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Sæsonstart
Kontroller hvornår du er tilmeldt her og se hvornår de forskellige spilletidspunkter begynder på 
klubbens spillekalender. De forskellige starttidspunkter er følgende:

• Mandag eftermiddag starter den 9. september kl 13
• Mandag aften starter den 9. september kl 18
• Tirsdag eftermiddag starter den 10. september kl 13
• Onsdag formiddag starter den 11. september kl 8:30
• Onsdag eftermiddag starter den 4. september kl 13
• Onsdag aften starter den 11.september kl 18:30
• Onsdag hold starter den 4. september kl 18:30
• Torsdag aften starter den 5. september kl 18:30

Bridgeregler
På den nye bestyrelses første møde blev det besluttet at lave en månedlig information om udvalgte 
bridgeregler på alle spillletidspunkter. Man kan opdele bridgespillere i to grupper

1. De der spiller efter reglerne eller er kommet for at more sig.
2. De der spiller efter reglerne og er kommet for at more sig.

Hensigten med at informere om udvalgte bridgeregler er at få de to grupper til at smelte sammen så 
alle spiller på en ensartet sammenlignelig måde. Det er også hensigten at få flere til at kalde på 
turneringslederen ved uregelmæssigheder, således at fejl bliver rettet ensartet ved alle borde. 

Vinpræmier
Bestyrelsen har besluttet at præmier skal uddeles ensartet på alle spilletidspunkter. Det betyder at 
der til jul og sæsonafslutninger er 2 flasker til førstepladserne og 1 flaske til andenpladserne. Der 
uddeles ikke vinpræmier på andre tidspunkter.

Undervisningsholdet
Holdet ophører til jul og medlemmerne fortsætter onsdag aften.

Rengøring af spillelokalet
Tæppet er blevet renset og lampekuplerne har fået en overhaling, blandt andet er to defekte 
lampekupler udskiftet.

Torsdag aften
På trods af stort eftersøgningsarbejde har det ikke været muligt at finde to kaffebryggere til torsdag 
aften. Kaffebrygningen går derfor på omgang. Da der er tilmeldt 24 par skal man altså lave kaffe een
gang hvert andet år. En omgangsliste vil blive slået op på klubbens opslagstavle.

Sommerbridge
Sommer går på hæld og den sidste omgang sommerbridge er afsluttet. Der har været 192 
tilmeldinger denne sommer …. en flot succes! Ud over den ugentlige bridge kan alle se frem til ”grill 
og bridge” lørdag den 31. august, ”vinaften” fredag den 25. oktober, og to gange ”SOS” søndag den 
17. november og søndag den 26. januar.

Skriv til KLUBNYT@VestlollandBridgeCenter.dk hvis du har 
oplysninger af interesse for andre medlemmer i klubben.

http://www.vestlollandbridgecenter.dk/vbc/klubben/tilmeldinger/tilmeldinger.htm
http://www.vestlollandbridgecenter.dk/vbc/klubben/kalender/kalender.htm

