Sorø Bridgeklub

24 april 2019

Beretning for bridgeåret 1/5-2018 til 30/4-2019.
Bridgesæsonen 2018-2019 synger nu på sidste vers, og jeg håber at I lige som jeg, synes at sæsonen
er forløbet godt. Om en bridgesæson har været god, kan selvfølgelig ses fra flere vinkler. Et er om
man personligt har opnået de resultater man havde forventet, et andet er om man synes forholdene i
klubben har fungeret som de skulle. Og det er i forhold til det sidste, at vi som bestyrelse, forsøger
at gøre en forskel. Vi gør vores bedste for, at I, medlemmerne, synes, at vi har en god klub, som alle
er glade for at spille i. Det håber vi at I synes vi lykkes med, selv om vi udfordrer jer lidt med nye
tiltag en gang i mellem.
Medlemsstatus: Selv om vi synes vi har en god klub, er det desværre ikke lykkes os at holde
medlemstallet på tidligere tiders niveau. Vi har til denne sæson kun haft en meget lille tilgang, som
slet ikke har kunnet opveje den naturlige afgang. Vi håber selvfølgelig at vi igen kan få en netto
tilgang, men det er bestemt ikke nemt. Der er udsigt til at vi får en håndfuld kursister med fra næste
sæsonstart, og så må vi håbe at endnu flere vil få interesse for bridgespillet medlemskab i vores klub
fremover. Medlemstallet er lige nu 110, fordelt på 98 primær- og 12 klubmedlemmer.
Sæsonen: Og hvordan har sæsonen så forløbet.
Dameklubben har haft lidt tilbagegang i denne sæson, 20-24 damer har spillet 5 lørdage. Vi prøvede
jo at åbne op for at foruden de fast tilmeldte, kunne andre tilmelde sig fra gang til gang, men det
benyttede stort set ingen sig af. Vi har dog aftalt med de damer, at vi fortsætter på samme måde, og
så vil vi alle prøve at gøre lidt mere reklame for damebridgen.
Vi startede parturneringerne både tirsdag og torsdag, ved at inddele rækkerne efter handicap, for at
få en lidt anderledes start end vi plejer. Det har vi ikke oplevet kritik af, så det kan vi da nok finde
på at gøre igen.
Tirsdagen blev i denne sæson afviklet med en Parturnering i 3 rækker, 2 5-bords og en 6-bords. Det
er ikke ideelt at spille i 6-bords rækker, da ikke alle spiller mod alle, men det var den eneste måde
det gik op på i år. Derudover spillede vi en Holdturnering i 2 4-holdsrækker, samt Sideløbende
Parturnering i 2 rækker.
Torsdag spillede vi jo udelukkende Parturnering, da det ikke lykkedes at stable en fornuftig
Holdturnering på benene. Om det bliver tendensen fremover, må tiden jo vise, men vi er da nogen
som synes det er dejligt med lidt afveksling i form af holdkampe, i stedet for at spille parturnering
hele tiden. Men det blev altså til en Parturnering i 4 rækker, hvor der så blev plads til lidt flere
sektioner i hver runde, samt et mesterskab over 8 sektioner.
Så prøvede vi sidste sommer at tilbyde 6 gange sommerbridge, frem for de 2 gange
opvarmningsturneringer vi har kørt med tidligere. Det blev taget godt imod, og der blev spillet i 2
rækker 5 gange og 1 gang med 3 rækker, og det resultat er vi ovenud tilfredse med. Og som I har
kunnet se på både opslagstavle og hjemmeside, gentager vi det den kommende sommer.
Et sidste tiltag der er kommet til her sidst på sæsonen, er et venskabssamarbejde med Ringsted
Bridgeklub. Vi spillede en venskabsturnering d. 4. april, med 32 deltagende par, 17 fra Ringsted og
15 fra Sorø. Vi fik med den fine deltagelse bekræftet at det i hvert fald er noget vi kan arbejde
videre med, og måske udvide det med andre former for fælles arrangementer, og udveksling af
erfaringer.
Vi har i år også valgt en anden måde at afslutte sæsonen på, idet vi spiller top16 samt en
sideløbende friturnering, og uddeling af sæsonens præmier, tirsdag og torsdag hver for sig. Hvordan
det forløber, må vi evaluere på når denne uge er gået, og så finde ud af om det er en fremgangsmåde
der kan bruges. Vi slipper i så fald for præmieuddeling ved generalforsamlingen, hvor vi jo var ude
for at mange præmiemodtagere ikke var tilstede.

Springcup: Turneringen blev i år afholdt d. 17. marts.
Konceptet var det samme som vi kender fra år til år, med et deltagerantal på 36 par, der spillede i 3
seedede rækker efter handicap.
I år havde vi valgt muligheden for at spille om guldpoint, ved at tilslutte os Bridgeforbundets
mindeturnering, Prins Henrik Memorial.
Selve afviklingen forløb efter planen, og der var som sædvanligt stor ros til holdet bag
serviceringen. Så stor tak til Lone, Gitte, Jonna og Mette.
Hjemmeside og kommunikation: Vi håber at I er tilfredse med den måde vi formidler diverse
oplysninger og informationer på. Det foregår jo efterhånden mest på tre fronter, nemlig
hjemmesiden, pr. mail eller på opslagstavlen i klubben. Det er efterhånden meget få breve vi må
sende ud på traditionel vis. I må endelig sige til, hvis I mangler, eller ikke kan finde
informationerne. Alle informationer der bliver udsendt pr. mail, vil også altid være at finde på
hjemmesiden.
Hjemmesiden blev sidste sommer også brugt til direkte tilmelding til Sommerbridgen, og det
fungerede fortrinligt, stort set alle tilmeldte sig den vej, og det var en stor lettelse for de
turneringsansvarligere.

Økonomi: Så kommer vi det med økonomi og regnskab, som midt i sæsonen gav os lidt praktiske
udfordringer, da vi desværre mistede vores kasserer Jens Wamsler. Det tog et par uger at få
udvekslet diverse bestyrelsesoplysninger, og få flyttet fuldmagter, så vi igen kunne råde over vores
midler. Det var heldigvis en stille periode, med kun lille økonomisk aktivitet, så der var ingen
panik. Vi har ved fælles hjælp ført regnskabet til afslutning, og vi kan om lidt præsentere jer for et,
synes vi selv, tilfredsstillende resultat for året.
Hjælp og Samarbejde: Jeg vil starte med en stor tak til bestyrelsen, jeg synes vi har en bredt
arbejdende bestyrelse, hvor alle byder ind med alt hvad de kan, på hver deres område. Også en stor
tak til de medlemmer som fast hjælper bestyrelsen med opstilling og afrydning, både tirsdag og
torsdag. Tak til Bent og Kell som står for kortlægningen. Tak til Kai og Jens Erik som hjælper med
turneringslederopgaverne. Tak til medlemmerne for hjælpen med opvasken.
Og ikke mindst, tak til jer, for at I er mødt så mange op i aften, selv om vi har lavet lidt om på
konceptet.
Dette var ordene for denne gang.
Tak for endnu god en sæson i Sorø Bridgeklub.
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