Horsens Bridgeklub af 2017
Stiftet 16. maj 2017
KLUBREGLER

§ 1. Formål
Stk. 1. Nærværende regelsæts formål er at tydeliggøre for medlemmerne
•
•

efter hvilke principper nye medlemmer optages
efter hvilke principper turneringer og spilleaftener tilrettelægges,

Endvidere i skriftlig form at samle de retningslinjer i øvrigt som ønskes
efterlevet af medlemmerne.
Stk. 2 Såfremt der ikke i klubbens vedtægter eller i nærværende regelsæt er
fastsat bestemmelse eller retningslinje, følges Dansk Bridgeforbunds regelsæt.
§ 2. Retningslinjer for medlemsoptagelse.
Stk. 1. Medlemmer optages for tiden således i følgende prioritetsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Spillende medlemmer
Nye makkere til spillende medlemmer
Passive medlemmer
Elever, der går til undervisning i Centeret
Andre efter først til mølle princippet

Stk. 2. Forud for sæsonafslutning udleveres makkerblanket til medlemmerne.
Af denne vil oplysninger om sæsonstart m.v. fremgå.
Blanketten afleveres med de udbedte personoplysninger, pardannelse og
holddannelse.
Stk. 3. For nye spillere afleveres tilmelding senest i første uge i august,
hvorefter bestyrelsen så hurtigt som muligt herefter giver meddelelse om
optagelse eller evt. afslag.
§ 3. Sæsonstart:
Stk. 1. Sæsonen indledes den første tirsdag eller torsdag i september kl.
19.00.
Stk. 2. Torsdagsbridge begynder sæsonen med fælles spisning. Efter
spisningen gennemføres en uformel turnering for de, der måtte ønske det, og
der gives beskedne præmier (fx. chokolade) efter bestyrelsens valg.
Stk. 3. Passive medlemmer kan deltage.
Stk. 4. Der er medlemsbetaling, som fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 5. Klubben betaler opvaskehjælp.
§ 4. Juleafslutning:
Stk. 1. Den sidste spilleaften før jul er der juleafslutning med spisning og
bridgespil med beskedne præmier efter bestyrelsens valg (f.eks. chokolade).
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Stk. 2. Passive medlemmer kan deltage.
Stk. 3. Deltagelsespris fastsættes af bestyrelsen, idet klubben yder et tilskud
afhængig af klubbens økonomiske situation.
Stk. 4. Klubben betaler opvaskehjælp.
§ 5. Sæsonafslutning.
Stk. 1. Tirsdagsbridge afslutter sæsonen med fælles spisning. Efter spisningen
gennemføres en uformel turnering for de, der måtte ønske det, og der gives
beskedne præmier (fx. chokolade) efter bestyrelsens valg.
Stk. 2. Det tilstræbes at par- og holdturneringer er afsluttet inden
sæsonafslutningen.
Stk. 3. Passive medlemmer kan deltage.
Stk. 4. Der er medlemsbetaling, som fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 5. Klubben betaler opvaskehjælp.
§ 6. Generalforsamling:
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på en af vintersæsonens
sidste spilleaftener i slutningen af april eller i begyndelsen af maj måned.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes i praksis ved at bestyrelsen anfører
tidspunktet for afholdelse på den turneringsplan, der udleveres til alle
medlemmer på en af de første spilleaftener i september.
Stk. 3. Efter generalforsamlingen gennemføres en uformel turnering for de, der
måtte ønske det, og der gives beskedne præmier (fx. chokolade) efter
bestyrelsens valg. Max. antal deltagere er 96, tilmelding efter først til mølle
princippet.
§ 7. Mærkedage:
•

Hvis et medlem bliver stormester gives der en flaske whisky eller
lignende.

Ved begravelse/bisættelse af medlemmer sender klubben en bårebuket.
§ 8. Turnerings planlægning og afvikling:
Stk. 1. Turneringsformen, herunder antal gennemspil og antal runder pr.
spilleaften, fastlægges af bestyrelsen når den kommende sæsons antal
spillende medlemmer er kendt.
Såfremt det er muligt, spilles der såvel par- som holdturnering.
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Stk. 2. Turneringsplanen udarbejdes af bestyrelsens udpegede
turneringsansvarlige og tilstræbes offentliggjort på klubbens hjemmeside
senest en uge før sæsonstart og udleveres ved sæsonstarten.
Stk. 3. Specifikke regler for op- og nedrykning fastlægges af bestyrelsen, når
turneringsplanen er udarbejdet.
Stk. 4. Der vil normalt være vinpræmier til de 2 - 3 første par/hold i hvert
gennemspil, afhængig af antal par/hold i rækkerne.
§ 9. Spilledage
Bridgen begynder kl. 19 tirsdag og torsdag. På spilledagene er der indlagt en
”kaffepause” på ca. 15 minutter.
Det forudsættes, at alle spillere har systemkort, og at dette er fremlagt under
spillet. Hvis det ønskes, vil bestyrelsen gerne være behjælpelig med at udfylde
systemkort.
Spillerne skal på opslagstavler og bridgemates kontrollere, at de sidder på den
rigtige plads og
spiller de rigtige kort, samt at man indtaster spil og resultater korrekt.
Ved uregelmæssighed (spillerfejl mm.) skal turneringslederen, som noget helt
naturligt, tilkaldes. Der må ikke meldes eller spilles videre, før turneringslederen har truffet en afgørelse i henhold til turneringsreglementet.
Når bridgen er afsluttet, bør medlemmerne så vidt muligt hjælpe med rydning
af spillelokalet - aflevering af bridgemate, kortmapper, mm.
Der nedsættes en appélkomité på begge spilledage.
§ 10. Åbent hus
Stk. 1. Tirsdagsbridge passer fast åbent hus om mandagen og torsdagsbridge
passer fast åbent hus om torsdagen, hele sommeren.
Stk. 2. Torsdagsbridge passer åbent hus Skærtorsdag. Der spilles om
eftermiddagen og der er adgang for alle. Efterfølges af fælles spisning, hvis der
er tilstrækkelig interesse for det.
Stk. 3. Tirsdagsbridge arrangerer åbent hus en aften mellem jul og nytår.
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§ 11. Substitutter
Stk. 1. Ved eventuelt forfald må et medlem selv stille substitut, som dog ikke
behøver at være medlem af klubben. HBC vedligeholder en liste over mulige
substitutter. Listen vil være tilgængelig via opslag og på klubbens hjemmeside.
Stk. 2. Substitutter skal udfylde blanket vedr. substitutionen. Det er den
tilbageværende part i parret, der har ansvaret for, at det sker. Afløses et helt
par, informerer det afløste par substitutterne om dette.
Stk. 3. Der kan justeres score ved brug af substitut.
Stk. 4. Det er god tone, at substitutter af den/de, de afløser, tilbydes en
forfriskning (øl, vand, glas vin o.a.)

§ 12. Efter sidste spillerunde kåres såvel Klubmestre/Tirsdagsbridge
som Klubmestre/Torsdagsbridge i både par- og holdturneringen
§ 13. Regler for Klubmestre/Tirsdags- og Klubmestre/Torsdagsbridge i
par/hold:
Stk. 1. Efter hvert gennemspil i A-rækken tildeles parrene placeringspoint,
således, at nr. 1 får 1 point, nr. 2 får 2 point osv. Parret/holdet med det
laveste antal placeringspoint efter alle sæsonens gennemspil bliver klubmestre.
Stk. 2. Ophævelse af ligestilling sker på grundlag af indbyrdes møde. Er der
ligestilling her, deles placeringspoint.
Stk. 3. Såfremt 2 eller flere par har samme antal placeringspoint, vindes
klubmesterskabet af det par/hold, der har scoret flest parpoint/kamppoint
totalt. Såfremt parrene herefter stadig står lige, er placeringen i sidste
gennemspil afgørende.
Stk. 4. Klubmesterskabet kan kun vindes af par/hold, der har spillet hele
sæsonen.
Stk. 5. Vinderen af klubmesterskabet par/hold modtager en pengepræmie hvis
størrelse fastsættes af bestyrelsen.
§ 14. Top 16.
På en af de sidste spilleaftener i sæsonen offentliggøres liste over de bedst
placerede på mesterpointoversigten for både Tirsdags- og Torsdagsbridge. Ud
af disse tilbydes 16 spillere (fra top) i både Tirsdags- og Torsdagsbridge at
deltage i top-16 enkeltmandsturnering en spilleaften efter
generalforsamlingen.
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Der spilles om sølvpoint og gives vinpræmier til de 4 bedst placerede. Der
spilles top-16 i både Tirsdags- og Torsdagsbridge.
§ 15 Etikette og Etik
Der tilstræbes gode forhold og god stemning i klubben med plads til humor og
bemærkninger omkring spillene.
Derfor bør enhver spiller medvirke til, at alle får størst mulig glæde ved
bridgen og klublivet i øvrigt, herunder også at vore substitutter og ikke mindst
nye spillere får en god modtagelse og føler sig godt tilpas.
Det er uetisk at irettesætte eller belære såvel makker som modspillere under
og efter spillet. Det gælder også tegn og ytringer om tilfredshed eller
utilfredshed med en melding, et udspil eller et spillet kort.
Der tilstræbes gode forhold og god stemning i klubben med plads til humor og
bemærkninger omkring spillene. Dog bedes spillerne være opmærksom på, at
samtale og humor ikke må virke forstyrrede på andre, der er i færd med at
spille.

§ 16 Bestyrelsesarbejde:
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men klubben kan yde vederlag for særligt
omfattende arbejde. Formanden for klubben spiller gratis på klubbens
spilleaftener og ved turneringer og åbent hus arrangeret af Horsens
Bridgecenter.
Klubben betaler for fortæring til bestyrelsesmøderne, og desuden udgifter til
klubrelevante kurser.
Udarbejdet maj 2017 og godkendt med generalforsamlingen den 16. maj
2017.
Revideret sep. 2021
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