Kære medlemmer af IBK
Jeg håber alle har haft en god sommer.
Lige om lidt går en ny sæson i gang, som byder på nye spændende turneringer.
Desværre har nogen vist hacket vores hjemmeside, så den er nede i øjeblikket, men der er vist adgang
til sæsonplanen på hjemmesiden. Michael og Lena arbejder på, at få den på plads i gen.
Vi skal også lige vænne os til, at resultatformidlingen bliver anderledes i den nye sæson, fordi forbundet
har udviklet en ny platform. Den har været afprøvet i andre klubber, så det burde fungere også hos os.
Her vil jeg løfte lidt af sløret for hvad sæsonen byder på. Vi starter som sidste år med en turnering, hvor
vinderne af de enkelte aftener er dem med bedste handicapscore.
Vi prøver også en ny måde at lave holdkampe på, hvor det bliver en lang monrad. Man kan altså i starten
risikere, at der er stor forskel på holdenes styrke, men hen ad vejen skulle det udligne sig, så man møder
hold med ca. samme styrke. Nu prøver vi, og så må i lære af vores erfaringer. Jeg håber I vil tage godt
imod det.
Kryds i kalenderen:
Igennem årene har vi haft mange hyggelige og sjove løvfaldsfester. Det havde vi også sidste år, hvor
bl.a. Søren lærte alle dem, der havde lyst at danse, Lancier. Vi syntes vi var dygtige.
Også damepar er igen de sidste par år blevet en hyggestund, hvor herrerne sørger for turnering og mad
til de dygtige damer, der kan koncentrere sig fuldt om bridgen og finde sæsonens stærkeste damepar.
Så har vi også planlagt 2 undervisningslørdage på Rødovregård. Kom og vær med og gør både dig selv
og andre dygtigere!
Løvfaldsfest: lørdag d. 10. november På Rødovregård
Damepar: lørdag d. 19. januar på Rødovregård
Undervisningslørdage: 6. oktober og 3. november
Tyvstart: Tirsdag d. 28. august kl. 18.45. Der vil være kaffe og kage.
Jeg har sørget for at Christian Reinholdt får lagt kort til os, så kom og få en hyggelig aften.
Vi mangler en spiller:
Vi har fået et afbud i sidste øjeblik, så Lige til sidst vil jeg spørge, om nogen kender en spiller, der har lyst til at
spille i Islev. Det kan også være et par.
Hvis det er en enkelt spiller, skal det enten være en nybegynder, eller en spiller med et handicap omkring 30 +
Med disse ord vil jeg byde velkommen til en ny sæson i IBK hvor vi mødes og er spilleklar
tirsdag d. 4. september kl. 18.45. Husk lige at lægge mærke til om du er på oprydningshold og derfor skal
møde senest 18.30 og hjælpe med opsætning.
Så velkommen til den nye sæson og mange bridgehilsener
Jørgen

