
                                      Sæsonprogram 2009 – 2010  

 

 
Sept.7. 

14. 
21. 
28. 

Okt. 5. 
12 

19. 
26. 

Nov.2. 
9. 

16. 
23. 
30. 

Dec.7. 
14. 
21. 
28. 

Jan.4. 
11. 
18. 
25. 

Feb.1. 
8. 

15. 
22. 

Mar.1. 
8. 

15. 
22. 
29. 

Apr.5. 
12. 
19. 
26. 

Maj 3. 
10. 
17. 
24. 
31. 

 

Mandag aften 
 

Velkomstturnering 
Parturnering i 2 rækker 1 
Parturnering i 2 rækker 2 
Parturnering i 2 rækker 3 
Parturnering i 2 rækker 4 
Enaftens par(efterårsferie) 
Indledende holdturnering 1 
Indledende holdturnering 2 
Indledende holdturnering 3 
Indledende holdturnering 4 
Indledende holdturnering 5 
Enkeltmandsturnering 
2 aftener incl. top-16 
Parturnering i 3 rækker 1 
Parturnering i 3 rækker 2 
Juleafslutning  
Åbent hus 
Parturnering  i 3 rækker 1 
Parturnering  i 3 rækker 2 
Parturnering  i 3 rækker 3 
Holdmesterskab 1 
Holdmesterskab 2 
Holdmesterskab 3 
Holdmesterskab 4 
Holdmesterskab 5 
Spil med på Landsholdet 
Parturnering  i 3 rækker 1 
Parturnering  i 3 rækker 2 
Parturnering  i 3 rækker 3 
Enaftens (påskeuge) 

Parmesterskab   4 rækker 1 
Parmesterskab   4 rækker 2 
Parmesterskab   4 rækker 3 
Parmesterskab   4 rækker 4 
Enaftens par 
Enaftens par 
Enaftens par 
Enaftens par 
Sæsonafslutning 
 

 

 
 

Sept.3. 
10. 
17. 
24. 

Okt.1. 
8. 

15. 
22. 
29. 

Nov.5 
12. 
19. 
26. 

Dec.7. 
10. 
17. 
24. 
31. 

Jan.7. 
14. 
21. 
28. 

Feb.4. 
11 

18. 
25. 

Mar.4 
11. 
18. 
25. 

Apr. 1. 
8. 

15. 
22. 
29. 

Maj 6. 
13. 
20. 
27. 

 

Torsdag aften
 

Velkomstturnering
Parturnering i 2 rækker 1
Parturnering i 2 rækker 2
Parturnering i 2 rækker 3
Parturnering i 2 rækker 4
Indledende holdturnering 1
Enaftens par (
Indledende holdturnering 2
Indledende holdturnering 3
Indledende holdturnering 4
Indledende holdturnering 5
Enkeltmandsturnering
2 aftener incl. top
Parturnering i 3 række
Parturnering i 3 rækker 2
Juleafslutning 
Juleaften 

Nytårsaften 

Parturnering  i 3 rækker 1
Parturnering  
Parturnering  i 3 r
Holdmesterskab 1
Holdmesterskab 2
Holdmesterskab 3
Holdmesterskab 4
Holdmesterskab 5
Spil med på Landsholde
Parturnering  i 3 rækker 1
Parturnering  
Parturnering  i 3 r
Åbent hus (skærtorsdag

Parmesterskab   4 rækker 1
Parmesterskab   4 rækker 2 
Parmesterskab   4 rækker 3 
Parmesterskab   4 rækker 4
Enaftens par
Åbent hus (Kr.

Enaftens par
Sæsonafslutning

Ret til ændringer forbeholdes 
Program for torsdag eftermiddag kommer, når deltagerantal kendes.

             NYT FRA                                                          

Torsdag aften 

Velkomstturnering 
Parturnering i 2 rækker 1 
Parturnering i 2 rækker 2 
Parturnering i 2 rækker 3 
Parturnering i 2 rækker 4 
Indledende holdturnering 1 
Enaftens par (efterårsferie) 
Indledende holdturnering 2 
Indledende holdturnering 3 
Indledende holdturnering 4 
Indledende holdturnering 5 
Enkeltmandsturnering 
2 aftener incl. top-16 
Parturnering i 3 rækker 1 
Parturnering i 3 rækker 2 
Juleafslutning  

 

Parturnering  i 3 rækker 1 
Parturnering  i 3 rækker 2 
Parturnering  i 3 rækker 3 
Holdmesterskab 1 
Holdmesterskab 2 
Holdmesterskab 3 
Holdmesterskab 4 
Holdmesterskab 5 
Spil med på Landsholdet 
Parturnering  i 3 rækker 1 
Parturnering  i 3 rækker 2 
Parturnering  i 3 rækker 3 

skærtorsdag) 

Parmesterskab   4 rækker 1 
Parmesterskab   4 rækker 2 
Parmesterskab   4 rækker 3 
Parmesterskab   4 rækker 4 
Enaftens par 

Kr.himmelf.) 
Enaftens par 
Sæsonafslutning 

Program for torsdag eftermiddag kommer, når deltagerantal kendes. 

 

    
        

Aktiviteter 2009-2010
 

Mandag  kl. 14,30. (undervisning)

Mandag aften kl. 19 (turnering/fuldtegnet
Torsdag  kl. 13 (turnering/ledige pl.)

Torsdag aften kl. 19 (turnering/fuldtegnet)
Søndage kl. 13 (turnering/åbent hus)

 

Kontingent 
 

Kontingent for efteråret udgør 80 kr./md 
+ evt. 20 kr./md. ved deltagelse i 
gen ved en spilledag om ugen. 
Spilles 2 gange om ugen er kontingentet 
140 kr./md. + evt. 40 kr/md for kaffe.
 

For efterårets 4 måneder altså kr. 320 +evt. 80
eller kr. 560 + evt. 160. 
 

Passive medlemmer kr. 400 for hele sæsonen.
 

Ruder Es regner med, at du af egen drift
indbetaler senest den 15. oktober 
på konto 1551-1908782 (Danske Bank)
 

Der kan evt. betales kontant  
1. spilledag i oktober 

Ruder Es fylder 60 år den 19. 

Reserver den 26.september til fest 

Hjemmeside 

Telefon 4345 6626 – 

                                                          Nr. 86 – september 2009 

 

2010 

. (undervisning) 
fuldtegnet) 

(turnering/ledige pl.) 
turnering/fuldtegnet) 

(turnering/åbent hus) 

ontingent for efteråret udgør 80 kr./md . 
+ evt. 20 kr./md. ved deltagelse i kaffeordnin-

2 gange om ugen er kontingentet  
140 kr./md. + evt. 40 kr/md for kaffe. 

For efterårets 4 måneder altså kr. 320 +evt. 80 

Passive medlemmer kr. 400 for hele sæsonen. 

af egen drift 
indbetaler senest den 15. oktober  

1908782 (Danske Bank) 

 

Vel mødtVel mødtVel mødtVel mødt    
tiltiltiltil    

en ny sæsonen ny sæsonen ny sæsonen ny sæson    
    

    Det er dejligt at se, at så 
mange møder op, men det 
betyde samtidig, at vi speci-
elt torsdag aften indtil videre 
må presse os lidt sammen. 
 

   Såfremt der skulle være 2 
eller måske 4 par, der for en 
periode kunne tænke sig at 
flytte fra aften til eftermid-
dag om torsdagen, tilbyder 
Ruder Es halvt kontingent i  
perioden – dog højst for en 
sæson. Der er garanti for at 
kunne flytte tilbage, såfremt 
det måtte blive ønskeligt. 
 

   Er der ikke, klemmer vi os 
som nævnt sammen! 
 

Ruder Es fylder 60 år den 19. september 2009 

til fest – indbydelse følger primo september. 

Hjemmeside www.ruderes.dk 

 E-mail kamu@privat.tdcadsl.dk 



  
 

Bestyrelse 
 

Formand: Karsten Munch,  
Pilehusene 114, 2600 Glostrup  

Tlf. 4345 6626           
Mail kamu@privat.tdcadsl.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@bridge.dk 
 

Henrik Rud Pedersen 

Brandholms Alle 6 K 
2610 Rødovre 
Tlf. 3641 6575 

Mail: henrik.rud.p@mail.dk 
 

Udenfor bestyrelsen: 

 

Substitutskaffer (I nødsfald) 

Rita Mikkelsen 

Tlf. 3678 1430 

 

Præmiekontrollør: 

Ellen Kjærsgaard 

Tlf. 3678 0223 

 

Vedr. turneringsprogrammet: 
 

   Efter den komplette flytning til 
Byvej 78 er det for første gang i 
klubbens 60-årige historie muligt 
at lave programmet for hele sæso-
nen på én gang. 
 

   Uden lurende aflysninger er der 
lidt mere system i tingene, og der 
er så måske også behov for at knyt-
te nogle kommentarer til det. 
 

   Indledende hold vil blive spillet 
som 16-spils kampe. Dette har ikke 
tidligere været muligt ved brug af 
Bridgecentralen (EDB-systemet). 
Mesterskabet til foråret spilles som 
sædvanligt med 32-spils kampe i 
lukkede rækker. 
 

   Enkeltmandsturneringer -herun-
der TOP-16 (med sølvpoint) og 
Poul Jones hører til i et anstændigt 
klubprogram. Ikke alle er begej-
strede for denne turneringsform, 
men det drejer sig i alt om tre spil-
ledage i sæsonen, så det er ikke så 
slemt. I øvrigt er det før set, at 
modstandere af ”enkeltmands” er 
blevet begejstrede efter at have 
prøvet at deltage. 
Poul Jones er en enkeltmands-
turnering, hvor man på skift spiller 
makker med sine holdkammerater. 
 

   For turneringsteknisk indviede 

skal det nævnes, ar det er med vil-
je, at der ikke i progammet er 
nævnt, hvilken turneringsform – 
GG, Howell, Mitchell eller Kombi-
neret) – der spilles , da dette er 
afhængig af aktuelt antal par i hver 
enkelt række.                  

 

 

Dit medlemskab af Ruder Es i sæsonen 2009-2010 
 

     I år som i alle tidligere år regner vi med, at du og din makker dukker op 
til den første spilledag i september, hvis vi ikke har hørt andet. Passive 
medlemmer dog undtaget. Derfor haster det stærkt, hvis du påtænker no-
get, du ikke har snakket med os om. 
 

Ny torsdag eftermiddagsklub 
 

     Som du sikkert ved starter Ruder Es et nyt spilletidspunkt – torsdage kl. 
13. Der er endnu ikke mange par tilmeldt, men der vil blive annonceret 
med den i Hvidovre Avis og Rødovre Avis, ligesom der kommer materiale 
om den i Brøndbyerne.  

 

Substitutter 
   

      Rita har gennem et par år mumlet en del om, at hun ville holde op som 
substitutskaffer, og hun bliver ligesom lidt skarpere i stemmen for hvert 
år.  Bestyrelsen har naturligvis på det skarpeste afvist hendes ønske, men 
vil dog komme hende i møde på følgende måde: 
     Vi beder alle om i videst muligt omfang at træffe aftale med en (eller 

flere) spiller(e) om at hjælpe hinanden ved fravær. Det kan være en 

spiller, der spiller på et andet tidspunkt i Ruder Es, eller det kan være en 

udefra kommende spiller. Klubben hjælper gerne med telefonnumre og 

kontakt i øvrigt. 

     Torsdag aften spillere vil allerede nu være afskåret fra Ritas hjælp ved 

afbud på spilledagen, da hun skal spille torsdag eftermiddag. 
  

Undervisning 
 

      Mandag eftermiddag bliver der med start i den 7. september under-
visning for begyndere med Liselotte Jespersen som underviser. Undervis-
ningstiden bliver kl. 14,30-17,30. Tidspunkterne er afstemt med myldre-
tidsbus 65E, der standser lige udenfor Byvej 78 på disse tidspunkter. Dette 
averteres på linje med torsdag eftermiddag. 
        Undervisning for juniorer burde være en aktivitet, men vi kan 
ikke skaffe en underviser i relevant aldersklasse. Vi må henvise til 
www.bridge.dk, - der foregår noget i Gladsaxe!                               K arsten  



 


