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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2019-2020 

 
 

2-kvelds serie – kveld 1. Start kl.18:15. 
 

 Simultan 1-kvelds monrad 
 
Agnethe og Grethe vant til slutt ganske klart etter å ha vært høyt oppe mesteparten av kvelden. Det nykomponerte paret Ragnhild 
og Hans Wilhelm fant tonen og endte på en sterk 2. plass, mens ringrevene Paul og Øystein kom på 3. plass. 
 

 
 
Resultater og spill finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2020-01-28simultan?node=64705 
 
De 24 første spillene dannet grunnlag for simultanturneringen, og her gjorde Ragnhild og Hans Wilhelm det best med en sterk 25. 
plass av 355 par og 60% score. Marianne og Svein ble nest best fra Nesodden med en 50. plass, mens Agnethe og Grethe fikk en 
52. plass. 
 
Hele listen finnes her: https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2020-01-28.htm 

 
I sidepuljen spilte Anne og Mai Lis mot Odd Arild og Tom. De førstnevnte vant oppgjøret med 54% score. Dette resultatet ble 
beregnet ut ifra resultatene på landsbasis på simultanturneringen. 
 

 Rekruttering 
 
Kursing fortsetter hver torsdag med stor suksess! En stor takk til Ane og Per W. som stiller opp hver uke! 
 
 

BULLETIN 5 – 2020 4.feb 2020 
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              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 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 har oversikt over hvem som har betalt. 
 
Vær vennlig å betale inn til 5083.05.86633 så snart som mulig. Det er viktig at juniorer betaler for eget medlemskap på grunn av 
reglene for Frifond. 
 
 

 
 

 

  

 

Standardmedlem 
Introduksjonsmedlemmer 

       (I – medlem) med høyere 
medlemsnummer enn 45 000 

Introduksjonsmedlemmer 
(I – medlem) med lavere 

medlemsnummer enn 45 000 

Junior 
(Under 26 år) 

Kontingent  Kr. 350,- GRATIS Kr. 300,- kr. 100,- 



 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. 
 

 

 



 Seriemesterskapet 
 
Det var denne helgen 2. helg av seriemesterskapet. Det var dessverre ingen lag fra Nesodden som stilte opp i 4. divisjon, men flere 

stilte opp som reserver på Drøbak sitt lag. Neste år håper jeg vi klarer å stille i hvert fall et lag i 4. divisjon. BRIDGE ER GØY       

 
I tillegg spilte Per V. og Atle J. på et Oslolag som vant sin 4. divisjon – Gratulerer! 
 
I 3. divisjon spilte Agnethe, Sofie, Elisabeth og Rolf, og de hadde et godt utgangspunkt etter 1. helg. Etter en grei start i første 
halvrunde på lørdagen ble det to kjempetap, og da søndagen startet lå de på nedrykksplass. Heldigvis fikk de en grei seier i den 
første av de to kampene på søndagen, og da de ikke tapte så veldig mye mot de suverene vinnerne av avdelingen, så klarte de å 
beholde plassen! 
 

 
 

https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/sm2020d3l.htm 

 

 

 Drøbak:  
 
Drøbak bridgeklubb spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.  
 
Resultat mandag 3. februar: 
 
Ikke tilgjengelig i tide.  
  
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 30. januar: 
 

 
 
Det var bare 3 ½ bord denne torsdagen, og ingen av spillerne fra Nesodden kunne denne gangen. Vinnere ble Roger Kristiansen – 
Per Sletten. 
 
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater 
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