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Sommerbridge på Eklund (Jaer). Start 18:30
 Sommerbridge – kveld 1:
Maren og Grethe rykket rett i tet, og holdt seg mer eller mindre der, tidvis med god ledelse, fram til siste runde. Men det var bare så
vidt det holdt siden Kjell og Roar kom kun 1 poeng bak. Litt lenger bak kom Atle og Yngvar på en 3.plass.

 Hvordan har vi det i Nesodden BK – Del 3
Øverst på klubbens hjemmeside finner du en knapp som heter «Regler & Etikette». Innholdet bak ble i sin tid utarbeidet med
daværende klubbleder Per Watz som pådriver. Hensikten var å bidra til utviklingen av en klubbkultur som gjør Nesodden BK til en
klubb hvor medlemmene trives og som viser potensielt nye spillere hva klubben ønsker å stå for. Norges Bridgeforbund utviklet i sin
tid beslektede «Bridgevettregler». Per var også hovedarkitekten bak NBF sin bok «Veiviseren», hvor han bl.a. avsluttet med 10 sider
om betydningen av klubbkultur og medlemmenes trivsel. Boka er spesielt beregnet på tillitsvalgte i klubbene, men særlig denne delen
kan også anbefales for andre interesserte.
Husk at det betyr ikke at etterlevelse av disse reglene er det eneste som skal til for å utvikle og holde vedlike en god klubbkultur –
heller ikke at klubbkulturen hos oss etterhvert er blitt full av ukultur, heldigvis. Men alle medlemmer kan ha godt av en oppfrisking i ny
og ne, ikke minst vi som har lagt oss til en og annen unote som andre antagelig legger bedre merke til enn vi selv.

Reglenes 9 og 10 – Om utspillet og meldekortene
Denne ukens repetisjon gjelder to regler som er så enkle at neppe noen spiller i klubben er i tvil om dem. Likevel er dette kanskje de
to reglene som brytes oftest i løpet av klubbkveldene? Om det er riktig, må det vel bety at noen/flere har som vane å bry seg lite om
dem? De rutinerte er kanskje jevnt over ikke noe særlig bedre enn de mer urutinerte på dette punktet?
Det hender at utspillet etter endte meldinger blir gjort av feil motspiller. Derfor skal utspillet skje fordekt, med bildesiden ned, slik at
feil eventuelt kan rettes opp. Om alt er i orden, sier makker værsågod e.l. og kortet snues (regel 9).
Først nå skal meldekortene legges på plass i meldeboksene (regel 10).

 NM for klubblag:
Det ble ingen suksess for Nesodden BK i finalen. Nå var det rett nok ikke mange som ventet så mye av oss, men sisteplass et stykke
bak nest siste lag var allikevel dårligere enn målsetningen. Det ble totalt spilt 196 spill over 3 dager, men siden vi var 5 på laget var
det bare Sofie som spilte alle kampene.
Spillingen foregikk på Sola rett ved siden av flyplassen, og det var fantastiske spillelokaler. Dette var utsikten vi hadde de to dagene
vi spilte i 10. etasje:

I første kamp møtte vi Sortland som til slutt endte på 3. plass, og etter at vi ledet til halvtid ble vi ganske optimistiske. Det viste seg at
dette var den eneste halvrunden vi kom til å vinne, selv om vi var svært nære å spille uavgjort i nest siste kamp mot Topbridge 8.
I kamp 4 mot Heimdal BK 3 fikk man en spesiell fordeling i syd:

2NT hos øst viste minst 4-kort spar og invitt
til utgang
Spilleføringen bød ikke på noen problemer,
og det ble 12 stikk for 1210. Dessverre gikk
det helt likt på det andre bordet, og dermed
gikk spillet ut.
I resten av feltet hadde 1 bord fått lov til å
spille 5 ♠ for 850 poeng den andre veien!
Det er også et pussig poeng at nord og øst
er begge balanserte hender.

Et annet spill i denne kampen som også var interessant var spill 22.
Her viste 1 ♥ minst 4 kort spar, mens 1 ♠ viser
eksakt 3 kort. Det var faktisk bare noen få par
av alle de forskjellige parene som spilte i NMfinalen som ikke brukte kløverføringer.
2 ♦ viste generell krav til utgang.
Det kom hjerter 4 ut som gikk til ti og dame. Jeg
har lite med inntak til hånden, så jeg velger
dermed å fiske spar ved å la spar 10 løpe rundt
til esset.
Nord fortsetter med liten ru, og med åpne kort
kan jeg nå få hjem kontrakten ved å legge ruter
9. Spilles ruter knekt tilbake ville det blitt langt
enklere å få hjem kontrakten.
Syd stikker med esset, og fortsetter med liten
ruter. Nå er jeg i ferd med å få 2 ruter tapere, 1
spartaper og 1 kløvertaper. Tar jeg nå ut
trumfen, blir jeg avhengig av kløver ess foran
og at han ikke har flere ruter.
Den beste sjansen er nå å spille på at den som
har 3 kort spar også har 4 hjerter. Problemet er
da at jeg normalt går 2 bet hvis dette ikke er
tilfelle, og det var slik det satt nå.

Det er ingen tvil om at det har vært en utrolig lærerik tur, og det å spille så mange spill mot meget god motstand er meget verdifull
trening spesielt for Agnethe og Sofie. Bare det å ha vært med på en finale er mer enn det redaktøren noensinne hadde forestilt seg.
Når i tillegg arrangementet ble arrangert helt plettfritt i en meget god atmosfære, må man tilslutt si seg fornøyd.
Gratulerer til vinnerne fra Studentens BK med Lars Arthur Johansen, Tor Eivind Grude, Petter Eide, Håkon Kippe og Kristoffer
Hegge!
Sølvmedaljen gikk til Topbridge BC 5 med Fredrik Helness, Kåre Bogø, Odin Svendsen, Olav Ellestad, Bjørnar Halderaker og Steffen
Fredrik Simonsen.
Bronsemedalje gikk til Sortland BK med Olav Ellingsen, Ståle Digre, Stig Arne Iversen, Håkon Arild Bergsrud, Gunnar Harr og Silje
Rasmussen.

 Bridgeathlon:
Det blir Bridgeathlon på Nesoddparken lørdag 1. juni 2019. Se invitasjon på side 6.

 Mobiltelefon:
Vi henstiller alle til å snakke i mobiltelefon utenfor spillområdet, slik at det ikke forstyrrer folk som spiller.
Ingen skal snakke i mobil ved bridgebordet. Sett den gjerne på vibrering eller lydløs hvis du må ha den på.

 Klippekort:
for 15 spillekvelder koster kr: 600,- (40,- pr. klipp) mot kr: 50,- ved kontant betaling/vipps. Man kan godt betale inn på klubbens konto
før eller etter mottatt klippekort.

 Årskontingent:

For 2019. Her er satsene:
Standardmedlem
Kontingent

Kr. 350,-

Introduksjonsmedlemmer
(I – medlem) med høyere
medlemsnummer enn 44 155
GRATIS

Introduksjonsmedlemmer
(I – medlem) med lavere
medlemsnummer enn 44 156
Kr. 300,-

Junior
(Under 26 år)
kr. 100,-

Kursdeltakere har medlemskontingenten inkludert i en periode på drøyt 1 kalenderår.
Kontingenten betales aller helst direkte til klubbens konto 5083 05 86633 via nettbank/Giro, cash, eller vipps til Tonje på
klubbkveldene. Klubben ber om at det gis beskjed hvis man vil melde seg ut, endre adresse, E-post, telefonnummer, og lignende..
Klubben ser helst at man unngår å betale med vipps, da bridgeklubben blir belastet urimelig høye gebyrer ved bruk av vipps.

 Drøbak:
Drøbak bridgeklubb har nå begynt med sommerturneringene. De spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.
Resultat mandag 3.juni:

Hanne og Finn spilte sammen i kveld, og det endte like godt med en relativt klar seier. Roar er også som vanlig i topp 3.
Link til resultatene: http://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-OEstfold-og-Follo/Klubber/Droebak-BK/Resultater

 Ski:
Ski bridgeklubb spiller i Folkets Hus torsdager med spillestart kl. 18:15.
Ingen spilling torsdag 30. mai siden det var Kristi Himmelfartsdag.
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater

 Marit Sveaas IBT 5. - 7. juli på Oslofjord Arena:
For en del kan det ofte bli litt lite bridge om sommeren, men da kan jeg anbefale denne turneringen. Man trenger absolutt ikke være
elitespiller for å være med, og siden det også er veldig gode premier med utgangspunkt i handicap kan alle være med å kjempe om
disse.
Følgende er hentet fra NBF sitt nyhetsbrev:
Marit Sveaas IBT er en turnering for alle - uansett ferdighetsnivå! Med premier i mange klasser og masse par kan vi love god underholdning for
alle.
I år arrangeres turneringen i Vestfold. Alt samlet på et sted, overnatting, restauranter, bademuligheter og ikke minst hele bridgefamilien samlet på
et sted i sommerlige omgivelser.
Tøft nivå sier du? Neida, vi har valgt å ha 7 premierrekker i en og samme turnering, og du deltar i flere klasser samtidig. Samtidig som Marit
Sveaas går også Bridgeuka i Vestfold på samme sted - med 2 turneringer daglig og gratis kurs i mellom! Og rosinen i pølsa er kanskje EM for
juniorlag hvor Norge har medaljehåp i 4 klasser!
Har du ingen å spille med? Vi har makkergaranti. Vi har mange som har lyst til å spille med akkurat deg. Dette blir gøy!

Se her for mer informasjon http://www.msibt.org/

 Bridgeathlon i Nesoddparken: Stein var best!
Av: Ane
Nesten 40 bridgespillere fra Nesodden, Drøbak, Ski og Oslo ble ønsket velkommen til Nesoddparken med et glass
sprudlende bobler lørdag formiddag, og tilbrakte en leken dag med bridgeturneringer, spill og god mat og drikke. En
festkomite av initiativtakere (Nina, Nico, Karin og Ane, forsterket med Stein og Grethe) planla og gjennomførte det
hele i samarbeid med Nesodden Bridgeklubb. Anledningen var (helt uoffisielt) at de fire første fyller 70 år nå i sommer,
og ville gjerne feire sammen med gode venner i klubben – men – det var bare en «unnskyldning» til å ha det moro
sammen!
Det hele ble akkurat passe kaotisk perfekt, med Stein som general for leker og koordinering og quiz, Ove som general
for excel-lent resultatservice, Finn som effektiv og stillferdig turneringsleder, og Nina som alltid nærværende kjøkkenog barsjef.
UTEN HANDICAP: Den første 18-spillsturneringen ble vunnet av Bent Billing Hansen Og Roar Larsen, med Stein
Schrøder og Terje Nordskaug på andreplass og Simon Bjørnstad og Frank Hansen på tredjeplass. Og på fjerde fant vi
Per Watz med turneringens Grand Old Lady, Hilma Arctander!
MED HANDICAP: Terje N viste at han ikke hadde glemt gamle kunster – han sier han ikke har spilt bridge på 10 år, men
vant den første turneringen sammen med Stein, som han herjet resultatlistene med for et tiår siden. Simon og Frank
på andre, og Per og Hilma på tredjeplass. (Flere resultater: Se hjemmesiden.)
Så var det lunsj - Ane var suppekokk (oksehalesuppe og Mulligatawny) – supp(e)lert av jordskokk- og neslesuppe fra
Hellviktangen. Og verdens beste Foccaciabrød fra samme sted. Det ble nesten rent bord!
Vi fortsatte etter lunsj med å kaste på stikka med Karin som sjef, og tre damer traff strek og kom på førsteplass
(Grethe Marie Belboe, Hilma Arctander og Marianne Fosaas), sammen med Stein Schrøder. Pilmester ble Lars Erik
Persson, soleklart/utklassing foran Svein Kaarød og Stein Schrøder, som guidet mer og mindre talentløse kastere.
Hesteskokastemester under Grethe K’s ledelse ble Andreas Jansen fra Ski, fulgt av Bengt Billing Hansen fra Drøbak og
tre nesoddinger på tredjeplass: Frank Hansen, Arne Grøstad og Stein Schrøder. Ane var helt på jordet og kasta
hesteskoen inn i granskauen (=brenneslekrattet) og måtte ha manngard på fem for å finne den! Hun var i godt selskap
med 26 andre som fikk 0 i score på hesteskokasting.
Mange koste seg også ved sjoelbak-spillet - et nederlandsk spill som kan minne om shuffleboard. Opplegget er at man
sender 30 brikker over bordplaten og inn gjennom en av de fire små åpningene på den andre siden av bordet, med
verdier på 1,2,3 og 4 poeng. Vi brukte en forenklet variant, der Narve ble den suverene vinneren med 60 poeng, foran
Hanne Aleksandersen som slo Per Watz knapt. Frank prøvde seg "på ordentlig", og skåret 107 i tre omganger (mer enn
Nico og Nina hadde oppnådd, selv om de er «eksperter» på spillet!). Marianne ble inspirert til å prøve dette med sine
barnebarn og etterlyste sjoelbak-importøren.
Quizgeneral Stein guidet 9 lag gjennom 30 spørsmål, og laget til Bengt BH og laget hans med Hilma, Roar og Per W
vant klart, med 30 av mulige 35 poeng. Stein guidet oss også gjennom «20 spørsmål» om Fleip eller Fakta fra hver av
de fire jubilantene, der folk fikk vite ting de ikke hadde ant at deres med- og motspillere hadde drevet med. Hvem
visste vel at Nina var nederlandsk mester i langrenn på våte blader i 1974, at Karin har spilt bridge med Bill Gates og
har (nesten) sittet i fengsel, og Ane (har sittet i fengsel på alvor), og har vært oversetter for en norsk fjellbonde som
diskuterte potetdyrkingsmetoder med en nepalesisk fjellbonde i en liten landsby i Nepal? Og at Nico dumpet en klasse
på førskolen i 1955 og måtte gå den om igjen? Historiene forårsaket mange løftede øyenbryn..
Tidsskjema holdt fint, inntil den siste turneringa, som gikk litt over tida og gjorda at de som skulle få med seg Den
Store FotballKampen senere på kvelden plutselig fikk det travelt. Turneringa ble spilt med trukne makkere – og her
var det Anne Enger og Svein Kaarød som stakk av med seieren, foran Per Valla og Narve Granøien, med Ove Tautra og
Helge Tengesdal på tredjeplass. Med handikapberegning var det de samme parene på første og andreplass, men der
tok Frank Hansen og Terje Nordskaug bronsen.
Sammenlagt var det Stein som stakk av med seieren, foran Narve, Roar og Hanne, med Frank på 5. plass.
Uhøytidelige premier ble delt ut etter de «offisielle», og satte et humørfylt punktum for en glad dag.

 Neste spillekveld tirsdag 11. juni:

SOMMERBRIDGE PÅ EKLUND!
Start kl.18:30. Det vil også bli en Pulje med spilling til kl. 21.

