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Klub-nyt 2012-5
Velkommen til en ny bridgesæson!
Nedenfor finder du omtale af forskellige forhold, der kan være nyttige for bridgeklubben at vide
noget om her i forbindelse med den nye sæson.
Nye stop- og alertregler
Der er kommet nye regler for brug af Stop-skiltet.
Stop
Fremover skal spilleren, der afgiver en
springmelding, først fjerne Stop
top-skiltet, når de obligatoriske
bligatoriske 10 sekunder er overstået. Mange
spillere gør allerede dette, og siger fx ”værsgo”, når de fjerner Stop-skiltet.
Stop skiltet. Dette bliver nu den
korrekte procedure, og næste spiller bør vente med at melde, til Stop-skiltet
Stop skiltet er fjernet.
Formålet med ændringen
gen er at gøre det lettere for spilleren efter Stop-meldingen
Stop meldingen at melde i
jævnt tempo, når der er noget at tænke over. Samtidig er ændringen i overensstemmelse med
EBL’s gældende regler.
Der er kommet en ændring til alertreglerne. Doblinger skal som udgangspunkt
udgangspunkt ikke alertes, men
hvis en dobling af modpartens naturlige farveåbning på 1-trinnet
1 trinnet ikke er en oplysningsdobling, skal
den nu alertes. Det er fx tilfældet, hvis man spiller med transferindmeldinger.
et oversigt over diverse regelændringer vedlægges.
En komplet
Sæsonstart i BridgeCentral
• Det er vigtigt, at klubben har det korrekte medlemstal i BridgeCentral. Sammenlign
Sa
evt.
på bridge.dk med de medlemstal DBf ligger inde med. Du gør således:
o I BridgeCentral går du til ”Hovedklub” og ”Medlemstal” for at se tallene
o På bridge.dk går du til ”Distrikter (kluboversigt)”, og klikker frem til din egen
klub
o Bridge.dk opdateres hver nat, så dine rettelser i BridgeCentral kan først ses på
bridge.dk dagen efter
• Husk at indtaste korrekt fødselsdag for medlemmerne. Det er vigtigt især for juniorer,
som klubben kun skal opkræves halvt DBf-kontingent
DBf
for.
• ”Kontaktpersoner” og ”Bestyrelse” i ”Hovedklub” skal tilrettes,
tilrettes, hvis der er sket ændringer
på de poster
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Turneringer
DBf arrangerer i den kommende sæson nedenstående turneringer, hvortil der er fri tilmelding.
Jo flere hold jo bedre, så vi opfordrer til, at I reklamerer for turneringerne i klubben.
Damehold
Sæsonens turnering spilles over følgende tre weekender:
24.-25. november 2012, 26.-27.
27. januar 2013 og 9.-10.
9.
marts 2013.
Der spilles i to divisioner, og nye hold starter i 2. division.
Turneringsafgift: 3.400 kr. pr. hold uanset division. Bidrag til rejsepuljen uanset antal spillere på
holdet: 2.400 kr. pr. hold.
Tilmelding
elding senest den 25. september 2012.
Tilmelding sker ved at udfylde og sende tilmeldingsblanketten på www.bridge.dk - Medlemsinfo
Makker eller par til holddannelse kan formidles via DBf. Skriv en e-mail
e
til dbf@bridge.dk.
dbf@bridge.dk Vi
formidler opslag til dameholds opslagstavle på www.bridge.dk.
Seniorhold
Sæsonens turnering spilles over to weekender:
Den 19.-20.
20. januar 2013 spilles i Slagelse og Bjerringbro.
Bjerringbro
Den 13.-14.
14. april 2013 spiller alle hold i Bjerringbro.
Turneringsafgift 1.900 kr. pr. hold.
Tilmelding senest den 30. november 2012.
Tilmelding sker ved at udfylde og sende tilmeldingsblanketten på www.bridge.dk – Medlemsinfo.
Seniorhold er åben for deltagere som er født i 1952 eller tidligere.
Makker eller par til holddannelse kan formidles via DBf. Skriv en e-mail
e
til dbf@bridge.dk.
dbf@bridge.dk Vi
formidler opslag til seniorholds
holds opslagstavle
opslags
på www.bridge.dk.
Pokalturnering
DBf’s pokalturnering er en holdturnering med privat afviklede kampe. Tilmelding sker på
pokal.bridge.dk senest den 15/10 2012.
Turneringsafgift: Hold uden divisionsspillere: 500 kr. pr. hold (betaling for 2 runder).
runder) Hold med
mindst én divisionsspiller: 250 kr. pr.
p hold (betaling for 1 runde).
I de indledende runder gælder bl.a.:
• Ingen
ngen divisionsspillere før runde 4
• Kun parturneringssystemer er tilladt
• Modstanderen bor højst 150 km væk. Denne begrænsning bortfalder for
for næste runde, hvis
man spiller sin kamp efter den officielle spilledato.
• Der spilles om guldpoint i alle kampe
• Man får en ekstra chance, hvis man taber i runde 1 eller 2.
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Husk også klubsølv
Klubsølv afvikles i sæsonen 2012-13
2012
fra den 19. til den 23. november 2012.
Turneringen arrangeres af DBf, men spilles i de enkelte klubber.
Det koster i år 10 kr. pr. spiller at deltage – klubben faktureres efterfølgende. Klubben betaler selv
for MP – de bliver faktureret i januar 2013 sammen med klubbens øvrige forbrug af MP.
Der er sølvpoint lokalt og guldpoint til de bedst placerede par på landsplan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der spilles med lagte kort
BridgeCentral understøtter Klubsølv
Der er 10 turneringer i løbet af ugen: eftermiddag og aften mandag til fredag
For hvert spilletidspunkt
spunkt foretages sammenligning nationalt
Spillene er tilfældigt genererede
Opgørelse er normal parturnering
Klubben kan spille på et hvilket som helst af disse tidspunkter, og på så mange
tidspunkter, klubben har lyst til
Klubben behøver ikke at spille klubsølv på et af klubbens sædvanlige spilletidspunkter
Forhåndstilmelding er ikke nødvendig

Der skal spilles Mitchell i rækker a mindst 4 borde, idet der spilles de samme kort overalt, og man
finder vindere i såvel NS- som ØV-rækkerne.
ØV
Der skal spilles minimum 24 spil. Hvis der spilles mere end 24 spil, tæller alle spillene med i
klubresultatet, men kun spill 1-24
1
tæller med på landsplan.
Husk at hente og læse Klubsølvinstruks. Se nyhedsvinduet i BridgeCentral.
Det er fortsat muligt at spille en Alternativ Klubsølv på et valgfrit tidspunkt i løbet af sæsonen,
sæsonen
hvis det passer den enkelte klub bedre end at spille med i den landsdækkende turnering. Den
alternative Klubsølv tæller ikke med i et landsresultat, og deltagerne kan derfor ikke vinde
guldpoint,
int, men det koster stadig 10 kr. pr. spiller ud over prisen for de sølvpoint, der uddeles. En
klub kan kun spille én Alternativ Klubsølv uanset antallet af ugentlige spilletidspunkter i klubben.

Med venlig hilsen
Flemming Bøgh-Sørensen
Generalsekretær
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