Til våre medlemmer og øvrige bridgevenner
VI starter opp med spilling på omsorgssenteret igjen torsdag 9. september og mandag 13. september.
Etter en lang periode med koronarestriksjoner har styret nå blitt enige om at vi starter opp med spilling i
klubbregi siden vi har fått tilgang til våre gamle spillelokaler igjen.
For at dette skal være mulig må vi presisere at styret vil kreve at vi følger de til enhver tid gjeldende
smittevernregler som Bridgeforbundet anbefaler/ pålegger klubben.
Siste oppdatering fra NBF er fra 18. juni:
Det begynner å komme mindre lempinger på avstandsanbefalingen, men denne er ikke sterk nok til at
NBF ønsker å fravike vår smittevernprotokoll. Så vi anbefaler fortsatt store bord, fulldublering, personlige
meldebokser, håndvask og - desinfisering og registrering av deltakere. Det er trolig at noe av dette kan
lempes på når ordinær sesong starter 1. september.
Pr. i dag (30. august) er det ikke kommet noen endringer i disse rådene fra forbundet.
Styret forventer ellers at de som møter opp viser hensyn og er bevisste på egen helsetilstand.
Disse reglene vil også gjelde for spilling på mandager og derfor tar vi i bruk bridgemate i begynnelsen.
Vi er usikre på fremmøtet i begynnelsen så vi starter opp med 7 fulldubletter de to første spillekveldene og
så får vi justere oss inn etter hvert når vi ser hvor mange bord vi kan forvente på spillekveldene våre.


Styret gikk ellers igjennom revidert regnskap for 2020 og kan konstatere at vi har positiv bunnlinje.



Klubben er også forespurt om å arrangere KM Mix nå i høst og etter samråd med kretslederen er
det besluttet at arrangementet blir på Heimklang lørdag 13. november.



Vi har også bestilt Heimklang til lørdag 11. desember for julebridge i en kombinasjon med en
markering av klubbens 25-års jubileum. Mer informasjon kommer, men sett av hele dagen!



Ellers minner vi om at 3. og 4. divisjon i spiller sin første helg den 6. og 7. november i Lyngdal.

Avslutningsvis må vi for ordens skyld ta det forbehold at alle våre planer forutsetter at smittesituasjonen
tillater oss å gjennomføre de arrangementene som vi har informert om.
VELKOMMEN TILBAKE!

