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NYHEDSBREV
Kære medlem
Sommeren går på hæld og starten på bridgesæsonen nærmer sig med hastige skridt. Selvom det har været
sommer og er det endnu, foregår der mange ting i klubben, som vi gerne her vil fortælle jer om.
De seks arbejdsgrupper bestyrelsen nedsatte i forbindelse med årets generalforsamling har for fleres
vedkommende været meget aktive i sommerens løb:
-

Kaffegruppen (sørge for kaffe i pauserne) har leveret kaffe til sommerbridge og fortsætter i
sæsonen. Pt mangler der dog kaffebryggere til torsdag, men gruppen arbejder på at løse dette:
Gruppen består af Ingelise Stougaard (koordinator), Arne, Bjørn, Lis P, Jan Mikael og Ole
Colding som bestyrelsesrepræsentant

-

Gruppen ´Ud af huset´ har planlagt en tur til Ulstrup Mølle med efterfølgende frokost og lille
bridgeturnering på Dyrhøj vingård den 01. oktober. Mere om det samt tilmelding, når sæsonen
starter. Desuden har gruppen flere arrangementer i støbeskeen. Gruppen består af Bente Øxseth,
Arne Mikkelsen, Martin Schmidt, Annette Jensen, Jytteneia og Jane som bestyrelsesrepræsentant

-

Gruppen ´Spil mere bridge´ har fået Kalundborg Bridgeklub oprettet i ´Realbridge´ (online bridge på
internettet) og afprøvet et par turneringsdage i dette regi. Desuden har gruppen snaket om
emnerne ´Café-bridge´, Mere afvekslende turneringer (f.eks. ved klubbens åbne huse), Formiddags
holdbridge og eftermiddagsbridge. Gruppen har dog ikke selv ressourcer til at arbejde videre med
ideerne eller Realbridge. Gruppen har derfor nedlagt sig selv, stillet realbridge til rådighed for
klubben – og derudover kan de øvrige emner indgå i en idébank, såfremt der på et tidspunkt er
andre medlemmer, der har lyst til at arbejde videre med et eller flere af emnerne. Gruppen bestod
af Anette Møller Jensen, Arne Mikkelsen, Martin Schmidt og Jørgen Junge som
bestyrelsesrepræsentant

-

Gruppen Bridgens dag planlægger afviklingen den 28. august på Skolen klokken 13-16. Gruppen har
været i kontakt med DBF og fået lavet og tilsendt ´Kalundborg-plakater´ og ´Go-cards´ til dels
ophængning dels udlevering. Derudover har gruppen været i kontakt med pressen (Kalundborg Nyt
og Nordvestnyt vedsrørende omtale og annonce).
Gruppen efterlyser medlemmer der gerne vil hjælpe på dagen, dels med at fortælle om klubben,
dels med at spille ved de opstillede borde. Margit kan kontaktes på telefon 23230325. Gruppen
består bl.a. af Jytteneia, Bjørn Linkamp, Arne L. Hansen, Jane Mollerup, Jan Petersen, Arne
Mikkelsen, Jan M. Petersen og Margit som bestyrelsesrepræsentant

-

Gruppen ´Mere undervisning´ forventer opstart efter turneringsstart, da de gerne vil indhente
konkrete forslag fra medlemmerne. Grupens bestyrelsesrepræsentant er Jan Petersen

-

Gruppen ´PR- gøre klubben mere synlig i nærområdet´ opstartes efter Bridgens dag, når resultatet
heraf kendes. Gruppen består af Gunna Steffensen, Carl Andersen og Lars Thymark som
bestyrelsesrepræsentant

Skolen på Herredsåsen har henvendt sig til klubben for at få opstartet SKOLEBRIDGE igen for de nye 7klasser. Dette starter den 18. august klokken 9-13 med opstart foretaget af Dansk Skolebridge (Morten
Bilde). Herefter fortsættes det de næste tre torsdage fra klokken 09-13. Det bliver igen i år Arne
Mikkelsen og Jan Petersen, der står for undervisningen. Arne og Jan efterlyser medlemmer der gerne
vil hjælpe (understøtte spillene ved de enkelte borde, når børnene spiller) på de enkelte dage. Jan
kan kontaktes på telefon 51520557.
Klubben har igen i år – ved Carl Erik Møllers mellemkomst - fået mulighed for at sætte et bord op i
forhallen i Kvickly lørdag og søndag den 20. og 21. august, hvor vi kan fortælle om klubben og
demonstrere spillet ved et bord. Margit Zume efterlyser medlemmer der gerne vil hjælpe på dagene,
dels med at fortælle om klubben, dels med at spille ved det opstillede bord. Margit kan kontaktes på
telefon 23230325. Mange TAK til såvel Carl Erik Møller som Kvickly for at klubben får denne mulighed
for at gøre os synlige i byen.
Det er planen at vi opstarter et nyt kursushold til efteråret (hvor Jan underviser), blandt andet på
baggrund af de to dage i Kvickly og Bridgens dag. Så ALLE medlemmer opfordres til at udbrede de to
arrangementer vidt og bredt blandt vener og naboer, så vi forhåbentlig får flere nye medlemmer i
klubben.
Sidst men ikke mindst vil vi gerne minde om at det er på høje tid at tilmelde sig sæsonen 2022/2023,
hvis man ikke allerede har gjort det.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER DEN 22. AUGUST 2022. DET KAN SKE
ENTEN VIA TILMELDINGSBLANKETTEN TIL SOMMERBRIDGE PÅ SKOLEN
ELLER PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE.
Såfremt man tilmelder sig efter den 22. august kan man IKKE regne med at ´få plads´ , da
turneringsformer og rækker herefter låses.
Hvis man af den ene eller anden grund ikke skal spille i klubben næste sæson, må man meget gerne
kontakte Margit, så vi ikke ´sidder og venter på tilmelding´. Man må også meget gerne henvende sig til
Margit, såfremt man ønsker at spille som substitut i klubben enten den ene spilledag eller begge
spilledage. Substitut-listen vil blive opdateret indenfor de første 14 dage efter sæsonstart.
På gensyn til en ny spændende sæson 2022/2023 med start den 05. september (mandag) og den 08.
september (torsdag).
På bestyrelsens vegne
Lars Thymark
formand

