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Spilling tirsdager kl. 18:15 i kantinen på Nesodden videregående skole 

  
 
 

VELKOMMEN TIL HØSTSESONGEN 2016 
 

Vi starter opp på Nesodden videregående i dag tirsdag 30. august 2016 kl.18:15 
 
Det blir også NYBEGYNNERPULJE, slik at alle kan stille opp uansett hvor 
lite/mye man kan. Vel møtt. 
 
 
VI SPLEISER MAKKERE BLANT DE SOM MØTER OPP ALENE! 

 
 

PULJEINNDELING: 
- Vi setter i gang et nytt opplegg ved A og B-pulje: 7 bord i salen merkes ”A”.  
- Der kan alle som vil spille i A-pulja sette seg uansett spillenivå.  
- Par hvor den med lavest rangering har mer enn 50 mesterpoeng(hjertermester) MÅ sette seg på ”A”.  
- Hvis det blir færre enn 7 bord i ”A”, spiller vi i 1 pulje, men premiering gjøres som om det var 2 puljer. 
- De som ønsker kan også spille i nybegynnerpulja, som også blir premiert. 
 
PREMIERING: 
Nytt er at vi nå premierer flerkveldsturneringer etter at siste spillekveld er ferdig. Klubbpoeng gis imidlertid 
alltid for hver enkelt spillekveld. Det blir også trekning av premie til et par hver kveld. 
Juniorspillere, som spiller gratis, samler punkter til gavekort til Tangen Nærsenter. 5 punkter gir gavekort på 
200,-. Beste junior får 1 punkt på spillekveldene. Beste juniorpar får også 1 punkt hver på spillekveldene. 
Vinnere av nybegynnerpuljen får 1 punkt hver på spillekveldene. 
 
KAKE: 
Liste henger på veggen hvor man kan skrive seg på. Det forplikter at man ENTEN baker kake, ELLER 
kjøper kake. DU får refundert utgiftene. Mye kake til overs kan fryses til neste gang… 
 
 
KURS: 
Kurskveld denne høsten blir MANDAG. Kurs holdes på Nesodden videregående med start kl.18:30 
LYNKURS/OPPSTARTKURS går over 3 kvelder: Mandag 26/9 – 3/10 - 10/10. 
Kursstart for de som har lynkurs/kort innføring: Mandag 17/10. Deretter hver mandag fremover…  
Det blir fokus på spilletrening og grunnleggende temaer. Kursholder: Nico 
 
Spre nyheten om oppstart av kurs til bekjente! 
 
 
TERMINLISTEN: 
Blir etter hvert lagt ut på hjemmesiden, og sees nå på side 3 i denne bulletinen. 

BULLETIN   2016-22 30. august 2016 



 
KM-LAG: 
Går over 6 onsdager på Vestby videregående med start kl.18:15: 28/9 – 12/10 – 26/10 – 9/11 – 23/11 – 7/12. 
Nesodden stilte i fjor med 6 lag, og det er fint hvis de som vil spille gir lyd fra seg. 

A: Nesodden 4 (Ane) 
B: Nesodden 1 (Arild) + Nesodden 2 (Sofie) 
C: Nesodden 5 (Hanne) + Nesodden 6 (Pål Wold?) 
D: Nesodden 3 (Nico) 
Laglederne setter sammen lag, og Finn er behjelpelig med dette etter behov. 

 
 
BRONSE i VM: 
Sofie og Agnethe spilte på jentelaget som tok hjem bronse for Norge i ungdoms-VM. Elisabeth var også med 
og motiverte jentene til medaljeplass. Hipp hipp hurra, så stolte vi er av dere superjenter! 
Blogg om Sofie på bridge.no skrevet sent i går kveld: 
 http://www.bridge.no/Laer-bridge/Blogger/Kristoffer-Hegges-blogg/Moet-Sofie-Graesholt-Sjoedal 
 
 
BRIDGEFESTIVALEN: 
Gikk i Fredrikstad i starten av denne måneden, og Nesodden var som vanlig godt representert.  
14 Spillere fra Nesodden BK spilte i NM-mix, og best ble Arild og Ragnhild med en pen 44. plass. 
4 juniorer fra Nesodden BK bosatt på Nesodden stilte i NM-junior.  
Per og Arild tok en sterk 11.plass(av 69) i NM-veteran. 
 
 
SOMMERBRIDGEN: 
Gikk også i år over 14 spillekvelder, og vi kan kåre Elisabeth Sjødal til sommermester! Sommermesteren ble 
kåret ved at de 8 beste spillekveldene telte sammenlagt. Det var 88 forskjellige spillere innom sommerbridgen 
på Eklund i år. Sommertabell 2016: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/sommerbridge2016.htm 
 
 
FEILREGISTRERINGER AV SPILL: 
Spill blir rettet opp bare dersom de involverte melder ifra i etterkant og klargjør hva som faktisk skjedde.  
I sommer har det kommet mange tilbakemeldinger om feilregistreringer fra de som titter på spillstensilene i 
etterkant, og det har det ikke vært kapasitet til å få fulgt opp nærmere. Alle feiltastinger kan ha flere årsaker. 

 
 
 
 
 

Vel møtt til bridgehygge! 
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- Spillingen starter   kl. 18:15  i kantinen på Nesodden videregående skole.    Kaffe-brus-kake 
- Vi spiller 28 spill, men alle som vil kan avslutte etter 24 spill. Det er valgfritt å velge pulje bortsett 
fra at lavest rangerte spiller i par som spiller i B-puljen ikke kan ha mer enn 50 mesterpoeng. 
- Par som kommer får alltid spille. Vi spleiser makkere på sparket til de som møter opp alene.  
- Spillekveldene avsluttes kl. 22:30, men man kan avslutte før, og da gis 50% score på ikke spilte spill. 
- Det gis mesterpoeng bare for den enkelte spillekveld selv om en turnering skulle gå over flere 
kvelder. 
- Sommerbridgen koster kr: 50,- kontant pr. kveld. Klippekort gjelder ikke på sommerbridgen. 
 

 

Uke Dato                     Turneringsform  

Uke 35 30.aug.16 Første spillekveld på Videregående. Start 18:15  

Uke 36 06.sept.16 2 puljer eller monrad i 1 pulje  

Uke 37 13.sept.16 2 puljer eller monrad i 1 pulje – Simultan  

Uke 38 20.sept.16 2 puljer eller monrad i 1 pulje  

Uke 39 27.sept.16 2 puljer eller monrad i 1 pulje Onsdag 28/9 KM-lag kveld 1 

Uke 40 04.okt.16 Høstferie – IMP – Simultan  

Uke 41 11.okt.16 Klubbmesterskapet 1 av 4. 3 beste av 4 teller totalt Onsdag 12/10 KM-lag kveld 2 

Uke 42 18.okt.16 Klubbmesterskapet 2 av 4. 3 beste av 4 teller totalt  

Uke 43   25.okt.16 Klubbmesterskapet 3 av 4. 3 beste av 4 teller totalt Onsdag 26/10 KM-lag kveld 3 

Uke 44 01.nov.16 Klubbmesterskapet 4 av 4. 3 beste av 4 teller totalt  

Uke 45 08.nov.16 2 puljer eller monrad i 1 pulje Onsdag 9/11 KM-lag kveld 4 

Uke 46 15.nov.16 2 puljer eller monrad i 1 pulje  – Simultan  

Uke 47 22.nov.16 MIX OPEN + sidepulje for de andre. Onsdag 23/11 KM-lag kveld 5 

Uke 48 29.nov.16 2 puljer eller monrad i 1 pulje  

Uke 49 06.des.16 2 puljer eller monrad i 1 pulje Onsdag 7/12 KM-lag kveld 6 

Uke 50  13.des.16 2 puljer eller monrad i 1 pulje   

Uke 51  20.des.16 JULEAVSLUTNINGEN. Helt gratis inkl. mat  

Uke 52  27.des.16 Singelturnering. Bare møt opp uten makker! 32 spill          

2017 

Uke 1 03.jan.17 Første spillekveld i 2017   
Uke 2 10.jan.17 2 puljer  
Uke 3 17.jan.17 2 puljer  
Uke 4 24.jan.17 2 puljer  
Uke 5 31.jan.17 2 puljer  
Uke 6 07.feb.17 MIX-turnering (Mann/Dame) + sidepulje.  
Uke 7 14.feb.17 2 puljer  
Uke 8 21.feb.17 2 puljer Uke 8 = Vinterferie for skolene 

    Uke 9 28.feb.17 2 puljer  
Uke 10 07.mars.17 Nesodden Open 1 av 4. (1-kvelds - beste 3 teller)  
Uke 11 14.mars.17 Nesodden Open 2 av 4. (1-kvelds - beste 3 teller)  
Uke 12 21.mars.17 Nesodden Open 3 av 4. (1-kvelds - beste 3 teller)  
Uke 13 28.mars.17 Nesodden Open 4 av 4. (1-kvelds - beste 3 teller)  
Uke 14 04.apr.17 Årsmøtet 2017     Spillestart kl.19:00    Kake  
Uke 15 11.apr.17 LAG-spilling PATTON for 4 lag. + sidepuljer  
Uke 16 18.apr.17 LAG-spilling PATTON for 4 lag. + sidepuljer  
Uke 17 25.apr.17 Påskesingelturnering.  32 spill  
Uke 18 02.mai.17 2 puljer  
Uke 19 09.mai.17 2 puljer  
Uke 20 16.mai.17 Sesongslutt med makkergaranti. GRATIS PØLSER  

Uke 21-34 23/5 – 22/8 Sommerbridge på EKLUND  START 18:30  
Uke 35 29.aug.17 Første spillekveld nvg skole  START 18:15  


