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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

1 kvelds Monrad simultan. Start kl.18:15.
 2. kveld av 2-kveldsturnering
Ane og Per fikk ikke mindre enn 67,4% på kvelden og vant dermed ganske klart. Men Arne og Arild fikk også en solid score som
normalt hadde holdt til seier med 64,6%. Også Ove og Yngvar på 3. plass klarte å få over 60%, og dermed ble det ikke mye pluss
igjen til de øvrige parene.

Resultater og spill finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2020-02-11?node=64705.
Dette var andre del av en 2-kveldsturnering, og ikke unaturlig var det de samme parene som endte opp i topp 3. Men med seier
forrige gang endre Arne og Arild opp som klare vinnere foran Ane og Per.
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Arild Grøstad - Arne Grøstad
Per Valla - Ane Elisabeth Haaland
Yngvar Lepperød - Ove Tautra
Arild Olsson - Per Willy Watz
Elisabeth Græsholt Sjødal
Rolf Sjødal
Jan Ove Stenehjem - Atle Jacobsen
Kjell Gulbjørnrud - Kjell Jarle Heggelund
Svein Burkeland - Marianne Fosaas
Dag Valla - Anne E. S. Enger

Den totale sammenlagtlisten: http://www.bridgekrets.no/result/summary/0245/2-kvelds?node=64705

I sidepuljen var det 2 bord, og her var det Helleik og Odd Arild som gikk helt til topps.

 Rekruttering
Videregåendekurset ser ut til å bære frukter, og det er gøy å se at flere og flere da dukker opp på de ordinære klubbkveldene.

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:

Denne gangen var det Jørgen Cato Broch og Bjørn Borge Nilsen som gikk til topps.
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 13. februar:

Det var heller ikke denne gangen noen med fra Nesodden. Helt til topps gikk Øyvind Bronken og Dag Amund Lie.
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater

