
Klubregler for Islev Bridge Klub 

 

 

1. SPILLESTED  

Klubben spiller om tirsdagen i sæsonen på Tinderhøj Skole i Rødovre 

Kommune. 

Der startes på alle spilleaftener kl. 18.45 præcis med mindre andet er 

meddelt. 

 

2. SÆSON 

Sæsonen starter tirsdag i september måned og slutter sidste tirsdag i 

april måned. 

 

3. SUBSTITUTTER 

Et medlem – eller et par – der er forhindret i at møde på en spilleaften, 

skal selv skaffe substitut(ter). 

 

4. JUSTERING AF SCORE 

a. VED UDEBLIVELSE 

Såfremt et par udebliver uden afbud tilkendes i en parturnering 25% og i 

en holdturnering 0 KP. Udeblivelse med afbud og lovligt forfald tilkendes 

middel, jævnfør forbundets love. 

Udeblivelse skal af de udeblivende meddeles til turneringsledelsen samt 

til alle modstanderholdets eller det første modstanderpars deltagere 

direkte og i god tid. 

Modstanderne tildeles justeret score efter forbundets love. 

b. VED SUBSTITUERINGER I PARTURNERINGER 

Såfremt kun 1 spiller i et par er substitueret, foretages ingen justering. 

Såfremt begge spillere i et par er substituerede, og det har betydning 

for oprykning, nedrykning eller mesterskab, får det substituerede 

par sin middelscore i turneringens øvrige kampe, dog maksimalt middel. 

I tilfælde af væsentlig styrkeforskal mellem det substituerede og det 

substituerende par kan den turneringsansvarlige foretage justeringer, så 

de øvrige par ikke skades. 

c. VED SUBSTITUERINGER I HOLDTURNERINGER 



Med højst 1 substitut i hver par foretages ingen justering. 

 

Den turneringsansvarlige kan regulere de af et substitueret hold opnåede 

resultater. Sådan regulering bør normalt undgås, men kan f.eks. komme 

på tale, hvis substitutten (erne) bedømmes at være væsentligt stærkere 

end den spiller eller det par, som substitueres. 

 

5. UNDER SPILLET 

Systemkort er obligatorisk i alle turneringer. 

 

Tiden for en spillerunde er 7 minutter per spil inklusive tid til rundeskift. 

Ved tidsoverskridelse kan turneringslederen idømme justeret score. 

 

Ved uregelmæssigheder under meldinger og spil skal turneringslederen 

altid tilkaldes, for at uregelmæssighederne kan blive rettet i 

overensstemmelse med DBF’s officielle love. 

 

Bliver turneringslederen tilkaldt til et bord, hvor der er begået en 

ulovlighed, som skal føre til justeret score, kan turneringslederen bede 

om en kort skriftlig beskrivelse af det passerede. Denne beskrivelse 

sendes per mail til turneringslederen. 

 

6. FØR OG EFTER AFTENENS SPIL 

Før og efter aftenens spil hjælper udvalgte medlemmer med klargøring 

hhv. oprydning i henhold til bestyrelsens anvisning. 

 

7. BETALING 

Betaling af indskud og årskontingent sker til klubbens bankkonto. 

 

Ovenstående klubregler er vedtaget på generalforsamlingen i IBK den 

26. april 2022. 

 

Jørgen Bentsen 

Formand IBK 


