
Jyderup Bridgeklub
Velkommen til makkerpar i Jyderup Bridgeklubs 53. sæson 29-8-11

Velkommen til  alle.  En særlig  velkomst  til  de  nye:  Jette  Christensen,  Lisbeth og 
Henrik Schrøder, Anette Otto og Kurt Hansen.

Vi spiller i 1 5-A bordsrække og i 2 4-bordsrækker. Der ur på B og C rækken. Husk,  
at I ikke må starte på det næste spil, når der er 5 minutter eller mindre tilbage I taster  
0 ved spillet.  Som sædvanlig spiller vi 3 gange uden op- og ned-rykning. Derefter 
rykker der 2 par op og ned fra hver række. Som sædvanligt holder vi en lille pause 
efter 8 spil B og C rækken el. 9 spil i A-rækken, der må IKKE startes på næste. runde 
i pausen, prøv at tale sammen, hvis I er blevet siddende ved bordet. Der er kaffepause 
efter 4/5. runde, og de der har lyst, kan holde pause inden 7. runde.

Vi spiller om vinpoint 30, 20 og 10. 50 point giver en flaske, som udleveres ved 
juleafslutningen og til generalforsamlingen. De, der har flasker til gode fra i fjor, får 
dem i kaffepausen.

Alle  startlister,  indbydelser  og  relevante  oplysninger  hænger  som  sædvanligt  på 
glasvæggen. Der er indbydelse til distriktets holdturnering, den kan varmt anbefales. 
Desuden kan I finde indbydelserne på Jyderup Bridgeklubs hjemmeside.

Vi håber, at nogle af jer vil hjælpe med at blande kort en gang om ugen. Det foregår 
her i Jyderup-Hallen og det varer ca 1 ½ time. Jeg håber, at nogle af jer vil give en 
hånd med.

Jeg har vist forsømt at gøre mine kursister tilstrækkelig opmærksomme på forholdene 
omkring meldebokse. Lad være med at sætte hånden ned i meldeboksen, før du har 
bestemt, hvad du vil melde. Man må ikke flytte hånden mellem afdelingerne, altså 
ikke sætte den ned ved pas-skiltene og så ændre det til et bud og omvendt.

Husk at kalde på turneringslederen, hvis der sker noget forkert ved bordet. Vi kan alle 
komme til at bryde en regel, og turneringslederne er her kun for at hjælpe os. Vi har 
også en appelkomite,  så  hvis I  er  uenige i  eller  utilfredse med turneringslederens 
afgørelse, kan I appellere. Vi havde den også sidste år, men den kom aldrig i brug. 

Hvis I selv har skaffet en substitut, FLOT, og vedkommende ikke er på startlisten, så 
husk at give Jens Lundberg besked, inden vi starter.

God bridge!

Hanne

Side 1 af 2



Jyderup Bridgeklub
Indlæg af Jens Lundberg:

Bridgeuret er indstillet til 25 min og gælder for B og C rækken*. 

Ved spil, der ikke nås (under 5 min til sidste spil), er det vigtigt, at du skriver 
både spil og række på sedlen ved Pc og server, da det skal rettes manuelt i 
bridgecentralen bagefter, så der kan gives middelscore 50-50%. Også andre 
uregelmæssigheder, hvor tu-leder har været tilkaldt og givet justeret score, skal 
skrives på sedlen til korrektion i bridgecentralen. 

Ved andre problemer med indtastning i bridgemate kan undertegnede tilkaldes eller 
Per, der begge har turneringsledernøgler til bl.a. at nulstille spil, så de kan gentastes.

Husk at tænde bridgemates inden starten, så vi kan se de bliver "grønne" på pc, som 
tegn på at alle er klar og har forbindelse til serveren. 

Jens

*12-9 og fremefter i makkerpar vil kaffepausen være efter 3½ runde (eller 14 spil) i  
B og C rækken. A rækken efter 5 runde (15 spil), så vi skulle kunne få pausen  
nogenlunde samtidig. 
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