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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

STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2019-2020

Fadderturnering – også for de som ikke er fadder. Start kl.18:15.
 Simultanturnering
Tormod og Arne føk ut av startblokken denne tirsdagen, og tok etter hvert en klar ledelse. Dessverre for dem ble det litt motbør på
slutten og de endte på 5. plass. Derimot timet Atle og Jan Ove avslutning perfekt, og endte opp som seierherrer etter en sterk
sisterunde, med Grethe og Agnethe ikke så langt bak på 2. plass.
Olav og Tor Audun fikk også spillet til å flyte godt og endte på en sterk 3. plass.

Resultater og spill finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2019-11-19simultan?node=64705
Siden dette var en simultanturnering ble resultatene for de 24 første spillene sammenlignet med 474 par rundt omkring i hele landet!
Her kom Grethe og Agnethe på en sterk 25. plass med 62,3%! Olav og Tor Audun ble nest best med 59. plass, mens Atle og Jan
Ove endte på 78. plass.
Hele listen: http://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2019-11-19.htm

 Bridgekurs/Fadderturnering
Maren Kjensli har gjennomført 6 kurskvelder med 8-12 deltakere de siste tre ukene, etter en introduksjonskveld. Hun gjort en
kjempejobb for klubben: Opplegget hennes, som hun har utarbeidet sammen med Agnethe og Sofie, er blitt tatt veldig godt imot.
Deltakerne har lært mye - og - har mye igjen å lære! Den gode læringen har vært svært godt hjulpet av alle medlemmene våre som
har vært veiledere hver eneste kurskveld - og også har bidratt til at de nye er blitt kjent med folk i klubben.
Bridgekurset er nå ferdig, men vi har fadderturneringer de neste to ukene og håper flere av deltagerne blir fristet til å fortsette utover
disse turneringene. Det er 16 stykker som stiller opp som faddere, og alle har blitt koblet opp!
Håper alle faddere kan møte klokken 1745. Det vil da bli gitt instruksjoner om hvor mye kursdeltagerne har lært. Husk å ikke
begynne å lære bort konvensjoner eller andre type meldinger som de ikke har lært ennå. Dette vil bare gjøre mer nytte enn skade.
Hovedfokuset er at de skal ha en spennende og morsom opplevelse som frister til gjentagelse uke etter uke!
En stor takk til Agnethe, Ane, Arild G, Arild O, Arne G, Atle J., Elisabeth, Frank, Karin, Kjell, Per V., Ragnhild, Roar, Rolf,
Sofie og Yngvar som stiller som faddere i kveld!

Det finnes instruksjonsvideoer for et minibridgekurs på YouTube, laget av Agnethe og Sofie på oppdrag fra NBF:
https://www.youtube.com/watch?v=UVvyyfSpBNc&list=PLweWGXEjYgtoO22Wo3wVC9tyKa7ld5UtW
Det er også lagt ut en tilsvarende serie som handler om meldinger:
https://www.youtube.com/watch?v=b5lNRw8TTjg&list=PLweWGXEjYgtolj3jHTNQEynAqzYjl7utY

 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. Legger med en oversikt over de ansvarlige de nærmeste ukene
NB! Det er enkelte kvelder mange av de som er satt opp er spillere som ikke er så ofte i klubben lenger. Håper alle kan være
med å hjelpe til i de tilfellene.

 Kantine – utgåtte sedler:
Som forhåpentligvis de fleste har fått med seg nå, ble de gamle 50 og 500 kr sedlene ikke lenger akseptert som gyldig betaling i
butikkene fra 18. oktober. Vi vil nå heller ikke godta disse, og forventer at ingen betaler med dem.

 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 spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.
Resultat mandag 25.november:

Bedre oppmøte i Drøbak denne mandagen, og Nesoddspillerne gjorde det skarpt. Paul og Øystein gikk til topps foran Kjell og Kjell,
mens Roar og Bent for en gangs skyld ble litt mer beskjedent plassert.

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 7. november:

Det var labert oppmøte denne kvelden, og ingen av Nesoddspillerne var med, men en klar seier til Knut og Leif.
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater

 KM-lag:
KM-LAG avvikles over 7 onsdager på Vestby Videregående skole-Noreveien 2-Vestby. Oppstart er onsdag 11. september 2019,
deretter annenhver onsdag. Spillestart er kl.18:15 og spillekveldene avsluttes ca.kl.22.
Runde 6 ble spilt forrige onsdag.

A-Puljen:

Nesodden klarte ikke å følge opp det gode resultatet fra forrige kamp, og endte denne gangen med et relativt klart tap. De er nå midt
i haugen, men må unngå et for stort tap mot Moss i siste runde for å holde plassen.

B-Puljen:

Nesodden 2 klarte oppgaven med å slå Kolbotn 1 med glans, og har fortsatt mulighet til å beholde plassen selv om de trenger hjelp
fra andre lag også.

D-Puljen:

Etter en svak første halvdel, slo Nesodden 3 tilbake og vant kampen. Dessverre var de ikke heldige med resultatet mellom Moss 2 og
Soon. Hadde Moss vunnet denne kampen hadde Nesodden hatt en god sjans til å ende på 2. plass som betyr opprykk, men siden
Soon vant soleklart ble det plutselig veldig langt opp. De er nå avhengig av at også Idd klarer å slå Moss ganske klart.

E-Puljen:

Nesodden 4 endte svært nære et uavgjortresultat etter å ha ligget litt etter til pause. Nesodden 5 vant derimot klart og har nå begynt
å nærme seg tetstriden i avdelingen, men med bare en kamp igjen blir det nok vanskelig å rykke opp.
Alle resultater finnes her: http://www.nbfostfold.org

 NM for klubblag:
Nesodden stiller med to lag i NM for klubblag.
Nesodden BK 1 med Sofie, Agnethe, Elisabeth og Rolf er i praksis ute etter å kun ha fått med seg 15,76VP på to kamper.
Nesodden 2 med Finn, Roar, Arild og Jørn har et stort tap og trenger dermed en storseier for å kunne gå videre.

 Neste klubbkveld – 3. desember spiller vi en Fadderturnering med handicapberegning
Vi håper så mange som mulig av de rutinerte stiller opp som faddere, slik at flest mulig av de mindre rutinerte eller helt ferske får en
sjanse til å spille med en hyggelig og engasjerende «veteran».

 Invitasjon fra Ski Bridgeklubb:
Ski Bridgeklubb arrangerer Kvist Julecup torsdag den 5. og 12. desember. Den 27. desember arrangerer de den tradisjonsrike Follo
Julecup. Se detaljer på de neste sidene.

