Kære alle IBK’ere
Velkommen til en ny sæson i Coronaens tegn.
Her kommer lidt orientering vedr. Coronatiltag, altså retningslinjer vi beder medlemmerne følge de
enkelte aftener, herunder en ny bordopstilling, som vil fremgå af det dokument, der følger mail til
oprydningsholdene. Der er også lidt om betaling for kaffe, øl/vand eller substitutter, og så endelig lidt
om bridge på generalforsamlingsaften og evt. afmelding til generalforsamlingsbridge.

Vi har i bestyrelsen besluttet at afvikle alle holdkampe, inklusiv finale i efteråret. Årsagen hertil er, at det
giver færrest mulige kontakter på en aften. Vi er spændte på, om vi kan afholde damepar og mixpar i
forårs sæsonen. Vi har bestilt festsalen til d. 10. januar til damepar. Rødovregård er i øjeblikket ikke
tilgængelig. Vi spiller ikke klubsølv, som plejer at ligge i november, fordi vi vælger et forsigtighedsprincip.
Kaffen hentes ved serveringsborde og drikkes ved spillebordet, så der skal ikke opsættes det sædvanlige
langbord.
Jytte går ikke rundt og kradser penge ind, man betaler med mobilepay ellers kontant i kassen. Hvis der
stadig er nogen, som ikke ved hvordan man gør med mobilepay, vil både Allan, Jon og undertegnede
meget gerne hjælpe med at installere. Det kræver selvfølgelig en mobiltelefon med internet og skærm.
Har man substitut på, betaler man for substitutten, enten på aftenen eller forlods, hvis man ikke selv er til
stede. Det koster kr. 30 for en substitut og kr. 60 for et par. Det dækker kaffe og en øl/eller vand til hver
substitut.
Hvis du/I ikke kommer til generalforsamling eller ikke vil spille bridge den aften, så meld afbud til
Jon eller undertegnede.
Generalforsamling starter 18.45. man sidder ved de borde, hvor man skal spille aftenens turnering. Der er
kaffe umiddelbart efter generalforsamlingen og derefter en Mitchel turnering opdelt i rækker. Nord/syd
og øst/vest vil være seedet efter handicap.
Nendenfor kommer retningslinjer vedr. Corona på de enkelte holdspilleaftener:

Afvikling af en klubaften i forhold til Corona mens vi spiller hold.









Inden aftenens begyndelse af-spritter turneringsledelsen de håndtag, som benyttes.
Inden kampstart vaskes hænder eller sprittes hænder.
Hold generelt afstand og vent til der er plads, når man fx skal hente kaffe eller andet. Lad
være at læne dig ind over bridgebordet.
Føler du dig sløj, så bliv hjemme.
Nys i ærmet
Der er 3 ens kaffeborde, der alle har kopper, servietter, mælk, fløde og kage. Inden man
henter kaffe af-spritter eller vasker man hænder. Mælk og fløde skal forblive på
serveringsbordene.
Hold afstand, når du henter kaffe














Al betaling foregår med mobilepay eller kontant i kassen. Jytte modtager og henter ikke
penge. Husk at betale for dine substitutter helst forlods eller gangen efter. (det er nemt
med mobilepay, kr. 30 for en substitut, kr. 60 for et par).
Brug gerne mundbind eller visir (ikke et krav, det kan måske pga. påbud blive krav
senere).
Der er håndsprit på bordene. På hvert spillebord placeres en pose med to spritservietter.
Disse anvendes til at af-spritte bord samt stolerygge inden start af 1. halvlej og inden
start af 2. halvlej. Servietterne udleveres i en plasticpose og smides ud, når kampen er slut
Det hold, som har udebane, tager deres meldekasser med efter pausen, så alle bruger de
samme hele aftenen.
Når man er færdig med at drikke kaffe, stilles kaffekopper og lign. tilbage på
kaffebordene.
Der vaskes hænder eller af-sprittes hænder inden man starter op igen.
NB: Ved generalforsamlingsbridgen sprittes bord og øst/vest stolerygge efter hver runde.
Øst/vest tager deres meldekasser med sig. Der er mulighed for at skrive en poster og
sætte på sin meldekasse, så man kan genkende den. I øvrigt gælder de samme regler som
ovenfor.
Vask eller sprit hænder inden ny runde.
Spørg gerne om meldinger i stedet for at kigge i systemkort. Husk at give fyldestgørende
forklaring.

Mange bridgehilsener
Jørgen

