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Klubbens konto: 5083.05.86633
Org. nr: 991 436 499
Spilling tirsdager kl. 18:15 i kantinen på Nesodden videregående skole

Makkerspleising: Finn Leiang tlf/SMS 970 95 077

Godt nytt år og vel møtt til:

Årets første spillekveld i kveld tirsdag 3. januar 2017
♠♥♣♦ Medlemskap
Vi oppdaterer medlemsregisteret til Nesodden bridgeklubb rett over nyttår. Gi beskjed om du
ønsker å melde deg ut (du kan melde deg inn når du ønsker senere), om du vil stå på maillisten,
om du ikke ønsker mail fra bridgeforbundet og evt. samarbeidspartnere.
♠♥♣♦Medlemskontingenten
Det kan godt betales årskontingent for 2017 fremover nå, men ingen hast. Her er satsene:
Introduksjonsmedlemmer
Introduksjonsmedlemmer
Standardmedlem
(I – medlem) med høyere
(I – medlem) med lavere
medlemsnummer enn 42 845
medlemsnummer enn 42 845
Kr. 280,Kontingent
Kr. 280,GRATIS

Junior
kr. 100,-

Kursdeltakere har medlemskontingenten inkludert i en periode.
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!
Kontingenten for de som har hovedmedlemskap i annen klubb innen kretsen er kr: 0,-, mens de som har hovedmedlemskap i en
annen krets enn Østfold og Follo skal betale kr: 60,-

♠♥♣♦ Singelturneringen 27.desember 2016
ble en hyggelig turnering, og det gikk med 4,5 liter GLØGG og en boks Pepperkaker. Vi spilte 8 runder á 4 spill
med 8 ulike makkere! Det ble delt seier mellom 4 spillere, og det var nokså uvanlig, men også litt moro…
1 Arne Grøstad
1 Per Willy Watz
1 Finn Leiang
1 Roar Larsen
5 Kåre Bjerke
5 Frank Hansen
7 Kjell Gulbjørnrud
8 Kurt Olaussen
8 Erik B. Lindseth
8 Per Valla
11 Anne Gullie Falkenberg
12 Roger Dramstad

Spillstensiler: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2016-12-27nissesingel.htm

♠♥♣♦

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 kommer godt med, og er årsaken til at vi kan ha juleavslutningen GRATIS.
Klubben holder prisnivået nede takket være grasrotinntektene.

♠♥♣♦ Kiel-tur
til våren med bridgeturnering ombord har båtavgang lørdag 18.mars 2017. Kontakt: Olsson

♠♥♣♦ Neste spillekveld blir tirsdag 10. januar 2017 med A/B-puljer

Vel møtt i kveld!

