August 2016
Kære medlemmer!
Nye såvel som gamle medlemmer bydes velkommen til den 50. sæson i Ballerup Bridge Club!
I klubben glæder vi os til at se jer tirsdag den 6. september 2016 kl. 19, hvor der startes med den første af sæsonens to parturneringer.
Rækkeopdeling ud fra spillernes handicap den 1. september kl. 19.00. Efter turneringen op- og nedrykning til forårets parturnering.
Rækkeopdeling til efterårets holdturnering ligeledes efter handicap, hvorefter der er op- og nedrykning til forårets holdturnering.
Spillested:

Lille Sal, Tapeten, Magleparken 5, Ballerup

Turneringsprogram: Er på klubbens hjemmeside www.ballerupbridge.dk ultimo august, samt i klublokalet fra første spilleaften.
Allerede nu informeres om Ballerupturneringen, der afholdes den 24. september kl. 9.30 - ca. 17.30. Ser frem til, at I bakker op om
turneringen, der gerne fortsat må nå et højt niveau. Der er spil for alle spillere, også for dem der møder op uden etui. Sølvpoint, præmier,
god bridge, kaffe/te hele dagen, småkager samt lækker italiensk buffet! Mere information på www.ballerupbridge.dk og på opslag i
klubben.
Fra september er der to tilbud om undervisning: Ca. 23 onsdage for letøvede, og ca. 23 torsdage for begyndere. Kender du interesserede,
så er der mere information på hjemmesiden.
I den kommende sæson er der 128 spillere i klubben, heriblandt en del nye medlemmer. Tag godt imod de nye medlemmer, vis til rette
omkring klubbens enkle regler, så de nye fra første aften får de bedste muligheder for at føle sig velkomne i BBC.
I BBC forbedrer alle år for år deres bridgekunnen, men det er samtidig meget vigtigt, at fastholde det gode sociale samvær i klubben.
Bridgeetik kender I. Mød modstanderne med et smil, undlad irettesættelser, hjælp og ros din makker.
Spillerne ved hvert bord har ansvaret for at sætte alt spillermateriale fra bordet på plads, stable stolene korrekt i stolevognene og bære
bordet over til væggen - enkelt og nemt.
Turneringsleder og systemkort:
Turneringsleder skal altid tilkaldes ved de mindste uregelmæssigheder. Udover turneringsleder Finn Achton er der mange dygtige
turnerigsledere i klubben, så der er altid en ledig turneringsleder. Tøv ikke med at tilkalde. Turneringslederne præsenteres en af de første
spilleaftener.
Systemkort er obligatorisk, og skal ved hvert bord fremlægges åbnet. De internationale love og etiske regler, der er godkendt af DBf, samt
klubreglerne er altid gældende. Se endvidere på hjemmesiden referat fra seneste spilleudvalgsmøde.
Rygning:
Rygning under enhver form foregår kun udendørs. Benyt eventuelt Tapetens overdækkede rygeområde.
For at undgå tyveri fra garderoben pålægges rygerne altid at låse yderdøren ved toiletterne efter rygning.
Substitutter:
Medlemmerne skal selv sørge for en substitut ved fravær. Substitutlisten findes på klubbens hjemmeside.
Er det helt umuligt at finde en substitut, kan Arne Nørgaard (44 94 52 10) eventuelt være behjælpelig.
Resultater:
Offentliggøres på www.ballerupbridge.dk (normalt samme aften - med eventuel senere korrektion), samt ved opslag i klubben.
Præmieuddeling:
I parturneringerne er der i alle rækker hver aften præmie til topscorerparret i den runde, der indeholder dagens dato som spilnummer (kan
kun vindes én gang). Præmierne udleveres normalt den efterfølgende spilleaften. I den samlede turnering er der præmie til de 3 bedst
placerede par i hver række. Præmierne uddeles snarest muligt efter turneringens afslutning.
I holdturneringerne er der ligeledes mange præmier, samt præmie til multiholdvinderne i hver række. Præmierne for holdturneringerne
uddeles så vidt muligt i forbindelse med juleafslutningen, samt i tilslutning til generalforsamlingen. Præmietildelingerne fremgår af
turneringsplanen.
Servering til aftenkaffen i pausen:
Den første tirsdag i hver måned serveres wienerbrød. De øvrige tirsdage kun kaffe/te, så tag eventuelt noget godt med hjemmefra.
Giv klubben en hjælpende hånd!
Hjælp klub og bestyrelse 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.
Passive medlemmer er meget velkomne ved juleafslutning og generalforsamling. Husk tilmelding.

Velkommen til nye og gamle medlemmer.
En god BBC-sæson 2016-17 venter os!
Venlig hilsen
Bestyrelsen
August 2016

