Nyhedsbrev fra
Horsens Bridgecenter
Foråret 2021
Det blev også en kaotisk afslutning på sæson 2020/2021. Corona krisen medførte, at vi igen i december 2020 måtte lukke
Centret inklusivt bridgeundervisningen og bridgeturneringerne meget brat. Vi har fra starten af krisen fulgt de
retningslinjer, som regeringen og DBf er kommet med.
Efter en lang og indelukket vinter og forår ser det nu ud til, at der er lys for enden af tunnellen. Vi er nu begyndt at
planlægge fremtiden. Der blev den 22. april 2021 afholdt bestyrelsesmøde i HBC med deltagelse af Horsens Bridgeklub af
2017. En genåbning af landet er nu begyndt. Om alt går vel, håber vi at kunne genåbne Centret efter Pinse. Betingelsen er
dog, at forsamlingsforbudet hæves til minimum 50 personer. Vi skal nok forvente, at der i forbindelse med genåbningen vil
blive stillet krav om f.eks. Coronapas, afspritning og mange af de andre ting, som vi efterhånden har vænnet os til. Vi vil
selvfølgelig til enhver tid følge de retningslinjer som sundhedsstyrelsen udstikker. Vi vil på vores hjemmeside oplyse om
givne retningslinjer før Centret genåbnes, så alle har mulighed for at forholde sig til disse.
Vi vil gerne have en tilbagemelding fra jer om du/I vil deltage i forbindelse med ovenstående genåbning. Vi forventer at
afholde en én dags genåbningsturnering med champagne og fine præmier.
Generalforsamlingen i Horsens Bridgeklub af 2017
Det forventes at der afholdes generalforsamling i Horsens Bridgeklub af 2017 torsdag den 2. september 2021, hvis
forholdene tillader det. Nærmere oplysninger vil blive oplyst senere.
Sommerens Åbne Huse
Vi håber at kunne åbne Centret efter Pinse, dvs. i slutningen af maj 2021. Vi starter med at afholde Åbne Huse mandag og
torsdag, hvis forholdene tillader det. Vi følger regeringens og DBf’s anbefalinger og starter op, når de mener, at det er
forsvarligt. Vi er godt klar over, at der er mange, som savner spilleaftnerne, men vi skal selvfølgeligt åbne på en forsvarlig
måde. Prisen pr. spilleaften bliver som sidste år 50 kr. Der vil blive mulighed for at købe10-turskort til 450 kr. Kortet kan
bruges både mandag og torsdag.
Tilmelding til den nye sæson
Vi har vedhæftet et tilmeldingsskema til den nye sæson, som starter i begyndelsen af september. Vi vil gerne have, at I
tilmelder jer så tidligt som muligt, så vi kan starte planlægningen af næste sæson. Forhåbentligt bliver det en sæson uden
nedlukning af landet og med mange spille glade medlemmer.
Bridgeundervisningen i næste sæson
Undervisningen kommer til at foregå onsdag aften fra kl. 19:00 til 22:00.
Vi håber, der er mange af de sidste to års elever, som ønsker at genoptage undervisningen. Vi håber selvfølgeligt også, at vi
kan tiltrække mange nye elever. Der vil blive en differentieret undervisning for både nybegyndere og øvede.
Bridgeundervisningen tilrettelægges således, at alle får en god oplevelse ud af det. Vi håber også, at de tidligere elever vil
melde sig ind i én af klubbene og være en del af turneringsspillerne.
Fredagsbridge
Vi forventer også at starte fredagsbridgen op efter Pinse. Fredagsbridgen vil som tidligere foregå fredag eftermiddag og på
samme betingelser som tidligere. Vi sluttede af med at have en rigtig god tilslutning. Det er vi meget glade for og håber, at
vi kan fortsætte succesen i den kommende sæson.
HBC og Horsens Bridgeklub af 2017 ønsker alle en rigtig god sommer med håbet om, at vi alle mødes i den nye sæson.
Samtidig vil vi gerne takke for den opbakning, I har givet os i denne svære krisetid. Vi vil forsøge at gøre vort bedste til, at
vi alle kommer godt igennem krisen.
Vi vil holde jer alle opdateret via vores hjemmeside.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

