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Schackklubben Rockaden flyttar hit i slutet av augusti. Rockaden håller till på nedervåningen
och vi på övervåningen. Men vi kan använda toaletterna där nere och även spela bridge när
inte Rockaden har någon aktivitet. Självklart kan besökare till Björken som har behov av vår
hissanordning göra entré via Rockadens lokal. En kväll i veckan kommer Rockaden att ha
några schackbord igång även på övervåningen. Styrelsen tror att förutom lägre lokalkostnader kan vi få en positiv effekt av att fler personer besöker bridgelokalen.
En Rullstolslift ska installeras istället för nuvarande stolhiss. En platta viks ner där man kan
rulla upp en rullstol (eller bara ställa sig på plattan om kroppen inte gillar trappor).
Ett knapptryck så åker plattan upp , nästa knapp så viker plattan upp sig mot väggen.
Liften är beställd och bytet görs förhoppningsvis i slutet av juni. Investeringen har
finansierats till en tredjedel av Norrbacka-Eugeniastiftelsen (Ann-Charlotte Nilsson har
skickat ut ett gäng bidragsansökningar, denna beviljades).
Medlemsutvecklingen i hela Bridge-Sverige pekar svagt nedåt, så även i vår klubb. Förutom
att jobba med trivselfrågor, så att våra nuvarande medlemmar blir kvar, måste vi satsa ännu
hårdare på rekrytering och utbildning. Styrelsen planerar att försöka få igång två
nybörjarkurser i september, en på måndagkvällar kl 18 och en på dagtid, onsdagar kl 13 .
Parallellt med nybörjarkurs ska även fortsättningskurs gå på kvällstid måndagar. När man ska
lära sig vårt kära spel finns många svårigheter. Deltagarna har behov att ställa frågor ganska
ofta, då måste det finnas någon tillhands. Dessutom behöver borden fyllas ut så det blir fyra
vid varje bord. Utbildningsverksamheten handlar ju om klubbens långsiktiga överlevnad.
Är du beredd att stötta rekryteringen genom din närvaro ?
Årets Bridgevecka går av stapeln 1 – 6 juli. Det blir ganska långa öppettider för fiket och
bemanningen är inte helt lätt men Kicki Nordin har schemat klart. Nu jobbar Kicki med
bemanningen under höstens helgtävlingar, känner du dig manad prata med henne.
Lördag den 1 juni är det dags för Våravslutning på klubben. Detta år finns möjlighet att
framåt kvällskvisten titta på en BBO-sändning från SM Lag-finalen med Peder Linder som
kommentator. I enlighet med traditionen blir det även ett lotteri, om du har ett bidrag till
prisbordet så blir Odd Stokka jätteglad.
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