Kære medlem
Vi – bestyrelsen – vil gøre tilmelding mm til den kommende sæson
på en lidt anden måde end tidligere år.
Vi vil gerne gøre selve turneringsplanlægningen nemmere for vores
turneringsledere.
Som det tidligere har været laves der et program med hvad vi tro og kan tænke os at gøre.
Dernæst laves op til flere turneringsudkast alt afhængig af antal tilmeldinger.
Det er jo altid et spørgsmål om det muliges kunst, når alle jeres tilmeldinger og ønsker
ligger på bordet, med det konkrete antal, og hvordan vi får det til ”at gå op”.
Vi vil yderligere opfordre dig og din makker til at foretage et ”makkergennemsyn; skal vi
fortsat være sammen om bridge? ”.
Hvis du og makker er enige om fortsat makkerskab, skal I bare tilmelde jer som normalt til
den kommende sæson via til meldingsformularen på hjemmesiden.
Det samme gør sig gældende for jeres holdmakkerskab, er det stadig aktuelt og giver jer
glæde ved holdkampene? Eller er det tid til at søge andre græsgange.
Hvis du og makker derimod ikke skal fortsætte makkerskabet, så er det rigtig ”god stil” at
melde ud til makker så snart som muligt, og inden sæsonafslutningen vil være godt.
Det samme gør sig gældende når det handler om holdmakkerskaber, så meld ud og tak
pænt af for den tid som er gået.
Både du og din makker skal jo gerne videre, og ind i nye ”parforhold”, og jo hurtigere alle
parter kommer i gang des bedre resultater er der muligheder for, og igen det samme gør
sig gældende for holdmakkere.
Der giver også Turneringsledere m.fl. bedre muligheder for at hjælpe med at finde den
rigtige makker, og sommerbridgen giver muligheder for at øve sig og prøve hinanden af.
Vi beder dig og makker/ny makker om at meddele os:
- Makkerskab i sæson 22/23
- Holdmakkerskab i 22/23
- El. ønsker du og/eller din makker hjælp til at finde ny makker/holdmakkerskab.
Gå ind på hjemmesiden under ”Sæson 2022-2023” og udfyld tilmeldingen, SENEST D.
20.april 2022 TAK.
Der vil som tidligere år udkomme en detailplanlagt spilleplan for den kommende sæson –
når vi kender antal tilmeldte - med oplysninger om hvad vi spiller hvilke dage, formodentlig
i løbet af juli/august via hjemmesiden og mail.
Dog kan vi fortælle at sæsonstart vil være mandag den. 5. september og torsdag d. 8.
september 2022.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

