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Slotsbridge - Hillerød 

Beretning 2021/22 
 

Vi har nu afsluttet den 17. sæson i Slotsbridge – Hillerød. Igen et år, hvor Coronaen har fået lov til at 

forstyrre vores muligheder for at spille bridge, men heldigvis er tilstanden nu normaliseret. 

 

Vi har i år været 347 medlemmer og 472 spillere om ugen, hvilket er 50 flere medlemmer end året før 

og 95 flere spillere om ugen.  Og vi er stadig den største ikke-kommercielle klub i Distrikt Nordsjæl-

land og vores distrikt er iøvrigt landets største.  

 

Vi har i sæsonen haft 3 turneringsklubber, 1 undervisningshold og 4 turneringshold uden substitut-

pligt og med undervisning 1 gang om måneden.  I den nye sæson opretter vi et nyt hold fredag for-

middag. 

 
I år har vi kåret følgende klubmestre: 

Mandagsklubben: 

Hold: Holdturnering annulleret 

Par: Anja Serritzlew og Peter Byrgesen 

Klubmester: Henrik Laursen 

Tirsdagsklubben: 

Hold: Lajla Degn-Petersen, Bo Lütken, Mie Schütz og Gurli Gøbel 

Par: Bo Kilde og Jørn Vestergaard 

Klubmester: Gurli Gøbel 

Onsdagsklubben: 

Hold: Inger Willumsen, Lotte Ferdinandsen, Malene og Henrik Laursen 

Par: Torben Brandt og Jan Petersen 

Klubmester: Annulleret 

 – Stort tillykke til alle. 

 

Sidste år måtte vi lukke ned for åbent hus og sommerbridge, men nu er vi heldigvis i gang igen. 

 

Vores generalforsamling måtte vi udskyde til den 13. juni, men heldigvis var der stor tilslutning alli-

gevel. 

På generalforsamlingen blev bestyrelsen pålagt at arbejde videre med Realbridge. Da der ikke er no-

gen i bestyrelsen, som følte de havde overskud til at arbejde med dette, udarbejdede vi et kommisso-

rium. Vi bad Lars Korsholm om at arbejde videre med dette. Men da Lars p.g.a. travlhed ikke havde 

tid til at arbejde videre med det og sidenhen løb tiden lidt fra det, så han ønskede ikke at arbejde vi-

dere med det. Så derfor har vi ikke mulighed for at tilbyde dette, men det er også vores opfattelse af 

vores medlemmer helst vil komme i klubben. 

 

I august måned sidste år holdt vi åbent hus og sommerbridge for vores medlemmer som erstatning for 

alle de gange vi måtte aflyse p.g.a. Coronaen og samtidig fik vi mulighed for at hilse på mange af vo-

res nye medlemmer. 

 

Vi holdt også en genåbningsfest den 29. august med stor deltagelse, godt vejr, pølsevogn i gården og 

bridgeturnering efterfølgende. 

 

Desværre måtte vi sidste år sige farvel til vores kasserer Konni Østlund, som efter kort tids sygdom 

gik bort. Det var et stort tab også for klubben, men mange fik sagt et smukt farvel til Konni. 
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1. maj i år holdt vi en undervisningsdag sammen med Røn og Reinholdt til støtte for SOS børnebyer-

nes arbejde for ukrainske børn. I øvrigt har Røn og Reinholdt også lånt vores lokaler til at afholde 

bridgekursus. 

Den 24. maj står Lill Zeeberg for et arrangement med skolebridge for 72 elever fra 6. kl. 

Distrikt Nordsjælland låner også vores lokaler til bridgeturneringer, vi lægger også kort til dem og til 

Helsinge Bridgeklub. 

 

Vores rengøringshjælp sagde desværre op sidste sommer, så der stod vi lige pludselig med håret i 

postkassen, men takket være Ady Korsholm, som straks tilbød sin hjælp med at få gjort rent midlerti-

digt – tak for det. og siden fandt Ady et rengøringsfirma, som vi i øvrigt er meget tilfredse med. I ja-

nuar måned fik vi også dem til at rense alle vores stole. 

 

Både vores bestyrelse og udvalg yder en meget stor indsats i klubben, så derfor vil jeg igen i år rette 

en særlig stor tak til jer. Der er også mange andre der yder en indsats for klubben, som f.eks. John 

Hansen som altid er klar til at hjælpe med praktiske opgaver – også tak for det og tak til alle jer andre, 

som også bidrager til fællesskabet. Uden jer var der ingen klub. Også tak til Anne Christensen som 

tilbød at hjælpe, da vi stod uden kasserer. Anne har i denne sæson ydet en stor indsats for klubben. 

Også tak for det. 

 

Vi besluttede i år, at klubben betaler for kaffen, og det synes jeg også har fungeret godt. Så tak til alle 

kaffebryggerne. Der har været lidt klager over at vores kaffekrus ikke kunne blive rene, så dem har vi 

kasseret og købt nye. 

 

Da vi flyttede i egne lokaler her på Ægirsvej, besluttede vi at alle nye medlemmer skulle betale et ind-

skud på kr. 500, så vi havde råd til at købe flere meldekasser, meldingskort, kortspil m.v. Vi mener, 

vores økonomi er så god i dag, at vi ikke har behov for dette, så fremover betaler nye medlemmer 

ikke indskud. 

 

Alt dette betyder at vi har en velfungerende klub. Vi får ofte ros – både fra vores egne medlemmer 

men også fra spillere, som kommer fra andre klubber, og det er rigtig dejligt at høre. Især er der stor 

ros til vores undervisere og hjælpere tirsdag aften. 

 

Det er fortsat vores hensigt at være en hyggeklub, men samtidig vil vi også fortsat være en seriøs 

klub, der har veluddannede turneringsledere, gode undervisere, og en høj grad af information og kom-

munikation bl.a. via mails og vores hjemmeside. Bridge er jo en konkurrence, som vi skal gøre så ret-

færdig som muligt, men resten skal I gøre selv. 

 

Husk at alle, der arbejder i klubben, gør det helt frivilligt. Når jeg siger dette, så er det fordi vores 

klub kun kan overleve ved fælles hjælp og som minimum bedes du bare gøre, som om du er hjemme 

hos dig selv, så vi har en pæn og ryddelig klub       

Der er også vigtigt at der er tid til lidt hygge og et smil, så tusind tak til alle jer, der medvirker til godt 

humør, så vi har en god og hyggelig bridgeklub. Det skal være sjovt at spille bridge og det skal være 

en glæde at komme her i klubben. 

 

Gurli Gøbel 
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