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11. juni 2019

Klubbens konto: 5083.05.86633

Org. nr: 991 436 499

Sommerbridge på Eklund (Jaer). Start 18:30

 Sesongens siste bulletin

Redaktøren tar nå en mer eller mindre fortjent sommerferie fra bulletinskriving, men kommer sterkt tilbake før høstsesongen starter
den 27. august. Hjemmesiden vil fortsatt bli oppdatert ukentlig, så sant internettforbindelsen tillater det.

 Sommerbridge – kveld 1:
Det ble en sterk seier til May Britt og Finn etter å ha ligget i tetskiktet hele kvelden, men det var tilslutt bare så vidt det holdt, siden
Atle og Jan Ove var forbi på oppløpssiden. Et stykke lenger bak kom Agnethe og Rolf, som igjen var et stykke foran de neste.

 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.

Reglene 11, 15 og 16 – Ikke forstyrr dine medspillere
Mange blir forstyrret av prat fra andre bord under spillingen, noen lettere enn andre. Ta derfor hensyn og snakk lavmælt om du har
noe på hjertet mens spilling pågår. Det blir ekstra uheldig om man snakker så høylytt at informasjon om kort og/eller meldinger høres
ved nabobord eller endog videre enn som så, på måter som kan utnyttes av andre spillere, om de vil (regel 11).
Etter endt spill skal man forlate spillområdet (gå bak i salen eller ut), ikke vandre rundt der og heller ikke prate på en måte som
forstyrrer de som fortsatt spiller reglenes 14). Det er for eksempel ingen automatikk i at man bare kan gå til et annet bord og se på de
som spiller der. Dette er noe man skal spørre om, fordi mange synes det er forstyrrende og derfor ikke ønsker tilskuere (reglenes 15).
Og om man har fått slik tillatelse, følger det av reglene at det kun er lov til å se på en av spillernes kort.
Alle disse reglene blir grundig brutt hver eneste kveld i Nesodden BK, så her er det grunn til å skjerpe seg!

 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.
Ingen spilling 10.jun grunnet pinse.

 Ski:
Ski bridgeklubb spiller i Folkets Hus torsdager med spillestart kl. 18:15.
Resultater 6. juni:

En meget sterk seier til Sofie og Agnethe med over 68% score! Fin 4. plass til Grethe som spilte med Simon, og litt under middels for
Roar.
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.
Minner om at Maren sammen med makker Kaja vant 15 000 kr for en andre plass i fjorårets turnering, og denne gangen er det enda
større handikapp-premier.

(foto: NBF)
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 18. juni:

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

