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Spilling kl. 18:15 i kantinen på Nesodden videregående skole 

                             

 
 

Sesongåpning høst 2019 og Pulje til 21 i kveld. Start kl.18:15. 
 

 Velkommen til ny sesong 
 
Jeg håper alle har hatt en fin sommer, og at det kribler i hendene etter å begynne høstsesongen. Noen har spilt over tusen spill 
denne sommeren, og andre har kanskje ikke rørt kortstokken i det hele tatt. 

 

 Sommerbridgen 2019: 
 
Det var nesten nøyaktig 10 bord i snitt for de 13 kveldene. Med 12 bord som det meste og 8 bord på det minste. Totalt var 82 
forskjellige spillere innom. 
 
Kampen om å bli Sommermester var meget hard denne gangen. De 8 beste resultatene for en spiller teller, og til slutt ble det en delt 
seier til arrangørene Arne og Arild Grøstad. Under er topp 25. 

 

Plass Poeng Navn 

1 473,15 Arild Grøstad 

2 473,15 Arne Grøstad 

3 464,606 Kjell Gulbjørnrud 

4 464,307 Atle Jacobsen 

5 457,364 Jan Erik Larsen 

6 455,765 Roar Larsen 

7 455,616 Svein Burkeland 

8 455,616 Bent Billing Hansen 

9 454,749 Elisabeth Græsholt Sjødal 

10 454,248 Rolf Sjødal 

11 451,062 Grethe Kjensli 

12 450,716 Ragnhild Evju Olsson 

13 450,125 Per Valla 

14 448,355 Arild Olsson 

15 448,034 Hans Vigmostad 

16 446,061 Ane Elisabeth Haaland 

17 441,016 Finn Leiang 

18 434,064 Per Willy Watz 

19 433,498 Yngvar Lepperød 

20 425,99 Agnethe Hansen Kjensli 

21 424,774 Ove Tautra 

22 417,171 Jan Ove Stenehjem 

23 413,114 Dag Valla 

24 405,149 May Britt Lien 

25 404,448 Svein Kaarød 
 
 
Hele listen finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/summary/0245/sommer2019?node=64705 
 
En stor takk til Arne og Arild for en flott gjennomføring av alle kveldene! Også en stor takk til Frank som har stilt opp for 
klargjøring gjennom hele sommeren! 
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 Åpent VM for juniorer 
 
Det foregår nå et åpent VM for juniorer i Kroatia hvor Agnethe og Sofie deltar. På fredag spilte de i A-finalen i par for jenter under-26, 
og etter en høydramatisk avslutning endte det med dobbeltseier til Norge. Ida Marie Øberg og Thea Lucia Indrebø vant foran 
Agnethe og Sofie, som dermed fikk en flott sølvmedalje! 
 
 

 
(foto fra bridge.no) 
 
Når dette skrives på mandag kveld er det klart at disse to parene har klart å kvalifisere seg til lagfinalen i jenter under-26, etter å ha 
slått de regjerende Europamestrene fra Polen med over 50 IMP. Det blir dermed en veldig spennende finaledag hvor de møter et 
kinesisk lag. De spiller 4 sesjoner á 14 spill, og den første sesjonen til jentene kommer til å bli overført på BBO klokken 10:00. 
 

 Ryddeliste 

 
På oppslagstavla henger det nå en liste over de som var ansvarlige for rydding etter at kvelden er slutt. Dersom du ikke kan kvelden 
du er satt opp, er du selv ansvarlig for å finne en erstatter. Ryddegruppen er også ansvarlig for å ordne med en kake til kvelden de 
har ansvar og for å finne en person til å ta en kveldskontigent før spillestart. 
 
 

 Hvordan har vi det i Nesodden BK – Repetisjon 
 
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. 
 
Siden vi har hatt en pause siden forrige regel tenkte jeg denne gangen vi bare skulle repetere de reglene vi har gått gjennom så lang 
 
 

• Regel 3 - Vær hyggelig mot motstandere og makker (bulletin 16) 

• Regel 7 – Husk stoppkort og alertering (bulletin 17, 18 og 19) 

• Regel 8 – Det er lov å tenke, men ikke for lenge (bulletin 20) 
 
 

              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: 
 

 
 
 

 
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 er nå i gang igjen etter sommeren. De spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.  
 
Resultat mandag 26.august: 
 

 
 
Roar var som vanlig i toppsiktet, denne gangen sammen med Bent. 
 
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.  
 

Resultat fra torsdag 22. august: 
 

   
 
Roar var også her på en 2.plass, denne gangen sammen med sin bror. 
 
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater 
  

 

Standardmedlem 
Introduksjonsmedlemmer 

       (I – medlem) med høyere 
medlemsnummer enn 44 155 

Introduksjonsmedlemmer 
(I – medlem) med lavere 

medlemsnummer enn 44 156 

Junior 
(Under 26 år) 

Kontingent  Kr. 350,- GRATIS Kr. 300,- kr. 100,- 
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  Foss-turneringen: 
 
Den førstkommende helgen arrangeres den årlige Fossturneringen. På lørdag spiller man med IMP-beregning, mens på søndag 
spiller man med vanlig parberegning. Det er mulig å spille bare en av dagene. Start klokken 10:00 begge dagene. 
 
Se innbydelse for mer detaljer: http://www.fredrikstadbk.org/FOSS/FOSS-2019-innbydelse 

  KM-lag: 
 
KM-LAG avvikles over 7 onsdager på Vestby Videregående skole-Noreveien 2-Vestby. Oppstart er onsdag 11. september 2019, 
deretter annenhver onsdag. Spillestart er kl.18:15 og spillekveldene avsluttes ca.kl.22. 
 
Det er viktig at alle bekrefter sine lag så snart som mulig. Vi stilte med 6 lag i fjor, og håper vi klarer å stille minst like mange i år. Har 
du lyst til å spille lag, men mangler noen å spille på lag med, så gi beskjed til Rolf. 
 
 

 Terminliste høst 2019: 
 
Høstens terminliste er nå satt opp, og ligger også på hjemmesidene: https://nesoddenbk.com/terminliste.htm 
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 Gratis online nybegynnerkurs i bridge starter 8. september: 
 

Hvis du kjenner noen som kunne tenke seg å lære bridge kan du tipse dem om at det vil bli holdt kurs fra den 8. september og 12 
søndager fremover. Våre juniorjenter er ansvarlige for undervisningen og gjennomføringen av kurset. Se også 
http://bridge.no/Organisasjon/Nyheter/Gratis-online-nybegynnerkurs-i-bridge-starter-8.-september 
 
Styret i Nesoden BK har også bestemt at vi skal holde et nybegynnerkurs i høst. Mer detaljer kommer etter hvert, men foreløpig 
oppstartsdato ser ut til å bli den 31. oktober. 
 
 
 
 

 Neste spillekveld tirsdag 3. september: 

 
1-kvelds monrad med sidepulje til klokken 21. 
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