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Beretning for bridgeåret 1/5-2019 til 30/4-2020.
Bridgesæsonen 2019-2020 fik en brat af slutning, en afslutning som ingen af os vist i vores vildeste
fantasi havde forestillet os, eller forventet skulle blive en kendsgerning. Men vi fik besøg af en
virus, og i løbet af kort tid lukkede landet ned, og dermed også bridgen. Der var flere ting vi ikke
nåede, som skulle skabe rammerne om en god afslutning på sæsonen. Vi skulle have fundet
klubmestre, vi skulle have uddelt præmier til de bedst placerede, og vi skulle have holdt
generalforsamling, hvor vi også skulle fejre klubbens 80-års fødselsdag. Alt blev enten aflyst eller
udskudt på ubestemt tid.
Medlems status: Medlemstallet i sæsonen har stort set været uændret i forhold til sidste sæson, og
er lige nu på 112, fordelt på 94 primær-, 15 klubmedlemmer og 3 kursusmedlemmer. Håbet og
forventningerne til medlemstallet i den tid vi går i møde, må vist være at forsøge at holde det stabilt
og i bedste fald uændret.
Sæsonen: Og hvordan har sæsonen så forløbet.
Dameklubben har endnu en gang haft lidt tilbagegang i denne sæson, 20 damer har spillet 5 lørdage.
Vi har der for besluttet at holde en pause med damebridgen, og i stedet erstatte den med 5 drop-in
turneringer for alle interesserede, de lørdage hvor damerne skulle have spillet. Så må vi se hvordan
interessen er for det.
Vi startede igen parturneringerne både tirsdag og torsdag, ved at inddele rækkerne efter handicap.
Det synes vi fungerer godt som start på sæsonen.
Tirsdagen blev i denne sæson startet op med en Parturnering i 3 5-bordsrækker. Derudover spillede
vi en Holdturnering i 1 6-holdsrække med 2 gennemløb, samt Sideløbende Parturnering i 2 rækker.
Torsdag lykkedes det igen at stable en lille Holdturnering på benene. Det blev så til en Parturnering
i 4 rækker, i lidt varierende størrelser, men det meste af tiden 2 5-bordsrækker og 2 4-bordsrækker.
Holdturneringen blev 1 6-holdsrække med 1 gennemløb og en sideløbende parturnering i 2 6bordsrækker.
I lighed med sidste sommer tilbød klubben igen 6 gange sommerbridge. Det var der god tilslutning
til, og der blev spillet i 2 rækker alle 6 gange, og det resultat er vi ovenud tilfredse med. Det var
selvfølgelig vores plan at arrangerer sommerbridge igen den kommende sommer, men som
situationen er nu er der ikke meget der tyder på at det vil kunne lade sig gøre.
Vores venskabssamarbejde med Ringsted Bridgeklub forsætter, og vi nåede da også at få afviklet de
2 planlagte arrangementer, inden det hele lukkede. Vi spillede en venskabsturnering d. 16. feb., med
28 deltagende par, og snakkebridgen for begyndere og let øvede d. 1. marts, samlede 28 deltagere.
Begge arrangementer havdefin deltagelse, så vi håber at kunne tilbyde dem igen fremover.
Ja, det var hvad vi nåede, inden sæsonen sluttede, stort set fra den ene dag til den anden. Hvordan
den næste sæson kommer til at forme sig, er vist for tidligt at gisne om endnu.
Springcup: Turneringen blev jo som så meget andet aflyst, og de tilmeldte fik deres penge retur.
Turneringen var som sædvanligt hurtigt fuldtegnet, og det er da vores håb at vi kan genoptage den i
2021.
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. 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.

Økonomi: Så kommer vi det med økonomi og regnskab. Som corona-situationen kom til at præge
selve bridgespillet, kom den også til at præge økonomi og regnskab. Vi har så god en økonomi at vi
sagtens klarer det, selv om der mangler nogle forventede indtægter. Det reviderede regnskab er lagt
på hjemmesiden med diverse kommentarer.
Hjælp og Samarbejde: Jeg vil starte med en stor tak til bestyrelsen, jeg synes vi supplerer
hinanden godt på alle områder. 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 Henrik som agerer ølmand. Tak til Kai og Jens Erik som hjælper med
turneringslederopgaverne. Tak til medlemmerne for hjælpen med opvasken.
Tak for endnu en sæson i Sorø Bridgeklub.
Vi ser med spænding, og måske også lidt bekymring, frem til den næste sæson.
Ib.

