Julenyhedsbrev fra
Horsens Bridgecenter
Nu er der gået godt 7 måneder, siden der blev afholdt generalforsamling i Horsens Bridgeklub af
2017/ HBC. Hvad er der så sket siden dengang?
Sommerens Åbne Huse
Der er blevet afholdt Åbent Hus mandag og torsdag i sommerperioden. Vi introducerede et 10klipskort. Det blev modtaget meget positivt og mange benyttede sig af muligheden for at få 5
kroner i rabat pr. aften ved køb af det nye kort.
Mandag aften blev en stor succes. I alt deltog 1.058 spillere de 16 mandage vi afholdt Åbent Hus.
Det svarer til et gennemsnit på 66 spillere pr. aften. Det maksimale antal spillere vi har haft på en
aften var 84.
Torsdag aften deltog i alt 582 spillere til Åbent Hus-arrangementerne. Alt i alt har vi haft besøg af
1.640 spillere i løbet af sommeren.
Bridgeundervisning
Bridgeunderviserne fra de tidligere år havde ikke mulighed for at fortsætte deres undervisning i år.
Vi var derfor på udkig efter en ny underviser. Vi kom i kontakt med Inge Jørgensen, som gerne ville påtage sig jobbet som underviser. Det har vist sig at være et rigtigt godt valg. Inge er meget vellidt blandt kursisterne. Det lykkedes at få en aftale med Horsens Posten om en artikel omkring
Horsens Bridgecenter og specielt omkring undervisningen. Inge gjorde også en stor indsats for at
gøre opmærksom på bridgeundervisningen. Det endte op med, at der er 18 nye bridgekursister.
Det er rigtig positivt. Vi vil gerne takke Inge for hendes indsats og vi håber, at alle disse nye bridgespillere vil deltage i vore turneringer til næste år.
Fredagsbridge
Som alle nok ved havde vi nogle opstartsproblemer i forbindelse med Fredagsbridgen. Der opstod
nogle misforståelser mellem Sonja og HBC. Det betød en midlertidig afbrydelse af samarbejdet.
Heldigvis for alle er disse misforståelser nu ryddet af vejen. Det betyder at Sonja og HBC nu har
fået et rigtig godt samarbejde i gang. Vi kan nu se at tilslutningen til vores hyggelige bridgeturneringer fredag eftermiddag er inde i en positiv udvikling. Vi er i HBC rigtig glade for at have Sonja tilbage. Hun gør et rigtigt stort stykke arbejde for at få fredagsbridgen på rette spor igen. Hun er rigtig god til at fremskaffe kage til kaffen. Ruth står for kaffen og anretningen af kaffebordet. Mange
tak til jer begge. Vi håber, at mange fremtidig vil støtte op om de hyggelige arrangementer fredag
eftermiddag.
Nytårsturnering
Som noget nyt har vi besluttet at afholde en Nytårsturnering den 19. januar 2020. Turneringen vil
blive afholdt søndag eftermiddag som en bronzeturnering. Vi inviterer bridgespillere i Horsens og
omegn til en hyggelig eftermiddag med kaffe og kage samt præmier.
Horsens Bridgeklub af 2017
Der er 56 medlemmer i tirsdagsklubben og 48 medlemmer i torsdagsklubben. Der spilles i 3 rækker om tirsdagen og 2 rækker om torsdagen.
Vi er blevet opmærksomme på, at der er mange af vore spillekort, der er meget fedtede og slidte.
Vi forsøger at få disse kort udskiftet i forbindelse med vore spilleaftener. Vi er også opmærksomme på, at der er meldekort, som skal udskiftes. Vi har udskiftet en del, men der er stadig sæt, som
bør udskiftes.
Der afholdes fælles julefrokost for de 2 klubaftener tirsdag den 17. december kl 18:30. Torsdag
den 19. december holder vi Åbent Hus for de to klubaftener. Der vil blive serveret gratis æbleskiver og gløgg. Vi håber på stort fremmøde både til julefrokosten og gløggaftenen.

HBC og Horsens Bridgeklub 2017 ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Samtidig vil vi gerne takke alle for den opbakning I har givet os. Den er meget vigtig og giver bestyrelsen og spilleudvalgene m.v. mod og lyst til at fortsætte det arbejde, vi har igangsat.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Dec. 2019

