
Torsdags Bridge
Goddag og velkommen til ny sæson 2011-2012

• Vi er blevet 48 medlemmer med både nye og gamle medlemmer, tak for fremmødet. Vi kan 
så arrangere vores topmodel af turnering, nemlig 3 rækker med hver 4 borde. Vores TL er 
Arne Larsen, der kan tilkaldes både hvis der er noget der skal rettes i bridgemate og juridisk.

• Af vore deltagere er 19 primære medlemmer af Torsdags BK og 29 er klub-medlemmer, 
som er registreret i andre klubber som primær. Vi kører i denne sæson med ½ pris til DBf 
som introduktionsrabat til ny klub. 

• Mesterpoints har vi i bestyrelsen valgt at se bort fra i denne sæson. Vi tager punktet op som 
forslag til næste generalforsamling, hvor det kan debatteres. Faktisk har jeg set i 
bridgecentralen, at 42 af medlemmerne har bronzepoint i forvejen og kun 6 er uden. 

• I dag er rækkerne fordelt således, at der er mindst 1 par i hver række, der har prøvet 
bridgemate 2 før, da bestyrelsen har spillet en prøveturnering for 14 dage siden. Vi nøjes i 
dag med at spille 21 spil eller 3 spil i hver runde. Når alle er færdige med runden skifter vi.

• På bordene ligger der en instruktionsseddel, der fortæller lidt om procedure. Ellers håber jeg 
nogle har kigget lidt på min instruktionsvideo på nettet. Jeg vil her udtrykke en stor tak til de 
11 sponsorer, der har betalt vort udstyr. Der er sponsorreklame på hver enkelt terminal. Da 
vi blev fuldt hus måtte vi selv købe en ekstra, så vi havde 12. Hvis der var en privat sponsor 
til den, helt eller delvis ville det da være rart. Kontakt blot Lars-Ove.

Torsdags Bridge. Tips til brug af bridgemate 2
Tryk OK én gang ► BridgeMate II vises
Tryk OK, nu vises ► Sektion: A.  Ændre række ved + -. 
Tryk OK, nu vises ► BORD:  Angiv bordnummer.
Tryk OK, nu vises ► BORD A1 (eksempel)
Tryk OK for at starte
Indtast spillere N: S: Ø: V:  Skriv fødselsdag 6 cifre (eks 300748)
Efter sidste spillers fødselsdata går systemet til turneringen med Runde 1, NS: (nr) og ØV: (nr) 
samt spil: (der spilles i runden)
Tryk OK, nu står spillernavne på NS og ØV
Tryk OK, nu står på skærmbilledet: SPIL nr. (bør ikke rettes, da systemet foreslår, at de spilles i  
rækkefølge). Tryk OK for at komme i næste linje:  KONTR.: for eks. tryk: 2♥ [efterfulgt af X eller  
XX (dobling) ellers intet] og N/S eller Ø/V som spilfører. Man skifter inden for N/S til S ved et  
ekstra tryk på N/S. Tilsvarende ved Ø/V
NU går du i gang med spillet.
Efter spillet trykkes STIK: (fra 1 til 13)
Tryk OK, herefter skal spillet verificeres af ØST, som får bridgematen og trykker ACCEPT, hvis 
alle data er korrekte, oppe i højre accept-knap (men ikke OK knap)
INDTASTNING SLUT. Se %-score og antal resterende spil. Resultater ? Tryk OK og få evt. 
resultater fra andre borde.
SCORER knappen kan trykkes oppe i højre hjørne til visning af egne runde-resultater.
Tryk OK for næste spil
Når spilsættet er færdigspillet vises: ”Runden er slut”
God fornøjelse!

 


