Svinninge Bridgeklubs Generalforsamling 18-04-2012
FORMANDSBERETNING:
Vi er nu nået til afslutningen på den 54. sæson.
Svinninge bridgeklub har nu 84 medlemmer mod 93 ved samme tidspunkt sidste år.

Klubbens turneringer:
Par:

52 spillere har deltaget i efteråret og foråret.
1 fembords og 2 firbords
Turneringen vandtes i år af Anne Grete Svare – Preben Jakobsen.

Hold:

I holdturneringen har vi været 3 x 4 holds rækker, hvilket er helt perfekt.
23. november blev holdturneringsrunden aflyst pga. valg, den blev i stedet spillet
d. 14. december

TirsdagsKlubben

40 spillere der alle har kæmpet og hygget sig gevaldigt.
Vindere blev Ester og Hans Fisker.

Distriktsturneringer
Distr.

Åben par:

Rødt etui:

I år deltog 5 par med spillere fra Svinninge. Heidi og Per Quist Nielsen blev nr. 3 og
er klar til DM i Vingsted, det samme er Ole Svinth som spillede med en makker
fra Slagelse de blev nr. 6.
Heidi og Per Quist Nielsen blev flot nr. 1

Senior-Par:

I år deltog 3 par med spillere fra Svinninge. Ole Svinth-Svend Stenhøj blev nr. 3

Damepar:

5 par deltog. Nr. 3 blev Hanne Knudsen-Elise Nygaard som dermed har kvalificeret
sig til DM

Mix-Par:

I distriktsfinalen som spilles på søndag deltager 7 par med spillere fra Svinninge.

MellemRække 2y:

Ole Svinths hold med Hans Ulrik, Svend Stenhøj og Lene Holst blev flot nr. 2.
Thomas Nielsens hold med Hans Henrik Jensen, Claus Moesgaard og John Munk
blev nr. 10 og blev hængende.

Serie 1:

Henrik Olsens hold med Carl Weber, Anne Grete Svare og Preben Jakobsen vandt
serie 1 og rykker op i mellemrække 2, Stort tillykke, Ivar Petersens hold med Kirsten
Westberg, Heidi og Per Quist Nielsen blev nr. 5. Hanne Knudsens hold med Kirsten
Klæbel, Elise Nygaard og Birgitte Sørensen blev nr. 11 og bliver i serie 1.

Serie 2.

Maja Holst med spillere fra Kalundborg sluttede på en flot 2. plads

Klubhold:

1 hold fra Svinninge deltog i distriktsfinalen. Ole Svinth, Hans Ulrik, Svend Stenhøj
og Lene Holst blev nr. 3 ud af 6 hold. Thomas Nielsen stillede op på et hold fra
Kalundborg der blev nr. 2

Pokalturn.

3 hold deltog Per Granlunds hold med Lene Holst, Hans Ulrik og Ole Svinth røg ud i
3. runde, Henrik Olsen hold med Carl Weber, Anne Grete Svare og Preben Jakobsen
røg ud i 4. runde, Hans Henrik Jensens hold med Thomas Nielsen, Claus Moesgaard
og John Munk er stadig med i 5. runde, hvor de skal møde et hold fra Odense, godt
gået og held og lykke.

Top 16

De flittigst scorende spillere blev i år Ole Svinth og Carl Weber Johansen med hver
303 bronzepoint.
Sidste sæsons vinder af TOP 16 turneringen blev Hanne Melin.
Top 16 spilles onsdag d. 25. april, hos Ole og Hanne, Drosselvej 6 i Jyderup. Kl. 19

Spillested

Klubben har fået en fantastisk god behandling af halinspektør Aage og Karin.
I tirsdagsklubben har det et par gange været koldt, det håber jeg er på plads nu

Fremover kan vi ikke starte før kl. 19.30, det er ikke halinspektørens skyld. I
holdturneringen ændrer vi så der kun spilles 28 spil og derved spares en halv time.
Tirsdagsklubben:
Tirsdagsklubben(Birthe Sørensen) har i år fået lavet et regnskab, som det blev
forlangt på sidste års generalforsamling, Flemming Larsen er blevet kontaktperson
ved tilmeldinger og styring af substitutter i stedet for Birthe Sørensen som har stået
for det i mange år, Arne Larsen står for turneringerne, regnskabet går ind i
hovedklubben som Gitte styrer. Kontingentet til hovedklubben bliver det samme som
sidste år og med i det beløb spilles der om bronzepoint.
Præmier:

Fremover bliver der ikke slutpræmier til nr. 1, 2 og 3 ved sæsonafslutningen.
Det koster klubben ca. 1600 kr. med præmierne. I stedet sættes kontingentet 15 kr.
ned pr. halvsæson. Der bliver uddelt 118 flasker fra vin point. Der ingen der har
optjent mere end 4 flasker. Da det generelt er dem der ligger i toppen af rækkerne
der også får vin point, synes vi i bestyrelsen der er nogle der får for mange præmier

Kortblandemaskine:
Indtil nytår var det Jyderup Bridgeklub der stod for kortlægningen, derefter overtog
Svinninge. Tak til kortlæggerne, det gik rigtig godt, Henrik Olsen, Carl Weber
Johansen, Anne Marie Laursen, Bjarne Schou, Flemming Larsen, Birthe og Arne
Larsen, Kristian Gregersen og Erik Nielsen og jeg har også selv været med.
Svinninge bridgeklubs hjemmeside
Niels Jørgen Jensen har stået for den flotte og overskuelige hjemmeside med godt
indhold.
Medlemmerne er velkomne til at komme med indlæg til hjemmesiden.
Tilmelding over hjemmeside:
For at spare for den dyre porto ved udsendelse til ny sæson, sker udsendelsen fremover
ved hjælp af mails, hvor det er muligt. Efter lidt begyndervanskeligheder lykkedes det
perfekt til sidst. Husk at give besked ved ændring af mail. Angående betaling af
kontingent må man meget gerne betale hele beløbet af en gang, men man kan også dele
det over 2 gange.
Der betales over netbank eller til vores kasserer Gitte.
Begyndere

Vi vil forsøge at lave undervisning til næste sæson.

Distriktets generalforsamling afholdes i Slagelse bridgecenter Sverigesvej 7, onsdag d. 9. maj kl. 19.
Man kan bare møde op, men der er tilmelding, hvis man vil have kaffe og ostemad.
4 fra Svinninge bridgeklub har stemmeret.
Ros
Til bestyrelsen for et godt samarbejde. En stor og rigtig god arbejdsindsats.
Tak til dem som kommer tidligt og hjælper til.
Tak til dem der rydder op, det er nu jer alle sammen, jeg er imponeret af hvor godt det går.
Tak til alle der selv skaffer substitutter.
En speciel tak til Maja Holst som skaffer substitutter fra Kalundborg.
Tak til Ole Svinth for hjælp som turneringsleder.
Tak til Hanne Knudsen og Ole Svinth fordi de er så flinke at lægge deres hus til TOP 16.
Den nye sæson starter onsdag den 5. september med holdturnering og par 12. september.
Håber I alle fortsætter næste sæson, og hvis i kender nogen eller hører om nogen, der gerne vil
spille i klubben, er de meget velkomne. Hvis I mangler 1 makker eller 1 par til hold, så spørg evt.
mig, det kan være jeg har nogle emner I kan spørge.

Tak for i år.
Og ha´ en god sommer.

