Spillested:

Skolen på Herredsåsen. Starttidspunkt er kl. 18:30.

Kontingent:

Primært medlemskab: kr. 650 for én spilleaften kr. 900 for to spilleaftner.
Sekundært medlemskab: kr. 400 for én aften, og kr. 650 for to spilleaftner.
Passivt medlemskab kr. 400.
Bank indbetaling til Danske Bank Reg. 1551 konto nr. 10804787, husk
navn på indbetaling.

Parturnering: Vi starter med en Goddag-turnering – spillet over 3 aftner. Indplaceringen
sker efter det aktuelle par-handicap. Der spilles i 2 handicapopdelte rækker,
hvor alle møder alle inden for de enkelte rækker. Op- og nedrykning af 2 par.
Herefter inddeles i 4- og 5-bordsrækker efter det opnåede pointresultat inden for Goddagturneringens rækker.
Parturneringen fortsættes i 2 sektioner af 3 – 4 spilleaftner. Ved hver sektionsafslutning
oprykning – såvel som nedrykning af 2 par i hver række.
Points nulstilles ved hver op- og nedrykning.
Herefter afsluttes der med en sektion over 6 gange om klubmesterskabet.
´Startlister´ vil være tilgængelige på hjemmesiden via turnerings-fanebladet, og som
opslag i spillelokalet.
Holdturnering: Der spilles i rækker á 4/6 hold. Indplacering ved turneringsstart sker efter holdhandicap
ved Goddag-turneringens afslutning.
Der spilles 28 spil pr. aften.
Der er multiholdberegning i alle rækker.
Der rykkes 1 hold op- og nedrykning i hver række ved sektionsskift
Mandag: Der spilles i 3 6-holds-rækker, med et gennemløb inden jul, derefter 1
gennemløb om klubmesterskabet frem til sæsonafslutning. I alt 10 aftner.
Torsdag: Der spilles i 3 4-holds rækker, i alt 12 aftner. Der er 2 sektioner af 3 kampe, og 1
afsluttende runde af 6 kampe om klubmesterskabet.
Medlemsnr.:

Alle skal indtaste deres DBF-medlemsnummer i BridgeMate, ved start på
alle holdspilleaftner.

Systemkort:

Forventes at ligge fremme på bordene i A- B- og C-rækken fra
årsskiftet 2022-2023.
Kortene er maskingivne, og må derfor ikke blandes. Kortfordelingerne kan
ses via resultatsiden og downloades til egen PC fra hjemmesidens faneblad ”Ppl”.

Kort:
Resultater:

Resultater for makkerpar ved flaskeudlevering til rækkevindere, når spillet er slut.
Resultater for alle turneringer kan ses på hjemmesiden sædvanligvis
inden for 1½ time efter spilafslutning.

Præmier:

Parturnering: Rækkepræmier hver aften i Goddag-turneringen – efter bedste
handicapforbedring, derefter pointvindere – flaskerne overrækkes ved
resultat-oplæsning el. næste par-spilleaften.
Holdturnering: Præmier ved sektionsskift til vinderholdene og multiholdvindere.
Slutpræmier i hold- og parturneringen: Præmie til 1. pladsen i alle rækker.
Multiholdvindere i alle rækker. Højeste enkeltscore i parturneringens slutspil.

Substitutter:

Man sørger selv for substitutter, som skal anmeldes inden spillet begynder.
På www.kalundborgbridge.dk ses substitutlisten og substitutter kan anmeldes
på hjemmesidens forside eller i spillelokalet FØR start. Ved problemer eller behov for
hjælp kontakt Margit Zume.

Substitutregler: Se Klubreglementet, samt uddrag på substitutlisten.

