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22. okt 2019

Klubbens konto: 5083.05.86633
Org. nr: 991 436 499
Nesodden bridgeklubbs Vipps: velg ”betal for varer” → 122976
Spilling kl. 18:15 i kantinen på Nesodden videregående skole

Klubbmesterskapet kveld 3 + Pulje til 21 i kveld. Start kl.18:15.
NB! VI SPILLER PÅ SAMFUNNSHUSET
 Bytte av spillelokale den 22.10
Vi har på kort varsel blitt nødt til å flytte på oss denne tirsdagen, siden Nesodden Videregående
Skole holder stengt denne kvelden. Vi har vært så heldige å få låne lokaler i 1. etasje på
Samfunnshuset. Det blir et veldig begrenset kafétilbud, men det ser etter hvert ut til at det skal
ordne seg med kake og kaffe! Brus/drikke bør derimot tas med hvis man vil ha det.

 Kveld 2 av klubbmesterskapet
Det var lenge svært jevnt med mange par som hadde mulighet til å vinne. Men med en solid sisterunde var det Ove og Yngvar som
til slutt vant ganske klart. Arne og Arild kom på 2. plass med Anne og Simon på en knepen 3. plass.

 Klubbmesterskapet sammenlagt etter 2 av 4 kvelder

Mye kan fortsatt skje, men Per og Arild har fått den beste starten. Men det er kun de 3 beste av 4 som teller, dermed kan de som har
hatt en dårlig kveld fortsatt gjøre det godt.

 Bridgeambassadører:
Det begynner å nærme seg kursstart, så har du ikke fått varslet bekjente ennå er det på tide å ta med noen brosjyrer.
Husk også at det finnes instruksjonsvideoer for et minibridgekurs på YouTube, laget av Agnethe og Sofie på oppdrag fra NBF:
https://www.youtube.com/watch?v=UVvyyfSpBNc&list=PLweWGXEjYgtoO22Wo3wVC9tyKa7ld5UtW

 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. Legger med en oversikt over de ansvarlige de nærmeste ukene

NB! Det er enkelte kvelder mange av de som er satt opp er spillere som ikke er så ofte i klubben lenger. Håper alle kan være
med å hjelpe til i de tilfellene.

 Kantine – utgåtte sedler:
Som forhåpentligvis de fleste har fått med seg nå, ble de gamle 50 og 500 kr sedlene ikke lenger akseptert som gyldig betaling i
butikkene fra 18. oktober. Vi vil nå heller ikke godta disse, og forventer at ingen betaler med dem.

 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 spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.
Resultat mandag 21.oktober:

Denne gangen klarte Svein og Kjell å overliste Roar og Bent som endte på 3. plass.
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 17. oktober:

Agnethe og Sofie fikk en fin 2. plass, med Roar og Leif på en 5. plass
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater

 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.
Runde 4 avvikles på onsdag, og forhåpentligvis blir det gode resultater for Nesoddlagene, selv om både Nesodden 1 og Nesodden 2
møter lederlaget i sin avdeling.
Alle resultater finnes her: http://www.nbfostfold.org

 NM for klubblag:
Nesodden stiller med to lag i NM for klubblag. Trekningen for runde 1 og 2 er nå foretatt.
Nesodden BK 1 med Sofie, Agnethe, Elisabeth og Rolf møter Bridgekameratene og Jessheim 3.
Nesodden 2 med Finn, Roar, Aril dog Per møter Topbridge 1 og Sarpsborg 1.
Kampene skal være ferdigspilt innen 1. desember.

 Seriemesterskapet:
Jeg håper også flere melder seg på seriemesterskapet som avholdes over 2 helger, den 2. og 3. november og 1. og 2. februar. Nye
lag vil starte i 4. divisjon og klubben dekker også spilleavgiften her. Lagbridge er gøy 😊
Påmeldingsfrist er i utgangspunktet 27. september, men det kan være muligheter til å melde på lag senere også. Påmelding gjøres
her: http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/4594, man legger ut spilleavgift men får penger tilbake fra klubben.

 Terminliste høst 2019:
Høstens terminliste er nå satt opp, og ligger også på hjemmesidene: https://nesoddenbk.com/terminliste.htm

 Neste spillekveld tirsdag 29. oktober

Klubbmesterskapet kveld 4 av 4, med sidepulje til klokken 21.

