26. mqj 2020
Sommerbrev og statusbrev

Kære medlemmer
Forleden havde vi bestyrelsesmøde hvor vi prøvede at få lidt styr på situationen i denne mærkelige tid.
Vores bridgeklub har som mange andre klubber mange friske og søde mennesker, men vi kan ikke se bort
fra at mange er i risikogruppen i forhold til et muligt Covid 19 sygdomsforløb. Det har vi i bestyrelsen stor
respekt for, så vi er indstillet på at gøre det der skal til, for at man kan føle sig tryg ved at spille. Vi vil
selvfølgelig overholde de retningslinjer som myndighederne og Dansk Bridge Forbund udstikker.
Vi forventer at starte op med 2 gange tyvstart i august altså d. 18. og d. 25. I år vil vi gerne have tilmelding,
så vi kan forberede det bedst muligt. Det koster kr. 50 at deltage, men så er der også både kaffe og kage og
præmier. Tilmelding sker til vores kasserer.
Første almindelige aften er tirsdag d. 1. september. Her holder vi en times generalforsamling uden spisning
og så en parturnering efterfølgende, som vi spiller i 3 eller 4 rækker, så man ikke kommer til at møde alf for
mange par.
Vi vil drøfte med turneringsudvalget om vi kan gennemføre løvfaldsturneringen på en fornuftig måde, eller
om vi skal starte med holdturnering og evt. spille både i festsalen og i kantinen om nødvendigt, hvis vi kan
få lov af Rødovre kommune til også at benytte kantinen i en periode. Jon og jeg vil prøve at opmåle om der
er plads nok i festsalen til at vi kan være der alle sammen på en forsvarlig måde.
Vi vil sløjfe kaffebordene og drikke kaffen ved bordene, ligesom man skal betale for kaffen helst med
mobilepay eller i kassen, så Jytte ikke skal rundt til alle.
Vi forventer at alle medlemmer overholder de almindelige regler i denne tid, som er: Bliv hjemme, hvis du
føler dig sløj eller har symptomer, der kunne pege i retning af Covid 19.:
De mest almindelige symptomer:
Feber
Tør hoste
Træthed
Mindre almindelige symptomer:
Generel ømhed
Ondt i halsen
Diarré
Øjenkatar
Hovedpine
Nedsat smags‐ eller lugtesans
Hududslæt eller misfarvning af fingre eller tæer
Hav en håndsprit med som benyttes inden hver runde, eller hvis du har været på toilettet eller efter
kaffedrikning.
Hold afstand

Host og nys i ærmet
Lad være med at give hånd eller kramme ved gensyn
Turneringsledelsen vil kontaktpunkter som det første, når vi kommer
Meldekassen er personlig for en aften ad gangen, så i første runde får man udleveret en meldekasse. Den
følger en hele aftenen. Bestyrelsen indkøber et antal trætøjklemmer, hvor man skriver sit navn på.
Klemmen sætter man på meldekassen, så man kan genkende den i løbet af aftenen. Covidvirus kan
overleve nogle døgn, men ikke en uge. Man er selv ansvarlig for at huske sin tøjklemme.

Medlemsstatus.
Vi er lige nu flere spillere, der gerne vil spille, end der er plads til. Vi har Poul og Birgit, der længe har ønsket
at spille fast, og vi har Anne Marie Schrøder og Bodil, der savner makkere, og så har vi brug for et par mere.
Vi har brug for en A‐B række spiller til Anne Marie og en C‐række spiller til Bodil. Kender I nogen, der vil
spille i vores dejlige klub, så sig endelig til.
Afslutning på sæson 2019/20
Vi har i bestyrelsen besluttet, at de turneringer, der ikke kunne gennemføres sløjfes, så der bliver ingen
klubmestre i par, hold eller Top16 i denne sæson. Vi har fundet vindere i mix par og damepar. De skal
selvfølgelig have præmier. Aflysningerne har jo indflydelse på budgettet både positivt og negativt. Vi bruger
mindre på vinpræmier, men taber også indtægter på salg af øl, vand og vin.
Vi håber, der er forståelse for denne beslutning, selvom nogen måske så ud til at ligge meget suverænt i
jagten på klubmesterskaberne.
Hvis man savner at spille bridge
Der er to muligheder for at dyrke vores dejlige spil på nettet. Man kan spille på BBO, hvor der hver dag kl.
15 og 20 er en turnering der hedder Danish Dynamite. Man melder sig med en makker, hvilket er muligt 2
timer før start. Turneringen kl. 15 er en par/ betalingsturnering og koster ca. 8 kr. pr deltager (man spiller 5
runder af 3 spil i alt). KL. 20 er det gratis og er imp par. Hvis nogen er interessede og er usikre på hvordan
man gør, kan I ringe til DBFs hotline. Der er også beskrivelser fra DBF på Youtupe i forhold til hvordan man
gør. Det er ret nemt at gå til.
Der er også mulighed på Fun Bridge, som DBF har aftaler med. Det kender jeg mindre til, så der må I spørge
i forbundet.
Vi håber for alle, at I må få en rigtig god sommer
Mange hilsener fra bestyrelsen
Jørgen

