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BULLETIN 15 - 2019

16. april 2019

Klubbens konto: 5083.05.86633
Org. nr: 991 436 499
Nesodden bridgeklubb’s Vipps: velg ”betal for varer” → 122976
Spilling kl. 18:15 i kantinen på Nesodden videregående skole

MAKKERGARANTI VED OPPMØTE ALENE!

PÅSKESINGLE i kveld. Start kl.18:15.
Vi spiller 32 spill
 Handikappturnering 9. april:
Tormod og Kåre vant suverent etter å ha ledet mer eller mindre hele tiden fra start til mål! Det var tett om resten av
pallplassene, men Roar og Kjell sikret seg sølvplassen foran Synve og Svein Erik. Gratulerer til alle sammen!

Link til spillstensilene: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2019-04-09handikapp?node=64705. Her kan man også se hvordan
resultatene ble uten handikappberegning. Trykk på linken der det står «Scratch» rett over resultatlisten.

Handikappturnering 21-Puljen:
Det var bare 2 bord denne gangen, og dermed blir det ikke så store poengsummer. Men det ble en god prosentscore og seier til Per
Olav og Svein Helge. Gratulerer!

Link til spillstensilene: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2019-04-09pulje21?node=64705

 Bridgeathlon:
Det blir Bridgeathlon på Nesoddparken lørdag 1. juni 2019. Hold av datoen, så kommer detaljer etter hvert!

 Mobiltelefon:
Vi henstiller alle til å snakke i mobiltelefon utenfor spillområdet, slik at det ikke forstyrrer folk som spiller.
Ingen skal snakke i mobil ved bridgebordet. Sett den gjerne på vibrering eller lydløs hvis du må ha den på.

 Klippekort:
for 15 spillekvelder koster kr: 600,-(40,- pr. klipp) mot kr: 50,- ved kontant betaling/vipps. Man kan godt betale inn på klubbens konto
før eller etter mottatt klippekort.

 Årskontingent: for 2019. Her er satsene:
Standardmedlem
Kontingent

Kr. 350,-

Introduksjonsmedlemmer
(I – medlem) med høyere
medlemsnummer enn 44 155
GRATIS

Introduksjonsmedlemmer
(I – medlem) med lavere
medlemsnummer enn 44 156
Kr. 300,-

Junior
(Under 26 år)
kr. 100,-

Kursdeltakere har medlemskontingenten inkludert i en periode på drøyt 1 kalenderår.
Kontingenten betales aller helst direkte til klubbens konto 5083 05 86633 via nettbank/Giro, cash, eller vipps til Tonje på
klubbkveldene. Klubben ber om at det gis beskjed hvis man vil melde seg ut, endre adresse, E-post, telefonnummer, og lignende..
Klubben ser helst at man unngår å betale med vipps, da bridgeklubben blir belastet urimelig høye gebyrer ved bruk av vipps.

 NM klubblag 6. runde:
Klubben har nå for første gang et lag som har kommet til 6. runde i NM for klubblag. Dette er siste cuprunde før en NM-finale. På
laget spiller Agnethe, Sofie, Elisabeth og Rolf. Motstanderne er Bergen Akademiske BK 1, som er et av landets mest meritterte lag.
Blant annet spiller Sven-Olai Høyland som er trener for jentelandslaget, så her får man se om studentene kan hamle opp med sin
læremester.
Kampen vil bli spilt søndag 28.april på Nesodden VGS, og dersom noen har lyst til å se på er de hjertelig velkomne. Man vil da kun
ha lov til å se på de som sitter i det «åpne rommet», som blir Sofie og Agnethe.

 Drøbak:
Drøbak bridgeklubb spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.
Resultat fra 15. april:

Link til resultatene: http://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-OEstfold-og-Follo/Klubber/Droebak-BK/Resultater

Ski:
Ski bridgeklubb spiller i Folkets Hus torsdager med spillestart kl. 18:15.
De to siste kveldene har Ski BK hatt klubbmesterskap med gode resultater av Nesoddspillere. Agnethe som spilte med henholdsvis
Grethe og Sofie ble klubbmestere, med Roar og broren på en 4. plass av 17 par.
Klubbmesterskapet 2019
Plass

4. april

11. april

Sum

1

Agnethe Hansen Kjensli - Sofie Sjødal/Grethe Kjensli

55,03

61,60

116,63

2

Elisabeth Johansen - Ludvig M. Kristoffersen/Lars Erik Thomassen

64,02

51,90

115,92

3

Anna Maria Malinowski - Herman Larssen

60,32

49,80

110,12

4

Roar Larsen - Leif I. Larsen

56,35

52,30

108,65

Resultat fra siste spillekveld: http://www.skibridgeklubb.org/result/view/0269/2019-04-11?node=73854

 Olrudpåsken:
Det har vært arrangert bridgeturnering i over 30 år i påsken på Olrud Hotel på Hamar. Det var gledelig å se at oppslutningen var
veldig god i år. Det blir først arrangert en parturnering som arrangeres i en Mester og en Åpen pulje på lørdag og søndag formiddag,
mens det går rett over i en lagturnering som varer resten av søndagen og hele mandag.
I år var det flere spillere fra Nesodden som hadde tatt turen. Yngvar og Rolf prøvde seg i Mesterpuljen og begynte bra, men fikk det
etter hvert tungt i et meget sterkt felt. Vinnere ble Harald Eide og Håkon Kippe. I åpen pulje spilte Grethe og Agnethe. De endte litt
over middels og fikk premie for beste damepar.
I lagturneringen var det to lag med Nesoddenspillere, Atle Jacobsen og Per Valla spilte på et lag som endte opp med et hederlig
resultat, men litt stang ut gjorde at de falt en del plasser i de siste kampene.
Det andre laget med 3xSjødal, Agnethe og Yngvar fikk en start rundt midt i feltet, men hadde en god start på mandagen og var med
å kjempe om premie. Det ble til slutt en 11. plass av 36 lag, rett utenfor premie, men de fikk premie for beste lag med minst to
juniorer på laget.
Link Mester Par: http://bridge.no/result/view/0147/2019-04-12m
Link Åpen Par: http://bridge.no/result/view/0147/2019-04-12a
Link Lag: http://bridge.no/var/ruter/html/0147/2019-04-12l.htm

 Grensekampen:
Lørdag 27. april blir det arrangert en landskamp mot Sverige i Strømstad. Det blir en parturnering med 20 par fra hvert land. Se
vedlagte innbydelse.

 Neste spillekvelg tirsdag 23. april:

SIMULTAN
Start kl.18:15. Det vil også bli en Pulje med spilling til kl. 21.

