BULLETIN 2015-6
10. februar 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!
♥ Bridge på SFO på Nesoddtangen skole
♥ Kieler-Cup snart fullbooket
♠ Årsmøtet er om 2 uker
♥ Mange spillere på Svestad i går
♠ KM-Patton LAG går 2 onsdagskvelder
♠♥♣♦ I KVELD
spiller vi i to puljer. A og B-pulje. A-puljen spiller 28 spill og B-puljen spiller 24 spill.
Man velger pulje ut ifra hvor mange spill man vil spille i løpet av kvelden.
Premiering: Vinnerparet i puljene premieres rett etter spilleslutt.
♠♥♣♦Bridge på SFO
Vi har fått en forespørsel på om vi også i år kan arrangere skolemesterskap i bridge på Nesoddtangen skole.
Dette ble en veldig positiv opplevelse i fjor både for bridgeklubben, elevene og skolen. Det ble omtalt i Amta, samt at
det sikkert var lærerikt for elevene på mange måter. Vi har fått forslag om å holde bridgekurs i uke 9: 23/2 – 27/2.
Kan noen hjelpe til på skolen noen dager den uken? Kontakt i så fall Finn innen i dag, så kan skolen få beskjed i
morgen om hva det blir til.

♠♥♣♦ Årsmøtet
er om 2 uker, tirsdag 24. februar kl.18:15 – 19:00. Om du har saker/synspunkter du gjerne vil fremme så er fristen i
DAG - tirsdag 10. februar. Forslag/synspunkter som egner seg for styrebehandling vil i stedet bli behandlet av styret.
Forslag på styremedlemmer kan rettes til Per Watz per@watz.no eller Ove Tautra som utgjør valgkomitén.
♠♥♣♦ KM-Patton LAG
er en lagturneringsform som man hittil bare har kunnet spille på Bridgefestivalen. Nå arrangerer kretsen KM-Patton
Lag over 2 onsdagskvelder kl.18:30 – 22:40 på Bøndenes hus, Mosseveien 6, Råde. Lagspillingen er GRATIS for
deltakerne slik som KM-lag. Forskjellen på vanlig lag og Patton-lag er i hovedsak at utregningen er annerledes. Man
får 2 poeng for hvert vunnet spill ved sammenlikning med det andre bordet, 1 poeng for uavgjort og null for tap.
Det er bare å samle sammen lag folkens! Si ifra om du kan stille opp på et lag! Påmeldingsfrist: 17/2
De 2 onsdagene er: Onsdag 18. februar(neste onsdag) + onsdag 25. februar 2015.
♠♥♣♦Kieler cup
Vårens Kieler Cup arrangeres om bord i Kiel-ferja med avgang lørdag 28. februar 2015 med hjemkomst mandag.
Se oppslag på informasjonstavlen eller les innbydelsen på vår hjemmeside: www.nesoddenbk.com
Dette er en superhyggelig turnering med mye spilling og felles måltider. Spørsmål rettes til arrangør: Arild Olsson.
Det begynner å bli ganske fullt, og foreløpig er det påmeldt 16 spillere fra Nesodden!

Støtt oss via Grasrotandelen til Norsk Tipping!
Vi takker alle som på denne måten støtter Nesodden Bridgeklubb!

♠♥♣♦

Har du tippekort så oppgi eller bytt gjerne til: ”Nesodden bridgeklubb” neste gang du er hos en kommisjonær, så vil vi motta
tippemidler uten at det koster deg noe. Inntektene vi får kommer godt med, og var årsaken til at vi kunne ha juleavslutningen
GRATIS. Klubben sponser også spillavgifter og holder prisnivået nede på grunn av grasrotinntektene.

♠♥♣♦Svestad i går:
Gratulerer til Anne og Morten som vant kvelden med hele 13 par på plass! Torill og Pål kapret sølvet mens bronsen
ble delt mellom Magne og Bjørn samt Lena og Heidi! Hyggelig med flere nye fjes på Svestad i går!
Hvis vi ser på poengsummene så var det jevnt over en veldig jevn resultatliste…
1. Anne Falkenberg – Morten Hauland
2. Pål Wold - Torill Torgersen
3. Bjørn Bratlie – Magne Bratlie
3. Lena Aaberg - Heidi Behrens
5. Roger Dramstad - Ole Pedersen
6. Bjørn Rudaa - Hans Wilhelm Mørch
7. Simon Bjørnstad – Erik B. Lindseth
8. Karl Rogne – Reidar Syvertsen
9. Arvid Næss – Grethe Michaelsen
10. Sven O. Tjernshaugen – John Gulbjørnrud
11. Nico Keilman – Kirsten Berggren
12. Grethe Marie Belboe – Narve Granøien
13. Berit Blindheim – Charlotte Engelhaart

143
138
134
134
126
122
121
119
117
111
108
105
102

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

♠♥♣♦ Videregående kurs
Fortsetter neste mandag, 16. februar etter at noen spilletrente på Svestad i går.. Kurset går annenhver mandag i rom
K3 på Nesodden v. g. skole…
Kurset egner seg for alle som var innom nybegynnerkurset i høst, samt for veldig mange av klubbens spillere for øvrig.
Kurset går over perioden januar-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. 21:00.
Det at kurset holdes annenhver mandag gjør det mulig å spille bridge i Svestad bridgeklubb de øvrige mandagene.
På Svestad er det en hyggelig og avslappet atmosfære, og alle er hjertelig velkomne der.
NB. Kveldsavgift på Svestad er ikke inkludert i kursavgiften...
De som ønsker å delta på dette kurset kan bare møte opp når det passer!
Kurset fortsetter med kurskveld 3 mandag 16. februar.

...spillelystne kursdeltakerne…
Terminliste Bridgekurs 2015. Man kan møte de kvelder det passer..
MANDAG 19. januar Kurskveld 1 kl.18:30 – 21:15 Kap 1 & 2
MANDAG 26. januar Spilling Svestad kl.18:00 – 21:15
MANDAG 2. februar Kurskveld 2 kl.18:30 – 21:15 Kap 3 & 4
MANDAG 9. februar Spilling Svestad kl.18:00 – 21:15

MANDAG 16. februar Kurskveld 3 kl.18:30 – 21:15 Kap 5 & 6
MANDAG 23. februar Spilling Svestad kl.18:00 – 21:15
MANDAG 2. mars Kurskveld 4 kl.18:30 – 21:15 Kap 7 & 8
MANDAG 9. mars Spilling Svestad kl.18:00 – 21:15
MANDAG 16. mars Kurskveld 5 kl.18:30 – 21:15 Kap 9 & 10
MANDAG 23. mars Spilling Svestad kl.18:00 – 21:15
MANDAG 30. mars og 6. april Påske
MANDAG 13. april Spilling Svestad kl.18:00 – 21:15
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 Tema ikke bestemt
MANDAG 11. mai Kurskveld 8 kl.18:30 – 21:15 Tema ikke bestemt
MANDAG 18. mai Kurskveld 9 kl.18:30 – 21:15 Tema ikke bestemt

♠♣♦ sist tirsdag
knuste Sofie og Roar all motstand i MIX-puljen. De fikk en flying start med +15(av 16 mulige) i første runde mot
Harald og Grethe som aldri kom seg helt til hektene igjen etter å ha blitt knust til pinneved på den måten. Sofie og
Roar trengte bare å holde forspranget fra start, så var seieren inne. Når de i tillegg fikk en del gavepakker i form av
flere spillefeil og feilmeldinger fra motparten var seieren klar. Anne og Stein var en av favorittene før start etter en
virkelig solid start på året, men med bet i mange slemmer og utganger traff de ikke helt denne gangen. Når de i tillegg
fikk noen bunnspill på at motparten ofte fant beste melding, var alt håp ute denne gang.
Kristoffer og Benedicte fortsetter å imponere med sine pallplasseringer. Det er vel ikke lenge til vi ser dem helt på
topp! Nico og Elisabeth kapret bronsen i Mix-feltet, kanskje takket være at kortene denne gang krevde presise
meldinger og riktige kast i motspill for å sanke poeng…
Nr. Par
MIX-puljen 3. februar 2015
% Poeng Kl.p.
1 10 Roar Larsen - Sofie Græsholt Sjødal
67,41
39 20
2 3 Kristoffer Hellum - Benedicte Harnes
60,27
23 14
3 8 Nico Keilman – Elisabeth Græsholt Sjødal
55,36
12 10
4 9 Ragnhild Evju Olsson – Per Willy Watz
54,02
9
7
5 6 Trine Johnsen - Per Bae
49,55
-1
6 1 Harald A. Engvik - Grethe Kjensli
46,88
-7
7 7 Pål Wold - Torill Torgersen
45,54
-10
8 4 May Britt Lien - Finn Leiang
41,52
-19
9 2 Grethe Marie Belboe - Narve Granøien
40,18
-22
10 5 Stein Schrøder - Anne Gullie Falkenberg
39,29
-24
MIX-puljen: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2015-02-03mixturneringen.htm
Sidepuljen ble vunnet soleklart av Arne og Arild som er inne i en bedre periode enn på veldig lenge nå. Fortsetter de
slik, får noen og en hver problemer med å slå dem. Et stykke bak finner vi 2* Kjell som kapret sølvet knepent foran
Øystein og Paul. Bjørn og Tore spiller stabilt godt for tiden, likeså Per Olav og Frank på hhv 4 og 5-plass.
Arne og Knut hanket også inn noen klubbpoeng, noe de sikkert også er fornøyd med…
Nr. Par
SIDEPULJEN 3. februar 2015
% Poeng Kl.p.
1 3 Arne Grøstad - Arild Grøstad
60,82 42,4 32
2 7 Kjell Gulbjørnrud - Kjell Jarle Heggelund
57,03 27,6 22
3 8 Øystein Deschington - Paul Næverlid
56,85 26,9 15
4 4 Bjørn Bratlie - Tore Guttorm Gagnes
56,45 25,3 10
5 13 Per Olav Roksvaag - Frank Hansen
51,06
4,1
7
6 15 Arne Monsen - Knut Olsson
50,44
1,7
5
7 11 Svein Kaarød - Dag Valla
50,04
0,1
8 12 Morten Hauland - Knut Vidar Johansen
49,85
-0,6
9 10 Svein Burkeland - Kåre Bjerke
49,23
-3,0
10 16 Christian Alme - Geir Johansen
49,13
-3,4
11 2 Erik B. Lindseth - Simon Bjørnstad
49,09
-3,6
12 1 Ole Pedersen - Roger Dramstad
46,32 -14,4
13 6 Ove Tautra - Yngvar Lepperød
46,14 -15,1
14 9 Heidi Hindrum - Svein Helge Johansen
45,15 -19,0
15 14 Erik Carlson - Tormod Reppe
41,33 -34,0
16 5 Anne E. S. Enger - Else Bang Ellingsen
41,07 -35,0
Sidepuljen: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2015-02-03parturneringen.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).

♠♥♣♦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!

