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Grenaa, den 25. august 2022
Så er der tid til at tænke på bridge. Også i år har vi tre faste spilledage om ugen, og de starter
således:
Mandag eftermiddag
Tirsdag aften
Torsdag eftermiddag

den 5. september kl. 1330
den 6. september kl. 1900
den 8. september kl. 1330

På grundlag af tilmeldinger har spilleudvalget tilrettelagt turneringerne for den kommende sæson,
og med mindre du allerede har hørt fra os, så er dine ønsker blevet opfyldt.
OBS!! OBS!! Vi mangler pt. 1 par tirsdag og torsdag, så kender du en eller et par der gerne vil spille
har vi pladser.
Hvis du er passiv medlem koster det kr. 500,00 kr. for hele sæsonen hvilket beløb bliver opkrævet i
efteråret på samme tid som almindelige spillere bliver opkrævet for efterårssæsonen. Hvis du ikke
ønsker dette, skal kassereren - af hensyn til afregning med Bridgeforbundet - have besked senest
den 10. september.

Støj
Vi bør alle være ansvarlige for støjniveauet. Vi kører efter følgende regler:
1. Sid ved bordet og vær klar, når den nye runde starter.
2. Der er indlagt 7 minutter pr spil og indlagt 2 minutter til bordskift, og der skiftes ikke bord
før tid. Heller ikke selvom alle er færdige med spillene. Brug i stedet tiden til at hente kaffe,
ryge, gå udenfor og snakke eller toiletbesøg.
3. Man tager ikke kort fra et bord før tid.
4. Man taler dæmpet i samme niveau, som når man beder om et kort under spil.
5. Vis respekt når den turneringsansvarlige eller andre tysser.

Etik
Vær med til at nye spillere føler sig velkomne. Det kan være svært som ny at holde sig til alle
reglerne, såsom at røre ved meldekassen osv.
Det ville være en god ide, at vi alle tager godt imod nye spillere og på en positiv måde forklarer,
hvordan reglerne er, det er helt sikkert, at det vil der blive sat stor pris på.

Substitut
Reglen er, at vi selv sørger for substitut. Der hænger en liste i klubben, ellers er den på
hjemmesiden under ”medlemsinfo”. Hvis det ikke lykkes, så prøv spillere fra en anden spilledag.
Det er meget vigtigt man ikke går i gang i sidste øjeblik, hvis man ved det på forhånd. Det kan være
ganske svært at ændre turneringen, hvis man kommer i klubben og pludselig mangler et par!
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En del medlemmer ønsker ikke at stå på substitutlisten, men vil gerne spille substitut en gang
imellem. Vi må huske på, at de fleste af os behøver substitut, så vi må også hjælpe! Hvis alt glipper,
må man kontakte turneringsansvarlig. Vi opfordrer til, at flere skriver sig på substitutlisten.

Undervisning
Vi håber på at få et undervisningshold i gang i efteråret. Kender du nogen som har talt om at komme
i gang med bridge, så ret henvendelse til formanden.
Der startes et nyt begynderkursus onsdag den 7. september 2022 hvis der er tilmeldinger nok..

Nye medlemmer
Vi håber, du vil hjælpe med at skaffe nye medlemmer til vores klub.
Du kan hjælpe til, hvis du kontakter en god nabo/genbo, en ven, en golfkammerat, en kollega eller
et familiemedlem, som du mener kan have interesse i bridgespillets udfordringer.
Vi er interesserede i både nybegyndere og erfarne kortspillere.

Lagkagebridge
Sæt kryds i kalenderen søndag den 6. november 2022. Vi spiser lagkage og spiller bridge.

Nytårskur
Lørdag den 14. januar 2022 holder vi nytårskur. Vi håber at det bliver en dejlig dag med god frokost
og kortspil.

Undervisningsdag
Sæt kryds i kalenderen søndag den 5. marts 2023 om eftermiddagen.

40 års jubilæum
Bridge 82 har jubilæum i 2023. Det fejrer vi med hele 2 arrangementer!
Det første bliver søndag den 23. april hvor vi inviterer andre klubber.
Det andet bliver for Bridge 82 egne medlemmer lørdag den 29. april.
Sæt kryds allerede nu, vi har masser af ideer i skuffen og hvis du kender nogen i klubben der kan
spille, synge e.lign. hører vi rigtig gerne fra dig, så vi kan synge lidt sammen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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