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Spilling tirsdager kl. 18:15 i kantinen på Nesodden videregående skole 

           MAKKERGARANTI VED OPPMØTE ALENE! 
 

 
I kveld er det 2 puljer å velge mellom:  

- med spilleslutt enten kl. 21:00 eller 22:25 
 

Puljen til kl.22:15 spiller i kveld ”NESODDEN OPEN” KVELD 2 AV 4 
 
”Spilling til kl. 21” Arrangeres hver tirsdag, og det legges opp til 3 spill i runden.  
Det spilles med IMP-beregning ved få par. Spilleslutt vil ligge mellom kl. 20:40 og 21:10. Spillestart er kl.18:15.  
 
 

”Spilling til kl. 21” 5/3-2019: 
Denne gangen vant Per Olav og Svein Helge rett foran Bjørn og Tore med Karl og Niels på bronseplass. Vi gratulerer!  
    1    4     67  Per Olav Roksvaag - Svein Helge Johansen 

    2    1     58  Tore Guttorm Gagnes - Bjørn Bratlie      

    3    2     18  Karl Rogne - Niels Brix Klausen          

    4    6    -28  Hilma Arctander - Else Bang Ellingsen    

    5    5    -42  Pernille Paulsen - Arve Paulsen          

    6    3    -73  Anne E. S. Enger - Anne Lønmo 

 

Link til spillstensilene: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2019-03-05puljetilkl21.htm 
 
Her er det bare å møte opp tirsdager fremover, for det er mange på Nesodden som har etterlyst en kortere spillekveld… 

 

Nesodden Open kveld 1 av 4: 
Det ble en klar seier til Kjell og Roar etter solid spill i siste halvdel av turneringen, mens Sofie og Elisabeth spurtet inn til sølv i den 
dramatiske sisterunden. Bronsen tok Tor Audun og Olav etter å greid +16 i siste runde mot par 2 som ledet lenge. Vi gratulerer!  
    1   20   75,9  65,057  Roar Larsen - Kjell Gulbjørnrud                   

    2   16   37,0  57,341  Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal 

    3   12   34,6  56,856  Tor Audun Sørensen - Olav Væhle                   

    4   18   24,3  54,828  Ragnhild Evju Olsson - Karin Margrete Oppegård    

    5   13   24,2  54,806  Arild Olsson - Per Willy Watz                     

    6    2   20,0  53,968  May Britt Lien - Finn Leiang                      

    7    4   18,8  53,726  Nico Keilman - Kristoffer Hellum                  

    8   14   13,0  52,579  Yngvar Lepperød - Atle Hjort-Larsen               

    9    5    9,4  51,874  Unn Elisabeth Lynum - Ove Tautra                  

   10    3   -0,9  49,824  Agnethe Hansen Kjensli - Rolf Sjødal              

   11    7   -2,0  49,603  Arne Grøstad - Arild Grøstad                      

   12    9   -5,4  48,929  Atle Jacobsen - Jan Ove Stenehjem                 

   13   15  -13,3  47,354  Maren Hansen Kjensli - Jørn Wathne                

   14   19  -18,8  46,274  Svein Burkeland - Knut Vidar Johansen             

   15    6  -25,8  44,885  Svein Kaarød - Dag Valla                          

   16   11  -36,0  42,857  Roger Dramstad - Ole Pedersen                     

   17    8  -36,2  42,813  Tormod Reppe - Kåre Bjerke                        

   18   10  -37,3  42,593  Ane Elisabeth Haaland - Per Valla                 

   19    1  -37,7  42,526  Paul Næverlid - Øystein Deschington               

   20   17  -40,2  42,019  Grethe Marie Belboe - Narve Granøien 

 
Link til spillstensilene: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2019-03-05nesdoddenopenkveld11111.htm 
 

             Bridgeathlon:  
NYHET!  Det blir Bridgeathlon på Nesoddparken lørdag 1. juni 2019. Hold av datoen, så kommer detaljer etter hvert… 
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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 ikke snakke i mobil ved bridgebordet. Sett den gjerne på vibrering eller lydløs hvis du må ha den på… 
 

             Kortlegging:  
Nina har lagt kortene til spillkveldene for oss med klubbens nye kortleggemaskin, og ønsker nå avløsning. Vi ber om at interesserte 
til å overta oppgaven melder seg til en i styret, eller til Nina eller Nico Keilman innen 19/3. Detaljer om oppgaven fås på forespørsel. 
 

             Hente spill på byttebord:  
Når det tas spill første gang for kvelden når vi spiller spill 1-2-3-4, så skal alle spillmapper nr: 4 tas først, deretter fra høyeste bunke 
fra de gjenstående spill 1-2-3. Spillmapper tas deretter i rekkefølge hvis mulig. 
 
Fra runde 2 og utover tas spill fra høyeste bunke hver gang en ny runde starter.  
Spillmapper tas deretter alltid i rekkefølge hvis mulig. 
 

             NM-damelag:  
Denne helgen gikk NM for damelag av stabelen, og det stilte opp 6 damer fra Nesodden bridgeklubb. Disse spilte på 4 ulike lag. 
Lagene våre jenter spilte på fikk plasseringene 1,2,18 og 21 av totalt 31 lag. Suuuuper innsats. Spesielt til gull og sølvjentene: 
Ida Wennevold som spilte på laget som vant, og Agnethe og Sofie som spilte på sølv-laget, men som ikke spilte sammen! 
Jentene har fått hederlig omtale, og det vakte oppsikt i bridgemiljøet at de klarte det så bra. Mer stoff ligger på www.bridge.no 
 

             NM-veteranlag:  
Ingen spillere fra Nesodden BK stilte opp i NM for veteranlag denne helgen. Turneringen ble spilt på Fornebu, så ikke langt å dra.. 
 

             NM for klubblag:  
Sofie’s lag i NM for klubblag knuste et lag fra Kristiansand til pinneved, og er nå klar for runde 6. Hvis lag Sjødal’s vinner den 
kampen, blir det NM-finale. I så fall første gang et lag fra Nesodden klarer det. Vi følger med, og heier frem klubbens beste lag! 

             

             Kretsens årsmøte + KM-singel:  
Årsmøtet i Østfold og Follo krets går av stabelen i Røde kors huset på Gressvik – Gamle Ålevei 45 onsdag 20/3 kl.17:00 
Singelturnering arrangeres samme sted GRATIS kl.18:15. Pengepremier til de 3 beste.  Velkommen til de som vil… 

 

Årskontingent:  
Det kan betales årskontingent for 2019 fremover nå. Betalingsfrist var 1. mars 2019. Her er satsene: 

 
 
 

 
Kursdeltakere har medlemskontingenten inkludert i en periode på drøyt 1 kalenderår. 

Kontingenten betales aller helst direkte til klubbens konto 5083 05 86633 via nettbank/Giro, cash, eller vipps til Tonje på 

klubbkveldene. Klubben ber om at det gis beskjed hvis man vil melde seg ut, endre adresse, E-post, telefonnummer, og lignende.. 
Klubben ser helst at man unngår å betale med vipps, da bridgeklubben blir belastet urimelig høye gebyrer ved bruk av vipps.  

           

             Kieler cup:  
Lørdag 23. mars 2019 er det Kieler Cup med Color Line. Kontaktpersoner: Olsson’s (Arild, Ragnhild eller Knut).  

              

             Drøbak:  
    Drøbak bridgeklubb spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.  
    Link til resultatene: http://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-OEstfold-og-Follo/Klubber/Droebak-BK/Resultater 

 
  

 

Neste spillekveld tirsdag 19. mars 2019:  
 

NESODDEN OPEN Kveld 3 av 4. De 3 beste kvelder teller sammenlagt. 

Turneringen arrangeres som 4 enkeltkvelder. Det gis 40% de kvelder man ikke deltar. Premiering 
bare sammenlagt etter ferdigspilt turnering, og også trekning av premier blant deltakende par som 
ikke er helt i toppen. Klubbpoeng gis bare separat for hver enkelt kveld.  

 
Sidepuljen med ”Spilling til kl.21” alle tirsdager med start kl.18:15 

 

Standardmedlem 
Introduksjonsmedlemmer 

       (I – medlem) med høyere 
medlemsnummer enn 44 155 

Introduksjonsmedlemmer 
(I – medlem) med lavere 

medlemsnummer enn 44 156 

Junior 
(Under 26 år) 

Kontingent  Kr. 350,- GRATIS Kr. 300,- kr. 100,- 
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