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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2019-2020 

 
 

Nesoddmesterskapet kveld 3 av 4. Start kl.18:15. 
Denne gangen spiller vi i Kantinen igjen! 

 

 Corona/Covid-19 informasjon 

 

 
 
Som alle har fått med seg må man ta ekstra hensyn i disse sykdomstider. Norsk Bridgeforbund har lagt ut følgende vurdering: 
 
I tråd med stadig flere tilfeller av smitte med coronaviruset følger Norsk Bridgeforbund nøye med på situasjonen og gjør løpende 
vurderinger i forhold til våre arrangement. Vurderinger kan endres fra dag til dag i tråd med de anbefalinger vi mottar.  
 
Coronaviruset og bridgeaktivitet 
Vi ber om at alle klubber og kretser gjør tilsvarende vurderinger i forhold til deres aktivitet. Foreløpig er det ingen konkrete råd som 
sier at man ikke bør møtes for ulike aktiviteter. Samtidig kan en slik situasjon oppstå, og vi ber alle om å følge de råd som gis av 
offentlige myndigheter. Om det skulle være tvilstilfeller eller man trenger råd, så skal man kontakte den lokale kommunelegen.  
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I forhold til bridgearrangement ber vi alle klubber/kretser og arrangører om å opplyse om gode smittevernrutiner, samt ha 
hånddesinfeksjon tilgjengelig (om man får tak i dette). Opplys gjerne før spillekvelden om gode rutiner, og be om at alle følger disse.  
 
Kort kan være en smittekilde, da viruset kan leve på harde flater over en viss tid. Det kan derfor være lurt å bruke forskjellige sett 
med kort på etterfølgende klubbkvelder, og gjerne fulldublere om man har muligheten til det. 
 
Se også https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/Coronaviruset-og-bridgeaktivitet 
 
Dette vil også si at man på kort varsel kan se seg nødt til å avlyse spillekvelden. I så tilfelle vil det sendes ut en egen epost om dette 
og legges ut informasjon på hjemmesiden https://nesoddenbk.com. For øyeblikket (mandag kveld) er det ingen indikasjoner at 
spillekvelden vil bli avlyst. 
 
Men det som er viktig er at alle forholder seg til rådene på plakaten over, og hvis man er forkjølet eller i dårlig form, bør man holde 
seg hjemme. Det er tross alt bare en fritidsaktivitet. 
 
Eller for å parafrasere Bill Shankley (tidligere manager for Liverpool): Enkelte mener bridge er et spørsmål om liv og død. Jeg kan 
forsikre deg om at det er mer alvorlig enn det. 
 

 

 Nesoddmesterskapet kveld 2 
 
Denne gangen var det bridgespilling med en innlagt orienteringsetappe til å begynne med! Alle fant til slutt fram og vi ble tilslutt 10 
bord. 
 
Det var Atle og Hans Wilhelm som endte på topp etter en solid sisterunde mot Nico og Kristoffer, som ledet før siste runde. Et 
godt stykke bak kom Arne og Arild på 2. plass, med Unn og Rolf på 3. plass. 
 

 
 
Resultater og spill finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2020-03-03nm2?node=64705 
 
Sammenlagt etter 2 kvelder er det redaktøren som har kommet best i gang, men det er fortsatt jevnt og med 2 kvelder til kan mye 
skje. Husk også at bare de 3 beste kveldene teller. 
 
1.    126,5  Rolf Sjødal                              
2.    118,7  Nico Keilman - Kristoffer Hellum         
3.    118,5  Arild Olsson - Kjell Jarle Heggelund     
4.    116,1  Atle Jacobsen                            
5.    115,6  Grethe Kjensli - Agnethe Hansen Kjensli  
6.    109,0  Arild Grøstad - Arne Grøstad             
7.    106,8  Elisabeth Græsholt Sjødal                
8.    105,8  Ane Elisabeth Haaland - Per Valla        
9.    104,7  Hans Wilhelm Hoyer Mørch                 
10.  102,7  Kåre Bjerke - Tormod Reppe               
 

https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/Coronaviruset-og-bridgeaktivitet
https://nesoddenbk.com/
http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2020-03-03nm2?node=64705


Den komplette totallisten ligger her: 
http://www.bridgekrets.no/result/summary/0245/nesoddmesterskapet2020?node=64705 
 
I sidepuljen var det 2 bord, og det var Anne og Mai Lis som vant. 
 

 
 
 
Resultater finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2020-03-03side?node=64705 
 
 

 Rekruttering 
 
Denne torsdagen måtte kursingen settes på pause grunnet russerevy. 

  
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. 
 

              Nesoddmesterskapet:  
 
Nesoddmesterskapet pågår nå over 4 kvelder. Det blir som vanlig de 3 beste kveldene som teller, men man kan også møte opp bare 
for å spille en kveld. 
 

              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,- 

http://www.bridgekrets.no/result/summary/0245/nesoddmesterskapet2020?node=64705
http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2020-03-03side?node=64705


 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:  
 
NB! Drøbak bridgeklubb har skiftet spillelokaler og spiller nå i Huskestua på Ullerud sykehjem kl.18:30.  
 
Resultat mandag 9. mars 
 

 
 
Gledelige 5 bord denne kvelden. Ragnhild og Ane var ikke snauere enn at de stakk av med seieren med nesten 65% score. Like 
bak kom Hanne med makker Wenche, mens Arild og Roar kom et stykke bak dem igjen på 3. plass. 
 
Paul og Øystein kom litt lenger bak på listen. 
 
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 5. mars: 
 

 
 
Igjen 6 bord i Ski. Denne gangen var det Roger Kristiansen og Per Sletten som gikk helt til topps med 0,1 poengs margin! Ingen av 
Nesoddspillerne var med denne gangen. 
 
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater 
 
 
 
 
 
 

 NM Damer lag: 
 
I helgen ble det spilt NM lag for damer og veteraner. Fra oss spilte Agnethe og Sofie på lag med Ida Wennevold og Anne-Lill 
Hellemann. De lå lenge bra an og kjempet helt i teten, men en 7 hjerter med hjerteren 5-0 imot ga 20 IMP ut, og da ble det vanskelig 
å kjempe om medalje til slutt. Men det ble uansett en bra 6. plass av 27 lag. 
 
Elisabeth spilte med Katarina Ekren på lag med Turid Bones og Anne Birgitte Fossum, og de endte på 14. plass. 
  

http://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-OEstfold-og-Follo/Klubber/Droebak-BK/Resultater
http://skibridgeklubb.org/Resultater


  LØRENSKOGMESTERSKAPET BRIDGE 2020: 
 

Vil i år bli arrangert lørdag den 25. april i samfunnssalen på Kjenn skole, Hasselveien 4, 

1470 Lørenskog. 

Vi starter spillingen kl. 10.00 og regner med å være ferdig ca kl. 18.30.  

Startkontingenten er kr. 700,- pr par, som betales ved oppmøte før turneringen starter. Innsjekking 

skjer fra kl. 09.30. 

Det blir en liten pause midt på dagen, hvor det blir anledning til å kjøpe en varmrett. Det blir også 

anledning til å kjøpe vafler, kaffe og mineralvann under hele turneringen. 

  

Turneringen blir avviklet som monrad parturnering med 60 spill og med vanlig poengberegning. 

Turneringen er tildelt forbundspoeng i henhold til standard tildeling. Det blir gode pengepremier til den 

beste fjerdedelen av de deltakende par.  

  

Mer info og påmelding til turneringen HER 

  

Påmelding kan også skje til Ola Granøien tlf 481 56 684 (e-mail:granoienola@gmail.com) eller Lillian 

Lindberg tlf 934 26 190 (e-mail: tuppemor1@gmail.com). Påmeldingsfristen er satt til torsdag den 23. 

april. Da vi må begrense deltakelsen til maks 42 par, anbefaler vi at man melder seg på i god tid. Her vil 

prinsippet om "først til mølla" gjelde. 

  

Vennlig hilsen 

Lørenskog Bridgeklubb 
 

https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/4155
mailto:granoienola@gmail.com
mailto:lillian.lindberg@fagbladet.no

