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Vi har 101 betalende medlemmer. 

  

Undervisning 

Undervisningsholdet, der er ledet af Jørgen Leth-Espensen  har haft 12 elever, der har 

gennemført kurset. Desuden har 7 øvede medlemmer deltaget i kurset fra januar, for 

at få opfrisket bridgekundskaberne. Der har været stor tilfredshed med kursusforløbet 

fra kursisterne. Bestyrelsen siger stor tak til Jørgen for den store indsats. Også tak til 

Hanne Caspersen  og Elise Fredhave for at bistå undervisningen. I hele april er alle 

kursister  tilbudt at deltage i onsdagsturneringer. De fleste har taget imod tilbudet. 

Samme dag blev der tilbudt ”lynbridge” for evt. kommende kursister. 

Der har været 2 undervisningssøndage, Vi måtte aflyse den ene på grund af 

manglende interesse. Vi har gennemførte 1 skolebridgeforløb med elever fra Viden 

Djurs. 

 

Der vil i august blive annonceret om et undervisningshold, og vi håber på igen i år at 

få et hold. 

  

Spille- og turneringsudvalg 

Udvalget har tilrettelagt alle turneringer og spilledage og fået det hele til at fungere. 

Det meste af året har vi om mandagen været 10 borde fordelt på 2 rækker, om 

tirsdagen 10 borde ligeledes fordelt på 2 rækker og om torsdagen 7 borde fordelt på 2 

rækker. 

Årets 7 turneringer har bestået af 5 parturneringer og to med imppar udregning. 

Mandagsholdet og torsdagsholdets b- rækker har ikke spillet impparturnering. Der 

har været op- og nedrykning efter hver turnering.  

Månedens par er blevet tildelt efter bedst forbedret score af handicap. 
 

  

Vi synes, at udvalget har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Tak til spille- og 

turneringsudvalg. 

Desuden stor tak til turneringsansvarlige, der sørger for at forberede og gennemføre 

de ugentlige turneringer. 

  

Kortblandeudvalget med 12 medlemmer har sørget for, at vi får lagte kort til alle 

vores spilledage samt til undervisningen. Det har fungeret fantastisk fint. Og også tak 

til dem alle. 

 

Presse og foto 

Klubben har to ansvarlige der står for dels foto og dels kontakt til pressen. Tak til begge. 



  

Klubudvalget 

Klubben afholdt  nytårskur, som havde god tilslutning.  Der blev spist god mad og 

spillet turnering. Fint tilrettelagt og tak til klubudvalget. 

  

  

  

Eksterne turneringer 

Klubbens deltagelse i eksterne turneringer er beskedent. 1 hold har deltaget i 

pokalturnering, andre har deltaget i diverse eksterne turneringer. En del har deltaget i 

turneringer i Svendborg til bridgefestivalen. 

  

Substitutter 

Det er medlemmers opgave selv at skaffe substitut ved fravær. Har man svært ved at 

finde en ledig på substitutlisten opfordrer vi til at man kan ringe til folk på 

medlemslisten. Det er kørt godt med trofaste substitutter i årets løb. 

  

 

 

 

 

Afslutning 

Ketty Steffensen har  udsmykket vores vægge, en stor del af året. Flot. Vi har fået 

nye flotte billeder malet af Ulla Lundsgård. Kommunen har støttet med 5000kr til 

materialer, som der er købt materialer for , så vi er klar til at komme på besøg i 

kommunens skoler. 

Vi har oplevet en stor opbakning i klubben hele året. Mange bidrager til klubbens 

daglige arbejde. Altid står der folk parat til at hjælpe. En sørger for kolde øl og 

vand,oprydning på toiletter, nogle kommer tidligt og hjælper med at lægge 

bordplancher ud, andre deler kort ud, nogle laver kaffe og rydder op bagefter. Mange 

bidrager til at putte i opvaskemaskinen og rydde op. 

Vi arbejder stadig på at finde nye lokaler. 

  

Vi mener at have udviklet en klub for alle og som rummer spillere der er 

nybegyndere, let øvede, ”hyggespillere” og turneringsspillere. 

  

En stor tak til alle dem som har hjulpet med til at få klubben til at køre. Vi mener, det 

er en forudsætning for, at vi har en sund klub i årerne frem over, da der er mange 

opgaver at tage vare på. 

  

 


