Ballerup Bridge Club – sæsonstart september 2018
www.ballerupbridge.dk
Kære medlemmer
Alle - både gamle og nye medlemmer af BBC - bydes velkommen til vores 52. sæson!
Vi er lige som sidste år 128 spillere i klubben, hvoraf flere er nye medlemmer.
Vi glæder os til at tage hul på en ny sæson med første ordinære spilleaften tirsdag den 4.
september kl. 19, i Lille Sal, Tapeten, Magleparken 5, Ballerup.
Der har været lidt uro omkring vores ret til at bruge Lille Sal, men det er der nu kommet en løsning
på, og vi forventer at ”kunne blive boende” i laaang tid fremover.
Turneringsprogrammet
lægges på vores hjemmeside fra slutningen af august, og i klublokalet fra første spilleaften.
Servering
Den første tirsdag i hver måned serveres kaffe/te og wienerbrød/kringle i pausen.
De øvrige tirsdage kun kaffe/te, så medbring eventuelt noget godt hjemmefra.
Substitutter
Ved fravær skal medlemmerne selv sørge for en substitut. Substitutlisten findes på klubbens
hjemmeside. Knud Breum vil om muligt have navnene på substitutter via mail inden spilleaftenen.
Resultaterne
offentliggøres på vores hjemmeside (normalt samme aften – med eventuel senere korrektion), og
ved opslag i klubben.
Andre turneringer
Ud over de almindelige spilleaftener arrangerer BBC i årets løb Ballerupturnering den 6. oktober,
Åben par den 8. december og Grøn- og MixedPar turneringer i starten af 2019. Der er spil for alle
spillere – også for dem, der møder op uden etui. Det er hyggelige turneringer med god bridge, fine
præmier, god frokost, kaffe/te med lidt sødt hele dagen mm. Støt op om klubben, deltag i én eller
flere af disse turneringer, og få nogle hyggelige og lærerige dage. Der kommer selvfølgelig meget
mere information om disse turneringer på hjemmesiden og på opslagstavlen i Lille Sal.
Bridgeundervisning
Igen i år tilbyder BBC undervisning. Om torsdagen underviser Helle og Poul Erik et begynderhold.
Om tirsdagen forsøger vi med et nyt koncept, hvor Anni inden selve klubaftenen underviser introklubspillere = spillere, der har gennemgået begynderkurset, og nu er ved at være klar til at spille i
klubben. Nogle af kursisterne spiller i BBC fra denne sæson, andre står på spring som passive
medlemmer.
Andre af klubbens spillere, som synes, de trænger til afpudsning af fx åbners og svarers 2.
melding, fjerde farve, Stenbergs 2 NT, kortvurdering og spilføring er også meget velkommen til at
deltage. Se yderligere på hjemmesiden og tal eventuelt med Anni om det.

HUSORDEN I BBC
Turneringsleder
En turneringsleder skal ALTID tilkaldes ved de mindste uregelmæssigheder. Udover
turneringsleder Finn Achton er der mange andre dygtige turneringsledere i klubben, så der er for
det meste en ledig turneringsleder.
Turneringslederne præsenteres en af de første spilleaftener, og kan desuden ses på hjemmesiden.
Nøgle til bridgemate
Det er ikke en turneringsleder, du skal tilkalde for at rette et godkendt resultat i bridgematen.
Mathias har en nøgle. Er han der ikke, kan du kalde ”Nøgle!” ud i rummet, så kommer én af de
andre, der kan rette for dig.
Systemkort
Det er obligatorisk at hvert par medbringer to ens systemkort.
De internationale love og etiske regler, der er godkendt af DBf, samt klubreglerne er altid
gældende. Se yderligere på vores hjemmeside.
Oprydning
Lige som tidligere år har spillerne ved hvert bord ansvaret for at rydde alt op, dvs. sætte borde og
stole på plads og lægge klubbens materialer op på bordene ved skranken.
I år uddelegerer vi desuden anden oprydning fx at lægge kortmapperne i nummerorden, lægge
kortmapper og meldekasser ind i skabene, køre stolene ind i depotet og den slags – altså både
lette og lidt tungere opgaver.
Vi håber på, at tilpas mange melder sig frivilligt til at tage tjansen; ellers bliver det efter en
turnusordning. Der kommer selvfølgelig tydelige skriftlige og illustrerede anvisninger, og der vil altid
være et par bestyrelsesmedlemmer til stede som ved, hvordan tingene skal være.

Giv klubben en hjælpende hånd
Hjælp også klubben ved at hjælpe til ved de andre turneringer, juleafslutningen, generalforsamling
og sommerbridge.
Det letter arrangementerne meget, når medlemmer fx tilbyder at komme tidligere og dække bord til
generalforsamlingen, købe morgenbrød til Ballerupturneringen, servere kaffe eller rydde op til
Åben par turnering osv.
Hvis du har forslag – måske en god idé - eller vil du gerne give en hjælpende hånd, så er du meget
velkommen: Giv blot besked til én fra bestyrelsen.

VELKOMMEN TIL NYE OG GAMLE MEDLEMMER
EN GOD BBC-SÆSON 2018-2019 VENTER OS!

Venlig hilsen
Bestyrelsen
(Lene, Sandy, Helle, Niels, Carl-Johan og Astrid)

