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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 på Sandvang, Svestad

STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2019-2020

KLUBBMESTERSKAPET KVELD 3. SPILLESTART 18:15
 Fra redaktøren
Regjeringen meldte i ettermiddag at det ble ytterligere innstramninger for å hindre spredning av Covid-19.
Det har foreløpig ingen direkte konsekvens for spillingen, men det bør gjøre alle ekstra oppmerksomme på å
følge forholdsreglene. I tillegg er det et lavt antall smittede på Nesodden, men skulle dette endre seg vil det
fortløpende gjøres vurderinger av om vi kan spille.
For de som er fristet av robotbridge på internett, så arrangerer både BBO og Funbridge denne uken «Bridge
International Championship 2020». Det er åpent for alle, med finalen til helgen.
Det ser ut til å bli godt oppmøte på spillekvelden, og vi har 19 påmeldte par! Fortsetter det slik må vi begynne
å legge dubletter til 10 bord, men da begynner vi også å nærme oss grensen for hvor mange det er plass til i
lokalet.

 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).

 Resultater fra andre kveld i klubbmesterskapet
Atle og Jan Ove fortsatte med nok en kveldsseier og er nå klare favoritter til sammenlagtseieren. Men siden det kan strykes en kveld
kan det fort bli jevnt til siste kveld. På andreplass kom Agnethe og Grethe, med Atle og Trygve på 3. plass.

Sammenlagt ser det slik ut:

 Resultater Ski Bridgeklubb
Resultatene fra sist torsdag ble som følger:

Arild og Roar hadde tatt en tur og fikk en fin 2. plass, mens Agnethe og Sofie kom rundt middels

 Ryddeliste

 Ukens spill:
Allerede i spill 1 fikk man en meldeprøve:

En naturlig start på meldingsforløpet vil være 1 ♣ - 1 ♦ - 1 ♠. Vest får nå en kjempefin hånd og må kreve til
utgang og se om det kan være slem i kortene. Det vil derfor være feil å melde 4 ♠ siden stikkpotensialet er
veldig stort. Hvis man spør med 4NT nå vil man dersom man bruker key card blackwood få 2 ess og ♠ D.
5NT vil da bekrefte alle ess og når makker melder av en konge i tillegg kan man begynne å telle stikk.
Med 6 ruterstikk, 4 sparstikk, to ess og en konge har man tretten stikk. Dersom ruteren ikke sitter, makker
kan i verste fall være renons, er det fortsatt gode sjanser for 13 stikk med 5 sparstikk (inkludert en ♦-stjeling)
og 5 ruterstikk er det fortsatt 13, men da må ruteren sitte 4-3 imot. Selv om det også er muligheter for å få
det hjem med 5-2 imot.
Godt meldt av Dag og Svein som kom i toppkontrakten. 7NT står også her, men 7 ♠ har mange ekstra
sjanser og er i lengden en bedre kontrakt.

 NM for klubblag:
Nesodden stiller med to lag i årets NM for klubblag. Trekningen er nå gjort og begge lagene fikk tøff
motstand. Laget med Agnethe, Sofie, Elisabeth og Rolf møter Ski Bridgeklubb og et Topbridge-lag som
rykket opp til første divisjon i SM i fjor.
Laget med Arild O., Atle H-L, Per W, Kurt, Finn og Roar møter to Topbridge-lag. Det ene med HelgemoHelness!! Mens det andre er med våre egne Atle J. og Per V.
Spillingen vil i hovedsak skje på nettet.
 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

