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Velkommen til ny sæson i Torsdag Bridge. Nyt medlem er Birgitte Daugaard, 
som tidligere har spillet som substitut. Tilmeldt 48 medlemmer, som vi synes 
passer optimalt, så kan vi arrangere 3 rækker med 4 borde med ens 
rundeskift. Jeg opfordrer til, at talestrømmen begrænses, mens der spilles og 
bridge uret viser grønne tal. Ikke mindst i sidste runde, hvor materiel og 
bridgemate kan afleveres forsigtigt og stille, når man er færdig. De sidste 
skulle gerne have den fornødne ro til at gennemføre spillet. 
 
Håber de fleste har fået betalt kontingent. Hvis der er tvivl om, hvilket beløb, 
der skal betales, kontakt kassereren Lars-Ove i pausen, så det rigtige beløb 
kan indbetales helst via netbank, men selvfølgelig også kontant. 
 
Vi har fået nye meldekasser, der krævede nyt beslag på bordene. Tak til Arne 
og Lars-Ove, der har brugt tid og kræfter på monteringen.  
Nu vi taler om borde, vil vi gerne have et par stykker, der kan hjælpe med at 
sætte borde op. Giv besked til Lars-Ove, hvis du kan hjælpe.  
Ud over nye meldekasser har vi fået nye kort. Kræver nok, at de skal blandes 
en ekstra gang, så vi ikke får helt urimelige kortfordelinger. 
Husk at behandle både meldekort og spillekort meget ordentligt og forsigtigt, 
så de ikke bøjer eller får æseløre med det samme.  
 
Startlisten er næsten som vi sluttede med op- og nedrykninger. I efteråret 
spiller vi 3 afdelinger af 2 gange 4 sektioner og 1 gang med 5 sektioner. I dag 
har vi 3 substitutter, der hjælper os. Tak for det. Med hensyn til substitutlisten 
er den opdateret og kan nås på medlemssiden på Torsdags Bridge. Hvis du 
ikke kan få adgang, må du lige skrive en mail til mig. Så vil jeg nulstille din 
adgangskode.  
Turneringsleder er Arne Larsen, der skal hidkaldes, hvis der opstår 
uregelmæssigheder og tvister undervejs. Man løser ikke problemerne selv ved 
bordet. Husk at det ikke er for at straffe, men for at skabe retfærdighed for 
spillerne. 
 
Til sidst har jeg en meddelelse fra Svinninge Bridgeklub, der til tirsdag 
eftermiddage mangler 1 par. Hvis der er et par, der gerne ville hjælpe og være 
med, så kontakt Flemming Larsen eller bridgeklubben. 
 
God bridge! 
 
Jens Lundberg 
 


