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10.des 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

STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2019-2020

Monradturnering – med sidepulje. Start kl.18:15.
 Fadderturnering handicap
Nok en gang gledelig mange nykommere som var med!
Olav og Tor Audun er virkelig i siget om dagen, og vant suverent, men siden det er fadderturnering må de klare seg med heder og
ære. Nico og Kristoffer gjorde det også veldig bra blant de «upremierte».
Beste nykommer ble nok en gang Tom, denne gangen med Arne G. som makker, mens Kristian og Per W. også fikk en meget god
plassering.

Resultater og spill finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2019-12-03fadder?node=64705. Her kan man også se
resultatene uten handicap.

 Neste tirsdag 17. desember er det JULEBRIDGE
Det blir som vanlig trukkede makkere og gratis spekemat. Har en i makkerparet maks ruternål (30 mesterpoeng), kan man spille med
valgfri makker. Si i tilfelle fra til Rolf. Påmeldingsliste sendes rundt under spilling i kveld. Man kan også melde seg på her:
http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/5066

 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.

 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.

 Drøbak:
Drøbak bridgeklubb spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.
Resultat mandag 9. desember er ikke tilgjengelig i tide for denne bulletinen.
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 28. november:

Agnethe og Sofie var igjen med å kjempe i teten hele kvelden, men endte denne gangen på 3. plass. Bent og Roar kom like under
middels. Dette var første kveld av Kvisten Julecup, så det er totalen over 2 kvelder som teller.
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater

 KM-lag:
KM-LAG er nå ferdig avviklet med en spennende avslutning spesielt for laget vårt i D!

A-Puljen:

Hovedmålet for Nesodden 1 før seriestart var å beholde plassen, og etter en klar seier mot Moss, ble det til slutt god margin ned. Når
resultatet totalt ble over middels, var laget stort sett godt fornøyd med 3 seiere, 2 uavgjorte og 2 tap. Alle kamper med resultat
mellom 8 og 12 regnes som uavgjort.
Fredrikstad 1 vant tilslutt klart, selv om de gikk på et lite tap i siste kamp. 2. plass til Ski og 3. plass til Sarpsborg.

B-Puljen:

Nesodden 2 hadde en solid avslutning, og klarte nesten å berge plassen. Men de må belage seg på å spille i C neste sesong.
Soleklare vinnere med nesten 18VP i snitt! Torsnes rykker også opp med en klar 2. plass, Kolbotn 1 må slå følge med Nesodden ned
i C.

C-Puljen:

Ingen fra Nesodden her, men Kolbotn 4 og Sarpsborg 3 rykker opp. Drøbak så lenge ut til å ha god kontroll her, men med to
kjempetap i de siste kampene falt de klart utenfor. Ås 1 og Askim 2 rykker ned i D.

D-Puljen:

Gi aldri opp! Nesodden hadde ikke en spesielt god start i første halvdel, og siden Moss ledet klart virket mulighetene for opprykk
nesten fraværende. Men Moss kollapset også i denne runden, og Nesodden fikk mer dreis på spillingen, og når røyken hadde lagt
seg var Nesodden foran med 0,03 VP! Ikke tenk for mye på overstikkene sier man ofte i lag, men har var det kun et overstikk som
skilte etter totalt 196 spill!
Dermed rykker de opp i C sammen med Soon 1. Soon 2 og Vestby 2 rykker ned i E.

E-Puljen:

Nesodden 5 klarte nesten å ta igjen det de lå under etter første halvdel, men tapte til slutt med 3 IMP. Nesodden 4 gikk derimot på et
klart tap etter en vond førsteomgang.
I E rykker Kambo og Gressvik 2 opp.

Alle resultater finnes her: http://www.nbfostfold.org

 NM for klubblag:
Nesodden sine to lag i NM for klubblag er begge slått ut, og får vente til neste år for nye sjanser.

 Invitasjoner fra Ski Bridgeklubb og Ørje Bridgeklubb:
Ski Bridgeklubb arrangerer Kvist Julecup torsdag den 5. og 12. desember. Den 27. desember arrangerer de den tradisjonsrike Follo
Julecup. Ørje Bridgeklubb arrangerer sin årlige romjulsturnering den 30.12. Se detaljer på de neste sidene.

