavefordeling har frigjort mig fra adskillige timers arbejde, som jeg så kan bruge på noget andet.
Så mon ikke jeg kan klare at fortsætte lidt endnu, hvis da ellers forsamlingen her har samme
opfattelse.
Tak for endnu god en sæson i Sorø Bridgeklub.
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