Slotsbridge - Hillerød
Beretning 2019/20
Vi har nu afsluttet den 15. sæson i Slotsbridge – Hillerød. Afslutning er så meget sagt, da vi
måtte lukke klubben ned tirsdag den 10. marts på grund af risiko for smittefare af Corona
virus. Det var meget dramatisk men nødvendigt af hensyn til vores helbred. Det betød af vi
mistede de sidste 5-6 turneringsdage og kunne ikke afslutte vores sæson som vi plejer – ØV
er vel det eneste man kan sige.
Vi måtte også aflyse sommerbridgen og vores åbne huse, og vi har valgt ikke at starte det op
i sommerens løb, da vi har været meget usikre på, hvilke forholdsregler, der var nødvendig
for at spille bridge igen. Vi føler os nu klædt på til at åbne op igen, så det er forsvarligt for
alle at komme og spille bridge igen.
For de medlemmer, som havde abstinenser har Niels Jørgen Poulsen lavet et kæmpe stykke
arbejde med at arrangere nogle holdturneringer på BBO – tusind tak for det.
Jørgen Meibom kontaktede Seruminstituttets afdeling for infektionshåndtering og spredning, og spurgte om hvordan vi skulle forholde os, når vi skulle spille bridge.
De vendte tilbage med følgende besked:
1. Glem alt om visir og bordskærme. Så længe regeringen ikke anbefaler mundbind, er afskærmning unødvendig.
2. Afstandskravet er ufravigeligt, d.v.s mindst 1 - 1,5 meter mellem deltagerne - tommelfingerreglen er, at man ikke må kunne nå sidemanden/naboens næsetip med sin udstrakte arm.
3. Kraftig understregning af håndvask, afspritning og afbud ved mindste sygdomstegn. Alt
hvad vi har planlagt omkring afspritning var tilfredsstillende.
Vi har i år været 300 medlemmer og 425 spillere om ugen, hvilket er lidt færre end sidste
sæson, som dog har spillet lidt flere gange. 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.
Vi har også haft 2 undervisningsdage i efteråret med Jacob Rønn, men vores 2 undervisningsdage i foråret har vi måttet aflyse. Den første p.g.a. manglende tilslutning og den anden
p.g.a. Corona.
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. Hertil kommer
at vi havde åbent hus for vores medlemmer i efterårsferien, juleferien og vinterferien.
Vi har i bestyrelsen besluttet ikke at kåre nogle klubmestre, da Covid 19 har spændt ben for
os.
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Desværre skal vi sige farvel til vores kasserer Traudi Sjøding, som mener hun nu har udtjent
sin værnepligt. Og det må vi sige, hun har. Traudi har udført et kæmpe stykke arbejde for
klubben og hun har passet rigtig godt på vores penge, så det er med stor beklagelse at Traudi
stopper nu, men forståeligt og tak for din meget store indsats.
Vores investeringer i årets løb har været en ny computer og et højtaleranlæg. Desuden har vi
hensat kr. 15.000 til i ny opvaskemaskine i håbet om at vi kommer til at åbne køkkenet igen.
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. Vi har i år fået 1 ny hjælper, som er under oplæring – nemlig
Bo Lütken, som har taget turneringslederkursus og hjælper til tirsdag eftermiddag. 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. Vi har igennem årene set, at der typisk er ca. 20 medlemmer, der forlader os hver
sæson af forskellige årsager, men samtidig er der ca. 20 nye medlemmer. I år er vi lidt
spændte på, hvor mange der forlader os p.g.a. Coronaen. I skrivende stund er der 3, der har
meddelt at de stopper og 4 der er overgået til passive medlemmer.
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, og dette har vi især brug for i denne tid. 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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