Ballerup Bridge Club – sæsonstart september 2021
www.ballerupbridge.dk
Kære medlemmer
Alle - både gamle og nye medlemmer af BBC - bydes velkommen til vores 54. sæson!
Vi er nu 110 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 7.
september kl. 19, i Lille Sal, Tapeten, Magleparken 5, Ballerup.
Turneringsprogrammet
lægges på vores hjemmeside og i klublokalet snarest muligt. I år bliver det et program med en
række forbehold, da meget kan ændres på grund af COVID-19 mm.
Det er dog fastlagt, at vi starter efterårets parturnering med det samme (altså den 7/9). Den
afvikles over 4 aftener.
Herefter starter vi på efterårets holdturnering. På samme måde som tidligere år lægger vi den
såkaldte ’holdbørs’ frem, hvor man kan finde ledige par og skrive sig på, efterhånden som man
finder sammen.
Substitutter
Ved fravær skal medlemmerne selv sørge for en substitut. Substitutlisten findes på klubbens
hjemmeside. Esben Tind vil om muligt have navnene på substitutter via mail inden spilleaftenen.
For parturneringer gælder:
•
•

A-, B- og C-rækkens spillere forventes at finde substitutter.
D og E rækkens spillere forventes at gøre deres bedste for at finde en substitut. Men hvis
det ikke lykkes, er det muligt at melde fra. Dette skal helst ske senest mandag eftermiddag
til Esben Tind og Webmaster

Dog skal man under ingen omstændigheder møde op, hvis man har symptomer på luftvejssygdom!
Servering
Hver aften bliver der serveret kaffe, og den første tirsdag hver måned desuden kage i pausen.
Resultaterne
offentliggøres på vores hjemmeside (normalt samme aften – med eventuel senere korrektion), og
ved opslag i klubben.
Andre turneringer
Ud over de almindelige spilleaftener plejer BBC at arrangere en eller flere åbne turneringer i løbet
af året. Da der stadig er usikkerhedsmomenter om efterårets og vinterens smittetryk og
forsamlingsforbud mm, har vi valgt ikke at arrangere sådanne turneringer den første tid.
Der kommer selvfølgelig mere information om dette på hjemmesiden og på opslagstavlen i Lille Sal
og selvfølgelig også som information på spilleaftenerne.

HUSORDEN I BBC
COVID-19
Alle spillere skal tage en række forholdsregler for at gøre det så sikkert og trygt som muligt at spille
i BBC. Bestyrelsen har udfærdiget en række regler, og det er vigtigt, at man har sat sig grundigt ind
i dem. De kan læses her.
Turneringsleder
En turneringsleder skal ALTID tilkaldes ved de mindste uregelmæssigheder. Udover
turneringsleder Torben Lauritzen er der flere 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. Vores
kortblander og altmuligmand, Gustav, 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. Tjek, at kortmapperne
ligger i nummerorden, og vender den samme vej. Gerne spil 1-16 i én stak og 17-32 i en anden.
(Husk også at holde god afstand under oprydningen)
Rygning
foregår udendørs – benyt de opstillede askebægre – eventuelle skod skal samles op.
Giv klubben en hjælpende hånd
Hjælp også klubben ved at hjælpe til ved eventuelle andre turneringer, juleafslutningen,
generalforsamling og sommerbridge.
Det letter arrangementerne meget, når medlemmer fx tilbyder at komme tidligere og dække bord til
generalforsamlingen, købe ind eller varme æbleskiver og gløgg til juleafslutningen 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.
Anmeldelse fejl og mangler på Tapeten (lokale, toilet, parkering mm):
Benyt venligst appen: Borgertip Ballerup

VELKOMMEN TIL NYE OG GAMLE MEDLEMMER
EN GOD BBC-SÆSON 2021-2022 VENTER OS!

Venlig hilsen
Bestyrelsen (Charlotte, Helle, Peter, Steffen og Astrid)

