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Ikke at hakke
på makker i 2008

Nytårsforsæt:

Masser af
interessante spil
og turneringspoint
i den øvre ende.

Nytårsønske:

Godt Nytår

Nye bridgelove pr. 1. januar 2008
Se vigtigste ændringer på side 2

Stormøde den 5. februar 2008
Klubbens fremtid – se side 3

Substitutservice på tlf. 36 78 14 30 (Rita)
Men læs først nederst på side 4

Hjemmeside www.ruderes.dk
Resultatservice, vedtægter, kontingent o.s.v.
Telefon 4345 6626 E-mail: Karsten@bridge.dk
På grund af aflysningerne betales kun for 4 måneder i foråret
2008-Kontingent 320 kr. + evt. kaffe kr. 80,
Bank 5470 15 18 19 8 – Giro 19 08 782 senest 1. marts.

Forårets program 2008

Nye Bridgelovene pr. 1.januar 2008
Ændringer af interesse for spillere i almindelighed
Vigtige ændringer
Modspilleren må spørge hinanden om ”ikke flere klør, makker”, når der ikke
bekendes. §61B3
Det er nu lovligt for modspillere at påpege kort, der ligger forkert, så længe der
ikke er spillet ud til næste stik. Spilfører har lov under hele spillet. §65B3

Andre ændringer
Når spillet er forbi, bør hver spiller blande sine oprindelige 13 kort. §7C
Enhver spiller – også den blinde – må forsøge at forhindre en anden spiller i at
begå en uregelmæssighed. §9A3
Når man tror, at en modstander måske har truffet sit valg, der er et lovbrud i
lyset af ubeføjede oplysninger, skal man helst vente til efter spillet med at
kalde på turneringslederen. § 16B3
Det er blevet præciseret, at man også må spørge til meldinger, der ikke blev
afgivet (men som kunne være aktuelle). § 20F1
Det er blevet præciseret, hvordan man også skal redegøre for relevante slutninger ud fra meldingerne, når man forklarer. §20F1
Det er utilbørligt at stille et spørgsmål alene for makkers skyld. §20G1
(Det har altid været uetisk at ”vække makker” på den måde, men nu er det
præciseret.)

Defenitionen af bluffmeldinger er flytter ind i bridgelovene og (måske) strammet lidt. §40C
Den blindes kort sorteres med mindste kort mod spilfører. §41D
Forpligtelsen til at stræbe efter et godt resultat er blevet en del af bridgelovene. §72A
Fra DBFs egne turneringsbestemmelser: Doblinger skal aldrig alertes.

HUSK AT Marianelund er reserveret den 30. maj – 1. juni 2008

Spilledagen tirsdag den 5. februar er aflyst, fordi skolen selv skal bruge lokalet, og skolen hat som bekendt ikke mere et erstatningslokale, der ikke var ideelt,
men dog muliggjorde planmæssig afvikling af turneringerne.
Så vi er tilbage præcis, hvor vi var, da vi ansøgte kommunen om støtte til
stationære spillelokaler, hvilket kommunalbestyrelsen i januar 2006 afslog at yde
økonomisk støtte til, men at de ville løse vore problemer på anden vis. Hvad det
også blev for sæsonen 2006-07, men administrationen meddelte hurtigt, at vi
skulle tilbage til skolen igen efter endt ombygning.
Vi turde derfor ikke tage medlemmer ind fra ventelisten i sidste sæson, og denne
sæson er startet med udmeldelser, dels fordi vi skulle tilbage, dels fordi eftermiddagsturneringer endnu engang fortabte sig i tågerne. Ejheller undervisning i år.
Ansøgningen fra 2006 til kommunalbestyrelsen kan vi ikke gentage uændret,
men der er intet at ændre i en evt. ny. Samtidig viste spørgeskemaet fra 2005 en
overvældende interesse for egne, stationære lokaler, hvor vi groft sagt kunne spille
24 timer alle ugens dage. Mod en kontingentforhøjelse på 500 kr. om året.
Det har vist sig, at 500 kr/år er ikke nok, i hvert fald ikke i begyndelsen, det kan
meget let blive det dobbelte, og hvor står vi så ?? Hvad mener medlemmerne??

Derfor indkaldes til

STORMØDE

den 5. februar kl. 19,00 i Holmegårdsskolens sal
Plovheldvej 8
med deltagelse al alle medlemmer, tirsdag som torsdag,
desuden er passive medlemmer meget velkomne.
Vi skal i fællesskab finde ud af, hvad vi vil med vores klub.
SKAL VI FORTSÆTTE PÅ GUNGEHUSSKOLEN med dets
økonomiske fordele og dets lokale- og turneringsulemper?
ELLER SKAL VI SKAFFE EGNE LOKALER med deraf
følgende kontingentstigning og øget medlemsarbejde for
Ruder Es, men med tilhørende turneringsmæssige, tidsmæssige
og sociale fordele – ikke ude kl. 23, kunne spille eftermiddage
og helligdage, drop in turneringer o.s.v
Alle medlemmer vil ved ankomsten få udleveret en kuvert med
stemmesedler. Bestyrelsen – og specielt formanden - har brug for
din ærlige mening. Deltager du ikke i stormødet, og giver du ikke
en anden skriftlig fuldmagt til at stemme for dig, anses du for uden
videre at acceptere ethvert resultat fra mødet den 5. februar.
Hvidovre, den 9. januar 2008, Karsten Munch, formand for Ruder ES

Forårets program 2008
Tirsdag
8.jan
15
22
29
5.feb
12
19
26
4.mar
11
18
25
1.apr
8
15
22
29
6 maj
13
20
27

Parturnering 1 - 3 rk
Parturnering 2
Parturnering 3
Parturnering
Aflyst
Aflyst (Vinterferie)
Holdmesterskab 1
Holdmesterskab 2
Spil med landsholdet
Holdmesterskab 3
Holdmesterskab 4
Enaftens-par (påske)
Holdmesterskab 5
Parmesterskab 1 – 4 rk.
Parmesterskab 2
Parmesterskab 3
Aflyst
½-aftens par + afslutning
Aflyst
Aflyst
Aflyst

Torsdag
3.jan
10
17
24
31
7.feb
14
21
28
6.mar
13
20
27
3.apr
10
17
24
1.maj
8
15
22
29

Parturnering 1 – 3 rk
Parturnering 2
Parturnering 3.
Parturnering 1 – 3 rk
Parturnering 2
Parturnering 3.
Aflyst (vinterferie)
Holdmesterskab 1
Holdmesterskab 2
Spil med landsholdet
Holdmesterskab 3
Aflyst (skærtorsdag)
Holdmesterskab 4
Holdmesterskab 5
Parmesterskab 1 4 - rk.
Parmesterskab 2
Parmesterskab 3
Aflyst (Kr. Himmelf.)
Aflyst
Aflyst
½-aftens par + afslutning
Aflyst

Aflyst med rødt: Aflyst på grund af mangel på spillelokale.

Vil du lette Rita arbejdet med at skaffe substitutter?
Da vi har 2 spilledage er der mulighed for at finde en fra den anden
spilldag til at holde sine kort, når man ikke selv kan, så det er et forsøg
værd at entrere med en (eller flere) derfra om at holde dine kort, når du
ikke selv er i stand til det.
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 normalt problemet.

