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

                             

 
 

Kveld 2 av 2-kveldsturnering og Pulje til 21 i kveld. Start kl.18:15. 
 

 
 1. kveld av 2-kveldsturneringen 30. april: 

 
Tormod og Kåre hadde en meget solid kveld og har tatt ledelsen så langt, men kun med et lite forsprang til Atle og Jan 
Ove. Disse to er i en klasse for seg, mens Bjørn og Tore ligger på en tredjeplass med Agnethe og Rolf like bak. 
 
I kveld avsluttes denne turneringen, og vi skal prøve å få det til slik at det stort sett ikke er de samme parene som møtes 
igjen. Dette er derimot avhengig av antall bord vi blir. Det vil bli satt opp startliste slik at man kan ikke sette seg hvor 
man vil denne gangen. 
 

 
 
 

I til 21-puljen var det Hilma og Arne som stakk av med seieren. Arne har nå vunnet de tre siste gangene han har stilt 
opp – sterkt! 
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 Ryddeliste 

 
For at det ikke skal være de samme som rydder opp etter oss hver kveld, har styret bestemt at det settes opp en liste over de som 
har ansvaret for å rydde etter endt spilling. Det blir litt over en gang i året per person, og det tar normalt ikke mer enn rundt 10 
minutter. 
 
Dersom du ikke kan kvelden du er satt opp, er du selv ansvarlig for å finne en erstatter. 
 
4 medlemmer er satt opp hver tirsdag. Disse samarbeider om følgende oppgaver etter spilling: 
 
1. Sette inn brus i kjøleskap 
2. Tømme og vaske termokanner og kaffekolber 
3. Sette inn kaffetraktere og oppslagstavle 
4. Rydde bordet for kopper, krus og diverse 
5. Vaske bordene og sette disse på plass sammen med stoler 
 
ALLE har ansvar for å sette opp stoler på spillebordene og rydde på plass kort og meldebokser. 
 

DATO RYDDEANSVARLIGE 2019 

7. Mai Per Bae, Kåre Bjerke, Simon Bjørnstad og Bjørn Bratlie 

14. Mai Øystein Deschington, Roger Dramstad, Marit Røer Ellefsen, Anne Gullie Falkenberg 

21. Mai Tore Gagnes, Arild Grøstad, Arne Grøstad, Kjell Gulbjørnrud 

27. Aug Morten Hauland, Kristoffer Hellum, Ane Haaland, Knut Johansen 

3.   Sept Svein Helge Johansen, Synve Johansen, Trine Johnsen, Nico Keilman 

10. Sept Grethe Kjensli, Agnethe Kjensli, Maren Kjensli, Svein Kaarød 

17. Sept Roar Larsen, Finn Leiang, Jan-Erik Larsen, Yngvar Lepperød 

24. Sept May Britt Lien, Unn Lynum, Paul Næverlid, Arild Olsson 

1.   Okt Ragnhild Evju Olsson, Karin Oppegård, Ole Pedersen, Tormod Reppe 

8.   Okt Tonje Robberstad, Per O. Roksvaag, Stein Schrøder, Jan O. Stenehjem 

15. Okt Elisabeth Sjødal, Rolf Sjødal, Sofie Sjødal, Cathrine Sæbø 

22. Okt Tor Audun Sørensen, Ove Tautra, Knut I. Tønsberg, Dag Valla 

29. Okt Hans Vigmostad, Olav Væhle, Per Watz, Svein Erik Westerby 

5.   Nov Per Bae, Kåre Bjerke, Simon Bjørnstad og Bjørn Bratlie 

12. Nov Øystein Deschington, Roger Dramstad, Marit Røer Ellefsen, Anne Gullie Falkenberg 

19. Nov Tore Gagnes, Arild Grøstad, Arne Grøstad, Kjell Gulbjørnrud 

26. Nov Morten Hauland, Kristoffer Hellum, Ane Haaland, Knut Johansen 

3.   Des Svein Helge Johansen, Synve Johansen, Trine Johnsen, Nico Keilman 

10. Des Grethe Kjensli, Agnethe Kjensli, Maren Kjensli, Svein Kaarød 

17. Des Roar Larsen, Finn Leiang, Jan-Erik Larsen, Yngvar Lepperød 

 

Denne listen henges også opp på oppslagstavlen. 
 
 

 Hvordan har vi det i Nesodden BK – Del 2? 
 
Øverst på klubbens hjemmeside finner du en knapp som heter «Regler & Etikette». Innholdet bak ble i sin tid utarbeidet med 
daværende klubbleder Per Watz som pådriver. Hensikten var å bidra til utviklingen av en klubbkultur som gjør Nesodden BK til en 
klubb hvor medlemmene trives og som viser potensielt nye spillere hva klubben ønsker å stå for. Norges Bridgeforbund utviklet i sin 
tid beslektede «Bridgevettregler». Per var også hovedarkitekten bak NBF sin bok «Veiviseren», hvor han bl.a. avsluttet med 10 sider 
om betydningen av klubbkultur og medlemmenes trivsel. Boka er spesielt beregnet på tillitsvalgte i klubbene, men særlig denne delen 
kan også anbefales for andre interesserte. 
 
Husk at det betyr ikke at etterlevelse av disse reglene er det eneste som skal til for å utvikle og holde vedlike en god klubbkultur – 
heller ikke at klubbkulturen hos oss etterhvert er blitt full av ukultur, heldigvis. Men alle medlemmer kan ha godt av en oppfrisking i ny 
og ne, ikke minst vi som har lagt oss til en og annen unote som andre antagelig legger bedre merke til enn vi selv. 



 

Regel 7 – Husk stoppkort og alertering 
 
Som nevnt forrige kveld fant vi ut at det er best å dele opp denne regelen i tre punkter. Vi vil dermed ta en gjennomgang av 
alertering i kveld. 
 
Disse reglene er etter hvert blitt ganske omfattende, spesielt etter at de beslektede reglene om annonsering er tatt inn i 
bridgeforbundets regelverk (og som derfor også er kort omtalt nedenfor). Rutinerte spillere bør derfor se med raushet på dem som 
har trøbbel med å henge med i svingene her. Det gjelder naturligvis spesielt nybegynnere og andre som spiller lite bridge, og som 
ikke må få sin spilleglede ødelagt av en makker eller en motstander som i utide pukker på denne typen regler. Men også andre kan i 
farten glemme det de egentlig kan, uten at det bør gjøres større nummer av det enn det er behov for der og da. På den andre siden 
er det ingen grunn til at noen av oss skal sabotere regler som vi kjenner godt til, og hvor det bare er et spørsmål om å gidde å følge 
dem.  
 

Stopp 
 
Når man åpner med en melding på 2-trinnet eller høyere, likeså når man avgir andre meldinger som innebærer et hopp, skal 
melderen markere dette ved å bruke stoppkortet fra meldeboksen eller si stopp høyt og tydelig. Dette skal etterfølges av en 
obligatorisk tenkepause for neste spiller på ca. 10 sekunder, før spillet settes i gang igjen ved at melderen tar vekk stoppkortet/snur 
det eller for eksempel sier fortsett eller vær så god. Hvis motparten har stilt spørsmål ved meldingens betydning, begynner de 10 
sekundene å løpe etter at forklaring er gitt. 
 
Bruk av stoppkort (eller si stopp) gjelder egentlig også ved alle konkurransemeldinger på 3-trinnet og oppover selv om det ikke skjer 
ved et hopp, bare vanlig overmelding. Dette er meldinger hvor man konkurrerer med motparten om kontrakten, ikke de mange hvor 
motparten bare melder pass. Det er ingen stor hemmelighet at bruken av stopp ikke er mye utbredt i Nesodden BK i slike situasjoner! 
 

Alertering 
 
Når en spiller avgir en melding som for dette makkerparet har en betydning som er såpass spesiell at motparten bør gjøres 
oppmerksom på det (altså også utover de situasjonene der det brukes stoppkort), skal makker alertere. Det skjer ved å banke i 
bordet, slik at motparten får sjansen til å spørre om betydningen om de vil (kan også bruke det blå alert-kortet i meldeboksen, men 
det er ikke vanlig i Nesodden BK). Alerteringen må skje med en gang, slik at motparten får svar på eventuelle spørsmål før 
vedkommende avgir sin melding. Etter de nye reglene som ble innført i fjor høst skal ikke lenger doblinger, redoblinger eller pass 
alerteres, selv om disse har spesielle betydninger. Men rutinerte spillere som spiller mot urutinerte bør vurdere om de allikevel skal 
alertere, dersom meldingen betyr noe man ikke kan anta de vil forstå. Dette er rett nok ikke helt i henhold til regelboken 
 

Annonsering 
 
For åpningsmeldingene 1 kløver, 1 ruter, 1 NT, og alle meldinger på 2-trinnet skal åpnerens makker uoppfordret fortelle hva 
meldingen innebærer, uansett om meldingen har en svært så vanlig betydning eller ei. Noen eksempler: 1 kløver = farven kan være 
på bare to kort. 1 ruter = minst 3-kort. 1 NT = 15-17 hp og ikke 5-korts major. 2 ruter = Multi. 2 spar = svake 2. Si gjerne også 
uoppfordret hva meldinger som f.eks Multi i hoveddtrekk innebærer, om du ikke fra tidligere spilling føler deg sikker på at 
motstanderne vet det. Mot ferske spillere bør man ikke bruke navnene på konvensjonen men forklare. 
 
Så lenge det annonseres trengs det ikke i tillegg å alerteres. 
 

              Bridgeathlon:  
 

Det blir Bridgeathlon på Nesoddparken lørdag 1. juni 2019. Se invitasjon på side 5. 
 

              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:  
 

for 15 spillekvelder koster kr: 600,- (40,- pr. klipp) mot kr: 50,- ved kontant betaling/vipps. Man kan godt betale inn på klubbens konto 
før eller etter mottatt klippekort.  

 

 Årskontingent: 

 

For 2019.  Her er satsene: 
 

 
 
 

 

 

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,- 



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.  

 
 

 Drøbak:  
 
Drøbak bridgeklubb begynte på sommerturneringene i kveld. De spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.  
 
Resultater 06. mai: 
 

<IKKE KLARE I TIDE> 

 

Link til resultatene: http://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-OEstfold-og-Follo/Klubber/Droebak-BK/Resultater 
 

 

  Ski: 
 

    Ski bridgeklubb spiller i Folkets Hus torsdager med spillestart kl. 18:15.  
 

Resultat fra torsdag 2. mai: 
 

   
 
Roar kom på en fin 3. plass, mens Agnethe og Grethe kom litt over middels. 
 
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater 
 
 

 Neste spillekveld tirsdag 14. mai: 

 
Handicapturnering 
 

Start kl.18:15. Det vil også bli en Pulje med spilling til kl. 21. 
  

http://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-OEstfold-og-Follo/Klubber/Droebak-BK/Resultater
http://skibridgeklubb.org/Resultater


 

 

Bridgeathlon med noko attåt: Nesoddparken 1. juni kl. 11.00 
 

Vi inviterer til en hyggelig og leken samling i Nesoddparken på sommerens første dag – 1. juni – med spill, moro, 

overraskelser, kreativitet og – god mat.  

 

Hva skjer? Det blir flere bridgeturneringer, noen med en vri («Hinder-bridge», kreert av våre spenstige juniormestere, 

og kanskje også lyn-bridge). Vår eminente quiz-master Stein lager kreative hindere som utfordrer skarpe bridgehjerner 

på andre hold enn rundt kortene. For de sjakk-kyndige blir det mulig å delta i raske hinderløp over bønder og tårn og 

hester (=lyn-sjakk). Fra Nederland kommer sjoelbak-spillet som utfordrer koordinering og som krever slapphendthet. 

Dessuten spiller vi dart.  

 

Kom med forslag: Det kan være vi finner på andre ting også: Vi oppfordrer dere til å komme med spenstige og kreative 

forslag egnet til å få fram smil og glede, og gjerne konkurranseånden. Snakk med noen i festkomiteen, som består av 

Karin, Nico, Nina, Grethe, Stein og Ane. 

 

Detaljert opplegg kommer siden – men vi vil begynne klokka 11 med en velkomstdrink, og begynner den første 

turneringen ca 11.30. Det blir så lunsj, og deretter diverse aktiviteter. Litt utpå ettermiddagen setter vi oss til «det 

seriøse bridgebordet» igjen, og regner med å avslutte ca kl. 19, med premieutdeling. 

Deretter spiller vi mer bridge, om noen har lyst til å fortsette…. 

 

Praktisk:  

Deltakeravgift: Kr 100 

Mat og noe drikke, og alle aktiviteter, er gratis.  

Vin og øl (også alkoholfritt) og mineralvann kan kjøpes. Det kan også nytes medbrakt.  

 

Påmelding: Med tanke på innkjøp av mat og drikke, samt turneringsopplegg, trenger vi påmelding så snart som mulig, 

og aller senest 24. mai, til Ane  Ane.haaland@gmail.com og Nico: nico.keilman@econ.uio.no 

Vi sender rundt lister 7. mail og 22. mai. 

 

NB: Alle bridgeinteresserte m/venner er velkomne. BRUK JUNGELTELEGRAFEN – si fra til folk som ikke vanligvis leser 

Bulletinen vår! 

mailto:Ane.haaland@gmail.com
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