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Godt Nytår 
   

 
2009 bliver året,  
hvor vi skal finde vore egne ben  
i lokaler, hvor vi har masser af 
muligheder for at udbygge klubliv  
og socialt samvær ! 

 
 

 
Kontingenter 

 
Kontingent for foråret udgør 80 kr. pr. måned  
+ 20 kr. mdl. for deltagelse i kaffeordningen. 

For forårets 5 måneder altså kr. 400,- + evt. kr. 100,- 
Spiller du 2 x om ugen kr. 700- + evt. 200- 

  
Ruder Es regner med, at du af egen drift indbetaler  

senest 15. februar på en af følgende konti 
bankkonto 5470-1518198 (Forst. Bank) eller giro 190 8782 

 
Der kan evt. betales kontant 1. spilledag i februar. 

 
 

Hjemmeside  www.ruderes.dk 
Resultatservice, vedtægter, kontingent o.s.v. 
Telefon 4345 6626 E-mail: Karsten@bridge.dk 

 

www.ruderes.dk
mailto:Karsten@bridge.dk


Ny kasserer 
 

   Bestyrelsen, der som bekendt selv – med undtagelse af formandsposten – 
fordeler opgaverne mellem sig,  har fundet det formålstjenligt, at kasserer og 
sekretær skifter opgaver. Jesper har været en driftsikker kasserer, men han har 
et arbejde at passe ved siden af, og med nye lokaler, åbne huse m.v. bliver 
kassererposten mere arbejdskrævende. 
 
   Derfor overtager Jørgen pr. 1. januar posten som kasserer, og Jesper Jørgens 
hidtidige post som sekretær. I den forbindelse kommer der formentlig på et 
tidspunkt besked om, at klubben skifter bank og bankkonto – men det på 
forsiden nævnte kontonummer gælder, indtil der kommer besked om andet. 
 

 
Substitutter 

 
   Ritas substitutservice fungerer - som alle ved -  upåklageligt, men hun har de 
sidste par år sunget for, at andre måtte overtage. Dette har bestyrelsen på det 
bestemteste afvist – ingen vil kunne komme op blot i nærheden af hendes 
effektivitet. Rita er uundværlig. 
 
   Bestyrelsen ser dog i øjnene, at hun på et tidspunkt vil slappe lidt af, og 
derfor må alle nok også se i øjnene, at det på et tidspunkt – i lighed med 
situationen i de fleste andre klubber – bliver sådan, at man selv skal arrangere 
sig enten med faste aftaler eller fra en telefonliste. Bridgematerne vil samtidig 
blive programmeret således, at substitutter ved aftenens begyndelse selv taster 
deres DBF-medlemsnummer ind. Kun ved anvendelse af substitut, der ikke er 
medlem af DBF, vil det så være nødvendigt med forhåndsanmeldelse. 
 
   Med det ske sent – Rita er still going strong. 
 

 
 Nyt fra Ruder Es 

 
   Internet er efterhånden udbredt til de fleste, og bestyrelsen vil overveje, om 
papirudgaven af Nyt fra Ruder Es som den, du læser i, har overlevet sig selv. 
Det kan tænkes, at nr. 86 kun kan læses på hjemmesiden! 
 
   Men vi glemmer ikke, at der endnu er medlemmer uden internet – der vil 
være opslag i spillelokalet, og papirudskrifter vil kunne rekvireres 
 

 
Redaktion: Formanden.  (Hans synspunkter deles ikke nødvendigvis altid af bestyrelsen) 



Åbne huse 
 

   Med mulighed for at spille mere er det hensigten at lægge vægt på åbne 
huse, hvilket vil sige turneringer uden tilmelding.  
 
   Vi skal lige i gang på Byvej 78, men så lægger vi ud med åbent hus hver 
søndag eftermiddag kl. 13. Det vil ikke være nødvendigt med tilmelding, 
deltagere skal blot kende deres DBF-medlemsnummer, som ved spillestart 
tastes ind på Bridgematen.  
     
   Dit medlemsnummer kan altid læses ved din adresse på bagsiden af 
Bridgebladet, men for at lette huskeriet – vi har jo alle mange numre at 
huske – har vi lavet medlemskort med navn og DBF-medlemsnummer. Du 
har sikkert allerede set dit. 
 

 
Undervisning 

 
   Undervisning for begyndere starter vi først på til september, men hvis de 
medlemmer, der har efterlyst fortsætterundervisning i spilføring og/eller 
spilleteknik, stadig er interesserede, kan vi godt arrangere noget. Noter in-
teresse på den ophængte liste, så finder vi i fællesskab tidspunkt og form. 
 

  
60-års jubilæet i september 2009 

 
     Skal vi sætte fuldt tryk på og låne Lille Friheden en weekend i slutningen 
af september – afholde en guldpoint-jubilæumsturnering om lørdagen efter 
alle kunstens regler, og lade overskuddet medfinansiere fest om søndagen? 
Eller skal vi forbigå i tavshed?  Eller hvem har den helt rigtige, måske helt 
anderledes ide? 
 

 
Vedtægter og Generalforsamling  

 
   Vedtægterne skal have et gennemsyn. Der skal ændres i §10, for turne-
ringsudvalget skal ændres, så det består af de medlemmer, der hjælper til 
stadighed på forskellig vis – det skal tage sig af samordning af de forskelli-
ge aktiviteter – giv os et bedre ord end samordningskomite. Samtidig er der 
sikkert andre paragraffer, der også fortjener modernisering. Bl.a. har DBF 
gjort os opmærksom på, at § 3 er i modstrid med folkeoplysningsloven. 
 
Dato for ordinær generalforsamling i april kommer senere. 



Forårets program 2009 
 
 
 
 
  6.jan 
13 
20 
27 
  3.feb 
10 
17 
24 
  3.mar 
10 
17 
24 
31 
  7.apr 
14 
21 
28 
  5 maj 
12 
19 
26 

 
Tirsdag 2009 
På Gungehusskolen 
 
Parturnering 1-1 - 3 rk       
Parturnering 1-2           
Parturnering 1-3   
Holdmesterskab 1 – 3 rk. 
Holdmesterskab 2 
Aflyst (Vinterferie) 
Holdmesterskab 3 
Aflyst 
Spil med landsholdet 
Holdmesterskab 4 
Holdmesterskab 5 
Parturnering 2-1 4 rk. 
Parturnering 2-2 
 Aflyst 
Parmesterskab 1  – 4 rk. 
Parmesterskab 2 
Parmesterskab 3 
Aflyst 
Aflyst 
Enaftensturnering 
½-aftenpar +/afslutning 

  
 
  
   
  8.jan 
15 
22 
29 
  5.feb 
12 
19 
26 
  5.mar 
12 
19 
26 
  3.apr 
  9 
16 
23 
30 
  7..maj 
14 
21 
28 
  
  

 
Torsdag 2009 
på Byvej 78 
 
Parturnering  1-1 – 3 rk      
Parturnering  1-2  
Parturnering  1-3. 
Holdmesterskab 1 – 3 rk. 
Holdmesterskab 2                     
Holdmesterskab 3 
Holdmesterskab 4 
Holdmesterskab 5  
Spil med landsholdet  
Parturnering  2-1 – 3 rk 
Parturnering  2-2 
Parturnering  2-3. 
Parmesterskab 1 
Åbent hus (skærtorsdag) 
Parmesterskab 1  - 3 rk. 
Parmesterskab 2 
Parmesterskab 3  
Parmesterskab 4 
Parmesterskab 5 
Åbent hus (Kr. Himmelfast) 
½-aftens par + afslutning 
 

 
Bestyrelse 
 

Formand: Karsten Munch,  
Pilehusene 114, 2600 Glostrup  
Tlf. 4345 6626           
Mail karsten@bridge.dk 
 
Næstformand: Mogens Raavig, 
Brostykkevej 99A., Hvidovre 
Tlf. 3678 0875 
Mail raavig@sporty.dk 
 
Kasserer: Jørgen Bank Lauridsen 
Rylevej 5, Hvidovre 
Tlf. 3678 3770 
Mail:  j.b.lauridsen@worldonline.dk 

Sekretær: Jesper Sørensen,  
Bjeverskov Alle 22B.,  Hvidovre 
Tlf. 3678 6176 
Mail: casasoje@oncable.dk 

 
Claus Øgard,  
Gillesager 6, 7.th. 2605 Brøndby., 
Tlf. 3675 7478 
Mail: Claus.Oegard@bridge.dk 
 

 
Bridgeklubben Ruder Es 
Byvej 78, 2650 Hvidovre 
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