Sortland Bridgeklubb
-stiftet 1945.
Hei til alle våre spillere!

Sortland, den 12. mai 2020.

DET GJELDER CORONA:

Det er kanskje mange av dere som lurer på hvordan det blir med spillekveldene i tiden fremover.
Grunnet alle restriksjoner, som ble iverksatt 12. mars, har det selvsagt ikke vært mulig å treffes til
klubbspilling. Når vi i tillegg, naturlig nok, fikk beskjed fra BK at kantina ble stengt ut april, så sendte
vi ut SMS om at bridgekveldene måtte utgå.
Når det gjelder oppstart av spillekvelder, så har NBF – på sin hjemmeside – lagt ut fyldig info i sakens
anledning. Denne info er 3 tettskrevne sider med advarsler og forbehold klubbledelsen må forholde
seg til for gjennomføring av spillekveld.
Det er så utrolig mye man må forholde seg til – både før, under og etter spillingen. For å gjennomføre
en klubbkveld vil dette medføre store utfordringer (Les info på NBF’s hjemmeside.)
Et annet tungtveiende argument er at nesten 50 % av våre medlemmer er i risikogruppen 65 +.
I tillegg til dette har vi vært i kontakt med SE for å få status på kantina – og den er enkel: Stengt til
over sommeren. Om stengt til over sommeren menes ultimo juli eller august vet vi på nåværende
tidspunkt ikke noe om. Selvsagt opptar vi spillingen så snart vi får ”grønt lys” fra utleier.
Styret i klubben har diskutert denne sak og funnet ut at vi ikke kan regne med å få leie kantina før ca.
1.september – altså må Sommerbridgen utgå. Med andre ord - vi kan ikke treffes til bridgespill før
denne dato.
Vi beklager sterkt at vi er nødt til å ta denne avgjørelse, men håper at dere får ”døyvd” den verste
smerte ved å spille på BBO – hvilket jo mange gjør allerede, men dette er jo langt fra det samme som
å treffes til ukentlig dyst i spillelokalet.
Hvis/dersom noe positivt skjer underveis vil vi kamme tilbake med ny info.
Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske dere en fin 17.mai med litt bedre temperatur – akkurat
nå er det ikke særlig trivelig, men bak skyen skinner solen.
Masse bridgehilsener fra alle oss i
Styret.
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