Beretning 2018/19
Vi har nu afsluttet den 14. sæson i Slotsbridge – Hillerød. Vi har i år været 306 medlemmer
og 418 spillere om ugen, hvilket er lidt flere end sidste sæson. Og vi er stadig den største ikke-kommercielle klub i Distrikt Nordsjælland og vores distrikt er iøvrigt landets største.
Vi har i vinterens løb haft 3 turneringsklubber, 1 undervisningshold og 4 turneringshold uden
substitutpligt og med undervisning 1 gang om måneden. 2 af disse hold er nyoprettede, nemlig et begynderhold tirsdag aften, som i år fortsætter som et hold for let øvede. Så oprettede vi
også et hold onsdag formiddag uden substitutpligt, da vores tilsvarende hold måtte melde
udsolgt.
Vi har også haft 2 undervisningsdage i efteråret og 2 undervisningsdage i foråret med Jacob
Rønn. I år har vi ikke afholdt klubkvalifikationsheat til mix par og åbent par i Distrikt Nordsjælland, da vi ikke synes vi havde ressourcer nok til det. Vi har afholdt en grøn turnering og
Distriktet Nordsjælland har igen i år gjort meget brug af vores lokaler.
Udover vores almindelige aktiviteter havde vi i sommersæsonen sidste år sommerbridge for
vores medlemmer hver torsdag, åbent hus hver mandag i maj, juni og august samt en sommerholdturnering over 4 onsdage. Hertil kommer at vi havde åbent hus for vores medlemmer
i efterårsferien, juleferien og vinterferien.
I år har vi kåret følgende klubmestre:
Mandagsklubben:
Hold: Anette Bredahl Kock, Klaus Hansen, Ady og Lars Korsholm
Par: Anja Serritzlew og Peter Byrgesen
Klubmester: Peter Byrgesen
Tirsdagsklubben:
Hold: Birte Kildgaard, Anne Margrethe Hansen, Aase og Kurt Hansen
Par: Torben Brandt og Jørgen Hansen
Klubmester: Kurt Hansen
Onsdagsklubben:
Hold: Lis Bech, Yrsa Aakjer, Jan Petersen og Torben Brandt,
Par: Torben Brandt og Jan Petersen
Klubmester: Gurli Gøbel
– Stort tillykke til alle.
I det forgangne år har vi haft lidt småinvesteringer. Vi har købt en ny printer og en brugt kortlægningsmaskine, som er magen til den vi har. Distrikt Nordsjælland er stoppet med at lægge
kort, så vi kunne overtage deres maskine samt 48 kufferter med kortmapper og kort for kr.
16.000. Til gengæld skal vi lægge kort for distriktet og for Helsinge Bridgeklub.
Vi har også investeret i et Tilmeldings-/afbudsmodul, hvilket ser ud til at fungere fortræffeligt
og aflaster os for en del arbejde. Der har selvfølgelig været en lille tilvænningsperiode, men
det ser ud til, at alle hurtigt har vænnet sig til det.
Vores øvrige investeringer har mest været investering af tid. Vi brugte lidt tid på persondataforordningen, som kan ses på vores hjemmeside. Så har vi brugt meget tid på den nye BC3,
hvilket I jo også har kunnet mærke. Den sidste melding fra DBf er at hovedbestyrelsen vil
evaluere BC3, for at vurdere om det er en fremtidssikret løsning, som man fortsat skal investere i. Endvidere har hovedbestyrelsen besluttet en ændret afregningsform af bronzepoint,
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men det er udgiftsneutral for os. DBf arbejder henimod at man kan skille mesterpointordningen og BC, da nogle klubber kun ønsker at kunne benytte BC.
Vi har også brugt lidt tid på at revidere vores klubregler og gøre dem up to date, så vi kan
udsende dem inden næste sæson.
Både vores bestyrelse og udvalg yder en kæmpe stor indsats i klubben, så derfor vil jeg igen i
år rette en særlig stor tak til jer. Vi har i år fået 1 ny hjælper, som er under oplæring – nemlig
Steen Vyff, som har taget turneringslederkursus og hjælper til både mandag og torsdag formiddag. Derudover er der rigtig mange af vores medlemmer, som yder en frivillig indsats for
klubben. Det vil jeg også gerne sige tak for. Vi sætter meget stor pris på det, fordi al denne
hjælp er afgørende for, 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. Dette er formentlig også medvirkende til, at vi ikke har nedgang i medlemstallet som
mange andre klubber.
Bestyrelsens overordnede mål er at opfylde medlemmernes ønsker, så vidt det er muligt.
Sidste år fik vi et forslag om yderligere rengøring, og det var vel forståeligt, da vi har været
over 400 spillere om ugen. Så vi får nu lavet en let rengøring onsdag morgen, så jeg håber det
er tilfredsstillende. Vi har også fået et forslag om at lave turneringsklubben onsdag aften om
til en klub uden substitutpligt, men da bestyrelsen finder det væsentligt, at vi har vores turneringsklubber med løbende turneringer, så ønsker vi at fastholde den som den er. Vi har også
fået et forslag om at stoppe udlejning til distriktet torsdag aften, men spillerne torsdag aften
besluttede at vi fortsætter uændret.
Det er fortsat vores hensigt at være en hyggeklub, men samtidig vil vi også fortsat være en
seriøs klub, der har maskinlagte kort, bruger Bridgemate, har veluddannede turneringsledere,
gode undervisere, og en høj grad af information og kommunikation bl.a. via mails og vores
hjemmeside. Bridge er jo en konkurrence, som vi skal gøre så retfærdig som muligt, men
resten skal I gøre selv.
Vi har stadig ikke noget ønske om at blive større, men et ønske om at blive bedre. Vores turneringsledere forsøger at vedligeholde viden om turneringsregler, så vi får afsagt de rigtige
domme og får en retfærdig bridge.
Indimellem stilles der store krav til os – det er selvfølgelig sjældent �, men husk 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 rydde op efter dig selv.
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.
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