BULLETIN 2015-15
14. april 2015
Klubbens konto: 5083.05.86633 Org. nr: 991 436 499
Årskontingenten er kr: 260,- Junior/ I-medlem kr: 100,-

Hjemmeside: www.nesoddenbk.com
Spilling: Tirsdager kl. 18:15 på Nesodden videregående skole
Makkerspleising: Finn Leiang tlf/SMS: 970 95 077

LAG + PARTURNERING i KVELD
♥ Sofie viste frem gullmedaljen!
♥ Lag + parturnering i kveld
♠ Facitspill til utlån gratis!
♥ Sofie hjertermester!
♥ Bridgefestivalen 2015 + 2016

♠♥♣♦ I kveld
avslutter vi lagturneringen Patton LAG. Utregningen er litt annerledes enn vanlig. Man får 2 poeng for hvert
vunnet spill, 1 for uavgjort og 0 for tapt spill. Det deles ut 20 poeng i hver kamp: 14 poeng for spillene, og 6
poeng fordeles etter en kvotient på oppnådd poeng… Overstikk er viktig, samt å finne beste kontrakt.
For de som ikke spiller lagbridge blir det en vanlig parturnering for kvelden, - som sist.

♠♥♣♦ Sofie
spilte på det norske jentelaget i påsken og kan smykke seg med tittelen: Nordisk mester!

Sofie hadde på seg sin gullmedalje forrige tirsdag!
Hun er blitt så lang også nå at jeg ikke fikk med hele Sofie på bildet…
Link til resultatene Nordisk: http://bridge.dk/0009/Klub17/Turneringer/KampResultat1920.html
Ikke nok med det: Sofie oppnådde premieplass i Mixturneringen på Olrud i påsken, noe som er en sterk
prestasjon med tanke på turneringens høye nivå. Rolf og Elisabeth klarte også premieplass!
Link til Olrud Mix: http://bridge.no/var/ruter/html/0124/2015-03-31.htm

Sofie har nå oppnådd graden Hjertermester. Akkurat rett før fylte 13 år! Vi kan trygt si at Sofie er
norges desidert beste jentespiller i sin alder, og helt i verdenstoppen i sin aldersklasse! Gratulerer!

♠♣♦
♠♣♦ sist tirsdag

avviklet vi første kveld av Patton Lag. Det ble spilt 2 kamper á 14 spill mot hvert lag, og stillingen er jevn i toppen.
Det deles ut 40 poeng pr. kamp, og som vi ser vaker alle lagene røffelig rundt middels. Ingenting er dermed avgjort om
hvilket lag som vinner. Lagturneringen avsluttes med de 2 siste kampene i kveld.
Patton LAG runde 1 av 2
Plass Lag Poeng Navn
Lagsammensetning
1
6
45
Olav
Burkeland - Heggelund - Væhle - Wold
2
2
44
Dag
Haaland - Larsen - Kaarød - Valla
3
4
42
Morten
Hauland - Johansen - Leiang - Norum
4
3
41
Roar
Gulbjørnrud - Larsen - Grøstad - Grøstad
5
1
34
Yngvar
Lepperød - Engvik - Deschington - Næverlid
5
5
34
Sjødal
Sjødal - Sjødal - Keilman - Sjødal
Butler(Estimert resultat på de enkelte spillere på laget): http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2015-04-07pattonlag.htm
Link til lagstillingen på hjemmesiden: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2015-04-07pattonlag.htm
Spillestensiler 1:1 http://bridge.no/var/ruter/html/0245/nesoddenpattonlag-1-1-1134428159.htm
Spillestensiler 1:2 http://bridge.no/var/ruter/html/0245/nesoddenpattonlag-1-2-1134428159.htm
Spillestensiler 2:1 http://bridge.no/var/ruter/html/0245/nesoddenpattonlag-2-1-1134428159.htm
Spillestensiler 2:2 http://bridge.no/var/ruter/html/0245/nesoddenpattonlag-2-2-1134428159.htm

♠♥♣♦ Parturneringen

Parturneringen samlet 17 par, og det ble spilt monrad. Et par korrigeringer ble gjort etter spilleslutt p.g.a. feiltasting i
siste runde. Det hele endte med et basketak om seieren mellom Anne og Stein samt Per og Arild. Begge fikk
”gavepakker” i siste runde, dermed dro begge parene fra resten av feltet. Spill 28 ble avgjørende for seieren: Anne og
Stein havnet i en ordinær 4 Hjerter som normalt burde ha gitt minusscore. Ingen greide imidlertid å melde slem, og et
elendig utspill fra motparten ga 13 stikk. Ren topp! Et verdenshav bak finner vi Bjørn og Tore på bronseplass. Flott
innsats også av Else og Kåre med 4-plass, mens Egon og Svein-Helge fortsetter sine gode plasseringer i det siste med
sin flotte 5-plass. Flott å se Svein Erik tilbake, og med makker Øivind bet de godt fra seg med en solid 6-plass!
Richard og May Britt lå også an til en topplassering, om det ikke hadde vært for et par dumme smeller mot slutten.
Plass:

Par:

Poeng:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17

8
15
11
14
3
10
2
16
9
12
7
17
5
6
13
4
1

59,0
58,0
30,0
21,0
20,0
18,0
17,0
2,0
-2,0
-4,0
-15,2
-21,2
-25,0
-30,2
-30,2
-34,2
-43,2

wo:

*

*
*
*
*
*
*

%

65,051
64,796
57,653
55,357
55,102
54,592
54,337
50,510
49,490
48,980
46,122
44,592
43,622
42,296
42,296
41,276
38,980

Anne Gullie Falkenberg - Stein Schrøder
Arild Olsson - Per Willy Watz
Bjørn Bratlie - Tore Guttorm Gagnes
Else Bang Ellingsen - Kåre Bjerke
Svein Helge Johansen - Per Egon Engebretsen
Svein Erik Westerby - Øivind Adde
Christian Alme - Geir Johansen
Knut Olsson - Arne Larsen
Erik B. Lindseth - Simon Bjørnstad
Ragnhild Evju Olsson - Inger Lise Arntsen
Benedicte Harnes - Kristoffer Hellum
May Britt Lien - Richard Anthony Authement
Nina E. Keilman - Torill Torgersen
Grethe Marie Belboe - Narve Granøien
Per Olav Roksvaag - Frank Hansen
Ole Pedersen - Roger Dramstad
Trine Johnsen - Per Bae

Spillestensilene: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2015-04-07parturneringen.htm
Vi sender ikke ut resultatlister fra spillekveldene rett etter spilleslutt, da alle resultater finnes via hjemmesiden.
Spillestensiler publiseres ca. kl 23:00 alle spillekvelder og sees da via resultatsiden på: www.nesoddenbk.com
Trykk på linklinjen over datoene! Der ligger liste med alle turneringene (bruk filene som ender med: htm).

♠♥♣♦Facitspill til utlån

Stein har lagt ferdige spill som ligger i en koffert som venter på å bli lånt ut. Samles man rundt et bord i
hyggelig selskap en dag, er facitspillene fine. Etter at man har spilt hvert spill får man en score som ligger
på lappen i mappen. Man får da en ”fortjent” score, da spillene stammer fra en stor turnering…
Gi beskjed om DU ønsker å låne kofferten med spillene GRATIS. Kofferten beror på N. V. G. skole.

♠♥♣♦Svestad i går - 13. april 2015:
Vi gratulerer Sven og John med ”hjemmeseier” i går også! De er jammen i siget om dagen…
Delt andreplass på Tormod og Erik samt Magne og Bjørn!
1
2
2
4
4
6
7
8
9
10

Sven Tjernshaugen - John Gulbjørnrud
Erik Carlson - Tormod Reppe
Bjørn Bratlie - Magne Bratlie
Svein Helge Johansen - Tor Audun Sørensen
Trine Johnsen - Per Bae
Ragnhild Evju Olsson - Anne Gullie Falkenberg
Lena Gullie Aaberg - Heidi Behrens
Simon Bjørnstad - Erik B. Lindseth
Per Egon Engebretsen - Roger Dramstad
Pål Wold - Torill Torgersen

Svestad bridgeklubb spiller mandager til og med 27/4-2015 kl.18:00 på Sandvang. Spillekvelden slutter kl. 21+
Link til hjemmesiden til Svestad BK: http://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-OEstfold-og-Follo/Klubber/Svestad-BK

♠♥♣♦Medlemskontingenten
Det kan godt betales årskontingent for 2015 fremover nå, men ingen hast. Her er satsene:
Introduksjonsmedlemmer
Standardmedlem
Junior
( I – medlem )
Kontingent å betale
Kr. 260,Kr. 100,kr. 100,Man er ”I – medlem” innmeldingsåret + påfølgende år. Kursdeltakere hos oss har I - medlemskontingenten inkludert.
Kontingenten kan betales direkte til klubbens konto 5083 05 86633 via nettbank, eller Cash til Tonje på klubbkveldene.
Klubben ser gjerne at det gis beskjed hvis man vil melde seg ut, endre adresse, E-post, telefonnummer, og lignende..
Hvis noe er feil i medlemsregisteret på klubbens hjemmeside så gi beskjed! Vi retter opp øyeblikkelig!

♠♥♣♦ Videregående kurs
Fortsetter med kurskveld 6 mandag 20. april. Nesodden videregående kl.18:30 – 21:15.

Terminliste Bridgekurs 2015. Man kan møte de kvelder det passer..
MANDAG 20. april Kurskveld 6 kl.18:30 – 21:15 Negative doblinger
MANDAG 27. april Spilling Svestad (siste) kl.18:00 – 21:15
MANDAG 4. mai Kurskveld 7 kl.18:30 – 21:15
MANDAG 11. mai Kurskveld 8 kl.18:30 – 21:15
MANDAG 18. mai Kurskveld 9 kl.18:30 – 21:15
Kurset går noen mandager i rom K3 på Nesodden v. g. skole…

Kurset varer ut mai 2015. Kurset er GRATIS inkludert drikke og knask på kurskveldene.
Kursboken som følges er: ”Spill bridge 2” og koster kr: 200,- (frivillig å kjøpe)
Man kan møte de kursmandager det passer på Nesodden Videregående skole rom K3. kl 18:30 – ca. 21:15.
Det er spilling for de kursdeltakere som vil mandag 27. april på Svestad(siste gang på Svestad denne våren).
De som ønsker å delta på kurset kan bare møte opp når det passer!

♠♥♣♦ Bridgefestivalen

Blir i år slått sammen med EM i bridge som arrangeres i Tromsø. Festivalturneringene er lagt ut for
påmelding, og forskjellen fra i fjor er at man i år slåss mot spillere fra hele Europa. Det blir kåret
norgesmestere på grunnlag av de norske parenes resultater i turneringene. EM i Tromsø vil også inneholde
side og kveldsturneringer i samme stil som i Fredrikstad.
Festivalen er lagt til Fredrikstad igjen sommeren 2016!

