
 

  
 

                              Hjemmeside: www.nesoddenbk.com      

Klubbens konto: 5083.05.86633 Org. nr: 991 436 499                                     Spilling hver tirsdag med spillestart kl. 18:15                           
Makkerspleising: Makker garanteres ved oppmøte alene i kveld                     Spillested: Kantinen på Nesodden videregående skole 

 
 

1 pulje  +  nybegynnerpulje 
    

    

                       ♠                       ♠                       ♠                       ♠ Karin og Per MIX-mestere…igjen 

                                                                                            ♥♥♥♥    Kjell og Roar vant sidepuljen 

                                                                                            ♥♥♥♥    Nybegynnerpulje starter opp i kveld 

                                                                                            ♥♥♥♥    Nybegynnerkurs over 4 kvelder starter neste ONSDAG! 

                       ♠                       ♠                       ♠                       ♠ Kieler-cup 2/4-2016 fylles opp 

                                                                                        

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦I kveld 

spiller de fleste i 1 pulje. 
 
Alle som vil kan spille i hovedpuljen. 
 
NYBEGYNNERPULJEN: 
Vi introduserer nybegynnerpulje på minst 2 bord som en fast ordning ut sesongen.  
Nybegynnerpuljen spiller uten fastsatt tempo.  
Nybegynnere med erfaren makker kan også spille i denne puljen.  
Veldig erfarne eller godt samspilte par kan ikke spille i nybegynnerpuljen. 
De som føler at de har en del å lære i forhold til et middels nivå hører hjemme her. 
De som nettopp har startet nybegynnerkurs kan også øve seg her. 
Nybegynnere kan møte opp alene og garanteres å få spille. 
 
Premiering: Puljevinnerne. 

 
Det er bare å møte opp alene om du ikke har makker. 
 
Alle er velkomne, - også de som ikke har spilt på en stund. 

    

    

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦ kurs 

Starter opp på ONSDAG 24/2 kl.18:30 på Nesodden videregående rom K3. Detaljer sees på siste side i bulletinen.  
De som har gått kurs før, men vil spilletrene eller repetere litt er også velkomne. Spesielt gjelder det deg som har gått 
på bridgekurs helt eller delvis, og ikke føler deg trygg nok til å spille på klubbkvelder. Det er pr. i dag 12 påmeldte. 
Spre budskapet til mulig aktuelle personer! 
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♠♠♠♠♣♣♣♣♦♦♦♦ Spillekvelden 9/2:    

Ble hyggelig, med 12 par i MIX-puljen samt sidepulje med 16 par. Flere nye fjes var på plass. Johnny 
gratuleres med oppnådd sparnål. Johnny hadde fylt opp bilen med spillere fra Fredrikstad, samt at Mona 
som bor fast i Tyrkia var på besøk. Moro var det, og vi tror de fikk en hyggelig opplevelse hos oss. De var i 
alle fall litt av noen kakemomser! 
MIX-turneringen ble vunnet av Karin og Per – som i november. Vi gratulerer igjen, men de måtte slite 
denne gangen, for det var sisterunden som avgjorde med +10,8 mot Øystein og Nina!  
Sølvet gikk til Grethe Marie og Narve etter meget solid spill. De fikk en topp i spill 21 mot vinnerne Karin 
og Per ved utspill av kløver mot 3NT, - eneste betende utspill. I samme spill 21 spilte fant NORD (Arild eller 
Ragnhild) det fantastiske eneste betende utspill av kløver Q fra dobbel kløver mot 3 NT i Vest. Kveldens 
beste utspill som var verdt en premie i seg selv, hvis det ikke hadde vært for at syd ikke klarte å følge opp 
(ved å la spillefører beholde utspillstikket). Det kostet 8 poeng... Bronsen tilfalt Marit og Yngvar som spilte 
jevnt bra hele kvelden. Agnethe og Morten fant tonen, og lå lenge helt i toppen. Noen småsmeller mot 
slutten gjorde at det bare ble en 7-plass... 
 
 
Nr. Par Mix par 9/2  % Poeng Kl.p. 

1 10   Per Willy Watz - Karin Margrete Oppegård 58,14 22,8 24 

2 2   Grethe Marie Belboe - Narve Granøien 56,64 18,6 16 

3 9   Yngvar Lepperød - Marit Røer Ellefsen 55,50 15,4 11 

4 11   Pål Wold - Torill Torgersen 55,29 14,8 8 

5 5   Rolf Sjødal - Grethe Kjensli 54,50 12,6   

6 3   Arild Olsson - Ragnhild Evju Olsson 53,29 9,2   

7 6   Morten Hauland - Agnethe Hansen Kjensli 51,64 4,6   

8 4   Øystein Deschington - Nina E. Keilman 46,14 -10,8   

9 12   Monika Bråten - Vidar Kvigne 45,71 -12,0   

10 1   Hellen Ødegaard - Johnny Bråthen 41,57 -23,6   

11 8   Hilma Arctander Kristiansen - Leif Kristiansen 41,21 -24,6   

12 7   Svein Arne Johnsen - Torhild Hellstrøm 40,36 -27,0   

  
Spillstensilene: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2016-02-09mixturneringen.htm 
 
 
 
Topplasseringene i sidepuljen ble nesten som man hadde kunnet tippe på forhånd, med en soleklar seier til 
Kjell og Roar. Arne og Arild tok sølv, mens Per og Kurt tok siste pallplass! Vi gratulerer!  
Vi nevner også den fine plasseringen til May Britt og Tormod med sin 6-plass. Bra plassering uten å være 
veldig samkjørte! Det er en god erfaring å ta med seg å ha spilt med mange ulike makkere! 
 
Nr. Par Sidepuljen 9/2  % Poeng Kl.p. 

1 6   Kjell Gulbjørnrud - Roar Larsen 68,22 71,4 32 

2 3   Arne Grøstad - Arild Grøstad 63,99 54,9 22 

3 11   Per Valla - Kurt Olaussen 62,10 47,4 15 

4 2   Erik B. Lindseth - Simon Bjørnstad 56,89 27,0 10 

5 16   Geir Johansen - Christian Alme 56,12 24,0 7 

6 9   May Britt Lien - Tormod Reppe 51,57 6,1 5 

7 13   Ole Pedersen - Roger Dramstad 49,89 -0,4   

8 10   Kåre Bjerke - Svein Burkeland 48,29 -6,7   

9 4   Kristoffer Hellum - Svein Helge Johansen 47,89 -8,3   

10 7   Svein Erik Westerby - Øivind Adde 47,67 -9,1   

11 14   Svein Kaarød - Dag Valla 45,01 -19,6   

12 5   Cathrine A. M. M. Sæbø - Anne E. S. Enger 44,57 -21,3   

13 8   Finn Leiang - Jonny Kristiansen 44,42 -21,9   

14 1   Per Harstad - Lars Rønning 39,47 -41,3   

15 12   Per Olav Roksvaag - Frank Hansen 37,39 -49,4   

16 15   Anne Gullie Falkenberg - Mona Larsen Øncu 36,52 -52,9  

 
Spillstensilene: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2016-02-09sidepuljen.htm 
 



♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦Svestad  
Svestad bridgeklubb spiller mandager kl.18:00 på Sandvang. Spillekvelden slutter kl. 21+ 
Vi gratulerer Simon og Erik så mye med gullet på Svestad i går 15/2-2016!  
Ekstra hyggelig også at Berit og Rolf Martin satte seg til bords i går! 
 
    1 Simon Bjørnstad - Erik B. Lindseth         

    2 Lena Gullie Aaberg - Heidi Behrens            

    3 Bjørn Bratlie - Magne Bratlie                 

    4 Bjørn Aslak Loge - Steinar Rohde Garder       

    5 Ragnhild Evju Olsson - Anne Gullie Falkenberg   

    6 Karl Rogne - Svein Helge Johansen   

    7 Berit Blindheim - Rolf Martin Jønsson 
 

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦Drøbak i går: 
På spillekvelden i Drøbak i går 15/2-2016 gratulerer vi Knut og Svein som spilte som helt uslåelige verdensmestere i går! 
 
    1 Knut Veiteberg - Svein Flaatten            

    2 Svein Burkeland - Kjell Jarle Heggelund      

    3 Kåre Nedreberg - Andreas D. Lothe        

    4 Bent Billing Hansen - Roar Larsen         

    5 Kjell Kjeldsen - Knut Hanssen             

    6 Anne Grethe Dahlberg - Bjørn Borge Nilsen  

    7 Gunnar Falch - Mette Bekkesletten 

    

 
♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦SØNDAG 13. MARS 2016 (ny dato!) 

er det turnering på dagtid på Nesodden videregående kl.12:00 – 18:15.  
Turneringen anbefales nybegynnere og spillere som ikke har spilt på en stund. Tempoet er rolig. 
Enkel bevertning. GRATIS GLØGG og KAFFE hele dagen. Startkontingent kr: 100,- pr. person. 

    

    

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦Kake 

Takk til Grethe Marie  som bakte krydderkake sist tirsdag!  
Hvis du kunne tenke deg å bake kake, så skriv deg opp på liste som ligger ved kantineprislisten.  
 

    

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦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. 

    

    

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦Kieler cup 
Vårens Kieler Cup arrangeres om bord i Kielferja med avgang lørdag 2. april 2016 med hjemkomst mandag. 
Dette er en superhyggelig turnering med mye spilling og felles måltider. Spørsmål rettes til arrangør: Arild Olsson. 
Foreløpig er det påmeldt 20 par. Innbydelsen med detaljer ligger på klubbens nettside www.nesoddenbk.com 
Direktelink: http://www.nesoddenbk.com/Innbydelser/Kieler%20Cup%20April%202016%20innbydelse.pdf 
 

    

    

    

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦facebook 
Nesodden bridgeklubb har nå satt liv i gruppen på facebook under navnet ”Nesodden bridgeklubb”.  
Siden har tidligere vært lite i bruk, men nå satses det på nytt. Den oppdateres jevnlig, og her kan man etterspørre 
makker, stille spørsmål, og finne nødvendig info. Be om å bli medlem av gruppen! 
 
 
 
 



♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦Medlemskontingenten  

Det kan godt betales årskontingent for 2016 fremover nå, men ingen hast. Her er satsene: 
 
 
 
 

Man er ”I – medlem” innmeldingsåret + påfølgende år. Kursdeltakere hos oss har I - medlemskontingenten inkludert. 
 

Kontingenten betales aller helst direkte til klubbens konto 5083 05 86633 via nettbank/Giro, evt. cash til Tonje på 

klubbkveldene.  
Klubben ber om 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! 

 
 
 
♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦Neste tirsdag 
23. februar starter NESODDEN OPEN. Man kan møte de kvelder man vil. Det deles ut klubbpoeng bare for hver 
enkelt kveld. NESODDEN OPEN går over 4 kvelder, og de som har spilt minst 3 kvelder blir med på 
sammenlagtpremieringen. Samtidig med NESODDEN OPEN går også nybgynnerpulje hver kveld. 
 
 
 

NYBEGYNNERKURS  
I  KORTSPILLET  BRIDGE 

 

Oppstart onsdag 24. februar 2016        Onsdager: 24/2 – 2/3 – 9/3 – 16/3. 
 

Kurset går over 4 kvelder, og det legges opp til at man lærer det mest grunnleggende, - med 
mye spilling og enkel teori. 
Kurset gir nok bridgekunnskaper til å spille i en bridgeklubb.  
 
Spilletrening samt utdyping med mer teori fortsetter for de interesserte på 3 onsdager:  
30/3 – 6/4 og 13/4. 
Sted: Nesodden videregående skole - rom K3 - kl.18:30 – 21:00 
Kurset egner seg for alle aldersgrupper                         Kursavgift kr. 100,- 
Lærebok ”Spill bridge 1”(frivillig): Kr: 200,- 
Kursavgiften inkluderer medlemskap i Nesodden bridgeklubb ut 2016 + hele 2017 samt 
gratis spilling på tirsdagskveldene på Nesodden videregående skole til og med 10. mai 2016. 

Påmelding og/eller spørsmål om kurset: 
Finn Leiang   tlf: 970 95 077              fleiang@online.no 
Nico Keilman tlf: 479 59 864 nico.keilman@econ.uio.no 

   
Det serveres gratis kaffe, brus og litt knask på kurskveldene.  www.nesoddenbk.com 
 

 

BRIDGETUR: 

10. til 11. mars arrangerer Bridgetur en flott busstur til Tanum Strand i Sverige. På turen blir det bridgeturnering, overnatting på Tanum Strand Hotell med middag inkludert og mulighet for å gjøre litt 
shopping på veien tilbake. Da vi kjører like forbi en del av østlandsklubbene på veien til Tanum Strand kan vi godt gjøre noen ekstra stopp for å hente reisende på veien. Vi trenger minimum 4 personer 
samlet for å gjøre et eget stopp så informer gjerne deres medlemmer om denne muligheten så dere kan samle sammen nok til at vi stopper innon dere på veien. Avreise blir på formiddagen 10 mars og 
vi er tilbake utover dagen 11. mars. Det er fokus på det sosiale på denne turen, men vinnerne av turneringen vil selvsagt bli premiert. Prisen er 1990kr per person i delt dobbeltrom og prisen inkluderer: 
Buss tur/retur til Tanum Strand Bridgeturnering med flotte premier Overnatting i standard dobbeltrom  Flott 3-retters middag på hotellet En stor og variert frokostbuffet Stopp på Nordby 
Shoppingsenter for litt shopping på hjemveien Norsk reiseleder og turneringsleder med på hele turen Vi har allerede en del påmeldte og det er begrenset med plasser så ta kontakt snarest om dere ønsker 
å være med. Ønsker dere en privat tur for en klubb eller større gruppe kan vi arrangere lignende turer på andre datoer også. Er dere en gruppe på 6 eller flere som ønsker å bli med på en av de faste 
avgangene kan dere ta kontakt for spesielle gruppepriser. Med vennlig hilsen, Thomas Hellem Daglig Leder Bridgetur T: 952 71 444 E: thomas@bridgetur.no W: www.bridgetur.no 

 

 
Standardmedlem 

Introduksjonsmedlemmer 
( I – medlem ) 

Junior 

Kontingent å betale Kr. 280,- Kr. 100,- kr. 100,- 


