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

                             

 
 

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

 1-kvelds Monrad  
 
Det var absolutt ingen tvil om hvem som skulle stikke av med seieren denne kvelden. Arne og Arild vant helt suverent med den 
utrolig imponerende prosenten 71,6%. Et stykke bak men fortsatt med en meget god score var Ragnhild og Karin, men Grethe og 
Agnethe kom litt bak der igjen med en 3.plass. 
 

 
 
I Puljen til klokken 21 var det Hans Wilhelm og Jan som vant med 34 poeng foran Anne og Anne. 
 

 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. 
 
Legger med en oversikt over de ansvarlige de nærmeste ukene. 
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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 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 9.september: 
 

 
 
Roar ser ut til å ha fått klippekort på andreplassen, denne gangen sammen med Bent. 
 
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 5. september: 
 

 
   

 
En ganske jevn resultatliste hvor Elisabeth og Sofie kom på 3. plass. Roar og broren kom på 5. plass. 
 
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater 
 

 

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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  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. 
 
Vi stiller i år med et lag i A, B og D, og to lag i E.  
 
Vi ønsker alle lagene lykke til! 
 
 
 

 Terminliste høst 2019: 
 
Høstens terminliste er nå satt opp, og ligger også på hjemmesidene: https://nesoddenbk.com/terminliste.htm 
 
 

 Bridgeambassadører: 
 

Invitasjon til å være «Bridgeambassadør»: 

Vil du bidra aktivt til å rekruttere medlemmer til Nesodden Bridgeklubb? 
 

Klubben vår skal ta et kraftig tak for å rekruttere nye (og «gamle») medlemmer i høst, og vi vil gjerne ha aktiv 

hjelp av våre mange positive og engasjerte spillere. Vil du være med på dette?  

 

Vi er en klubb med hobbyspillere, verdensmestere og «nerder» på tvers av generasjoner og fag – et sted der 

folk trives, kjemper, og dyrker spenning og læring.  

 

Vår plan er følgende: 

• Organisere intenst nybegynnerkurs fra 31. oktober: To ganger i uka i tre og en halv uke – tirsdag og 

torsdag. Starte med to kursdager lynbridge for at deltakere kan finne ut om de vil gå videre; 

• Bruke aktivt BBO og Youtube videoer som Agnethe og Sofie har laget for å støtte undervisningen; 

• Ha kurs på de vanlige spillekveldene, for at nybegynnerne skal bli litt kjent med klubben også; 

• Tilby hjemmeopplæring i tillegg. 

 

Det vi ønsker du skal gjøre er – 

• Å snakke med folk: ha en dialog om det å spille bridge – og finne ut om de er interessert i nye 

utfordringer, og kanskje starte på kurs. Begynn med noen du kjenner! 

• Velg strategi: Vi vet at det å «overbevise» folk om at de burde gjøre noe de ikke egentlig har lyst til er 

en dårlig strategi: For å motivere dem er det viktig å lytte og finne ut hva som interesserer dem, og 

hvilke av bridgens mange aspekter som kan appellere til dem (se liste nedenfor); 

• Informere om hva NBK gjør, om planer for kurs og muligheter til læring, og til å være med i en 

veldig hyggelig og inkluderende klubb. 

• Følge opp de du rekrutterer, slik at de får oppmuntring til å fortsette å spille bridge. 

 

Klubbens strategi – på kort sikt 

Vi skal lage en brosjyre med bilder og informasjon, som du kan bruke i rekrutteringsarbeidet. 

Vår eminente fotograf, Anne Enger, skal ta bildene. 

 Vi skal ha stand på Tangensenteret 5. oktober – bridgebord der vi spiller, og utdeling av informasjon. 

 

Blir du med?  

Gi beskjed til noen i styret (Rolf, Grethe, Arild, Ane Per Olav, Tonje) innen 17. september. 

 

Hilsen Rekrutteringsansvarlige i styret – Ane og Grethe 

 

Hvorfor spille bridge? Noen elementer til dialogen om at bridge er -  
• Tankesport i inspirerende miljø: Bridge er den beste hjernetrim – og styrker konsentrasjonen 

• Er hyggelig og sosialt – gir glede og fellesskap 

• Stimulerer analytisk tenkning og klar argumentasjon, og hjelper deg å fokusere 

• Stimulerer strategisk tenkning og planlegging, der både strategi og intuisjon er viktig 
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• Stimulerer ferdigheter i relasjonsbygging og kommunikasjon 

• Opparbeider ferdigheter i å vise respekt og å gi positiv tilbakemelding (om du kjefter på makker, går 

spillet dårlig, og det går også ut over deg!) 

• Du lærer deg å takle det å vinne, og å tape, på en skikkelig måte og med godt humør 
 

 Gratis online nybegynnerkurs i bridge startet 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. 
 
Bridgeamb 
 
 
 
 

 Neste spillekveld tirsdag 17. september: 

 
Simultanturnering med sidepulje til klokken 21. 
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