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Corona Sæsonen 2020/21 har desværre været præget temmelig meget af coronapandemien. 

Det startede allerede i foregående sæson, hvor forårssæsonen måttet afbrydes, inden 

den var færdigspillet. Det resulterede også i, at klubbens årlige generalforsamling måtte 

udskydes p.g.a. forsamlingsrestriktioner. Derfor blev generalforsamlingen først 

gennemført d. 13. august, hvilket bevirkede at den nye bestyrelse måtte arbejde på 

højtryk for at få den nye sæson tilrettelagt. 

 Med bestyrelsens arbejde og hjælp fra en del frivillige lykkedes det stort set problemfrit 

at få det til at fungere, dog med nogle nødvendige ændringer p.g.a. den verserende 

pandami. Eksempelvis måtte vi gøre det således, at det kun var 2/3, der måtte møde op 

ved hver spilledag. Vi måtte også undlade at servere kaffe/the og brød. Til det skal der 

lyde en stor tak til jer medlemmer for jeres forståelse for denne situation.  

 Desværre viste det sig dog at sæsonen måtte afbrydes fuldstændig allerede efter 3 uger. 

Det var naturligvis til stor ærgrelse for både bestyrelsen og klubbens medlemmer. 

Undervisning Ved sæsonstarten tilbød vi undervisning i Nordisk Standard bog 1 og bog 2. Undervisning 

i bog 1 foregik onsdag aften, hvor der desværre kun var tilmeldt 4 personer. 

Undervisningen i bog 2 torsdag formiddag havde 30 deltagere. 

 Desværre måtte vi også stoppe undervisningen efter blot et par undervisningsdage 

p.g.a. coronapandemien. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at de der ønsker at 

deltage i det samme kursus, som de blev afbrudt i ikke skal betale for undervisningen i 

denne sæson. Det forudsætter selvfølgelig, at de nåede at betale for undervisningen i 

sidste sæson. 

Kontingent Vi nåede at opkræve kontingent for efteråret 2020, inden klubben blev lukket for resten 

af sæsonen. I bestyrelsen drøftede vi, hvad vi skulle gøre for forårssæsonen m.h.t. 

opkrævning af kontingent. I den forbindelse søgte vi om at blive fritaget for at betale 

husleje i Buen 11, da vi jo ikke havde mulighed for at benyttet lokalerne. Dette blev 

bevilget af Domea, som var enig med os i vores forespørgsel. Besparelsen af denne store 

udgift gjorde, at vi kunne undlade at opkræve kontingent for foråret 2021, hvilket vi 

også sendte meddelelse ud til medlemmerne om. 

BBO P.g.a. at vi ikke kunne mødes for at spille bridge, tog vi kontakt til flere andre klubber for 

at indgå et samarbejde om at spille bridge via internettet. Dette samarbejde blev hurtigt 

etableret mellem klubberne fra Brønderslev, Vrå, Sæby, Frederikshavn, Hirtshals og 

Hjørring. Det var især klubberne fra Hirtshals, Frederikshavn og Hjørring, der kom til at 

stå for at arrangere turneringer på BBO, Bridge Base Online. Frederikshavn stod for 

mandag aften, Hirtshals stod for tirsdag aften og Hjørring stod for torsdag aften. I 

starten var der ikke så mange, der deltog. Men efterhånden som ugerne gik kom der 

flere og flere til. Da vi nærmede os sommerferien ebbede det dog igen ud med 

deltagerantallet, hvilket jo er helt naturligt. Derfor droslede vi ned til kun at spille på 

BBO om mandagen i en periode, inden vi stoppede helt. 
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Sommerbridge Vi har i juni og august arrangeret sommerbridge hver tirsdag aften. Det er primært 

Henning Langbak og Tina Jensen, der har stået for at få arrangeret det. Men de har også 

haft god hjælp fra Inger Jakobsen alle aftener. I juni måned er det Jens Kvorning og 

Carsten Holst, der har stået for kortlægningen. I august måned er det Inger Jakobsen og 

Rene Lundberg Svendsen, der har lagt kortene. 

Kortlægning Da vi i sidste sæson oprettede en syvende ugentlig turnering onsdag formiddag, 

vurderede vi, at det nu var på tide at få oplært et par ekstra personer i at lægge kort. 

Det er temmelig mange kort, der skal lægges hver uge. Derfor indkøbte klubben endnu 

en kortlægningsmaskine til denne opgave. Jens Kvorning og Carsten Holst har fået 

oplært Inger Jakobsen og René Lundberg Svendsen således, at der er 4 faste personer, 

der lægger kortene hver uge. Herud over kan Henning Langbak og jeg selv også hjælpe 

til, hvis der skulle opstå et behov for det. På den måde mener jeg at klubben er rigtig 

godt kørende med denne opgave. 

Bridgebladet Normalt kan bridgebladet fra Danmarks Bridgeforbund afhentes i klubben på de dage, 

man spiller bridge. Det har vi være udelukket fra. I de måneder, hvor bladet er 

udkommet i fysisk form, har vi haft to medlemmer, der har stået for omdelingen af 

bladet inden for bygrænsen i Hjørring. Det er Jette Nielsen og Bente Jensen. Det er jeg 

helt sikker på, at klubbens medlemmer har sat stor pris på. For de medlemmer der bor 

uden for bygrænsen, har Inger Jakobsen stået for håndteringen til dem. En stor tak til 

alle tre for at I stillede jer til rådighed. 

Fødselsdagsvin Vi har tradition i klubben for at give en lille vingave til de medlemmer, der har rund 

fødselsdag. Dette har vi i denne sæson ikke forsømt. I modsætning til normale forhold, 

hvor man får vinen udleveret i klubben, har vi valgt at køre ud med det. Vi har forsøgt at 

komme omkring på selve fødselsdagen. Det har dog ikke været muligt i alle tilfælde. 

Udbringningen af vinen er blevet foretaget af Ulrich Pedersen og undertegne. 

Turneringsledere Vi har i klubben behov for, at der er en turneringsleder til stede ved hver turnering vi 

spiller. Da vi i klubben spiller 7 turneringer hver uge, har vi i princippet brug for lige så 

mange turneringsledere. Danmarks Bridgeforbund uddanner i samarbejde med 

distrikterne turneringsledere, som er i stand til at forestå denne opgave. I vores klub har 

vi de seneste år benyttet os af 3 uddannede turneringsledere, Lea Rottbøl, Gitta 

Lauritsen og Jørgen Solsig Nielsen, som desværre er gået bort. Herud over har Henning 

Langbak også virket som turneringsleder. Vi har været rigtig glade for jer alle fire. 

Fremadrettet er det dog mit håb, at der er flere, der kunne tænke sig at tage 

uddannelsen som turneringsleder, så vi bliver godt besat på dette område også. 

Bestyrelsen vil tage initiativ til, at det kommer til at ske. 
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Medlemstal Coronatiden har desværre gjort et stort indhug på klubbens medlemstal. På sidste års 

generalforsamling var medlemstallet 261 fordelt på primære-, sekundære- og 

kursusmedlemmer. P.t. er dette medlemstal desværre faldet til 220. Det er altså en 

tilbagegang på ikke mindre end 41 medlemmer, som er stoppet af forskellige årsager. 

Det kan vi som klub ikke blive ved med at se på, uden at vi gør noget aktivt ved det. 

Hvad vi kan/vil gøre, vil jeg komme ind på i punkt 5 på dagsordenen. 

Hjemmeside Husk at holde jer orienteret på klubbens hjemmeside. Vi sørger hele tiden for at skrive 

så præcist som muligt, hvad der sker i klubben og hvad man kan og skal sørge for at gøre 

på bestemte tidspunkter. Sideløbende med opdatering af hjemmesiden, skriver vi også 

jævnligt ud til jer via mail. 

 

I årets løb har vi lavet en medlemsliste med portrætfotos. Det hjælper i hvert fald mig 

selv til hurtigere at lære klubbens medlemmer at kende. Jeg håber også det er til gavn 

for andre medlemmer. Det er lavet således, at man SKAL være logget på siden, for at 

man kan se medlemslisten med foto. Det er altså kun klubbens medlemmer, der har 

denne mulighed. Det er også sådan, at man kun kan se listen, hvis man selv har indsendt 

sit foto. Jeg vil dog opfordre alle til at indsende et foto af sig selv, også selv om man ikke 

synes, at man selv har behovet for at se listen. 

Bestyrelsesmøder Selv om der ikke har være mulighed for at spille bridge på normale vilkår, har 

bestyrelsen dog ikke ligget helt stille. Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder. På vores første 

bestyrelsesmøde konstituerede vi os. Herud over fordelte vi alle de praktiske opgaver, 

som skal udføres iblandt os alle syv. 

Desuden tog vi kontakt til nogle af klubbens mange medlemmer, som heldigvis gerne vil 

gøre en ekstra indsats. Jeg vil ikke nævne alle her og nu, men vil opfordre jer til at se 

oversigten over, hvem der gør hvad, inde på vores hjemmeside. Tak til alle, der giver et 

nap med, når der skal gøres en indsats. 

 Vi har desuden holdt mange møder vedr. vores mulige nye bridgehus, som jeg vil 

komme nærmere ind på under punkt 5. 

 

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til hele bestyrelsen for jeres engagement i en svær coronatid. I har 

været en stor fornøjelse at arbejde sammen med.  

 

Anders Wraagaard Pedersen 

formand 


