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I de seneste par år har vi desværre ved hver sæsons afslutning kunne konstatere en lille 

tilbagegang i det samlede antal medlemmer i Bridgecenterets klubber. Bestyrelsen har i et godt 

samarbejde med klubberne søgt at finde en medicin mod denne tilbagegang, som vurderes at 

have flere årsager. 

En af forklaringerne er den svigtende tilgang af yngre bridgespillere. Vi har haft en pæn tilslutning 

til den 1-årige undervisning i år med 18 elever, hvoraf dog et par stykker er gengangere eller 

allerede medlemmer i klubber i huset og andre steder. Men antallet af nye medlemmer er ikke 

stort nok til at dække afgangen. 

Det er vores fornemmelse, at det vigende medlemstal herudover har som årsag, at der i byen er 

flere steder, hvor man kan spille næsten gratis, og mere uforpligtende end i bridgecenteret, hvor 

man jo har mødepligt eller pligt til at skaffe substitut ved forfald. Vi undersøger muligheder for at 

tilbyde en ordning i huset, aktuelt i HBK 31 (”torsdagsklubben”) til at være medlem uden pligt til at 

finde et substitutpar ved forfald. I skrivende stund er dette ikke afklaret. 

Vi har gennemført de sædvanlige fællesturneringer: 

- Bymesterskabet, der nu er åbent, med 48 antal spillere. Vi opfordrer til at endnu flere af 

husets (og andre) bridgespillere deltager. Det er en hyggelig dag, hvor alle kan være med – 

også de, der ikke har ambitioner om en topplacering. 

- Centerturneringen, der afvikles over tre spilledage med tilbud om fællesspisning sidste 

spilledag. I afvigte sæson deltog 72 spillere. 

Også her ser vi gerne at flere deltager. Og også denne turnering er åben for deltagelse af 

andre end husets spillere. 

- Forårsturneringen, der med 120 spillere fra hele landet blev gennemført på i ASV skolens 

gode faciliteter. Afviklingen har fået ros, men desværre var vi udsat for force majeure i 

form af, at der var blevet lukket for varmen om fredagen, så mange spillere frøs for meget, 

og nogle spillere truede med ikke at komme næste gang, som i øvrigt forventes at blive 28. 

februar 2016. 

Vi har allerede haft en samtale med skolens pedel, der har lovet os, at der næste år vil 

være varme i salen. Det vil vi naturligvis gøre det fornødne for at tilsikre. 

 

Derudover har vi haft de sædvanlige mindre turneringer i form af sommerens åbne huse 

mandage og torsdage, åbent hus mellem jul og nytår (56 deltagere) samt skærtorsdag (54 

deltagere). Sidstnævnte med fælles spisning og hyggebridge om aftenen. 



Sommerens åbne huse (16 mandage og 16 torsdage) havde ca. 1800 besøgende med flest på 

mandage (1008) og 800 på torsdage. Antallet pr. aften svinger mellem 42 medio juli og 78 medio 

august. Der blev udleveret i alt 446 flasker vin i præmier. 

Bridgeeleverne bliver tilbudt at spille gratis i maj måned for at give dem mod på at møde op og 

opdage, at de godt kan. Tag pænt imod dem både her og senere i klubberne. 

Huset har haft en pæn indtægt ved at stille faciliteterne til rådighed for såvel Dansk Bridgeforbund  

som Distrikt Østjylland, ikke mindst som følge af et stort engagement og arbejdsindsats fra 

Annalise Thorsen, Bodil Kvorning og Jonna Laursen. 

På undervisningssiden havde vi ved afslutningen 18 elever; i skrivende stund kan jeg ikke sige, hvor 

mange af disse, der har meldt sig til klubberne, men mindst 2 par har ønsket at deltage i 

undervisningen igen næste sæson. 

Vi har endvidere gennemført såkaldt temaundervisning tre gange, hver gang med ca. 16 deltagere. 

Såfremt der er tilstrækkelig interesse, gentager vi tilbuddet næste sæson, men gerne med nye 

temaer. 

I sæsonens forløb har vi gennemført enkelte forbedringer i huset. Vi har anskaffet en ny bærbar PC 

for at sikre opbakning til styringen af blandemaskinen og det program, hvormed vi styrer 

bridgemates. Der er indkøbt en ny stationær PC samt en ny kopimaskine, ligesom vi har forbedret 

lydanlægget med økonomisk bistand fra Insero fonden. Der har også været råderum til køb af nye 

kort (til løbende udskiftning) og et antal nye kortmapper. 

For det kommende år har vi planer om anskaffelse af en fejemaskine (snerydning), udskiftning af 

vinduerne i kælderlokalerne samt anskaffelse af nye lærreder og projektor primært til 

undervisningsbrug. Forhåbentlig kan vi få støtte hertil fra fonde og sponsorer. 

Her i dette HBC NYT skal der også være plads til enkelte hjertesuk. 

Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bevare (eller måske genskabe!) et godt forhold til vore naboer. 

Der kommer mange i centeret hver dag, både eftermiddage og aftener og ofte også i weekender. 

Og dermed kommer der også mange biler. Dette er uundgåeligt til gene for vore naboer i gaderne 

omkring centeret og vi har desværre haft episoder, hvor beboere er blevet så vrede, at de er mødt 

op for at klage. Vis hensyn. Det kan gøres på flere måder. De mindst gangbesværede kan finde 

parkeringspladser i andre gader end netop Baldersgade og Absalonsgade. Brug f.eks. P-pladsen 

ved Spedalsø, Bragesgade, Danmarksgade, Odinsgade og Mindegade. 

Ved parkering tæt på udkørsler, garager m.v. skal beboernes uhindrede adgang respekteres lige 

som afstande til gadehjørner (mindst 10 meter!) skal overholdes. Foran centerets hovedindgang 

har værten med hvid maling markeret afstanden til gadehjørnet.  Parker tættere på hinanden og 

bloker ikke 2 pladser med 1 bil. 

Endnu et suk. 
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Vi har en elendig akustik i det store spillelokale. Det kan der, så vidt jeg ved ikke gøres meget ved. 

Men vi kan ved en fælles indsats reducere støjniveauet.  Der skal naturligvis være plads til 

hyggesnak, men den behøver ikke være højrøstet. Og det er ikke alene unødvendigt, men også 

uetisk at diskutere hvert eneste spil efter dettes afslutning, så det kan høres 3 borde væk (og 

dermed give ubeføjede oplysninger til det næste bord, der skal spille spillet). Der er spillere i 

klubberne, der føler sig så generede af støjen, at de overvejer at finde andre steder at spille 

bridge. Der er endda fremsat forslag om installation af støjmålere af den type, man anvender i 

børnehaver for automatisk at varsle, at nu er det blevet for meget. 

Hvis I uforvarende kommer til at hæve stemmerne, så respekter udtrykte ønsker om ro i stedet for 

at blive sure.  

Vær lidt tålmodige og dæmp uroen, når man er færdige før andre med at spille før en ombytning 

eller kaffepause. Undgå højrøstet tale og skramlen med kaffekopper. 

Med ønsket om fortsat god bridge i Horsens Bridgecenter ønsker jeg og bestyrelsen alle en god 

sommer og håber at se flest mulige til sommerens åbne huse og efterfølgende til en god ny sæson. 

 

PÅ HBC vegne 

 

Jørn Jensen 


