BULLETIN 2015-17
28. 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

1 pulje i KVELD
♥ Svestad BK tar nå sommerferie
♥ 1 pulje i kveld
♠ 1. mai cup nå fredag i Råde
♥ Våre gjorde det bra i NM - damelag
♠ Ekstraordinært årsmøte i kveld 18:15
♥ Bridgefestivalen 2015 + 2016

♠♥♣♦ I kveld
spiller vi i 1 pulje. 4 spill i runden. Vi legger opp til 28 spill, men de som ønsker kan avslutte etter 24 spill.
Premie til de 2 beste par + noen rundepremier.

♠♥♣♦ Ekstraordinært årsmøte
Vi tar i kveld Ekstraordinært årsmøte kl.18:15.
Vi regner med at spillingen kommer i gang innen kort tid etter dette, senest kl.18:30
Regnskapet er uendret og ble gjennomgått og kommentert på årsmøtet, men legges ut på bordene på nytt
i kveld med revisors godkjenning. Regnskapet burde derfor gå raskt å få godkjent. Regnskapet ble utsendt
sammen med bulletinen sist tirsdag.
Angående innkommet forslag så er det blitt behandlet av styret, så vi skal derfor stemme over alternativer
ved håndsopprekning.
Vi skal ikke bruke mye tid på å diskutere forslaget, da det er veldig mange forhold å ta hensyn til.
Forslaget med årsmøtets avgjørelse lyder i henhold til protokoll:

4.2 Forslag: «De som spiller i A-puljen er ofte de som har mest turneringserfaring og er mest stabile m.h.t.
oppmøte. For å gi disse et fullverdig bridgetilbud må antall bord settes fast til 7 når det spilles i to eller flere
puljer.»
Forslaget diskuteres. Fordeler og ulemper kommer frem. Følgende vedtas: «Styret fremmer et forslag
m.h.t. denne saken på førstkommende ekstraordinære årsmøte. Styret tar stilling til bruk av klokke.»
Styret har behandlet forslaget grundig og kommet fram til følgende:

Angående innkommet forslag, så kan ikke Styret se at 7 bord i A-pulja vil gi et bedre tilbud til spillerne i Apulja enn det gjør i dag, men heller vil gjøre det problematisk å få fylt opp puljen. Vi har hatt frivillig
deltakelse i A-pulja de siste par år, og deltakelsen har vært på mellom 4 og 6 bord i A-pulja. Dette har etter
styrets vurdering fungert aldeles utmerket.
Styret foreslår følgende PRØVEORDNING fra høstsesongen: A-puljen settes fast til 5 bord med
3 spill i runden. Da vil alle møte alle hver kveld, og således bli helt rettferdig.
(Det spilles samme antall spill i rundene i A og B-pulja).

(Monrad fungerer bare riktig ved 18 par eller mer i én pulje)
Med dette forslaget vil vi klare å fylle opp A-puljen med ønsket antall par HVER kveld med A og B-puljer.
Styret foreslår videre at de 3 nederste par i A-pulja rykker ned i B, og de 3 beste i B rykker opp i A.
Vi vil derfor delvis gå bort ifra at man fritt kan velge pulje. Unntak gjøres hvis par er fraværende, og det blir
behov for å fylle opp A-puljen med flere par. Par bør ikke tvinges over til A-puljen.
Avstemmingen foretas slik: Man kan stemme JA til flere forslag. Det stemmes ved håndsopprekning over
følgende alternativer.
1)
2)
3)
4)

Styrets forslag om en prøveordning som beskrevet med 5 bord i A med ned/opprykk.
A-puljen settes fast til 7 bord (i henhold til innkommet forslag).
Vi fortsetter inntil videre som i dag hvor det er valgfritt hvilken pulje man vil spille i.
Styret får i oppgave å sette i gang prøveordninger utover høsten.

Etter avstemning vil Styret få et bilde av hva som foretrekkes av disse alternativene, og dette legges til grunn
for opplegget med A og B-puljer til høsten. Det vil bli Styret som etter innspill og tilbakemeldinger vil
justere turneringsopplegget videre.
Det kan hende vi bestemmer annen avstemningsprosedyre i løpet av dagen om noen finner på noe enklere.
Bruk av klokke: Styret går IKKE inn for bruk av klokke etter en nokså GRUNDIG vurdering.
Hovedgrunnen er at vi ALLE spillekvelder de siste 2 årene ikke har hatt problemer med å holde tiden, og
ikke har hatt nevneverdige forsinkelser. Det er mange grunner for og imot, og disse er vurdert av Styret.
Styret innfører imidlertid følgende ordning fra 21/4-2015:
Det legges en tidsskjemalapp på ALLE bord slik at ALLE kan følge med på tiden selv.
Det henstilles til ikke å lage ”oppstyr som blir lagt merke til” ved forsinkelser, men å ta det opp med
turneringsleder på en diskré måte. Turneringsleder avgjør tiltak som skal gjøres når forsinkelse oppstår.

♠♥♣♦ NM for damelag
gikk i helgen, og Sofie og Elisabeth var med og spilte sammen. Det gikk veldig bra. De lå hele tiden blant
topplagene, og til slutt etter at 10 kamper var unnagjort ble det en flott 7-plass til laget. Det var 25 lag med.
En veldig sterk innsats med tanke på at de fleste av landets beste damespillere var med!

Resultatliste for NM - damelag:

♠♣♦
♠♣♦ sist tirsdag

http://bridge.no/var/ruter/html/9901/2015-04-25-26-nmdamelag2015.htm

spilte vi i 2 puljer. A-puljen spilte 28 spill og ble klart vunnet av Arild og Jan Erik! Vi gratulerer så mye! Et stykke ned
finner vi Pål og Olav på sølvplass, samt Karin og Ragnhild på bronseplass!
Nr. Par
A - pulja 21/4-2015
% Poeng Kl.p.
1 10 Arild Olsson - Jan Erik Larsen
65,05
59 30
2 5 Olav Væhle - Pål Wold
58,42
33 20
3 6 Ragnhild Evju Olsson - Karin Margrete Oppegård
56,89
27 14
4 12 Stein Schrøder - Anne Gullie Falkenberg
56,12
24 11
5 13 Sofie Græsholt Sjødal – Elisabeth Græsholt Sjødal
55,36
21
8
6 1 Svein Kaarød - Dag Valla
54,59
18
6
7 2 Arne Grøstad - Arild Grøstad
53,83
15
4
8 3 Finn Leiang - Kåre Norum
49,49
-2
9 16 Kåre Bjerke - Frank Lloyd Andersen
49,23
-3
10 11 Ove Tautra - Yngvar Lepperød
47,96
-8
11 14 Svein Burkeland - Kjell Jarle Heggelund
46,17
-15
12 15 Kjell Gulbjørnrud - Roar Larsen
43,88
-24
13 4 Morten Hauland - Knut Vidar Johansen
42,35
-30
14 7 Øystein Deschington - Paul Næverlid
42,09
-31
14 8 Jørn Wathne - Rolf Woods
42,09
-31
16 9 Ole Pedersen - Roger Dramstad
36,48
-53

Spillestensilene i A: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2015-04-21puljeaaaa.htm
B-puljen ble en thriller hvor Per Olav og Frank først ble utropt til vinnere med 1 poengs margin, mens det etter en
oppretting ble Simon og Erik som til slutt vant med 1 poeng. Etter disse 2 jevngode parene for kvelden, finner vi på
delt bronseplass Benedicte og Kristoffer + Arne og Cathrine! Gratulasjoner til alle!
6 bord, 12 par. Antall spill: 24.
Plass Par Poeng
%
Navn
1
1
19 57,917 Erik B. Lindseth - Simon Bjørnstad
2
8
18 57,500 Per Olav Roksvaag - Frank Hansen
3
4
16 56,667 Benedicte Harnes - Kristoffer Hellum
3
11
16 56,667 Cathrine A. M. M. Sæbø - Arne Monsen
5
5
11 54,583 Bente Westby - Ivar Westby
6
12
7 52,917 Svein Helge Johansen - Per Egon Engebretsen
7
10
6 52,500 Torill Torgersen - Tor Audun Sørensen
8
6
-4 48,333 Svein Erik Westerby - Øivind Adde
9
9
-6 47,500 Asbjørn Kåre Semb - Nico Keilman
10
3
-16 43,333 Lars Rønning - Per Harstad
11
2
-21 41,250 Grethe Marie Belboe - Narve Granøien
12
7
-46 30,833 May Britt Lien - Richard Anthony Authement
Spillestensilene i B: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2015-04-21puljebbbb.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).

♠♥♣♦Svestad i går - 27. april 2015:
Vi kan gratulere Frank og Roger med seieren på siste spillekveld denne sesongen på Svestad. Magne og Bjørn snappet sølvet,
mens Pål og Torill sikret seg siste pallplass!

Plass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Par
8
7
6
2
12
9
11
1
4
5
3
10

Poeng
132
129
126
123
120
117
116
108
102
87
86
74

Navn
Frank Hansen - Roger Dramstad
Bjørn Bratlie - Magne Bratlie
Pål Wold - Torill Torgersen
Dag Valla - Ane Elisabeth Haaland
Sven Tjernshaugen - Arne Kjensli
Ragnhild Evju Olsson - Anne Gullie Falkenberg
Hans Wilhelm Hoyer Mørch - Bjørn Rudaa
Simon Bjørnstad - Erik B. Lindseth
Heidi Behrens - Lena Gullie Aaberg
Trine Johnsen - Per Bae
Tor Audun Sørensen - Svein Helge Johansen
Narve Granøien - Grethe Marie Belboe

Svestad bridgeklubb tar nå sommerferie og starter opp spillingen til høsten igjen.
Link til hjemmesiden til Svestad BK: http://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-OEstfold-og-Follo/Klubber/Svestad-BK

♠♥♣♦Medlemskontingenten
for 2015 forfaller til betaling 15. mai 2015. Her er satsene:
Introduksjonsmedlemmer
Standardmedlem
( I – medlem )
Kontingent å betale
Kr. 260,Kr. 100,-

Junior
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 4. mai – førstkommende mandag!

Terminliste Bridgekurs våren 2015. Man kan møte de kvelder det passer..
MANDAG 4. mai Kurskveld 7 kl. 18:30 – 21:15 – Spilletrening
MANDAG 18. mai Kurskveld 8 kl. 18:30 – 21:15 - Spilletrening
MANDAG 1. juni SISTE Kurskveld 9 kl. 18:30 – 21:15 – Turnering 10 spill
Kurset holdes i rom K3 på Nesodden v. g. skole…

Kurset er GRATIS inkludert drikke og knask på kurskveldene.
Man kan møte de mandager det passer på Nesodden Videregående skole rom K3. kl 18:30 – ca. 21:15.
De som ønsker å delta på kurset kan bare møte opp når det passer!
Disse siste 3 kurskvelder før sommeren passer for absolutt alle som føler seg rustne på enkelte områder innen
bridgen, og særlig de som ikke har startet spilling fast på bridgekvelder i klubb ennå.
Vi legger opp til spilletrening disse 3 kveldene, hvor det repeteres nyttige ting man erfaringsvis fort kan glemme, og
disse siste kurskveldene vil gi deg nødvendig trygghet til å kunne delta i bridgeklubbspilling.
Bridgespillere som ikke har deltatt på kurset, men som kunne tenke seg å SPILLE noen av disse mandagene, kan
bare møte opp. Vi legger opp til korte turneringer hver kveld. Alt gratis!

♠♥♣♦ 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. Tidsrommet for EM er 27. juni – 11. juli 2015.
Festivalen er lagt til Fredrikstad igjen sommeren 2016!

♠♥♣♦ Inoventio 1.mai cup
arrangeres av oss i Råde førstkommende fredag.
Spillere fra Nesodden som vil spille fredag 1. mai bes si ifra. Vi arrangerer en turnering på Bøndenes hus i
Råde hvor man kan få prøvd seg mot mange sterke par. Innbydelsen legges ut på bordene i kveld, og
ligger også på hjemmesiden. Foreløpig er det 2 påmeldte par fra Nesodden.

