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Sæson 2018 – 2019
Velkommen til bridgesæsonen 2018/2019.
Tirsdagsafdelingen starter tirsdag den 4. september og torsdagsafdelingen torsdag den
6. september (begge dage kl. 19.00).
Som noget nyt uddeler vi præmier på sidste spilledag, hhv 23. og 25. april., se i øvrigt
sæsonplan. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 24. april 2019
Samlet sæsonplan - Se bagerste side
Opvarmning.
I år spiller vi SommerBridge i stedet for klubbens sædvanlige opvarmnings-turnering.
Tilmelding via hjemmeside eller mail, inden kl.12 på spilledage. Pris for deltagelse: Kr. 30,-

Praktiske oplysninger.
Spillested:
Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej 3, 4180, Sorø, Tlf. 5783 4631.
Klubbens hjemmeside: SorøBridgeklub.dk
Klubbens telefonnummer: 5783 5752
Substitutter – meddelelse om ændringer og brug af substitutter.
Man skal selv skaffe substitutter, når man ikke kan spille. Brug af substitutter meddeles
til Gitte (tirsdag) og Kai (torsdag), så tidligt som muligt, så det kan komme med ved
opsætningen af startlisten. Damebridge ændringer meddeles til Ib.
”Sidste øjebliks” udskiftninger meddeles til Jens Erik (tirsdag) og Kai (torsdag), inden
aftenens program går i gang.
Inden sæsonstart.
Det er medlemmets eget ansvar, at sørge for, at klubben har de korrekte oplysninger vedr.
e-mailadresse, postadresse samt telefonnumre.
Det er ligeledes vigtigt, at meddele klubbens bestyrelse, i god tid og senest 7. august, et
eventuelt makker skift.
Klubben fremsender, fortrinsvis via e-mail, senest 3 uger inden sæsonstart, sæsonplan for
samtlige spilledage.
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Kontingent og spilleafgift.
Kontingent og spilleafgift for hele året betales via bankindbetaling
inden udgangen af september (reg.nr. 1551, konto nr. 0363480). Husk at anføre dit navn
på indbetalingen. (Der kan også betales kontant til Jens Wamsler).
Juniorer, unge under uddannelse og passive medlemmer betaler halvt klubkontingent.

En person, der spiller tirsdag eller torsdag

Kr. 600,-

En person, der spiller både tirsdag og torsdag

Kr. 850,-

Et par, der spiller tirsdag eller torsdag

Kr. 1200,-

Et par, der spiller både tirsdag og torsdag

Kr. 1700,-

Et par, hvor den ene spiller begge dage og den anden
kun den ene dag.

Kr. 1450,-

Et medlem, der desuden spiller i Dameklubben,
opkræves tillæg

Kr. 150,-

Dameklub alene

Kr. 490,-

For spillere, der har anden klub som hovedklub,
nedsættes kontingentet pr. spiller med

Kr. 260,-

Passivt medlemskab
Kr. 350,- giver ret til at deltage i klubbens generalforsamling og festlige arrangementer
På spilledagene.
Parkering:
Det er ikke tilladt at parkere på Dr. Kaarsbergvej.
Parker v. centret i gården el. på p-plads helt fremme ved Ringstedvej.

Er du forhindret i at nå frem?
Skulle der opstå et akut problem, der medfører, at man ikke kan nå frem til
Kaarsbergcentret inden kl. 19, kan Ibs mobil, 2235 9652, anvendes.
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Opstilling og afrydning på spilledagene:
Bestyrelsen, samt frivillige, sørger for startlister, bordopstilling samt udlægning af
skifteplaner, meldekasser, BridgeMate og kort.
Når aftenen er slut, sætter medlemmerne materiellet på plads.
Bestyrelsen vil, for hver spilleaften, udpege et par klubmedlemmer til at sørge for, at alle
kopper og glas bliver vasket op og sat på plads og de er desuden ansvarlige for, at
spillelokalerne er pæne og ryddelige når forlades.
Denne assistance vil hvile på 2 personer én eller højest to gange pr. sæson.

Forplejning:
Klubben sælger vin, øl og vand. Kaffe må medbringes.
Man må medbringe mad og kage.
Kopper og glas kan lånes i køkkenet. Efter endt brug sættes disse i bakker ved
opvaskemaskinen.

Damebridge.
Vi beder jer tilmelde Jer til Ib Larsen - også selvom I har spillet tidligere.
I år spiller vi damebridge flg.: lørdage :
29/9-2018 & 17/11-2018 & 5/1-2019 & 2/2-2019 & 2/3-2019
Tilmelding til Ib Larsen. Se side 6.

Distrikt Vestsjælland.
Vi er medlem af Distrikt Vestsjælland, hvor der i løbet af sæsonen arrangeres mange
forskellige turneringer, både for begyndere, øvede og mere rutinerede spillere. Det er en
fortræffelig mulighed for at udvide sin horisont og møde andre bridgespillere. På
distriktets hjemmeside, www.bridge.dk/2300 , kan man finde turneringsprogrammet
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Bestyrelsen:
Formand, Ib Larsen, Rustkammervej 66, 4180 Sorø (5783 5752)
(joiblar@stofanet.dk)
Kasserer, Jens Wamsler, Topshøjvænge 1, 4180 Sorø (6178 5082)
(wamslerj@gmail.com)
Jens Erik Jensen, Koldemosevej 3, 4180 Sorø (5214 1537)
(kjeldal_jensen@mail.dk)
Næstformand, Mette Grove, Møllehaven 3, 4180 Sorø (4232 1726)
(ottomanden1@gmail.com)
Gitte Nielsen, Elmebjergvej 13, 4180 Sorø (5783 5557)(5184 5557)
(gittelknielsen@yahoo.dk)
Lone Blume, Møllevænget 11, 4180 Sorø (5182 4000)
(lb@loneblume.dk)
Sekretær, Kai Korskilde Søstrædet 7, 4180 Sorø (2218 2695)
(korskilde@stofanet.dk)

Turneringsansvarlige.
Tirsdagsturnering:
Jens Erik Jensen, Koldemosevej 3, 4180 Sorø (5214 1537) e-mail: kjeldal_jensen@mail.dk
Ændringer meddeles til Gitte: Tlf: 5783 5557 el 5184 5557,
e-mail: gittelknielsen@yahoo.dk

Torsdagsturnering:
Kai Korskilde, Søstrædet 7, 4180 Sorø, Tlf: 2218 2695, e-mail: korskilde@stofanet.dk
Ændringer meddeles til Kai, Tlf: 2218 2695,
e-mail: korskilde@stofanet.dk
Damebridge turnering:
Tilmeldinger og ændringer skal meddeles til Ib, Tlf.: 5783 5752 (2235 9652)
e-mail: klub@sorøbridgeklub.dk
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Turneringsreglement.
• Udfyldt systemkort er obligatorisk. Husk afsnittet om udspil. Gør evt. brug af den
elektroniske mulighed på DBU´s hjemmeside.
• Det er til en hver tid det enkelte medlems personlige ansvar at melde forfald.
• Det er det enkelte medlems ansvar at finde substitut til løbende turneringer.
• Korrektion for substitutter.
• En substitut: Ingen regulering.
• Et substitutpar: Ingen regulering ved handicap forskel mindre end 10 – gælder for såvel
par- som holdturnering.
• Ved udeblivelse tildeles parret middel minus 20 %
• Udløsning af bonus for vundet holdturnering betinger deltagelse i mindst halvdelen af
halvlegene i sektionen.
• Placering i multiberegningen betinger deltagelse i mindst halvdelen af halvdelen af
halvlegene.
• Rangering – parturnering.
• Ved pointlighed afgøres efter indbyrdes kampe i sektionen.
• Hvis stadig lige – lodtrækning.
• Rangering – holdturnering.
• Ved pointlighed afgøres efter indbyrdes kampe i sektionen.
• Hvis stadig lige – indbyrdes imp.scorer.
• Hvis stadig lige – lodtrækning.
• Turneringsleder kan stoppe spil påbegyndt, dvs. kortene taget ud af mappen, hvis der er
mindre end 5 min. tilbage af spilletiden.
• Overholdelse af spilletid – parturnering.
• Ved første tidsoverskridelse tildeles begge par en advarsel. Hvis et af parrene senere
samme aften overskrider tiden tildeles 2 strafpoint, samme for yderligere overskridelser.
• Overholdelse af spilletid – holdturnering.
• For hvert spil der ikke er afsluttet trækkes 1KP fra begge hold, med mindre TUL kan
fastslå hvilket par der er skyld i forsinkelsen. I så fald trækkes intet fra det sagesløse hold.
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Sæsonplan for 2018 - 2019
Kategori
Tirsdagsafdelingen
Parturnering – seedede rækker
Parturnering
Parturnering 2 op - 2 ned
Hold / Sideløbende par
Parturnering
Parturnering
Friturnering
Hold / Sideløbende par
Parturnering

Dato

Måned
September

4
11
18
25
2
9
16
23
30

Oktober

November
Klubsølv
Hold / Sideløbende par 2 op – 2 ned
Parturnering 2 op - 2 ned
Parturnering

Dato

6
13
20
27

6
13
20
27
4
11
18
25

Kategori
Torsdagsafdelingen
Parturnering – seedede rækker
Parturnering
Parturnering 2 op - 2 ned
Parturnering
Parturnering
Parturnering
Friturnering
Parturnering

2 op - 2 ned

1
8
15
22
29

Parturnering
Klubsølv
Parturnering
Parturnering
Parturnering

6
13

Parturnering 2 op - 2 ned
Juleafslutning

3
10
17
24
31

Friturnering
Parturnering
Parturnering
Parturnering
Parturnering

7
14
21
28

Parturnering 2 op - 2 ned
Friturnering

7
14
17
21
28
4
11

Parmesterskab
Parmesterskab

December
Hold / Sideløbende par
Juleafslutning

4
11
Januar

Parturnering
Parturnering
Hold / Sideløbende par
Parturnering 2 op - 2 ned

8
15
22
29
Februar

Hold / Sideløbende par 2 op – 2 ned
Friturnering
Parmesterskab
Parmesterskab

5
12
19
26

Parmesterskab
Parmesterskab

Marts
Hold / Sideløbende par
Parmesterskab
Springcup
Hold / Sideløbende par

5
12
17
19
26
2
9
16
23

Springcup
Parmesterskab
Parmesterskab
Parmesterskab
Parmesterskab

Parmesterskab
Parmesterskab
April
Hold / Sideløbende par
Friturnering
Top 16 & sideløbende par +
25 Top 16 & sideløbende par +
præmieuddeling.
præmieuddeling.
Generalforsamling onsdag den 24. april 2019 kl. 19
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