www.nesoddenbk.com
BULLETIN 3 – 2020

21.jan 2020

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

Fadderturnering 1-kvelds Handicap. Start kl.18:15.
 Monrad 1- kvelds IMP
Det ble spilt IMP denne kvelden, og det kan da fort bli større svingninger fra runde til runde. Allerede i spill 2 kom spillet med størst
utslag. Melder man 6 hjerter bør man ha gode sjanser til å få den hjem for 108 poeng, mens 6 NT er mye vanskeligere å spille hjem
og går man bet da får man -106 poeng.
Til slutt vant Atle og Jan Ove knepent foran Kjell og Roar. Herr og Fru Olsson valgte å dele 3. plass med hver sine makkere, som
var henholdsvis Per og Karin.

Resultater og spill finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2020-01-14imp?node=64705

I til 21-puljen var det kun et bord, og her ble det estimert et resultat mot hovedpuljen. Tom Vidar og Morten vant der foran Mai-Liss og
Svein Erik med 115 poeng.

 Rekruttering
På søndag begynte et nytt kurs i regi av NBF, hvor blant annet Sofie og Agnethe er med og holder kurs. Fem av våre nybegynnere er
med her.

 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:
Det er nå et nytt år og dermed må kontingent for 2020 snart betales. Det vil i år ikke være mulig å betale kontant på klubbkvelden.
Dette er for å lette kassererens jobb, og for å sikre at vi lettere har oversikt over hvem som har betalt.

 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 21. januar:

Det var 3 1/2 bord nå på mandag og vinnere ble Svein og Kjell.
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 16. januar:

Klar seier til Per Arild og Bjarne, mens Agnethe og Sofie kom på 3. plass, men dog med så vidt over middels.
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater

