Sorø, 05. oktober 2016
Kære medlemmer.

Godt i gang:
Så fik vi skudt bridgesæsonen 2016-2017 godt i gang.
Som I ved, besluttede generalforsamlingen i april 2016, at alle spiller holdkampe.
Starten på dette er gået forholdsvis smertefrit og vi er sikre på, at allerede ved næste holdkamp vil
der ikke være de store ting, som kræver forklaringer.
De nye Bridgemates er taget i brug og vi oplever ikke, at det volder problemer. Tværtimod giver
disse nye Bridgemates nye muligheder for os alle.
Vi er glade for, at I, med jeres velvilje, gør det nemt at implementere noget nyt.

Substitutter:
I lighed med sidste år, har bestyrelsen forsøgt at lave en substitutliste til både tirsdag og torsdag.
Det har desværre vist sig ikke at være helt nemt i år.
Det er, til tider, et meget stort arbejde at forsøge at finde afløsere – og indimellem er det nærmest
umuligt. Vi vil derfor gerne opfordre jer til at overveje, om ikke I alligevel kan tilbyde jeres hjælp.
Hvis I vil stille jer til rådighed 2 gange inden jul og 3-4 gange efter jul, 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. (2017 listen vil blive lagt frem på
spille aftnerne i november)
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.

Nye bridgespillere:
Vi har i år forsøgt at sætte alle sejl til, for at få nye bridgespillere.
Som I ved, var der på landsplan Bridgens Dag, hvor også vi holdt åbent hus. Op til dette
arrangement, fik vi udfærdiget og trykt nogle fine flyers, som vi delte ud i ugerne op til Bridgens
Dag. Derudover deltog klubben ved Kræftens bekæmpelses arrangement, Stafet for Livet, hvor vi,
udover at deltage i den gode sags tjeneste, også spillede bridge. Slutteligt havde vi en annonce i
avisen. Når vi lægger det hele sammen bliver resultatet, at Fru Grøn er blevet beriget med lidt over
2 borde med nye og forhåbentligt kommende bridgespillere – og det er vel ikke så ringe endda 
Ny hjemmeside:
Kig lidt på vores nye hjemmeside: SorøBridgeklub.dk

Vi ønsker jer alle en god bridgesæson – og tak for hjælpen.
Mange hilsner fra
Bestyrelsen

