BULLETIN 2015-18
5. mai 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

A og B - puljer i KVELD
♥ Svestad BK har nå sommerstengt
♥ 2 puljer i kveld
♠ Inoventio 1. mai cup gikk fredag
♠ Stokk kortene!
♥ Neste tirsdag 12. mai.

♠♥♣♦ I kveld
spiller vi i A og B-pulje. Man velger pulje ut ifra hvor mange spill man vil spille.
A-puljen spiller 28 spill, mens det spilles 24 spill i B-puljen.
Begge puljevinnere blir premiert.

Du kan møte opp alene – makker ordnes rett før vi starter!

♠♣♦
♠♣
♦ neste tirsdag 12. mai 2015

er det avslutning på vårsesongen, og styret har bestemt at vi går for følgende opplegg:
1) Makker garanteres. Det blir IKKE makkertrekning men du garanteres makker om du møter opp alene.
2) GRATIS Kaffe
3) GRATIS Pølser m/tilbehør
Vi koser oss litt denne siste spillekvelden før sommerbridgen på Eklund, og tar en liten pause eller to i løpet av
kvelden for å gafle i oss noen pølser…

♠♥♣♦ Inoventio 1.mai cup
ble arrangert av oss i Råde med 40 deltakende par. Flere Nesoddspillere var med uten at det ble
topplasseringer denne gang. Kristoffer og Finn stilte som arrangører fra Nesodden BK,
Resultatlisten: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2015-05-01inoventio1maicup.htm

♠♣♦
♠♣♦ sist tirsdag

spilte vi i 1 storpulje, og vinnerne lå i toppen hele kvelden, men på 2. plass før siste runde. Etter at motparten meldte 5
kløver og gikk bet ble det en klar seier til Kåre og Finn. Arne og Arild spilte jevnt og ble klare sølvvinnere. Bronsen
gikk til våre Drøbakvenner som spilte seg godt opp i løpet av kvelden. De knep bronsen bare 1 poeng foran Rolf og
Jørn! Mange par som har gjort det bra i det siste hadde problemer med å sanke poeng denne kvelden…
Nr. Par
1 18
2 20
3 17
4 16
5 13
6 10
7 21
8 3
9 25
9 26
11 7
12 1
13 30
14 14
15 23
16 4
17 28
18 15
19 31
20 2
21 8
22 19
23 12
24 29
25 11
26 24
26 27
28 5
29 22
30 6
31 9

Storpuljen 28/4-2015
Finn Leiang - Kåre Norum
Arne Grøstad - Arild Grøstad
Svein Burkeland - Kjell Jarle Heggelund
Rolf Woods - Jørn Wathne
Arild Olsson - Kurt Olaussen
Trine Johnsen - Per Bae
Morten Hauland - Knut Vidar Johansen
Kjell Gulbjørnrud - Roar Larsen
Erik Carlson - Tormod Reppe
Kristoffer Hellum - Benedicte Harnes
Svein Helge Johansen - Per Egon Engebretsen
Ove Tautra - Helge Tengesdal
Jan Erik Larsen - Ane Elisabeth Haaland
Asbjørn Kåre Semb - Per Sønju
Christian Alme - Geir Johansen
Olav Væhle - Pål Wold
Svein Erik Westerby - Kåre Bjerke
Rolf Sjødal - Sofie Græsholt Sjødal
Paul Næverlid - Øystein Deschington
Ragnhild Evju Olsson - Karin Margrete Oppegård
Svein Kaarød - Dag Valla
Stein Schrøder - Anne Gullie Falkenberg
Per Olav Roksvaag - Frank Hansen
Nico Keilman - Elisabeth Græsholt Sjødal
Ole Pedersen - Roger Dramstad
Knut Olsson - Arne Larsen
Ivar Westby - Bente Westby
Arne Monsen - Cathrine A. M. M. Sæbø
May Britt Lien - Richard Authement
Tor Audun Sørensen - Torill Torgersen
Erik B. Lindseth - Simon Bjørnstad

% Poeng Kl.p.
62,24 96,0 47
58,80 69,0 31
56,63 52,0 23
56,51 51,0 19
55,74 45,0 15
55,36 42,0 12
54,97 39,0 10
54,72 37,0
8
54,34 34,0
6
54,34 34,0
6
53,83 30,0
4
52,83 22,2
51,53 12,0
51,28 10,0
50,89
7,0
50,51
4,0
50,26
2,0
49,26
-5,8
48,36 -12,8
47,70 -18,0
47,58 -19,0
47,32 -21,0
47,02 -23,3
46,17 -30,0
44,52 -43,0
44,01 -47,0
44,01 -47,0
42,09 -62,0
39,88 -79,3
36,90 -102,7
34,52 -121,3

Spillestensilene: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2015-04-28storpuljen.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 bridgeklubb
tar nå sommerferie, men de som ønsker å spille mandager kan jo ta turen til Drøbak og spille der.
Det spilles mandager kl.18:30 i Frognhallen, ved Seiersten skole.
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!

♠♥♣♦ Spilletrening
pågikk i går, mandag 4. mai på Nesodden videregående kl.18:30 – 21:10!
MANDAG 18. mai kl. 18:30 – 21:15 - Spilletrening
MANDAG 1. juni kl. 18:30 – 21:15 – Turnering 10 spill
Spilletreningen er GRATIS inkludert drikke.
Man kan møte de mandager det passer på Nesodden Videregående skole kl 18:30 – ca. 21:10.
De som ønsker å delta kan bare møte opp når det passer!
Disse spilletreningskveldene 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 som er ment å gi en nødvendig trygghet til å kunne delta i bridgeklubbspilling.
Bridgespillere som ikke har deltatt på kurs nylig, 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! Makker ordnes. Vel møtt!

♠♥♣♦ 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!

♠♥♣♦ Anmodning til ettertanke
Dette er det sikkert flere som ikke tenker over, men etter at en spillmappe er ferdigspilt ved bordet, og du
skal legge kortene dine tilbake i mappen, så STOKK KORTENE RASKT FØRST.
Hvis ikke dette gjøres, og kortene dine spilles på et annet bord vil man kunne lese ganske mye ut ifra
hvordan kortene ligger…Tas det opp kort som er ordnet i rekkefølge i farger, så tyder det på at det er meldt
PASS RUNDT, ellers ville jo kortene være litt blandet… Det er faktisk mulig å se HELE SPILLET, motspillet,
og å se kontrakt også hvis kortene legges tilbake i mappen i samme rekkefølge som kortene er spilt! Tenk
det..!

Her er et lite konstruert eksempel:
Hvis du tar opp denne hånden fra mappen slik: ♦6♥
♦6♥9♥7♥4♦5♥
♦5♥Κ ♦2♦8♥
♦2♦8♥2♠5♠4♣8♦Α
♣8♦Α
Her kan vi raskt tolke at motstanderne muligens spiller sparkontrakt (4 spar?). Hvorfor? Siden vi har
♦Α nederst så må dette være utspillsfargen. Jeg fortsetter med singel ♣8 for å få trumfet, men vi ser at
sparene ryker i de neste 2 rundene, så makker hadde nok ikke ♣Α og spar var altså trumf… Jeg fikk lagt
styrke i hjerter med ♥2, sannsynligvis på den tredje trumfrunden…

