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

                             

 
 

Simultan og Pulje til 21 i kveld. Start kl.18:15. 
 

 
 Påskesingle 16. april: 

 
Vi arrangerte singleturnering nå i påsken, og det dukket opp 24 stykker slik at vi fikk 6 fulle bord. Hanne fant gledelig 
nok ut at det var på tide å ta en tur til Nesodden igjen, og markerte seg ved tidlig å gå i tet. Hun hadde ingen problemer 
med å holde på ledelsen, og vant til slutt klart. Gratulerer! Ble tettere om de andre pallplassene med Arild på 2. og 
Helge på 3. 
 

 
 
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. 
 

 Hvordan har vi det i Nesodden BK? 
 
Øverst på klubbens hjemmeside finner du en knapp som heter «Regler & Etikette». Innholdet bak ble i sin tid utarbeidet med 
daværende klubbleder Per Watz som pådriver. Hensikten var å bidra til utviklingen av en klubbkultur som gjør Nesodden BK til en 
klubb hvor medlemmene trives og som viser potensielt nye spillere hva klubben ønsker å stå for. Norges Bridgeforbund utviklet i sin 
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tid beslektede «Bridgevettregler». Per var også hovedarkitekten bak NBF sin bok «Veiviseren», hvor han bl.a. avsluttet med 10 sider 
om betydningen av klubbkultur og medlemmenes trivsel. Boka er spesielt beregnet på tillitsvalgte i klubbene, men særlig denne delen 
kan også anbefales for andre interesserte. 
 
I denne og kommende utgaver av Bulletinen vil det bli en fornyet gjennomgang av noen av punktene i Regler & Etikette. Det betyr 
ikke at etterlevelse av disse reglene er det eneste som skal til for å utvikle og holde vedlike en god klubbkultur – heller ikke at 
klubbkulturen hos oss etterhvert er blitt full av ukultur, heldigvis. Men alle medlemmer kan ha godt av en oppfrisking i ny og ned, ikke 
minst vi som har lagt oss til en og annen unote som andre antagelig legger bedre merke til enn vi selv. 
 

Regel 3 - Vær hyggelig mot motstandere og makker 
 
Den kanskje aller viktigste regelen er nr. 3, at man rett og slett er hyggelig mot både motstandere og makker. Vi har erfart at dette er 
svært viktig for uerfarne som for eksempel er innom klubben på julebridgen eller litt mer tilfeldig ellers, men dette gjelder for de fleste 
andre også. 
 
Ingen forventer at du alltid er smørblid hvis tingene går på skjeve for deg eller makker ved bordet, men selv da bør man klare å legge 
for dagen en hyggelig oppførsel og tiltaleform. Regn med at både makker og motstandere gjør sitt beste, selv om det ikke alltid ser 
slik ut! Og man kan vel trygt regne med at en oppmuntrende kommentar med et glimt i øyet her, som ellers i livet, har adskillig større 
gjennomslagskraft enn en sur eller arrogant kommentar? Av samme grunn gir det runden en bedre start med et hyggelig hei eller 
lignende til motstanderne enn å tilsynelatende anse dem som luft! 
 

              Bridgeathlon:  
 

Det blir Bridgeathlon på Nesoddparken lørdag 1. juni 2019. Se invitasjon på side 4. 
 

              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: 
 

 
 
 

 
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.  

 

 Nordisk Mesterskap for juniorer: 
 
I påsken ble det arrangert Nordisk mesterskap for juniorer. Dette var en lagturnering hvor Agnethe spilte på U26 jentelaget, mens 
Sofie spilte på det åpne U26 laget. Det ble fullklaff med GULL for begge to!  
 
GRATULERER! 
 
Åpen U26: Christian Bakke - Sofie Græsholt Sjødal / Joakim Sæther - Marcus Scheie 
Jenter U26: Agnethe Hansen Kjensli, Kaja Brekke, Ida Marie Øberg, Thea Lucia Indrebø, Katarina Ekren 
 
Det åpne U26 laget vant også den innledende runden, og kunne dermed ta med seg hjem NBU trofeet. 
 
I tillegg vant Norge også U16-klassen og stakk dermed av gårde med 3 av 4 gull! 
  

 

Standardmedlem 
Introduksjonsmedlemmer 

       (I – medlem) med høyere 
medlemsnummer enn 44 155 

Introduksjonsmedlemmer 
(I – medlem) med lavere 

medlemsnummer enn 44 156 

Junior 
(Under 26 år) 

Kontingent  Kr. 350,- GRATIS Kr. 300,- kr. 100,- 



 

 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. Spillingen begynner rundt klokken 12:15 og er ferdig 
rundt 17:30. 

 

              Drøbak:  
 
Drøbak bridgeklubb spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.  
 
Ingen spilling 22. 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.  
 
Ingen spilling i påsken. 
   

 

 Grensekampen: 
 
Lørdag 27. april blir det arrangert en landskamp mot Sverige i Strømstad. Det blir en parturnering med minst 20 par fra hvert land. Se 
vedlagte innbydelse. NB! PÅMELDINGSFRIST 24.april. 
 
 

 Neste spillekveld tirsdag 30. april: 

 
2-kvelds kveld 1 av 2 
 

Start kl.18:15. Det vil også bli en Pulje med spilling til kl. 21. 
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Bridgeathlon med noko attåt: Nesoddparken 1. juni kl. 11.00 
 

Vi inviterer til en hyggelig og leken samling i Nesoddparken på sommerens første dag – 1. juni – med spill, moro, 

overraskelser, kreativitet og – god mat.  

 

Hva skjer? Det blir flere bridgeturneringer, noen med en vri («Hinder-bridge», kreert av våre spenstige juniormestere, 

og kanskje også lyn-bridge). Vår eminente quiz-master Stein lager kreative hindere som utfordrer skarpe bridgehjerner 

på andre hold enn rundt kortene. For de sjakk-kyndige blir det mulig å delta i raske hinderløp over bønder og tårn og 

hester (=lyn-sjakk). Fra Nederland kommer sjoelbak-spillet som utfordrer koordinering og som krever slapphendthet. 

Dessuten spiller vi dart.  

 

Kom med forslag: Det kan være vi finner på andre ting også: Vi oppfordrer dere til å komme med spenstige og kreative 

forslag egnet til å få fram smil og glede, og gjerne konkurranseånden. Snakk med noen i festkomiteen, som består av 

Karin, Nico, Nina, Grethe, Stein og Ane. 

 

Detaljert opplegg kommer siden – men vi vil begynne klokka 11 med en velkomstdrink, og begynner den første 

turneringen ca 11.30. Det blir så lunsj, og deretter diverse aktiviteter. Litt utpå ettermiddagen setter vi oss til «det 

seriøse bridgebordet» igjen, og regner med å avslutte ca kl. 19, med premieutdeling. 

Deretter spiller vi mer bridge, om noen har lyst til å fortsette…. 

 

Praktisk:  

Deltakeravgift: Kr 100 

Mat og noe drikke, og alle aktiviteter, er gratis.  

Vin og øl (også alkoholfritt) og mineralvann kan kjøpes. Det kan også nytes medbrakt.  

 

Påmelding: Med tanke på innkjøp av mat og drikke, samt turneringsopplegg, trenger vi påmelding så snart som mulig, 

og aller senest 24. mai, til Ane  Ane.haaland@gmail.com og Nico: nico.keilman@econ.uio.no 

Vi sender rundt lister 7. mail og 22. mai. 

 

NB: Alle bridgeinteresserte m/venner er velkomne. BRUK JUNGELTELEGRAFEN – si fra til folk som ikke vanligvis leser 

Bulletinen vår! 
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