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Velkommen til den nye sæson
På bagsiden
finder du programmet for efterårssæsonen samt noget om
substitutter.
På side 2 om kontingent,
bestyrelse m.v.
Det ser her i juli ud til, at vi den
kommende sæson bliver 80
spillere både tirsdag og torsdag
- lidt i overkanten med 20 borde
i Gungehusskolens sal, men så
må vi indtil videre klemme os
lidt sammen – vi smider ikke
nogen ud.
Enkelte par er på venteliste *)
Derudover er selv ventelisten
lukket indtil videre – indtil vi
får klaret problemet stationære
klublokaler. Her er ikke noget
opmuntrende nyt, desværre.
Formanden
*) Tirsdag p.t. umulig, men afhængig af
udfaldet for medlemmer uden makker kan
der evt. være mulighed torsdag – totalantal
skal være 72 eller 80

Ruder Es
har brug for hjælp
i det daglige.
Se side 3
Alert
Der er ændret lidt i alertreglerne.
Grundprincipperne her, læs i øvrigt
artiklen i Dansk Bridge for Juli.
En melding skal alertes, hvis…
Meldingen er konventionel i lovenes forstand, hvilket svarer til, hvad
de fleste vil forstå som kunstig.
I har en makkeraftale eller makkerforståelse om meldingen, men
modparten kan ikke med rimelighed forventes at forstå dens betydning.
Doblinger skal aldrig alertes!

SPILLESTED : Gungehusskolen, Høvedstensvej i Hvidovre
Bestyrelse

Spilleudvalg

Formand: Karsten Munch, Pilehusene 114,
2600 Glostrup Tlf. 4345 6626
Mail karsten@bridge.dk
Næstformand: Mogens Raavig,
Brostykkevej 99A. Tlf. 3678 0875
Mail raavig@sporty.dk
Kasserer: Jesper Sørensen,
Bjeverskov Alle 22B. Tlf. 3678 6176
Mail: casasoje@oncable.dk
Sekretær: Per Melnyk,
Kløverprisvej 24. Tlf. 3635 1095.
Mail per.melnyk@tdcadsl.dk
Claus Øgard, Gillesager 6, 7.th. ,
2605 Brøndby. Tlf. 3675 7478
Mail: Claus.Oegard@skolekom.dk

Formanden, samt
Ellen Kjærsgaard, Krogstens Alle 58A
2600. Telefon 3678 0223
Rita Mikkelsen, Biblioteksvej 32, 2650
Telefon 3678 1430

Lokaleudvalg
Formand: Verner Henriksen.
Rylevej 10,2650 Hvidovre ,3678 2877
Robert Jensen, Elkærvej 17,
2650 Hvidovre, Telefon 3678 2446
Samt klubbens formand og kasserer
Lokaleudvalget er p.t. hvilende – der
afventes fremkomst af anvendelige lokaler.

Kontingent
For efterårssæsonen september-december udgør kontingentet

Kr. 320- for én spilledag om ugen, kr. 560- for to.
Hvortil kommer kr. 80 for evt. deltagelse i kaffeordningen pr. ugedag.
Kontingent for passive kr. 300- for hele sæsonen september-maj.

Kontingent kan indsættes på
bankkonto 5470-1518198 (Forst. Bank) eller giro 190 8782
eller betales kontant de 2 første spilledage i oktober
Girokort kan rekvireres. Bedes betalt senest 15. oktober.

Klubbens hjemmeside med resultatservice:
www.ruderes.dk

Ruder Es har stærkt brug for hjælp:
Bridgemate og turneringssystem:
Tirsdag er på plads med Claus Øgard som operatør før og efter aftenerne formanden som backup ved evt. fravær.
Formanden er også backup torsdag, men vi mangler en operatør!
Bordopstilling m.v
Mogens Raavig stiller op begge dage, men mangler hjælpere – det er
for meget for kun én mand.
Vi mangler en hjælper både tirsdag og torsdag.
Det behøver ikke være den samme – eller flere kan dele efter aftale.
Kaffe
Vi mangler begge dage en person til at forsyne kaffemaskinen med
vand og bønner, og til at klare ”kaffeoprydningen” (maskine, kander
m.v.) Klubben klarer indkøb af kaffe, bægre m.v., men vi ser gerne,
en hjælper sørger for frisk fløde.
Kage
Tove kommer ikke mere med kage, og vi regner ikke med, at nogen
har lyst til at overtage. Evt. kage skal derfor medbringes fremover.
Medmindre altså, at der alligevel er nogen, der vil overtage – det vil
blive modtaget med kyshånd. Fortjenesten vil være den pågældendes
Øl og vand
Vi har brug for et medlem til at sørge for, at der altid er øl og vand i
skabet til begge spilledage. Der skal aftales nærmere m.h.t dækning af
benzinudgifter, afregning m.v.
Oprydning ved aftenens slutning
Her har vi al den hjælp af jer alle sammen, vi overhovedet kan
forestille os – tak for det.
Fremtid
Klares alt ovenstående har vi også grundlaget i orden, når (vi må ikke
sige hvis) vi får vore egne stationære spillelokaler. Der vil så kun
mangle hjælpere til rengøring.

Efterårets program 2007
ens for tirsdag og torsdag
I parturneringer med 4 rækker rykker
2 par op og ned rækkerne imellem.

UGE

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Velkomstturnering - 4 rk.
Parturnering 4 rk.
Parturnering 4 rk.
Parturnering 4 rk.
Top-16 + evt. parturnering
Top-16 + evt. parturnering
Efterårsferie
Indledende holdturnering
over 5 aftener.

Parturnering 2 rk.
over 3 aftener
Juleafslutning
Juleferie

I enkeltmandsturneringen TOP 16
er deltagerne de 16 medlemme (se hjemmesiden)r,der i sidste sæson scorede flest
bronzepoint, og der spilles om sølvpoint.
Der arrangeres derudover enkeltmands
eller parturneringer efter de øvrige
spilleres ønsker.
Den indledende holdturnering spilles
effter Monrad-systemet = første kamp
efter lodtrækning med alle i én hat,
derefter vinder mod vinder og taber mod
taber
Ved juleafslutningen spilles først en
ca. 2 timers parturnering.
Derefter smørrebrød.

Substitutter:
Ikke så få medlemmer er heldigvis i stand til – i overensstemmelse med
turneringsreglementet for Ruder Es - selv at finde en substitut, når de
selv eller makker må melde afbud, men de er ikke altid helt på toppen
m.h.t. at meddele dette på forhånd, ligesom det ikke altid er muligt at
tildele korrekte bronzepoint, hvis substitutten er ny i forhold til Ruder
Es. Identifikation kan være en af følgende: DBF-medlemsnummer,
faste klub, telefonnummer eller adresse ( + navnet, selvfølgelig.)
Medlemmer uden mulighed for selv at finde en substitut kan naturligvis
stadig ringe til Rita på 3678 1430 – så klarer hun problemet.

Har I brug for spillekort, mapper, meldeboxe er der
en økonomisk fordel i at købe det gennem klubben.

