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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2019-2020 

 
 

INGEN SPILLING DENNE TIRSDAGEN! 
 

 orona/Covid-19 informasjon 

 
Håper først og fremst at det står bra til med alle i disse spesielle tider! 
 
Det vil inntil videre ikke bli live spilling fremover. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, så inntil videre blir både den siste kvelden av 
Nesoddmesterskapet og årsmøtet utsatt på ubestemt tid. 
 

 Spilling på BBO 
 
Som mange andre klubber har vi vurdert muligheten for å bruke BBO for å gi et tilbud til våre medlemmer. NBF har gitt oss noen 
retningslinjer for hvordan dette kan gjøres på en god måte. Vi kan på den måten sikre at det kun er medlemmer av klubben, eller de 
som er innom oss av og til som kan delta. 
 
Selv om det er flere som ikke spiller fast, eller som kanskje aldri har brukt BBO, så vil dette gi en tryggere ramme slik at man ikke 
trenger å bekymre seg for at man eventuelt knoter litt. 
 
Vi håper flest mulig har mulighet til å bli med på slike turneringer. For å sikre økonomien både i forbundet og i klubben, så vil det tas 
betaling som vanlig. Det vil si et klipp eller 50 kr for 27 eller 28 spill. Spillingen blir som vanlig på tirsdager, men starttidspunktet blir 
18:30. 
 
NB! Dette vil tidligst begynne neste tirsdag 24.3. Foreløpig er det en del detaljer som må på plass, og BBO har også store 
kapasitetsproblemer nå, siden veldig mange klubber i hele verden er i en tilsvarende situasjon. Forhåpentligvis vil de ha løst det i 
løpet av uken. 
 
Vi har planlagt noen testturneringer på forhånd i uken som kommer. Disse vil ikke koste noe, og her kan man prøve seg fram og bli 
kjent med programmet. 
 
Hvis man ikke har registrert seg tidligere på BBO, så kan det gjøres her: https://www.bridgebase.com/v3/ 
 

 
 
Velg «Become a member», og fyll ut nødvendig informasjon som brukernavn og passord. 
 
 
Agnethe har på oppdrag fra NBF laget en video som viser bl.a. hvordan man melder seg på en turnering: 
 
https://youtu.be/f_pIaFexH6E 
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Hvis du eller din makker trenger hjelp til dette, er det bare å ta kontakt med undertegnede (rolf@sjodal.com), men det må nesten skje 
på kveldstid. 
 
For at jeg skal kunne få satt opp turneringer med bare spillere som vi kjenner på Nesodden, så er jeg avhengig av å få brukernavnet 
som dere bruker på BBO. 
 
Send derfor gjerne en epost til rolf@sjodal.com med følgende informasjon – i hvert fall punkt 1: 

1. BBO brukernavn 
2. Ønsker du å spille noe utover tirsdagskvelden i klubbens regi? 
3. Ønsker du å motta informasjon om øvrige turneringer Nesodden arrangerer på epost? 

 
Husk at dette er en fin anledning for deg som ikke har spilt så mye i klubben til å komme i gang igjen. Kan jo godt hende en del også 
har mye tid til overs, nå som det meste av andre fritidsaktiviteter er avlyst. 

 

 Nesoddmesterskapet kveld 3 
 
Arne og Arild var rett og slett suverene denne kvelden og vant soleklart. Arild og Per fikk også en solid score men var allikevel et 
hav bak. Marianne og Svein kom på 3. plass etter en god avslutning. 
 
 

 
 
Resultater og spill finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2020-03-03nm2?node=64705 
 
Sammenlagt etter 3 kvelder er det fortsatt redaktøren som leder, men siden Arne og Arild kan stryke en 47,9% har de alle muligheter 
til å gå forbi. Dette gjelder også for Arild O. som kun ligger litt over 2 poeng bak med et dårligere resultat å stryke. 
 
1  183,6  Rolf Sjødal                             (57,1) 

2  181,2  Arild Olsson                            (54,2) 

3  176,9  Arild Grøstad - Arne Grøstad            (47,9) 

4  170,1  Atle Jacobsen                           (51,4) 

5  167,1  Nico Keilman - Kristoffer Hellum        (48,4) 

6  166,2  Grethe Kjensli - Agnethe Hansen Kjensli (50,6) 

7  162,3  Elisabeth Græsholt Sjødal               (40,5) 

8  158,5  Kjell Jarle Heggelund                   (40,0) 

9  157,4  Unn Elisabeth Lynum                     (40,0) 

10 156,0  Dag Valla - Svein Kaarød                (44,6) 

 
Den komplette totallisten ligger her: 
http://www.bridgekrets.no/result/summary/0245/nesoddmesterskapet2020?node=64705 
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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. 
 
 

 
 

 

 
 

 Drøbak:  
 
Ingen spilling den 16. 3. 
 
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.  
 
Ingen spilling den 12.3. 
 
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater 
 

 

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,- 
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