Ballerup Bridge Club
August 2017

Kære medlemmer!
Nye såvel som gamle medlemmer bydes velkommen til den 51. sæson i Ballerup Bridge Club!
I klubben glæder vi os til at se jer tirsdag den 5. september 2016 kl. 19.
I den kommende sæson er der 128 spillere i klubben, heriblandt nye medlemmer.
I denne sæson fejrer vi klubbens 50 års jubilæum, både med vores store jubilæumsfest lørdag den 7. oktober og
med Ballerupturneringen lørdag den 23. september kl. 9.30 - ca. 18.00. Der er spil for alle spillere, også for dem der
møder op uden etui. Foruden guldpoint finder I præmier, god bridge, kaffe/te hele dagen, småkager samt lækker
italiensk buffet!
Mere information om turneringen og festen på www.ballerupbridge.dk og på opslag i klubben.
Spillested
Lille Sal, Tapeten, Magleparken 5, Ballerup
Turneringsprogram
Lægges på klubbens hjemmeside www.ballerupbridge.dk ultimo august, samt i klublokalet fra første spilleaften.
Undervisning
Fra september er der to tilbud om undervisning: Begyndere og let øvede, begge dele ca. 25 torsdagsaftener med start
den 7. september. Kender du interesserede, så slå meget gerne lidt på tromme for disse gode tilbud. Der er mere
information på hjemmesiden.
Turneringsleder og systemkort
Turneringsleder skal altid tilkaldes ved de mindste uregelmæssigheder. Udover turneringsleder Finn Achton er der
mange andre dygtige turneringsledere i klubben, så der er altid en ledig turneringsleder. Turneringslederne præsenteres
en af de første spilleaftener.
Systemkort er obligatorisk. De internationale love og etiske regler, der er godkendt af DBf, samt klubreglerne er altid
gældende. Se endvidere på hjemmesiden referat fra seneste spilleudvalgsmøde.
Oprydning
Spillerne ved hvert bord har ansvaret for at rydde alt op, så bestyrelsen også kan komme hjem inden midnat. Vi
instruerer nærmere en af de første spilleaftener.
Substitutter
Medlemmerne skal ved fravær selv sørge for en substitut. Substitutlisten findes på klubbens hjemmeside.
Resultater
Offentliggøres på www.ballerupbridge.dk (normalt samme aften - med eventuel senere korrektion), samt ved opslag i
klubben.
Præmieuddeling
Vi orienterer snarest efter spilleudvalgets møde i slutningen af august.
Servering i pausen
Den første tirsdag i hver måned serveres kaffe/te og wienerbrød. De øvrige tirsdage kun kaffe/te, så tag eventuelt noget
godt med hjemmefra.
Giv klubben en hjælpende hånd!
Hjælp klubben og bestyrelsen ved aktiviteter som Ballerupturneringen, juleafslutning, klubheats, generalforsamling og
sommerbridge.
Har du et forslag, måske en god ide - eller vil du blot give en hjælpende hånd, så er du meget velkommen.
Også passive medlemmer er meget velkomne ved juleafslutning og generalforsamling. Husk tilmelding.

Velkommen til nye og gamle medlemmer
En god BBC-sæson 2017-18 venter os!
Venlig hilsen
Bestyrelsen

