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Sept.6. 

13. 
20. 
27. 

Okt. 4. 
11. 
18. 
25. 

Nov.1. 
8. 

13.   
15. 
22. 
29. 

Dec.6. 
13. 
20. 
27. 

Jan.3. 
10. 
17. 
24. 
31. 

Febr.7    
14. 
21. 
28. 

Mar.7. 
14. 
21. 
28. 

Apr.4. 
11. 
18. 
25. 

Maj 2. 
9. 

16. 
23. 
30. 

 

Mandag aften 
 

Velkomstturnering 
Parturnering i 1 række 1 
Parturnering i 1 række 2 
Parturnering i 1 række 3 
Parturnering i 1 række 4 
Enaftens par(efterårsferie)  
Indledende holdturnering 1 
Indledende holdturnering 2 
Indledende holdturnering 3 
Indledende holdturnering 4 
TOP 16 (NB: Lørdag) 
Indledende holdturnering 5 
 Parturnering i 2 rækker 1 
Parturnering i 2 rækker 2 
Parturnering i 2 rækker 3 
Parturnering i 2 rækker 4 
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 
Parturnering  i 3 rækker 1 
Spil med på Landsholdet 
Parturnering  i 3 rækker 2 
Parturnering  i 3 rækker 3 
Parmesterskab   4 rækker 1 
Parmesterskab   4 rækker 2 
Parmesterskab   4 rækker 3 
Parmesterskab   4 rækker 4 
Åbent hus (2. påskedag) 
Enaftens par 
Enaftens par 
 Enaftens par 
Enaftens par 
Sæsonafslutning 
 

 

 
 

Sept.2. 
9. 

16. 
23. 
30. 

Okt.7. 
14. 
21. 
28. 

Nov.4. 
11. 
13. 
18. 
25. 

Dec.2. 
9. 

16. 
23. 
30. 

Jan.6. 
13. 
20. 
27. 

Feb..3. 
10. 
17. 
24. 

Mar.3. 
10. 
17. 
24. 
31. 

Apr.7.  
14. 
21. 
28. 

Maj 5. 
12. 
19. 
26. 

 

Torsdag aften 
 

Velkomstturnering 
Parturnering i 1 række 1 
Parturnering i 1 række 2 
Parturnering i 1 række 3 
Parturnering i 1 række 4 
Indledende holdturnering 1 
Enaftens par (efterårsferie) 
Indledende holdturnering 2 
Indledende holdturnering 3 
Indledende holdturnering 4 
Indledende holdturnering 5 
TOP 16 (NB: Lørdag) 
Parturnering i 2 rækker 1 
Parturnering i 2 rækker 2 
Parturnering i 2 rækker 3 
Parturnering i 2 rækker 4 
Juleafslutning  
Lillejuleaften (ingen turn.) 
Åbent hus 
Parturnering  i 3 rækker 1 
Parturnering  i 3 rækker 2 
Parturnering  i 3  ækker 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  ækker 3 
Parmesterskab   4 rækker 1 
Parmesterskab   4 rækker 2 
Parmesterskab   4 rækker 3  
Åbent hus (Skærtorsdag) 
Parmesterskab   4 rækker 4 
Enaftens par 
Enaftens par 
Enaftens par 
Sæsonafslutning 

Program for torsdag eftermiddag kommer, når deltagerantal kendes. 
   

 

 
        

Aktiviteter 2010-2011 
 

Mandag  kl. 13. (undervisning, begyndere) 
Mandag aften kl. 19 (turnering/fuldtegnet) 
Tirsdag kl. 13 (undervisning, fortsættere) 

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

 

Kontingent 
 

 Der er i sommer sket ændringer i, 

 hvad Ruder Es skal viderebetale 

til Danmarks Bridgeforbund: 
 

Kontingentet til klubben udgør fremover 50 kr. 
pr. måned + evt. deltagelse i kaffeordningen 
20 kr. mdl. Betales halvårligt. 
 

Hertil kommer et årligt kontingent til forbund, 
kreds og distrikt, hvis størrelse afhænger af, om 
du har Ruder Es som hovedklub. Spiller du kun 
her er det din hovedklub – spiller du også i en 
eller flere andre klubber kan din hovedklub 
være andetsteds.. 
 

”Hovedklubskontingent” til DBf er 290 kr./år 
 og ”Sideklubskontingent” 70 kr pr. år. 
Dette opkræves i efteråret 
 

Hvert enkelt medlem modtager meddelelse på 
navn forsynet med klubbens notater om det 
aktuelle kontingent for efteråret. 
  

 

Vel mødtVel mødtVel mødtVel mødt    

tiltiltiltil    

    sæsonsæsonsæsonsæson    2010201020102010----11111111    
    

I den kommende sæson er der igen 
fuldt belagt med 64 spillere mandag 
og  torsdag aften. Begge aftener er 
der venteliste. 
 
Torsdag eftermiddag er der p.t. om-
kring 40 spillere tilmeldt, og det 
kan forudses, at næste år vil der 
også her være lukket med 64 delta-
gere – set i lyset af, at der sidste 
sommer startedes med 12 deltagere. 
 
Liselotte fortsætter sin undervis-
ning af begyndere, og efter aftale 
med folkedanserne kan vi for tiden 
benytte tirsdag eftermiddag til at 
gennemgå melde- og spilleproble-
mer. Hvordan finder vi ud af  i 
samråd med deltagerne. 
 
Søndagens åbne huse fortsætter 
som hidtil – behovet er til stede. 

Hjemmeside www.ruderes.dk 

Telefon 4345 6626 – E-mail karsten.munch@hotmail.com 



Bestyrelse 
 

Formand: Karsten Munch,  
Pilehusene 114, 2600 Glostrup  

Tlf. 4345 6626           
Mail karsten.munch@hotmail.com 

 

Næstformand: Mogens Raavig, 
Brostykkevej 99A., Hvidovre 

Tlf. 3678 0875 
Mail raavig@sporty.dk 

 

Kassererr: Jørgen Bank Lauridsen 

Rylevej 5, Hvidovre 
Tlf. 3678 3770 

Mail:  j.b.lauridsen@worldonline.dk 
 

Sekretær Henrik Rud Pedersen 

Brandholms Alle 6 K 
2610 Rødovre 
Tlf. 3641 6575 

Mail: henrik.rud.p@mail.dk 
 

Underviser: Liselotte Jespersen 

Melenaos Boulevard 66 
2650 Hvidovre 
Tlf. 26913017 

Mail: liselotte.jespersen@mail.dk 
 

Henrik Brøsti Jørgensen 

Kirkebroen 22, 2650 Hvidovre 
Tlf. 3323 1148 

brosti@email.dk 
 

Spillelokaler 

BYVEJ 78, 2650 HVIDOVRE 
 

 

Vi appellerer  

så stærkt vi kan, til,  

at man selv skaffer sin 

substitut, 

 og kun i nødsfald beder 

 om hjælp hos Rita. 
 

Rita skal aflastes 
 

Udenfor bestyrelsen er ikke så få til 
stadighed involveret i klubbens drift: 

  

Substitutter (i nødsfald) 
Rita Mikkelsen Tlf. 3678 1430 

 

Præmiekontrollør 
Ellen Kjærsgaard  Tlf. 3678 0223 

 

Kortlægger m.v. 
Inga Thynebjerg 

 

Lokale, køkken, turneringer o.s.v. 
Hanne Andersen 

Birthe Vinther 
 

Desuden er følgende involveret som 
Åbent hus vagter efter vagtplan: 

 

Susan Bast 

Alice Bjørn 

Hans Søndergaard Jensen 

John Viggo Nielsen 
 

Turneringsledere: 
Karsten Munch 

John Viggo Nielsen 

Henrik Rud Pedersen 

Birthe Vinther 

Alice Bjørn 

Claus Øgard 

Hans Søndergaard Jensen 

Carsten Henriksen 

Susan Bast 

Alice Bjørn 

Hans Søndergaard Jensen 

John Viggo Nielsen 
Samt fra 1. nov. 

Jørgen Bank Lauridsen 

Inga ThynebJerg        
 

 

Kurt og John Viggo, der blev 

danmarksmestre for seniorer i 

2008 kvalificerede sig igen til  

DM-finalen for seniorer 
Intet DM denne gang, men en  

10-plads blandt 48 finalister er 

sandelig særdeles flot. 

  
 

Formanden skriver: 
 

Så gik den sommer, og vi starter friske på 
en ny sæson. Det er dog ikke alle, der har 
lagt kortene helt på hylden i sommer – 
vores åbne huse torsdag og søndag har 
været velbesøgte. Søndagens Åbne hus 
kl.13 fortsætter. 
 

Ved sæsonstart vil du opdage, at der er 
truffet støjdæmpende foranstaltninger. 
Hvide plader er sat op i lofterne. De er 
limet op i havestuen, mens de i det store 
rum er sat op ved hjælp af beslag, så de 
kan fjernes igen uden at loftet er beska-
diget.  Det har kostet den nette sum af 
næsten 32.000 kr. incl. moms, som Ruder 
Es har betalt. 
 

Dermed har vi løbet en risiko, idet Hvid-
ovre Kommune med 6 måneders varsel 
kan anvise os andre spillelokaler. En risi-
ko, bestyrelsen har ment det nødvendigt 
at løbe for at skabe tålelige lydforhold. 
 

Derimod tør vi ikke uden videre gå videre 
med problemet ventilation/iltmangel. 
Ligesom med lydproblemet har vi samar-
bejdet med Teknisk forvaltning på Rådhu-
set i håb om også at kunne løse dette 
problem, og der foreligger for nærværen-
de 2 forskellige løsningsmodeller. Begge 
ligger (desværre) i omegnen af 130.000 
kr. + moms eller i alt ca 162.000 kr. 
 

Det er mange penge, som bestyrelsen 
ikke uden videre kan/vil spendere. Hvis vi 
havde en eller anden form for sikkerhed 
for ikke at skulle flytte de næste 10 år, 
eller at få et større tilskud fra kommunen 
(hvad der også er en slags sikkerhed) eller 
måske en helt anden form for sikkerhed, 
vil vi indkalde til ekstraordinær general-
forsamling kun med dette punkt på pro-
grammet 
 

I første omgang vil vi spørge Kultur- og 
Fritidsudvalget – de er formentlig klogere 
end os – for finde en løsning 

 

Vi har lånt tirsdag eftermiddag af 

folkedanserne. Her vil vi forsøgsvis 

arrangere  ”undervisning” . Vi kan 

gennemgå melde- og spilleteknik, 

snakke om konventi-ner, samt ikke 

mindst diskutere vanskelige spil 

fra de normale klubaftener. 
 

Det starter formentlig kl. 13 første 

tirsdag i oktober og må påregnes 

at vare 3 timer. 

Indtegningsliste og mere 

information på en klubaften i 

september. 
 

 

.  TOP 16 / sølvpoint 
      Ruder Es må afholde en enkelt-
mandsturnering pr. spilledag for 

de spillere, der i sidste sæson opnå-
ede flest bronzepoint. 
 

Dette foregår lørdag den 13. no-

vember kl. 13 – ca. 22. Enkelte skal 

vælge, om de vil spille mandags- 
eller torsdagsturneringen. Ved 
vakance går retten videre til den/de 

næste i rækken. 
 

Mere om dette følger senere. 
 

(Programmet for torsdag eftermiddag har i 
afvigte sæson været for ujævnt til at danne 

baggrund for TOP 16 – I kommer med næste 

år.) 

 

 

I mellemtiden har vi for 300 kr. anskaffet 
en loftsventilator i håb om, at cirkulation 
vil hjælpe. Her er råd til flere af slagsen. 
Det vil måske hjælpe, men det løser ikke 
problemet. 

                                         På gensyn             

                    Karsten 

 
 




