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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

Monradturnering IMP – med sidepulje. Start kl.18:15.
 Monrad 1- kvelds
Etter en lenger julepause var det nå i gang igjen med 10 bord første januarkvelden. Tormod og Kåre endte opp som seierherrer til
slutt, med Maren og Grethe på 2. plass og Agnethe og Sofie på 3.

Resultater og spill finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2020-01-07a?node=64705
I til 21-puljen var det to bord, og her var det Cathrine og Siv som stakk avgårde med seieren.

Resultater og spill: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2020-01-07b?node=64705

 Rekruttering
På torsdag var det hele 14 stykker som dukket opp på videregående for mer bridgeopplæring! Dette er utrolig morsomt, men det vil
også kreve ekstra innsats for å følge opp. Ane og Per W har hovedansvar for kurset, men de vil fort trenge hjelp for videre
gjennomføring.
Det er også planlagt en ny fadderturnering den 21. januar. Håper mange av de mer erfarne har mulighet til å stille opp som fadder da.

 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:
Det er nå et nytt år og dermed må kontingent for 2020 snart betales. Vi kommer med detaljene i neste bulletin, men det vil i år ikke
være mulig å betale kontant på klubbkvelden. Dette er for å lette kassererens jobb, og for å sikre at vi lettere har oversikt over hvem
som har betalt.

 Nyttårscupen:
I helgen ble den tradisjonsrike nyttårscupen arrangert i Letohallen på Romerike. Dette er en lagturnering og denne gangen var det
hele 68 lag med. Topp 10 ble som følger:

Link til resultatet: http://www.bridgekrets.no/var/ruter/html/0336/2020-01-11.htm
Fra Nesodden var det med to par. Atle J. og Per V. spilte på lag Tempo som endte på 30. plass, mens Agnethe og Sofie spilte på
Norge Jenter Rød. De var oppe på 12. plass etter 9 runder, men falt tilbake til 34. plass.

 Bridge på Tenerife
Norsk Bridgeforbund arrangerer disse ukene en bridgefestival på Tenerife. Redaktøren er en av 3 bridgespillere fra Nesodden som
tilbringer dagene med bridge og sol sammen med over 200 andre bridgespillere fra Norge. For eksempel var det 115 par som spilte i
en av de tre puljene nå i dag (mandag 13.1).
Dette er 11. året denne festivalen blir arrangert, og den er nå mer populær en noen gang. Kan anbefales!

 Terminliste
Terminlisten for våren 2020 er nå klar. Det tas forbehold om enkelte justeringer.

https://nesoddenbk.com/terminliste.htm

Legg spesielt merke til at det allerede den 21. januar skal arrangeres en ny fadderturnering. Denne blir som de andre
fadderturneringene vi arrangerte i November. Vi håper mange stiller opp som faddere, og at mange av de ferske har lyst og
mulighet til å komme.

 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.

 Drøbak:
Drøbak bridgeklubb spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.
Resultat mandag 14. januar:

Det var kun 3 bord nå på mandag og vinnere ble en gammel kjenning fra Nesodden, Terje Rømuld med makker. Ellers kom en
annen kjenning, Svein Burkeland med makker på 2. plass, mens Øystein og Paul kom like under middels på 4 plass.
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 9. januar:

Ikke så mange fremmøtte i Ski heller forrige torsdag. Roar og makker kom noe under middels, mens Simon og Rolf gikk til topps med
hele 67%.
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater

