Julenyhedsbrev fra
Horsens Bridgecenter
Julen 2021 nærmer sig. Hvad er der så sket siden sidste jul? Desværre måtte Bridgecentret lukke ned pga. corona kort før
jul sidste år. Vi kunne først åbne centret igen den 27. maj 2021.
Vi mener, at vi har fået indført nogle gode corona regler, som alle respekterer. Vi mener derfor, at vi alle passer godt på
hinanden.
Nye Sponsorer
Vi har i det forløbne år fået flere nye sponsorer. Dette har været med til at hjælpe os igennem disse hårde corona tider. Jan
Hymøller har været rigtig god til at fremlægge HBC´s fortræffeligheder og dermed øge vore sponsorindtægter.
Sommerens Åbne Huse
Den 27. maj startede vi sommerens Åbne Huse - mandag og torsdag. Den første aften var der 10 par. I gennemsnit deltog
ca. 20 par pr. aften. Vi har maksimalt været oppe på 27 par.
Bridgeundervisning
Bridgeundervisningen blev desværre også afbrudt pga. coronaen, men er nu i gang igen. På nuværende tidspunkt er der 24
kursister. Antallet af kursister har betydet at vor underviser Inge Jørgensen har fået assistance. Bent Nielsen er blevet
tilknyttet som underviser.
De 2 undervisere vil også fremadrettet tilbyde temaaftener for alle bridgespillere i klubberne. Temaaftenerne vil typisk
bestå af gennemgang og undervisning i brug af specielle konventioner. Oplysning om og tilmelding til temaaftener vil
kunne ske på HBC´s hjemmeside.
Fredagsbridge
Vi opstartede fredagsbridgen samtidig med, at vi startede sommerens Åbne Huse, men lukkede ned i sommerferiemånederne. Vi startede igen efter sommerferien og har siden afholdt fredagsbridge. Det er vort indtryk at deltagerne
hygger sig. Der serveres boller og kaffe under turneringen. Vi håber, at der i det nye år er flere, som får øjnene op for disse
hyggelige fredag eftermiddags arrangementer.
Nytårsturnering
Vi har igen i år besluttet at afholde en Nytårsturnering. Turneringen afholdes lørdag den 22. januar 2022, kl. 14:00.
Turneringen er en bronzeturnering. Vi inviterer bridgespillere i Horsens og omegn til en hyggelig eftermiddag med kaffe
og kage samt gode præmier. Vi forventer en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor der efter turneringen vil blive serveret en
buffet eller anden form for aftensmad.
Yderligere oplysninger om Nytårsturneringen og tilmelding til denne kan ske på vores hjemmeside.
Forårsturneringen
Vi vil igen i år afholde Forårsturneringen. Det sker den 27. februar på ASV Horsens. Forårsturneringen er en guldturnering.
Turneringen er åben for alle.
Yderligere oplysninger om Forårsturneringen og tilmelding til denne, kan ske på vores hjemmeside.
HBC
Vi er opmærksomme på, at der er mange af vore meldekort, der er meget fedtede og slidte. Vi forsøger at få disse
meldekort udskiftet. Vi har udskiftet en del, men der er stadig sæt, som bør udskiftes. Det er selvfølgelig stadig tilladt at
tage sine egne meldekort med.
Horsens Bridgecenter ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Samtidig vil vi gerne takke alle for den forståelse og opbakning I har givet os. Den er meget vigtig og giver bestyrelserne og
spilleudvalgene m.v. mod og lyst til at fortsætte det arbejde, der er igangsat.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

