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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

JULEBRIDGE!! Ikke for sent å melde seg på 😊
 1-kvelds Monradturnering
Juniorjentene hadde fått med seg sine respektive mødre og tok en klar 1. og 2. plass. Elisabeth og Sofie hadde en klar ledelse
lenge, men Agnethe og Grethe, med Per W. som superreserve, hadde en utrolig sluttspurt med over 50 poeng på de to siste
rundene! Men det holdt bare nesten!
Marianne og Svein spilte også bra, og endte på 3. plass. Også en meget god plassering av Ruth som denne gangen spilte med Per
V. Å komme rett fra nybegynnerkurset og ende på en plass rundt middels er sterkt!

Resultater og spill finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2019-12-10?node=64705.

I puljen til klokken 21 ble det seier til Mai Lis og Ole, like foran Tom og Morten!

 Denne tirsdagen er det JULEBRIDGE
Ikke fortvil om du ikke har fått meldt deg på ennå. Bare send en SMS til 91 58 55 62 (Rolf) dersom du har lyst til å spille. Vi kan i
tillegg friste med god mat og drikke.
Det blir som vanlig trukkede makkere og gratis spekemat. En drikke følger med gratis til maten, mens øvrig drikke kan kjøpes. Det
blir 9 spill før mat, og 9 eller 12 etter mat. Det blir IMP-beregning!
Har en i makkerparet maks ruternål (30 mesterpoeng), kan man spille med valgfri makker. Si i tilfelle fra til Rolf.

 Drøbak:
Drøbak bridgeklubb spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.
Resultat mandag 16. desember:

Denne gangen var Svein og Kjell helt suverene med over 67%. Roar kom på 3.plass, mens Paul og Øystein kom på en delt 4. plass
foran Hanne og Wenche.
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 12. desember:

Det var kun Roar som deltok fra Nesodden, men det ble en mer beskjed plassering denne gangen.
Dette var 2. kvelden i Kvist Julecup. Agnethe og Sofie var forhindret fra å kjempe om sammenlagtseier etter 3.plass første kveld. De
klare sammenlagtvinnerne ble Lars Erik og Thore foran Simon og Rolf N.H.
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater

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

 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

