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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

2-kvelds serie – kveld 2. Start kl.18:15.
 1. kveld av 2-kveldsturnering
Arne og Arild har kommet best i gang på denne 2-kveldsturneringen, og leder så langt med 61,4%. Men Arild og Per er ikke mange
poengene bak. Også veldig morsomt at Anne E. og Dag, som ikke hadde spilt sammen før, gjorde det veldig godt etter å ha ligget
helt i teten store deler av kvelden.
Men siden dette er en 2-kvelds turnering er ingenting avgjort, og det er mange som har mulighet til å komme blant de aller beste.

Resultater og spill finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2020-02-04?node=64705. Startrekkefølgen vil være satt
opp på forhånd for kveld 2, slik at man i mindre grad møter de man møtte første kvelden. Men det vil bli noen justeringer på parene,
og dersom du ikke kunne første kvelden er du fortsatt velkommen til å spille kveld 2.

I sidepuljen vant Tom og Morten med 59% mot Helleik og Odd Arild. Men det var etter at de sistnevnte vant de 6 første spillene!

 Rekruttering
Nybegynnerne våre gjør framskritt: ti deltakere på kurs på torsdag, hvor vi arbeidet med åpners andre melding, blant annet. Mange er
nå klare til å spille i klubben, og flere par har allerede spilt et par tirsdager – i egen pulje. Dersom de blir tre par denne tirsdagen vil de
antakelig spille i den store puljen – og da håper vi alle vil være rause og godta at det spilles bare to av tre eller tre av fire spill i
runden, når nødvendig. Og – at dere bidrar med tips, om nybegynnerne ønsker det.

Spille med en nybegynner – f.eks. når makker er på ferie? Eller spille i Drøbak?

Flere av dere er jo «makkerløse» fra tid til annen – og det ville være veldig fint om dere da kunne spille en kveld eller to med en
nybegynner. Dette vil både inspirere de nye til å lære, og – bidra til å få dem integrert inn i klubben. De som spiller med nybegynnere
spiller gratis.
Det er også mulig å spille på mandager i Drøbak – klubben der har få spillere for tida. Om dere har anledning – ta kontakt med Ane
(tlf 90733742) så formidler hun kontakt, og blir gjerne med og spiller.

 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
Kontingent

Kr. 350,-

Introduksjonsmedlemmer
(I – medlem) med høyere
medlemsnummer enn 45 000
GRATIS

Introduksjonsmedlemmer
(I – medlem) med lavere
medlemsnummer enn 45 000
Kr. 300,-

Junior
(Under 26 år)
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.

 Drøbak:
Drøbak bridgeklubb spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.
Resultat mandag 10. februar:

Våre venner fra Drøbak, Svein og Kjell, gikk helt til topps foran Ragnhild og Ane som hadde tatt en tur sydover.
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 6. februar:

Det var heller ikke denne gangen noen med fra Nesodden. Helt til topps gikk Per Arild Kvist og Willy Nilsen.
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater

