Svært at svare på. Vi må bare tage det, som det kommer. Bare vi kan komme igang igen.
Savner spil og det sociale
spille to aftener så kan egne medlemmer eventuelt bruges som sub?

Det vil være fint hvis man kan melde afbud uden at skulle sørge for substitutter og heller ikke
straffes
Kan der mon fremstilles en gennemsigtig afskærmning imellem os? Kunne rækkerne spilles
på forskellige aftner?
Vil foreslå, at medlemmerne prøver at finde tilstrækkelig med subber, så man ikke behøver
at lave om på turneringen
Holdturnering vil have den positive effekt at jeg kun er tæt på få andre mennesker på en
enkelt aften.
Nej men er det så ikke lettest med partunering
Det er op til BBC, og mange tak for et prisværdigt spørgeskema
Er ok med fleksible plan bare der er bridge
Jo færre modstandere man møder pr. aften vil nok være at foretrække
Flere substitutter/ ikke mulighed for at aftale substitut på forhånd men kun på selve dagen
når ledelsen har set hvor mange der er forhindrede, og derefter flytte rundt på de
medlemmer der kommer.
Kun hvis man skal spille enkeltaftener. Ellers må man spille med oversidder og med sub i
hold
. Undskyld jeg ikke har bedre forslag
Det er vel de færreste, som bliver syg lige inden spilleaftenen, så jeg tror ikke det er det
store problem - som det er nu, man skal være meget syg, hvis man ikke kan kontakte sin
makker.
Desværre ikke! Det vigtigste er, at spilleniveauet er jævnt med så få oversidderrunder som
muligt!
Måske plastskærme på bordene og flere sæt duplikerede kort - som så er “renset” og nylagt
til den følgende tirsdag

Kan spille på alle de nævnte tidspunkter
Kan spille både tirsdag og onsdag eftermiddag
nej, men har ikke talt med min makker
Min makker kan kun spille om aftenen
Kan kun tirsdag aften
Kan kun hele mandagen og tirsdag aften
Er passiv 21/22
Helst ikke formiddage
Er stadig på arbejdsmarkedet. Så der er kun aftenener, som kan bruges til Bridge.
Makker er arbejdsramt
Mandag og fredag kan jeg spille
Arbejder og spiller også onsdag aften - så tirsdag aften er min eneste mulighed.
både tirsdag formiddag/aften og onsdag formiddag/eftermiddag kan være muligt
Det er fint som det er..!!
jeg arbejder fortsat, så andet end aftentider dur ikke for mig
Det bliver besværligt - nærmest umuligt for mig på andre end det sædvanlige tidspunkt
Jeg arbejder 8-16
Svarene er afgivet på baggrund af min makkers situation ( arbejdsramt!)
Foretrækker eftermiddag, f.eks. fra kl. 13:00, i stedet for formiddag
allerhelst tirsdag aften
Man kan kun sætte et "kryds" men jeg kan også tirsdag eftermiddag og onsdag eftermiddag,
og begge dele passer mig fint.
med fuldtidsarbejde er det ikke muligt for mig at spille om dagen, men jeg synes, at det er en
god ide at overveje en eftermiddagsafdeling
Jeg er pt blot passivt medlem, men “plejer” st subbe nogle gange i løbet af sæsonen, og
håber også at få mulighed herfor i næste sæson.
Jeg vil gere starte 30 minutter tidligere, så det ikke bliver så sent... Et stort ønske..
Jeg er åben for åbne huse i Corona-tiden, men mine holdpaller og makker kan kun tirsdag
aften. Men tilmelding fra gang til gang vil være fint.
Spille hvornår ? Onsdag Eftermiddag eller aften.
Kan mandag, torsdag og fredag aften og indimellem om eftermiddagen, er arbejdsramt i ca.
10 år endnu.

Reelt bør tirsdag formiddag eller onsdag formiddag være at foretrække, da bordene så kan
blive stående. det kan blive svært at finde folk til at stille borde frem mere end en gang.

Kaffe og kage vil være dejligt men kan sagtens undværes
godt initiativ i her tager.
Af helbredsmæssige grunde regner vi med at stoppe - men tak initiativet alligevel
Vi kan vel selv medbringe
Har ikke talt om dette med min makker
Glæder mig til at spille igen og alle forhåbentlig har det godt.
Et tilbud om anvendelse af visir, maske, skærme, alle afspritter hænder inden hver runde,
m.v. Vi må så bare betale det det koster.
Ikke vigtigt- men det er hyggeligt
Det er da rart og hyggeligt, at klubben serverer kaffe og ind i mellem kage, men det er ikke
afgørende for at spille i Ballerup

Det vil mindske smitterisiko, hvis der ikke serveres kage og hvis vi selv kunne medbringe
kaffekrus. Desuden ville det være en rigtig god ide og beskyttelse hvis alle bærere masker
under spillet Vi sidder tæt og man kan være smittebærer længe før man har symptomer
Kan selv medbringe kaffe og brød.
Jeg har overvejet, at udføre 2 plader på kryds, ligesom mesterskabsafskærmning. det kunne
udføres i MDF plader eller X-finer, men måske også i Plexiglas? Så er det kun imellem
bordene vi skal passe på hinanden
Fortsæt det gode arbejde, det er ikke en misundelsesværdig opgave i disse tider, at “gætte
på”, hvad der er tilladt fra september og frem - samt hvor “skræmte” folk er blevet.
Jeg kan sagtens selv medbringe, men jeg synes, at det er godt med en pause...
Grøn te i pausen er fint, hvis andre gerne vil have serveret kaffe.
God arbejdslyst / pas på jer selv.
Hyggeligt med kage, specielt ved holdturnering.

