
Intro til Torsdags Bridge 4.september 
 
Velkommen til ny sæson her i Torsdags Bridge på en varm sommerdag. Hallen 
accepterer vi har alm. postevand med til at drikke. Senere vil også blive sat en 
vandpost op.   
Vi siger velkommen til syv nye medlemmer til sæsonen: Bodil Dyrby, Lis Nielsen, 
Kirsten Nielsen, Bodil Juul, Jytte Olesen, Troels Sams og Pia Mortensen.  Vil I lige 
rejse jer og hilse. Jeg beder de gamle medlemmer tage rigtig godt imod de nye. 
Hvis I, der er nye, bliver behandlet rigtig skidt, må I komme og sige det til mig.  
Vi er således 52 medlemmer, som er ny rekord og har fyldt de 13 borde, hvor vi 
spiller i 3 rækker med 7 runder i alt 28 spil. Fembords er afkortet så det passer 
med 4 spil i hver runde. Der er godt nok 2 par, der ikke møder hinanden, men 
det bliver der kompenseret for i de følgende startopstillinger. Vi har kaffepause 
efter 3 runde. Pas på vore bridgeborde, kun med 2 år på bagen og de skulle 
gerne stadigvæk se pæne ud. Hvis du er gangbesværet kan kaffen tages med 
herind i spillelokalet, og du kan selvfølgelig gerne sidde ved bordet i pausen, 
men tag et par servietter at stille koppen på. Det tilstræbes også, at der luftes 
ud i spille lokalet i  pausen. Alle bridgeklubber vil gerne bevare deres materiel og 
det vil Torsdags Bridge også. Så lad være med at sætte tommelfingeren i 
meldekort eller kort, så de ligefrem bøjer. 
Af indbydelser har jeg modtaget en bridgeundervisning på Gerlev Idræts højskole 
den 27.september med temaet "Meld bedre i defensiven". Prisen er 350 kr. der 
dækker undervisningen, frokost samt kaffe og kage. Opslag kan ses her i 
pausen.  
Eller vi jeg påpege at du altid kan finde de sidst aktuelle turneringer i 
Vestsjællands distrikt på opslagstavlen for vor hjemmeside. 
 
Substitutter har vi 3 af i dag, tak for deltagelsen. Gør opmærksom på, at 
substitutlisten findes på den lukkede blog-medlemsside, hvor du har adgang med 
din mailadresse som login samt password: torsdag1330. Meddel enten til Lars-
Ove eller mig, hvem du har fundet som substitut, så vi kan få registreret data så 
tidlig som muligt eller senest onsdag. Det vil også hjælpe andre til at se, hvilke 
substitutter, der endnu er ledige. 
 
Håber at alle har fået betalt kontingent. Ellers kan du også få det klaret næste 
gang. 
 
Arne er fortsat turneringsleder. Det er vigtigt, at du tilkalder ham, hvis der er 
uregelmæssigheder under meldinger og spil. Hvis du vil appellere kendelsen, kan 
det gøres med en blanket, hvor bestyrelsen gerne vil afgøre sagen. Husk at 
senest halv time efter vi er færdige med alle resultater at gøre opmærksom på at 
der ønskes appel. Her skal modparten i kendelsen også have mulighed for at 
beskrive deres situation i sagen. Appel dokumentet ligger fremme ved pc’en. 
 
Lige inden vi går i gang vil jeg gøre opmærksom på at den 6.november kan vi 
ikke spille bridge i hallen, da der kommer et helt symfoniorkester denne torsdag. 
Hallen har været meget behjælpelig og vi kan forlænge sæsonen til 
18.december, hvis vi ønsker dette. Vi tager en afstemning om det næste gang. 
 
 
God bridge 


