
Klubregler for Tune IF Bridge
§ 1: Formål:

 at sikre god tone og orden mellem spillerne under turneringsafvikling
 at hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner
 at hjælpe turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet

 
§ 2: Sæsonoversigt:

 Sæsonstart er første mandag og onsdag i september.
 På spilledagen skal spillerne være klar til at spille kl. 13.00. Vi spiller fra kl. 13.00 til ca. kl. 

17.00 
 Sæsonen slutter for begge spilledages vedkommende sidste spilledag i april. 
 Generalforsamling afholdes hvert år i februar.
 Der afholdes et medlemsmøde i sidste halvår af et kalenderår.
 Der spilles hver mandag og onsdag – undtagen i skolernes efterårs- og vinterferie (ugerne 

42 og 8) samt helligdage.
 Der fremlægges et program over sæsonens arrangementer.
 Evt. ændringer i arrangementerne vil blive meddelt på en spilledag og på klubbens 

hjemmeside.

§ 3: Klublokale:
 Bestyrelsen overlader medlemmerne ansvaret for kaffebrygning, opstilling og afrydning af 

bordene m.m. i forbindelse med de enkelte spilledage og i forbindelse med evt. 
særarrangementer i klublokalet.

        
§ 4: Turneringsafvikling
        Der spilles i 2 rækker, A og B. De to par med færrest point i A-rækken hver måned rykker ned i 

B-rækken, medens de to par med flest point i B-rækken hver måned rykker op i A-rækken. 
Turneringslederne har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer. 
Turneringerne afvikles efter reglerne i den danske udgave af de internationale love for 
Turneringsbridge samt de af Danmarks Bridgeforbund vedtagne supplerende bestemmelser 
f.eks. vedrørende tilladte systemer som:

 
 Stopkort er ikke en melding, men kan blive en ubeføjet oplysning.
 Der er afsat 7 minutter pr. spil samt to minutter til rundeskift.
 Der gives signal 5 minutter før rundeskift og ved rundeskift.
 Der må ikke påbegyndes nyt spil, hvis der er under 5 minutter til rundeskift.
 En overskridelse heraf påtales første gang med en advarsel og ved efterfølgende 

tidsoverskridelse tildeles 50 strafpoint ved reduktion af de opnåede point i runden.
 Der indlægges en kaffepause på max. 15 minutter efter at halvdelen af dagens runder er 

spillet.
 Der anvendes Bridge Mate under alle turneringer i klubbens regi.



 Et kort er spillet, når det er fjernet fra hånden, og bare én spiller ved bordet har set 
billedsiden.

 Et kort bliver et strafkort, når det er tabt eller på anden utilsigtet måde har vist billedsiden. 
Dog kan spilfører eller bordet aldrig få strafkort (§ 48A i bridgelovene)

 Meldekasserne må ikke berøres før man har besluttet sig for meldingen (det er dog tilladt 
at rette på meldekortene)

 Meldekortene skal blive liggende på bordet, indtil der er spillet ud.
 Når et spil er spillet sidste gang på spilledagen vendes kortene fra en af lommerne i 

mappen med billedsiden udad, for på næste spilledag at gøre opmærksom, at kortene i 
denne mappe ikke er blandet. 

 
§ 5: Opførsel og etikette:

En spiller bør altid være høflig og undlade enhver form for mishagsytring samt opføre sig 
korrekt.
En spiller bør afholde sig fra at komme med uvedkommende bemærkninger under 
meldeforløbet og spillet, såsom at tilkendegive billigelse eller misbilligelse af en melding, et 
ud- eller tilspil.
Samtale før alle er færdige med runden bør undgås, da det er generende for de par, der stadig 
spiller. Højrøstet tale skal undgås. Enhver samtale der vedrører forrige spil skal ophøre fra det 
tidspunkt makker eller én af modstanderne har taget kort ud af mappen til næste spil.
Altså, der forventes god opførsel og etikette før, under og efter spillet.  
Medlemmerne bør ved sin optræden tilstræbe, at alle får størst mulig glæde ved klublivet i 
øvrigt.

§ 6: Turneringslederen:
Turneringslederen kan tilkaldes ved enhver uregelmæssighed eller fejl i proceduren. 
Tilkaldelsen skal ske stilfærdig, da det er en naturlig del af turneringens afvikling. 
Der må ikke meldes eller spilles videre før turneringslederen har truffet en afgørelse. 

§ 7: Substitutter:
Såfremt en spiller er forhindret i at møde, forholdes der således i den anførte rækkefølge:

1. Den spiller, der er forhindret i at møde, skal selv forsøge at finde en afløser.
2. Den spiller, der er forhindret i at møde, henvender sig til klubbens sekretær (pt. Gurli 

Ypkendanz), hvis vedkommende ikke selv kan finde en afløser. Klubbens sekretær forsøger 
da at finde en afløser.

3. Hvis det ikke lykkes at finde en afløser, beder klubbens sekretær den spiller, der er 
forhindret i at møde, om at bede sin makker om at blive hjemme.

§ 8: Præmier:
        Ingen spiller er berettiget til præmier med mindre spilleren selv har deltaget i mindst 

halvdelen af en turneringsrunde. En turneringsrunde er en måned.
        Der er præmie hver måned til det vindende par i hver række.
        Ingen spiller er berettiget til præmie to måneder efter hinanden i samme sæson.



        For hver gang en spiller får præmie i en sæson nedjusteres den aktuelle måneds score med 10 
point for hver uge, der er spillet i måneden.

§ 9: Opmærksomheder
        Ved runde fødselsdage 60, 70, 75, 80, 85, 90, 91 og så videre samt ved sølv-, guld-, diamant og

senere runde bryllupsdage modtager medlemmerne en opmærksomhed fra klubben.

§ 10: Justeret score
        I parturnering med én substitut – foretages ingen justering.
        Hvis begge spillere i ét par er substitueret og der spilles til over middel – justeres scoren til 

middel. Der foretages ikke justering, hvis scoren er under middel.
        I holdturneringer foretages ingen justeringer.
        Der henvises i øvrigt til Danmarks Bridgeforbunds turneringsreglement vedr. justeret score og 

ligestilling.

§ 11: Almindelige ordensregler:
          Det påhviler medlemmerne at behandle klubbens materiel skånsomt – specielt bør det 

undgås at bøje fanerne på kortene i meldekasserne.
          Tilsvarende bør det undgås at bøje spillekortene unødigt. 

Klubreglerne er alene formuleret på baggrund af en enig bestyrelse.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Ypkendanz
Formand


