Velkommen til Islev Bridge Klub
2021 - 2022

Kære bridgespiller!
I denne pjece kan du læse om Islev Bridge Klub, IBK. Her står lidt
om klubben, dens historie, fester, turneringer og resultater, spilleaftenerne, undervisning, hjemmeside samt medlemskab.
Hvis du vil spille i IBK, hvis du gerne vil være substitut eller har
flere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte klubbens
formand, evt. en anden fra bestyrelsen – se sidst i denne pjece.
Om Islev Bridge Klub
IBK er en klub med ca. 90 aktive medlemmer i alle aldre.
Vi spiller hver tirsdag kl. 18.45 – ca. 22.45 på Tinderhøj Skole,
Fortvej 71, 2620 Rødovre.
Sæsonen varer fra september til og med april måned.
Vi er en aktiv bridgeklub, hvor klublivet – bridge, hygge og
venskaber – er i højsædet, og hvor medlemmerne selv driver
klubben. Det frivillige arbejde er således en vigtig del af klubbens
rygrad. Det er medlemmerne selv, der bestemmer klubbens
udvikling og hvilke tilbud, der stilles til rådighed i løbet af sæsonen.
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Om klubbens historie
Islev Bridge Klub blev grundlagt på initiativ af Kurt Rasmussen i
1956, og mange medlemmer har været med i en lang årrække.
Klubben har pt. 1 æresmedlem: Christian Herold.

Om klubbens fester
Vi kan lide at holde fester i IBK !
Klubben fejrer jubilæum hver femte år. Det sker ved et stort anlagt
festarrangement, typisk over 2 dage. Den næste jubilæumsfest,
der bliver i forbindelse med klubbens 65-års jubilæum, afholdes
22-23. januar 2022.Der kan tilkøbes en ekstra overnatning fra 2122. januar 2022.
Hvert år afholdes et festarrangement i efteråret, en løvfaldsfest.
Om turneringer og resultater
I løbet af sæsonen spilles om klubmesterskaber i både par, hold,
mixpar, damepar og enkeltmand. Ved par- og holdturneringer
spiller vi evt. i styrkeinddelte rækker.
Vi spiller turneringer med computerlagte kort og Bridgemate.
På vores hjemmeside www.islevbridge.dk bliver alle resultater tilgængelige straks efter turneringernes afslutning.
I hver turnering spilles om vinpræmier og bronzepoints. Reglerne
for præmier sikrer, at du kun kan vinde vin én aften i en løbende

2

turnering, samt hvis du vinder hele den løbende turnering. Du kan
også i mange tilfælde vinde for aftenens bedste handicapforbedring. Det betyder, at de fleste medlemmer af klubben vinder præmier i løbet af sæsonen.

Hvis der er tilstrækkelig interesse, vil der blive afholdt turneringer,
der ikke indgår i det normale turneringsprogram. Det er typisk lige
før og lige efter sæsonen.
Om spilleaftenerne
Det forventes, at alle kommer til hver spilleaften, hvilket turneringerne er planlagt efter. Skulle du en sjælden gang blive forhindret,
skal du selv skaffe en substitut. På hjemmesiden findes en oversigt
over substitutter, som måske kan være til hjælp. For at få adgang til
listen skal du bruge dit login.
•

Er substituttens statusfelt grønt, kan du ringe/maile. Husk at
klikke feltet rødt, såfremt du har fået en aftale.

•

Er feltet rødt, er substitutten optaget og må ikke kontaktes. Det
er en klar aftale med vores substitutter, som også selv kan oplyse, hvornår de kan spille, og hvornår de ikke er til rådighed.

I absolut nødstilfælde kan du kontakte Lone B., se medlemslisten.
Du skal pr. aften betale kr. 30 for din substitut, som så får 1 øl/vand,
kaffe/te og kage.
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Hver spilleaften er der én kaffepause, hvor der serveres kaffe og
hjemmebagt kage. Fra baren, hvor der er høflig selvbetjening, tilbydes der gennem hele aftenen øl, vand og rødvin. Alt til rimelige
priser.

Tonen ved bordene er hyggelig og venskabelig; men vi spiller
selvfølgelig alle sammen for at vinde. Derfor er det naturligvis
helt acceptabelt og almindeligt at tilkalde turneringslederen, hvis
der skulle ske uregelmæssigheder eller opstå tvivlsspørgsmål.
Alle medlemmer deltager i opstilling/oprydning før og efter hver
spilleaften, idet der er oprettet oprydningshold, som fremgår af
hjemmesiden. Hver aften er et medlem fra bestyrelsen tilkoblet
oprydningsholdet. Oprydningsholdene adviseres pr. e-mail før
hver spilleaften. I den forbindelse forventes det, at alle medlemmer investerer 20-30 minutters arbejde ca. hver 6. uge. Du bedes
læse hjemmesidens instruktion for opstilling mv., når det er din
tur.
Om undervisning

Hvis nogle medlemmer er interesseret i undervisning, skal de
kontakte et medlem fra bestyrelsen .
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Om klubbens hjemmeside
Udover turneringsresultaterne kan du på hjemmesiden finde en
lang række oplysninger, fx sæsonplan, optjente mesterpoint,
bridgehandicap, medlemsliste, substitutliste, oprydningshold,
invitationer samt meddelelser af generel interesse og relevans.
Nogle oplysninger kan kun ses af klubbens medlemmer, så her
skal du bruge dit login. Det får du automatisk tilsendt ved indmeldelse.
Medlemskab
Du kan være med i IBK som aktivt eller passivt medlem. Du kan
også tilmelde dig som substitut og komme og opleve den gode
stemning til vores klubaftener.
•

Aktivt medlem
Aktive medlemmer deltager i alle hovedturneringer og klubmesterskaber og betaler fuldt kontingent samt indskud til
Danmarks Bridge Forbund, DBF, og distrikt København. Du
forventes at møde op til hver spilleaften. Hvis du er forhindret, skal du selv sørge for at skaffe en substitut.
Du er velkommen til at tilmelde dig uden makker. Du vil i første omgang blive tilknyttet substitutlisten.
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Pris kr. 1.432 for hele sæsonen, inkl. indskud til DBF og distrikt
København (reduceret kontingent for uddannelsessøgende under 25 år).
•

Passivt medlem
Pris kr. 532 for hele sæsonen, inkl. indskud til DBF og distrikt
København.

•

Substitut
Du er også meget velkommen som substitut i IBK. Det er måske den bedste måde at lære klubben at kende på, inden du
beslutter dig til et fuldt medlemskab.
For at være substitut skal du være medlem af DBF.
Det er gratis at være substitut i klubben, og du får gratis 1 øl/
vand, kaffe/te og kage.

Bestyrelsesmedlemmer samt æresmedlemmer er kontingentfri,
bortset fra kontingent til DBF og distrikt København samt til IBKs
jubilæumsfond.
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Bestyrelsen
Formand Jørgen Bentsen
joerbent@gmail.com, 3112 0335
Næstformand, turneringsansvarlig Jon Norup
jon.norup@outlook.com, 3022 9066
Kasserer Allan Kristiansen
allan@bjornebo11.dk, 2390 0135
Sekretær Preben Borelli
preben.borelli@mail.dk, 2010 1516
Bestyrelsesmedlem Anette Holler
a.holler.dk@gmail.com, 2284 0905
Bestyrelsesmedlem Jette Kraunsøe
jette@kraunsoe.net, 4542 3979
Bestyrelsesmedlem Pia Pedersen
piaanjap@gmail.com, 4117 2870
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Vi ønsker dig hjertelig velkommen

V 1.60 2021-10

