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Org. nr: 991 436 499
Nesodden bridgeklubbs Vipps: velg ”betal for varer” →
122976
Spilling kl. 18:15 på Videregående

1-kvelds turnering – START KLOKKEN 18:15
 Fra redaktøren
Det er nå den siste ordinære spillekvelden før sesongavslutningen og sommerbridgen. Det blir som vanlig
spilling i A, B og C-pulje. Denne kvelden kommer jeg til å sende rundt en liste hvor de som ønsker å spille
med en fadder neste tirsdag – på sesongavslutningen – kan skrive seg opp. Vi vil da finne rutinert spillere
som kan spille med de som ønsker å spille med en fadder. Tidligere kvelder hvor vi har hatt dette har det
slått godt an, og det er en god anledning for å få inspirasjon til videre spilling.
Det er ellers ingen grunn til å fortvile, for vi begynner opp igjen med sommerbridge den 24.5. på Eklund,
Jaer. Nytt av året er at vi kommer nå til å ha et prøveprosjekt hvor man ikke betaler hver kveld, men blir i
stedet for fakturert med efaktura hver måned ut ifra hvor mange ganger man har spilt.
For sommerbridgen kommer prisen til å bli 50kr per kveld, men det inkluderer ikke mat eller kantine. Som
vanlig på sommerbridgen er det Jaer Ungdomsforening som står for kaféen og da må det betales som vanlig.
Vi vil ganske snart lansere nye nettsider, og hvis det er noen som er nysgjerrig kan de nye sidene inntil
videre sees på https://bridge.nesoddenbk.com. Ønsket er at disse skal bli oftere oppdatert, blant annet med
spillanalyser fra siste kveld noe som er gjort mye enklere nå. Det er også meningen å kunne legge inn mer
historisk informasjon etter hvert som tiden tillater. Innspill tas imot med stor takk!

 Resultater Simultan og 1-kvelds
Per fikk hentet inn Hans Wilhelm denne kvelden og det var en klar suksess. Med 70% score vant de
overlegent. Arild og Per på 2. plass fikk solide 64,8% som normalt ville holdt til seier, mens det siste paret
som fikk tosifret pluss i poeng var Atle og Jan-Ove.

I A-puljen var de første 24 spillene utgangspunkt for en simultanturnering med 240. Her gjorde naturlig nok
Per og Hans Wilhelm det meget skarpt med en 6. plass, men Arild og Per var bare så vidt bak med 7. plass.

Det var godt oppmøte i B denne gangen også og det var nok en gang Einar og Frank som trakk det lengste
strået, men Kai og Nils Erik var ikke langt bak på 2. plass.
På 3. plass kom Odd Arild og Inger Johanne som har hatt mange gode plasseringer i den siste tiden.

 KM Par
Til helgen spilles KM par på Musikkhuset Greåker. Dette er en ypperlig anledning til å få spilt mange spill mot
spillere fra hele kretsen. Spillestart søndag 8. mai kl 10. Vinnerparet kvalifiserer seg til NM Par finalen til
høsten. Meld dere på! (https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/21038)

 Ryddeliste

 Temaforelesninger fra NBF
Som Sofie fortalte om en tidligere spillekveld, vil NBF avholde flere temaforelesninger fremover. Kurset skal
passe den typiske klubbspilleren. Det er litt forskjellig nivå på de forskjellige leksjonene, så det er mulig å
være med på en, noen eller alle leksjonene.
For mer informasjon se plakaten på neste side og https://www.bridge.no/Laer-bridge/Bridgekurs-paainternett/Temaleksjoner.
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