
Bestyrelsens beregning – Bridge82 2020-21 

 

Vi har været 75 betalende medlemmer, hvor vi var 80 sidste år. Ud af de 75 medlemmer var 

de 11 dog kursister, så reelt har vi mistet 16 medlemmer. 
  

Indledning 

 

Også i denne sæson har corona ramt vores store interesse bridge. Nogle spillere fandt det for 

usikkert at spille bridge og valgte derfor et fri-år fra bridgen. Det synes jeg, man skal 

respektere, men jeg håber også, at alle melder sig igen, nu hvor jeg tror, at næsten alle vores 

medlemmer er vaccinerede. Jeg ved godt, at der stadig er en risiko, men efter min opfattelse, 

er den ikke særlig stor. 

 

Bridgesæsonen blev dog ikke lang. Der blev flere og flere restriktioner, og vi måtte som 

andre lukke helt ned i begyndelsen af december. Først den 10. maj havde vi igen medlemmer 

i klubben. Det var mandag eftermiddag, og her deltog hhv. 8, 9, 6 og 4 par, hvorefter 

bestyrelsen besluttede at stoppe. 

 

Men selv om vi ikke kunne mødes for at spille bridge, så fandt vi en erstatning i form af 

Realbridge, som er en ny platform på nettet, hvor spillerne kan se hinanden. Det var en stor 

succes, og vi spillede fast om onsdagen (nogle gange dog torsdag) i marts, april og maj. 
  
 

Undervisning 

Vi havde et undervisningshold, som startede op i september med 11 deltagere. Jeg stod for 

undervisningen med Solveig Kirkedal og Hanne Caspersen som hjælpere. Desværre faldt 3 

personer fra i oktober grundet corona, og senere meddelte en deltager, at bridge var for svært 

for hende.  
 

Spille- og turneringsudvalg 

Udvalget har tilrettelagt alle turneringer og spilledage og de turneringsansvarlige har kæmpet 

for at få turneringerne til at fungere.  

 

Den største udfordring var problemstillingen med max 10 personer i hvert rum, men de, der 

valgte at spille under disse forhold, havde stor glæde af stadig at kunne dyrke vores interesse 

for kortspillet. 

 

Kortblandeudvalget 

Udvalget har bestået af 11 medlemmer, som med tovholder Hanne Caspersen sørger for, at 

der er kort til vores turneringer. 

  

Klubudvalget 

Mht. sociale arrangementer, så har det været et fattigt år, der vi ingen sociale arrangementer 

har afholdt. Vi håber dog, at det bliver anderledes i den kommende sæson med 

lagkagebridge, søndagsundervisning samt nytårskur.   
  



 

Afslutning 
 

Jeg håber, at vi i en kommende sæson vender tilbage til normale tider. Vi vil igen forsøge 

med et undervisningshold, og jeg vil opfordre jer alle til at finde mulige deltagere til 

undervisningsholdet, for vi har brug for tilgang, hvis vi også om 10 år skal kunne spille 

bridge her i Grenaa. 
 

Og her til slut vil jeg takke alle, som har giver en hånd for at få klubben til at fungere i 

hverdagen. En særlig tak til bestyrelsesmedlemmerne, som loyalt bakker mig op (også når 

jeg ikke har helt styr på tingene), og fortæller mig, hvad der rører sig blandt medlemmerne. 

 
   
 


