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

                             

 
 

1-kvelds monrad og Pulje til 21 i kveld. Start kl.18:15. 
 

 Sesongpremiere høst 2019  
 
Med fint vær og fotballkamp på TV var det en rolig start på sesongen med bare 15 par i hovedpuljen og 1 bord i sidepuljen. I 
hovedpuljen var det Arne og Arild som fortsatte den gode spillingen fra sommerbridgen til å begynne med, men det buttet litt imot 
etter hvert og de endte til slutt på 3. plass. Dermed endte det opp i siste runde med et oppgjør mellom de som lå på en klar 1. og 2. 
plass før siste runde. Den var det Arild og Per som kom best ut av, enda de lå et stykke bak Elisabeth og Rolf når det var en runde 
igjen, og med +8 ble det seier til Arild og Per. 
 

 
 
I Puljen til klokken 21 var det Torill og Nina som vant med 10 poeng mot Anne L. og Anne E. Siden de bare var et bor ble de scoret 
ved å beregne en fasit mot hovedpuljen. 
 
 

 Åpent VM for juniorer 
 
Agnethe og Sofie hadde sammen med Ida Marie Øberg og Thea Lucia Indrebø spilt seg fram til VM-finale i åpent VM for juniorer i 
Kroatia mot et kinesisk lag. Etter 3 av 4 sesjoner ledet de med 17 IMP og den avsluttende sesjonen foregikk samtidig med starten av 
kveldsspillingen på Nesodden, noe som gjorde at i hvert fall noen av spillerne ikke var spesielt fokuserte på egen spilling! 
 
Det så veldig lovende ut etter 9 av de 14 spillene, siden de da ledet med hele 41 IMP, noe som burde være mer enn nok til seier, 
men i de neste 3 spillene tapte de til sammen 31 IMP, og dermed var det helt åpent igjen før de siste to spillene. Nest siste spill endte 
heldigvis med samme resultat, men med 800 ut i de siste spillet i åpent rom kunne det neppe bli noe vinnende siste spill. Heldigvis 
kom Agnethe og Sofie seg i en grei 4 hjerter, noe som holdt til seier sammenlagt! 
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SÅ DERMED KAN VI GRATULERE AGNETHE, SOFIE, IDA OG THEA SOM VERDENSMESTRE! 
 
 
 

(foto Sofie) 
 
Amta har vært og intervjuet jentene, og dette blir å lese på onsdag. 
 

 Ryddeliste 

 
På oppslagstavla henger det nå en liste over de som var ansvarlige for rydding etter at kvelden er slutt. Dersom du ikke kan kvelden 
du er satt opp, er du selv ansvarlig for å finne en erstatter. Ryddegruppen er også ansvarlig for å ordne med en kake til kvelden de 
har ansvar og for å finne en person til å ta en kveldskontigent før spillestart. 
 
 

              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: 
 

 
 
 

 
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 er nå i gang igjen etter sommeren. De spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.  
 
Resultat mandag 2.september: 
 

 
 
Nok en 2. plass til Roar, bak Svein og Kjell som jo også er ofte å se på Nesodden. 
 
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.  
 

Ski hadde siste kveld med sommerbridge, og for å bli sommermester gjelder det beste resultatet hver spiller har med inntil 5 
forskjellige makkere. En fin måte å få en variasjon i hvem som spiller med hverandre. Vinner ble Herman Larssen, men Agnethe var 
ikke så langt bak! 
 
Resultat fra torsdag 29. august: 
 

 
   

 

 

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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En klar seier til Rolf Normann Hansen og Tore Haraldsen, mens Agnethe og Rolf endte til slutt på 2. plass, med Sofie og Elisabeth på 
en delt 3. plass. 
 
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater 
 

  Foss-turneringen: 
 
Lørdag og søndag gikk FOSS-turneringen av stabelen med en IMP-beregning på lørdag og vanlig parscore-beregning på søndag. 
Det var kun Elisabeth og Rolf fra Nesodden som var med på lørdag uten at det var noe resultat å skrive om. På søndag spilt Arild og 
Ragnhild, og de lå lenge høyt oppe og kjempet om en veldig god plassering. Det endte til slutt litt over middels i et sterkt felt. 
 
Resultat lørdag (topp 10 av 35 par): 

 
 
Hele listen: http://www.bridgekrets.no/result/view/0219/2019-08-31?node=64705 
 
 
Resultat søndag (topp 10 av 37 par): 

 
 
Hele listen: http://www.bridgekrets.no/result/view/0219/2019-09-01?node=64705 
 

 

  KM-lag: 
 
KM-LAG avvikles over 7 onsdager på Vestby Videregående skole-Noreveien 2-Vestby. Oppstart er onsdag 11. september 2019, 
deretter annenhver onsdag. Spillestart er kl.18:15 og spillekveldene avsluttes ca.kl.22. 
 
Det er viktig at alle bekrefter sine lag så snart som mulig. Vi stilte med 6 lag i fjor, og håper vi klarer å stille minst like mange i år. Har 
du lyst til å spille lag, men mangler noen å spille på lag med, så gi beskjed til Rolf. 
 
Foreløpig er 4 av lagene bekreftet, men håper de siste bekreftelsene kommer i løpet av dagens spilling. 
 
 
 

 Terminliste høst 2019: 
 
Høstens terminliste er nå satt opp, og ligger også på hjemmesidene: https://nesoddenbk.com/terminliste.htm 
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 Gratis online nybegynnerkurs i bridge starter 8. september: 
 

Hvis du kjenner noen som kunne tenke seg å lære bridge kan du tipse dem om at det vil bli holdt kurs fra den 8. september og 12 
søndager fremover. Våre juniorjenter er ansvarlige for undervisningen og gjennomføringen av kurset. Se også 
http://bridge.no/Organisasjon/Nyheter/Gratis-online-nybegynnerkurs-i-bridge-starter-8.-september 
 
Styret i Nesoden BK har også bestemt at vi skal holde et nybegynnerkurs i høst. Mer detaljer kommer etter hvert, men foreløpig 
oppstartsdato ser ut til å bli den 31. oktober. 
 
 

 Neste spillekveld tirsdag 10. september: 

 
1-kvelds monrad med sidepulje til klokken 21. IMP-beregning. 
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