KALUNDBORG BRIDGEKLUB – BERETNING FOR 2017-18
Ja, så er vi nået slutningen af endnu en sæson her på skolen på Herredsåsen
Kalundborg Bridgeklub har nu 169 medlemmer med 108 spillere mandag aften og 80 torsdags
aften.
Siden sidste generalforsamling har vi afholdt eller deltaget i mange turneringer
Vi starter med vores egne:
SOMMERBRIDGEN: var som sædvanligt meget velbesøgt, 1088 og med et overskud på ca.
22.000 – stadig af stor betydning - og den direkte årsag til at vi har så lavt kontingent og en del
penge på bogen
Derfor skal der også lyde en stor tak til dem der har stået for sommerbridgen, nemlig Margit og
Niels som har haft et ikke ubetydeligt arbejde som planlægger og turneringsleder, til Carl Erik for
kortlægningen og til Max, og Arne, Bjørn, Hanne og Jan Michael der de fleste aftner gør klar til
spillet og er med til at rydde op.
Vi håber at vi gentager succesen i sommer
KLUBTURNERINGEN MANDAG OG TORSDAG:
Med positive tilbagemeldinger på sidste generalforsamling, har vi valgt at både par- og
holdturneringen er afviklet på samme måde som sidste år – d.v.s.:
I parturneringen blev startlisten udarbejdet efter sidste sæsons slutplacering men efter
slangeprincippet - derefter op og nedrykning efter hver aften efter accumuleret score de første 8
spilleaftner – Derefter blev rækkerne lukket og nulstillet og der blev spillet om klubmesterskabet
over 6 aftener.
Holdturneringen har været afviklet i 4-holdsrækker med op og nedrykning 2 gange.
Derefter blev der spillet en dobbeltrunde om klubmesterskabet.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at det har været en god måde at afvikle turneringerne på, da det
giver mulighed for at møde flere af klubbens spiller i partuneringen og 4- holdsrækkerne i
holdturneringen har givet en mere balanceret styrkeopdeling. –
I har igen i år mulighed for tilbagemeldinger, da det drøftes som et selvstændigt punkt på
generalforsamlingen.
Der har igen i år været speciel service for de spiller der ikke har lyst til at spille hold, i form af en
sideløbende parturnering på holdaftenerne – der styrkemæssigt er meget ujævn, og derfor afviklet
som en Handicapturnering d.v.s. at vinderen er dem der har forbedret deres handicap mest.
TURNERINGER UNDER DANSK BRIDGEFORBUND:
Kalundborg Bridgeklub har været repræsenteret i næsten alle turnering arrangeret af DBF og
Distrikt Vestsjælland - med mange pæne placeringer, men nævner kun de turneringer hvor vi har
oprykkere eller deltagere ved DM
Mellemrække 1 har vi et hold med
Mellemrække 2 X ½ hold med
Mellemrække 2 Y 1 hold med – der rykker ned i Serie 1.
I Serie 1 har vi 4 spillere, der ikke spiller på samme hold
Åbent Par her havde vi 3 par med og 2 par kvalificerede sig til deltagelse ved DM
Damepar: her havde vi en spiller med, som kvalificerede sig til at deltage ved DM
Senior Par: her havde vi et par med der kvalificerede sig til deltagelse ved DM
Klubspiller Mesterskab: (det grønne kort) her havde vi et par med
Klubhold: Her havde vi 2 hold med og det ene hold kvalificerede sig til deltagelse ved DM
DM for begyndere: Her havde vi 2 par med der begge kvalificerede sig til deltagelse ved DM
Mix-Par: her havde vi 5½ par med og 2½ par kvalificeret sig til deltages ved DM
ANDRE TURNERINGER.
Der er mange der har deltaget i andre turneringer både udenfor og her i distriktet Tak for det - Det er dejligt at Kalundborg Bridgeklub er så synlig

JULEAFSLUTNINGEN:
Havde igen i år stor tilslutning og en stor tak til Bittens hold med Maja, Jonna, Vivi og Niels
Kristian for arrangementet og til Henrik for musikken.
UNDERVISNING:
Vi har i år afhold undervisning for begyndere, hvor det i skrivende stund ser ud til at være 16 spille
der har lyst til at spille bridge.
KALUNDBORGMESSEN:
Vi deltog igen i år med vores flotte stand på Kalundborg Messen den 28-29 oktober 2017 hvor der
blev spillet bridge hele dagen – begge dage Mange besøgte vores stand og flere fik lyst til at
tilmelde sig vores undervisning for begyndere.
Stor tak til bestyrelse for at de igen har brugt 3 dage for at promoverer vores klub og tak til alle jer
der hjalp på standen med bridgespillet.
UDSKIFTNING AF BRIDGEMATE:
Vores bridgemate var slidte og det var ikke muligt for Margit at blive ved at afhjælpe slidtagen, så
vi har i år udskiftet alle og købt 40 nye.
SOMMERBRIDGE 2018:
Starter den 7. maj og vi spiller hver mandag aften – det koster 35,- kr. pr. gang – man tilmelder sig
fast på en liste, hvis man regner med at spille de fleste gange – på hjemmesiden senest mandag kl.
12,00 eller på telefon 81111352 mandag formiddag mel. Kl. 9 – 12 til Martin, Margit el. Dagny der
på skift er ved telefonen
Der er vinpræmier til nr. 1, 2 og 3 i alle rækker og bronzepoint ef. gældende regler.
NÆSTE SÆSON:
Vi har ikke planer om de store ændringer og drøftelserne senere vil være vejledende for
turneringsform m.v.
Vi sender program ud i papirform som vi plejer, og beder meget om at I oplyser jeres mailadresse,
så vi snart kan overgå til at sende programmet ud elektronisk.
TAK FOR I ÅR
Tak til vores sponser som igen i år har været Kvickly til julebridgen
Tak til alle spillere for en - synes vi - god sæson og spec. tak til alle der har hjulpet på forskellige
måder, med
- kortlæggerne Jeanette og Martin
- Martin Høgh Sørensen som tager sig af holdturneringen om mandagen
- Martin Schmidt der har udannet sig til turnerigsleder og har været under oplæring - hos Niels.
- Arne, Bjørn, Hanne og Jan Michael for opstilling så alt er klart når vi andre kommer,
- tak til dem der er med at rydde op efter spillet – vi håber der næste år vil være endnu flere at takke
– oprydningen er noget vi alle skal hjælpe til med.
Og en meget stor tak til bestyrelsen for sæsonen - jeg synes vi har haft en god sæson hvor alle har
løst deres opgaver fint– men der skal lyde en speciel tak til dem der byder ind med lidt mere end os
andre – nemlig Margit og Niels som turneringsledere der gør et rigtigt stort arbejde.
Tak til alle for en god sæson - håber vi ser mange af jer i sommer og i hvert fald til den nye sæson
med start i september.
Pbv Dagny Lundgaard Formand

