
                                                                                                                                www.nesoddenbk.com 
                     Klubbens konto: 5083.05.86633           Org. nr: 991 436 499 

 Nesodden bridgeklubbs Vipps: velg ”betal for varer” → 122976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Spilling kl. 18:15 på Sandvang, Svestad 

      

 

STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2019-2020 

 
 

KLUBBMESTERSKAPET. SPILLESTART 18:15 
 

 Fra redaktøren 

 
Nå som høstferien er omme er det som vanlig på tide å starte klubbmesterskapet. Vi spiller som vi har gjort 
de siste årene over 4 kvelder hvorav de 3 beste teller sammenlagt. Men man kan fortsatt møte opp selv om 
man bare kan en kveld. 
 
Av en eller annen grunn ender vi alltid opp med et odde antall par noe som har gitt oversitter hver kveld. Vi er 
foreløpig 15 par, men håper det kommer et par til! 
 
 

 FORHOLDSREGELER I FORBINDELSE MED SPILLING! 

Følgende regler som ble praktisert på sommerbridgen vil bli videreført. Se også siste side for et brev fra 

NBF til alle spillere på klubbkvelden. 

1. Inntil videre 8 bord. Vi har plass til flere nå, men har foreløpig ikke nok kort. 
2. Det blir forhåndspåmelding, hvor det med noen unntak, vil være førstemann til mølla som gjelder, 

men minst en av spillerne må være medlem av Nesodden BK. Etter klokken 23:59 på mandag kveld 
vil det også være mulig for andre spillere å melde seg på. Eventuelt kan de sette seg på venteliste 
fram til da. 

3. Bordene vil settes sammen 2 og 2 slik at det blir god avstand mellom spillerne rundt bordet. 
4. Alle spill blir fulldublert. Det betyr at den samme spillmappen kun brukes på et bord. Du slipper 

dermed å reise deg opp for å hente spill! 
5. Kortmappene berøres kun av den som sitter nærmest veggen. Alle kortene for et bord legges ut på 

forhånd inntil veggen. 
6. Bridgemate berøres kun av nord, øst ser på skjermen og sier om de er enige i resultatet. Eventuelt 

kan resultatet leses opp ved behov. Nord skal bruke antibac mellom hver runde! 
7. Ingen resultatslipper deles ut. 
8. Bruker prosjektor, men det er fortrinnsvis for de som ikke har mobil siden resultatene publiserer 

kontinuerlig etter hver runde på nett. Husk å holde avstand når resultater sjekkes fra 
prosjektorfremvisningen. 

9. Spiller serie slik at bordplansjene vil vise hvor man skal sitte. Disse vil da være skrevet ut på forhånd. 
10. Alle bruker sin egen meldeboks. Har du meldeboks hjemme kan du godt ta den med og merke den, 

ellers så vil klubbens også være tilgjengelig. 
11. En person blir ansvarlig for kaffekoking. Vi bruker felles kaffekanne, men alle som skal ha kaffe må 

vaske av trykknappen før og etter bruk. Ta gjerne med egen termokopp med hjemmebrygget kaffe! 
12. Det vil stå antibac rundt i lokalet. 
13. Pass på å komme inn i lokalet god tid før spillingen begynner, og hold god avstand når du går inn i 

lokalet. 
14. Det vil ikke tas imot kontant betaling. Som vanlig kan man heller ikke bruke klippekort på 

sommerbridgen. Bruk VIPPS (#122976) eller kontonummer 5083.05.86633. Spilleavgift NOK 70,- per 
spiller. 

15. ENHVER ER SELV ANSVARLIG FOR Å VURDERE SIN EGEN HELSESITUASJON. Hør med legen 
om det er tilrådelig. 

16. BLI HJEMME dersom du har antydninger til symptomer på Covid-19 (Råd fra FHI). 
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http://www.nesoddenbk.com/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1


 Resultater fra årsmøteturneringen den 6.oktober 
 
Siden vi hadde årsmøtet først, ble det en litt forkortet spillekveld med 21 spill. Helt til topps gikk Arild og Per, med formparet Ane og 
Roar like bak. Litt bak der igjen kom Atle og Jan Ove. 
 
 

 
 
 

 NM for Klubblag 2021 

 
Det er fortsatt mulighet til å melde seg på NM for klubblag. Fristen går ut den 18. oktober og foreløpig er det 
bare ett lag fra Nesodden som har meldt seg på. Lagspilling er gøy! 
 

 Resultater Ski Bridgeklubb 

 
Ski startet opp igjen spillingen 1. oktober. Resultatene fra sist torsdag ble som følger: 
 

 
 
Kun Agnethe og Grethe som var med fra Nesodden og de endte opp rundt middels. 
  



 Ryddeliste 

 

 
 
 

 Brussalg: 

 
Vi kjøpte inn en del brus før ting stengte helt ned, og siden vi ikke har hatt salg av brus før nå siste gangen 
sitter vi med et lite lager som kanskje noen kunne tenke seg å kjøpe. Det er noen brett med Cola Light og 
Cola som akkurat har gått ut på dato og noen brett Ramløsa som har holdbarhetsdato til 2021. Vi tenkte i 
utgangspunktet rundt 100kr (kostpris) per brett. 

 

              Ukens meldehjørne:  

 
Redaktøren kan nok en gang glede seg over et innlegg fra Kurt med et nytt meldeproblem! 
 
Er du godt fornøyd med din og makkers melding i et spill, eller for den saks skyld dersom motparten har gjort 
noe bra, så send det inn! 
  



 
 
 

Av Kurt Olaussen 
 

Sist spillekveld dukket det opp nok et spill hvor det er nyttig med cuebid for å finne en nesten 100% 
slem. 
 

 
 
 

Heller ikke nå var makker og jeg på høyden da vi stoppet i 4♥️ etter følgende meldingsforløp 

 

2♣️ - 2♥️ 

4♣️ - 4♥️ 

Pass! 
 

- 2 ♣️ viser en sterk spillehånd med maks 4 tapere hos oss. 

- 2♥️ viser en positiv hånd med minst 5 hjerter og minimum 7 honnørpoeng 

- 4♣️ er cuebid som fastlegger hjerter som trumf og samtidig forteller om førstekontroll i kløver. 

(Bare så det er nevnt bruker Per og jeg en variant hvor cuebid kan være enten første eller 
andrekontroll, altså ess, konge eller renons, om hverandre. Fordelen med det er at en fort får 



avklart at en mangler både første og andrekontroll i en farge og kan derfor stoppe i utgang. For den 
videre analyse spiller det dog ingen rolle for dette spillet.) 
 

- 4♥️ viser ingen interesse for slem og benekter samtidig både første og andrekontroll i ruter.  

 
Her stoppet det altså opp for vårt vedkommende, noe det absolutt ikke burde ha gjort. For det første 
har den sterke hånda vokst til nærmest astronomiske høyder. Kjempetilpass i hjerter med ess og 
konge som makker ikke vet noe om. I tillegg er hjerter hos makker minimum 5 kort. Om et av dem 
er damen er det garantert ingen hjertertaper. Om makker kun har 6 små hjerter er det heller ingen 

tapere i hjerter. I tillegg vet ikke makker om renons i ♣️, noe som må være gull verdt i 

hjerterkontrakt. Videre vet heller ikke makker om ♦️AK. Hånda har altså masse uviste verdier som 

makker ikke har fått noen opplysninger om. Her må vi bare melde videre. Uansett står 5 hjerter med 
overveiende sannsynlighet om vi må parkere der. 
 
Neste melding? Tenk over det før du leser videre. 
 
4NT er ikke noe alternativ. Du er ikke interessert i få vite antall ess da du ikke får kontroll på om et 
eventuelt ess er kløver ess. Det beste alternativet er et nytt cuebid. Makker vet som sagt at hjerter 
er trumf. Når en cuebider er regelen at en ikke må hoppe og sprette på grunn av meldeøkonomi. 
Derfor cuebider en alltid første og andre kontroll om hverandre når en først har gitt et cuebid. Neste 

cuebid er derfor 4♠️som viser første/andre-kontroll i spar, altså ess, konge eller renons.  

 
Hva skal så hjertermelder si? Uten noen første/andre-kontroll å bidra med er eneste meldingen 

5♥️.  

 
Hva skal den sterke hånda nå si, og hvilke kort kan makker ha? Den gode nyheten er at makker 

ikke sier 5♣️. Det betyr at makker maks kan ha QJ bortkastet i kløver. Videre benekter makker 

♠️K, ellers hadde han vært progamforpliktet til å si 5♠️ da makker jo cuebider videre på tross av 

avslag med 4♥️. Makker benekter samtidig singel og renons i ♠️. Det betyr at vi har en eller 2 

spartapere om kutten ikke går. Konklusjonen er følgelig at maks kontrakt nå er 6♥️.  

Hvor i alle dager har så makker sine 7 poeng? Av ukjente honnører har vi 
 

♣️QJ 

♦️QJ 

♥️QJ 

♠️J  

 
Vår kjære matematiker Agnethe har sikkert apparat til å regne ut sannsynligheter. Men la oss heller 

studere det verste tilfelle, nemlig at makker kun har 7 poeng som jo er minimum for meldingen 2♥️. 

Makker kan selvfølgelig ha flere poeng, ja til og med alle QJ uten å ha hatt anledning til å vise det 

med cuebid. Videre vet vi at makker med stor sannsynlighet minst har 6 kort ♥️. Da er det bare 

plass til 7 andre kort. Minst 2 av dem må være spar siden makker ikke cuebider 5♠️.  

 

Med 7 poeng er vel den verste kortfordelingen at makker har ♣️QJ,  ♥️QJ  og♦️J. Fortsatt kan 

kutten i spar gå og om makker kun har 2 små ♠️ så står vel 6♥️ ved å godspille ♠️. 

 

Alt i alt, konklusjonen må bli at neste melding er 6♥️, end of story. Står ikke 6 ♥️ er en utrolig 

uheldig. Trøsten er da at i et bra felt, som nødvendigvis behersker cuebids, ville dette gitt rundt 
middels score da alle ville ha meldt det samme. Vider er konklusjonen at jeg og makker bare få 

prøve videre, en gang må vel også vi lykkes med en bombesikker slem        
 
 



Så til en finesse ved cuebid som burde vært brukt ved vårt bord. Definisjonen på et cuebid er at det 

avgis et unødvendig hopp. Riktig cuebid er derfor ikke å melde 4♣️ men 3♠️. Husk at en aldri 

hopper og spretter og stjeler melderom når en allerede har etablert et utgangskrav. Etter meldingen 

2♥️ som jo er et positivt svar er utgangskrav allerede etablert. Meldingen 2♠️ ville derfor være 

naturlig  5 kort og krav. Følgelig er meldingen 3♠️ et unødvendig hopp og kan derfor bare være 

cuebid. 
 
Meldingsforløpet ville vel gått som følger, etter noenlunde samme argumentasjon: 
 

2♣️ - 2♥️ 

3♠️ - 4♥️ 

5♣️ - 5♥️ 

6♥️ 
 

 

              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/Kontigent:  
 

Styret har nå vedtatt nye satser for spilleavgift fremover. På grunn av økte utgifter vil kveldskontigenten bli 
NOK 70. Prisen for klippekort vil bli NOK 900,- (15 klipp). Dersom du har et klippekort kjøpt til gammel pris, 
vil vi ta 2 klipp per gang, men man kan da forsyne seg med kaffe for eget bruk eller en energibar. Husk at vi 
tar ikke imot kontanter på spillekvelden, så man må enten betale på VIPPS 122976, eller sette inn på konto 
5083.05.86633. Ta også med en penn for å krysse av dersom du skal bruke klippekort. 
 
Vi kommer til å ta en liten gjennomgang av hvor mye vi har fått inn i kveldskontigent sammenlignet med det 
som er forventet. Håper derfor alle kan sjekke at de har betalt for gangene de har spilt. 
 

 Hvordan finner jeg Sandvang? 
 

For de som ikke tidligere har vært på Sandvang, så ligger det på toppen av Svestadbakken på vestsiden av 
Nesodden mellom Fjellstrand og Fagerstrand. Det er en bussholdeplass rett ved. Lokalet ble tidligere brukt 
av Svestad Bridgeklubb. 
 



 
 
Trykk her for detaljer på Google Maps 

https://www.google.com/maps/place/Sandvang+møte-+og+selskapslokaler/@59.7917395,10.7547799,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd69c3141b410e0cd!8m2!3d59.7779852!4d10.6054642?hl=no


 


