Sorø, 28. december 2016

Kære medlemmer.
Årets nytårshilsen.
2016 blev desværre året, hvor vi måtte tage afsked med nogle af klubbens medlemmer.
Men 2016 blev også et år, hvor vi fik mange gode stunder sammen – både i og udenfor bridge-regi.
Det var bl.a. første gang, at klubben deltog i Kræftens Bekæmpelses ”Stafet for Livet” i Sorø.
Det var skønt at stå sammen om en så vigtig sag. Til trods for det halvdårlige vejr, havde vi et par
gode dage – og vi var med til at lave et overskud på kr.265.000,- til kræftsagen.
Ikke så ringe endda 
Skal vi overveje at deltage igen d. 9. og 10. september 2017?
Substitutter:
Og så kommer den gamle sang igen 
Som I måske har set på hjemmesiden, er det stort set umuligt at finde afløsere til første halvdel af
2017. Især til tirsdagene, hvor vi kun har et eneste medlem at trække på. Vi krydser nu fingre for,
at ingen får brug for at skulle finde en afløser i 2017!
Vi vil alligevel gerne opfordre jer – endnu en gang - til at overveje, om ikke I alligevel kan tilbyde
jeres hjælp. Hvis I vil stille jer til rådighed 1-4 gange til forårs sæsonen, vil det være en enorm
hjælp og vi takker på forhånd for jeres velvilje. I kan meddele Lone, hvilke datoer I vælger at stå på
listen.
Jo flere vi har stående på listen, jo nemmere vil det være at finde en afløser og jo færre ”kan-duvære-substitut-i-aften” opringninger vil hvert enkelt medlem få.
Det er vigtigt for os at pointere, at I selv skal forsøge at finde substitutter via listen INDEN I
ringer til os for at få hjælp til at finde en midlertidig makker.

Ny hjemmeside:
SorøBridgeklub.dk er nu klubbens aktuelle hjemmeside og vi håber, at I har vænnet jer til at bruge
siderne.
Vi ønsker jer alle en god bridgesæson – og samtidig ønske Jer alle
et rigtigt godt og helsebringende 2017 og samtidig sige tak for 2016.
Mange hilsner fra
Bestyrelsen

