
 

  
 

                              Hjemmeside: www.nesoddenbk.com      
Klubbens konto: 5083.05.86633 Org. nr: 991 436 499                                     Spillingen i dag starter kl. 19:00                           
Makkerspleising: Ordnes på stedet                                                                  Spillested: Kantinen på Nesodden videregående skole 

 
 

Årsmøte + turnering i kveld 
 
        ♥♥♥♥    Årsmøtet avvikles i kveld kl.18:15 
                                                                                            ♥♥♥♥    Spillestart kl.19:00 i 1 pulje + nybegynnerpulje 
                       ♠                       ♠                       ♠                       ♠ Arild snappet seieren i påskesingelturneringen 
                                                                                            ♥♥♥♥    Tid for betaling av årskontingenten  
                                                                                        

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦ TIRSDAG KVELD 29. mars 2016: 
Starter vi kvelden kl.18:15 med årsmøtet. Spillingen starter kl.19:00, - etter årsmøtet. 
De som bare vil spille og ikke være med på årsmøtet kan derfor møte opp kl.19:00 
På årsmøtet koser vi oss med et kakestykke, presenterer årsrapport, regnskap og velger nytt styre. 

 
Alle er velkomne på årsmøtet...også de som ikke skal spille etterpå. 

    

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦ Nybegynnerkurset 
er ferdig. De som har fullført kurset er nå i stand til å spille enkel bridge. Kurset fortsetter for de 
som er interessert i morgen ONSDAG 30/3 kl.18:30 på Nesodden videregående. De som har gått 
kurs før, men vil spilletrene eller repetere litt, er også velkomne. Spesielt gjelder det deg som har 
gått på bridgekurs helt eller delvis, og ikke føler deg trygg nok til å spille på klubbkvelder.  
Forskjellen på dette korte kurset og tidligere kurs er at vi nå ikke følger kursboken, men lærer enkel bridge raskt.  
Dette har vært etterspurt av flere som ønsker mindre/enklere teori i første læringsfase. 
 

Det er NYBEGYNNERPULJE ALLE tirsdager kl.18:15  

    

   Bildet er fra lynkurskvelden 16.3.2016    
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♠♠♠♠♣♣♣♣♦♦♦♦ Påskesingelturneringen    

ble som ventet veldig hyggelig. Det gikk med en kjele med gløgg og mye kaffe. Det ble spilt 8 runder med 
ulike makkere, og det ble en nyttig erfaring for de fleste. Seieren ble avgjort i aller siste spill, da Arild og 
makker var de eneste som meldte slem i en sparkontrakt hvor alle fikk 13 stikk. Vi gratulerer Arild med 
seieren, etter en ellers voldsom opphenting de siste rundene. Finn tok en klar sølvmedalje etter jevne 
plussrunder hele kvelden. Bronsen gikk til Jan Erik.   
  Plass:          Spillernr:    Poeng:        %             Navn: 
    1       18     35  60,9  Arild Olsson              

    2       23     33  60,3  Finn Leiang               

    3       17     25  57,8  Jan Erik Larsen            

    4       19     22  56,9  Kåre Bjerke                 

    5        8     21  56,6  Kristoffer Hellum          

    6       22     19  55,9  Helge Myhren               

    7        3     17  55,3  Kjell Gulbjørnrud        

    8       15      9  52,8  Arne Grøstad                

    9       16      7  52,2  Rolf Sjødal                

   10       11      6  51,9  Ane Elisabeth Haaland      

   11       14      4  51,3  Ragnhild Evju Olsson        

   12        2      2  50,6  Pål Wold                  

   12       21      2  50,6  Per Egon Engebretsen       

   14        1     -8  47,5  Jan J. Fjeld               

   14       12     -8  47,5  Roar Larsen               

   14       24     -8  47,5  Per Valla                  

   17        9    -10  46,9  Yngvar Lepperød             

   18        6    -15  45,3  Svein Kaarød                

   19        4    -22  43,1  Svein Helge Johansen       

   20       10    -24  42,5  Sofie Græsholt Sjødal      

   21       20    -25  42,2  Roger Dramstad             

   22        7    -26  41,9  Nico Keilman                

   23        5    -28  41,3  May Britt Lien             

   23       13    -28  41,3  Elisabeth Græsholt Sjødal  

 

Spillstensiler påskesingel: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2016-03-22paaskesingel.htm 
 
Sammenlagt NESODDEN OPEN top 20: 
1 Ane Haaland - Hans Vigmostad/Jan Erik Larsen                                               

2 Per Watz - Arild Olsson                 
3 Yngvar Lepperød - Elisabeth Sjødal     

4 Roar Larsen - Kjell Gulbjørnrud                

5 Øystein Deschington - Paul Næverlid       

6 Per Valla – Samuel Haugum                                    

7 Karin Oppegård - Ragnhild Olsson  

8 Bjørn Bratlie - Tore Gagnes           

9 Nico Keilman - Ove Tautra                 

10 Sofie Sjødal – Rolf Sjødal                           

11 Arild Grøstad - Arne Grøstad                 

12 Svein Kaarød - Dag Valla                    

13 Morten Hauland - Knut Johansen                             

14 Asbjørn Semb - Per Bae                 

15 Grethe Kjensli – Marit Røer Ellefsen/Jørn                              

16 Tormod Reppe - Erik Carlson                   

17 Benedicte Harnes - Kristoffer Hellum          

18 Frank Hansen - Per Olav Roksvaag              

19 Christian Alme - Geir Johansen                   

20 Pål Wold - Torill Torgersen                     

 
Sammenlagt de beste 3 kvelder: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/nesoddenopen2016.htm 

    

    

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦Åpent Nordisk Juniormesterskap 
Det ble 6-plass (blant alle 21 juniorpar) til Sofie som spilte med Thea i jenteklassen under åpent Nordisk 
juniormesterskap i påsken. Det var bare 1 jentepar foran på lista! Gratulerer med pallplasseringen! 
Resultatlisten: http://www.styrelsesidan.se/ruter.htm?r=0.052282371945802986 
 

    



♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦Svestad  
Svestad bridgeklubb spiller mandager kl.18:00 på Sandvang. Spillekvelden slutter kl. 21+ 
Neste spillekveld på Svestad blir mandag 4. april 2016 
 

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦Drøbak: 
Det var IKKE spilling i Drøbak i går.  
Nytt spillested: Drøbak bridgeklubb spiller nå i Drøbak kino. Gratis parkering rett ved/bak kinoen. 
 
 
 

Kløver/ruterturneringen går søndag 22. mai 2016 kl.12:00 - 18:15! 
 
Kake 
Hvis du kunne tenke deg å bake kake, så skriv deg opp på liste som ligger ved kantineprislisten.  
 

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦Støtt oss via Grasrotandelen til Norsk Tipping! 
Vi takker alle som på denne måten støtter Nesodden Bridgeklubb! 
Har du tippekort så oppgi eller bytt gjerne til: ”Nesodden bridgeklubb” neste gang du er hos en kommisjonær, så vil vi 
motta tippemidler uten at det koster deg noe. Inntektene vi får kommer godt med, og var årsaken til at vi kunne ha 
juleavslutningen GRATIS. Klubben sponser også spillavgifter og holder prisnivået nede på grunn av grasrotinntektene. 
    

    

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦Medlemskontingenten  

Årskontingent for 2016. Forfall: 1. april 2016. Her er satsene: 
 
 
 
 

Man er ”I – medlem” innmeldingsåret + påfølgende år. Kursdeltakere hos oss har I - medlemskontingenten inkludert. 
Hvis man er medlem av flere bridgeklubber betales bare kontingent til klubben man har hovedmedlemskap i.  
Hvis du er i tvil om din medlemskapstype, så kan du ta en titt på deg selv i medlemsregisteret via hjemmesiden. 
www.nesoddenbk.com 
 

Kontingenten betales aller helst direkte til klubbens konto 5083 05 86633 via nettbank/Giro, evt. cash til Tonje på 
klubbkveldene.  
Klubben ber om at det gis beskjed hvis man vil melde seg ut, endre adresse, E-post, telefonnummer, og lignende.. 
Hvis noe er feil i medlemsregisteret på klubbens hjemmeside så gi beskjed!  Vi retter opp øyeblikkelig! 
 
 
♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦KM-PAR 
går på musikkhuset, Greåker LØRDAG 9. APRIL kl.10:00. For deg som ønsker å spille mot mange av kretsens beste 
bridgemedlemmer for å kjempe om kvalifiseringsplass til NM-finalen for par. 
 
♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦KM-PATTON 
går over 2 onsdager på BØNDENES HUS i RÅDE. Onsdag 13. april + 20. april. Start begge dager kl.18:30 
Si ifra til Finn om du vil stille på et lag.  
 
Par/hele lag kan selv melde seg på til disse kretsturneringene via turneringsoversikten. 
    

    

    

    

    

♠♠♠♠♥♥♥♥♣♣♣♣♦♦♦♦Neste tirsdag  
5. april spiller vi i en hovedpulje samt nybegynnerpulje. I nybegynnerpuljen kan man spille i eget tempo, ta pause når 
man vil, og avslutte spillekvelden når man ønsker. Nybegynnerpuljen er ypperlig for deg som ønsker spilletrening uten 
tidspress, og godt tilrettelagt for deg som ikke har spilt på en stund. M A K K E R G A R A N T I  

 
Standardmedlem Introduksjonsmedlemmer 

( I – medlem ) Junior 

Kontingent å betale Kr. 280,- Kr. 100,- kr. 100,- 


