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21. mai 2019

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

Sesongavslutning og Pulje til 21 i kveld. Start kl.18:15.
 Handikappturneringen 14.mai:
Etter litt forskjellige par i ledelsen til å begynne med, så tok Grethe Marie og Narve over ledelsen halvveis og det holdt inn til en klar
seier – sterkt! Noe bak kom Unn og Ove på 2. plass og Agnethe og Rolf på 3. plass.

Listen uten handikapp kan man se her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2019-05-14handicap?node=64705

I til 21-puljen var Niels tilbake, og sammen med Stein ble det seier i comebacket!

 Ryddeliste
På oppslagstavla henger det nå en liste over de som var ansvarlige for rydding etter at kvelden er slutt. Dersom du ikke kan kvelden
du er satt opp, er du selv ansvarlig for å finne en erstatter.

 Hvordan har vi det i Nesodden BK – Del 3
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
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.
Husk at 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 ne, ikke minst vi som har lagt oss til en og annen unote som andre antagelig legger bedre merke til enn vi selv.

Regel 8 – Det er lov å tenke, men ikke for lenge
Vi må finne oss i at tempoet er forskjellig hos aktørene ved bridgebordet. Det har bl.a. med spillerutine, personlighet og alder å gjøre.
Dessuten kan jo enhver ha noe ekstra å tenke grundig på i gitte situasjoner. Men det er flere grunner til å passe på at tidsbruken ikke
overdrives.
Rent generelt må man passe tiden slik at ikke de andre bordene må vente unødig lenge på neste runde. Man må derfor disponere
tiden, for eksempel ved å unngå lange tenkepauser som ikke burde være påkrevet – kanskje endog kombinert med unødige
diskusjoner om forrige spill - når man ser at man er kommet på etterskudd i forhold til resten av salen.
Av og til kan tenkepauser gi urettmessig informasjon, som makker har plikt til å se bort fra. Det kan være at en spiller tenker svært
lenge på om vedkommende skal melde over motparten, og så til slutt melder pass. Det forteller makker at vedkommende antagelig
har vært på nippet til å melde, og det er en urettmessig informasjon som makker ikke har lov til å benytte seg av. Makker skal da
melde slik vedkommende ville ha gjort om det hadde vært meldt i et naturlig tempo sett i forhold til kortbeholdning mv. Bruker man
stoppkort korrekt – også ved konkurransemeldinger på 3-trinnet og oppover selv om det ikke skjer ved hopp, vil man redusere
risikoen for urettmessig informasjon av denne typen.
En spiller som tenker mye lengre enn det vedkommendes kort skulle tilsi, opptrer på en måte som er egnet til å villede motparten
(makker likeså). Tenk, men du skal ha noe å tenke på!
Altså: Bridgespillere har det til felles med folk flest at vi er forskjellige også i denne sammenheng, men alt med måte!

 Bridgeathlon:
Det blir Bridgeathlon på Nesoddparken lørdag 1. juni 2019. Se invitasjon på side 6.

 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.

 Drøbak:
Drøbak bridgeklubb har nå begynt med sommerturneringene. De spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.

Resultat mandag 20.mai:

Nok en god plassering av Roar i Drøbak. Denne gangen en klar seier sammen med Bent.
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.
Resultat fra torsdag 16. mai:

Nok en 3.plass på Agnethe og Sofie, mens Roar kom litt under middels.
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater

 Marit Sveaas IBT 5. - 7. juli på Oslofjord Arena:
For en del kan det ofte bli litt lite bridge om sommeren, men da kan jeg anbefale denne turneringen. Man trenger absolutt ikke være
elitespiller for å være med, og siden det også er veldig gode premier med utgangspunkt i handicap kan alle være med å kjempe om
disse.
Følgende er hentet fra NBF sitt nyhetsbrev:
Marit Sveaas IBT er en turnering for alle - uansett ferdighetsnivå! Med premier i mange klasser og masse par kan vi love god underholdning for
alle.
I år arrangeres turneringen i Vestfold. Alt samlet på et sted, overnatting, restauranter, bademuligheter og ikke minst hele bridgefamilien samlet på
et sted i sommerlige omgivelser.
Tøft nivå sier du? Neida, vi har valgt å ha 7 premierrekker i en og samme turnering, og du deltar i flere klasser samtidig. Samtidig som Marit
Sveaas går også Bridgeuka i Vestfold på samme sted - med 2 turneringer daglig og gratis kurs i mellom! Og rosinen i pølsa er kanskje EM for
juniorlag hvor Norge har medaljehåp i 4 klasser!

Har du ingen å spille med? Vi har makkergaranti. Vi har mange som har lyst til å spille med akkurat deg. Dette blir gøy!

Se her for mer informasjon http://www.msibt.org/

 Neste spillekveld tirsdag 28. mai:

SOMMERBRIDGE PÅ EKLUND!
Start kl.18:30. Det vil også bli en Pulje med spilling til kl. 21.

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 …
NB det er mulig å være med bare deler av dagen, om det er interesse for det.
Praktisk:
Deltakeravgift: Kr 100, som dekker mat og noe drikke, og alle aktiviteter.
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 22. mai.
NB: Alle bridgeinteresserte m/venner er velkomne. BRUK JUNGELTELEGRAFEN – si fra til folk som ikke vanligvis leser
Bulletinen vår!

