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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 22:15 

 
 
”Spilling til kl. 21” Arrangeres hver tirsdag, og det legges vanligvis 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.  
 
Puljen til kl.22:15 spiller i kveld simultanturnering med 9 runder á 3 spill i runden. 
 

”Spilling til kl. 21” 12/2-2019: 
På femte kveld hvor vi arrangerte ”spilling til kl.21 ble det grei seier til Per Olav og Svein Helge. Sølv til Jan og Hans Wilhelm, 
mens superspillerne Hilma og Else kapret bronsemedaljen etter å ha ledet hele kvelden til og med nest siste spill! Seieren glapp så 
vidt! Vi gratulerer! 
    1    4     57  Per Olav Roksvaag - Svein Helge Johansen 

    2    3     42  Hans Wilhelm Hoyer Mørch - Jan Schmidt   

    3    1     36  Hilma Arctander - Else Bang Ellingsen    

    4    6    -14  Anne E. S. Enger - Anne Lønmo            

    5    2    -46  Karl Rogne - Niels Brix Klausen          

    6    5    -75  Pernille Paulsen - Arve Paulsen 

 
Link til spillstensilene: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2019-02-12puljetilkl21.htm 
 
Her er det bare å møte opp tirsdager fremover, for det er mange på Nesodden som har etterlyst en kortere spillekveld… 

 

Monrad IMP 12/2-2019: 
IMP er en ”morsom” spilleform hvor det gjelder å spille godt i motspill, samt melde ut korta! Kjell og Roar vant en klar seier etter å ha 
ledet stort sett hele kvelden. De vant med hele 112 poeng. Agnethe og Rolf klarte en soleklar sølvmedalje 227 poeng foran 
bronseplassen, mens Svein og Dag tok bronsen etter godt spill. Vi merker oss at bare 6 par greide å samle plusspoeng, mens de 10 
øvrige parene fikk røde tall. Fra plass 6 til 7 skilte det hele 100 poeng! 
 
    1    5    503  Kjell Gulbjørnrud - Roar Larsen                

    2    1    391  Agnethe Hansen Kjensli - Rolf Sjødal           

    3    3    164  Svein Kaarød - Dag Valla                       

    4   12    134  Paul Næverlid - Øystein Deschington            

    5   10    127  Ane Elisabeth Haaland - Per Valla              

    6   13     79  May Britt Lien - Finn Leiang                   

    7    4    -21  Kåre Bjerke - Arne Maus                        

    8    9    -52  Atle Jacobsen - Jan Ove Stenehjem              

    9    2    -58  Grethe Kjensli - Maren Hansen Kjensli          

   10   14    -66  Nico Keilman - Kristoffer Hellum               

   11   16    -80  Olav Væhle - Tor Audun Sørensen                

   12   11   -144  Arild Olsson - Per Willy Watz                  

   13    8   -161  Karin Margrete Oppegård - Ragnhild Evju Olsson 

   14    7   -164  Marit Røer Ellefsen - Yngvar Lepperød          

   15   15   -305  Ole Pedersen - Roger Dramstad                  

   16    6   -347  Marianne Fosaas - Svein Burkeland 

 
Link til spillstensilene: http://bridge.no/var/ruter/html/0245/2019-02-12monradimp.htm 
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             Kurs 

ble avholdt nå fredag for elever på Nesodden videregående. Agnethe refererer: 

 
”I forbindelse med matematikkens dag på fredag fikk vi i Nesodden bridgeklubb lov å arrangere et nybegynnerkurs i 
bridge på Nesodden videregående for første klasse. Hele 30 elever hadde meldt seg på dette kurset, men når klokka 
ble 09:45 og vi var klare for å starte, kom det et par elever til som hadde lyst til å prøve seg på bridge. Etter en kort 
innføring i spillets mest grunnleggende regler satt vi i gang å spille en forenklet versjon av bridge og engasjementet var 
stort. Mange av elevene var ivrige og stilte mange spørsmål om spillet og lurte på hva som var lurt å gjøre for å få 
mange stikk. Det var god stemning i klasserommet og det så ut som mange hadde det veldig gøy med å spille kort. Er vi 
heldige kan det hende vi møter noen av disse elevene ved bridgebordet igjen snart. Og en stor takk til Ane, Ragnhild, 
Nico, Ove, Dag, Jørn og Elisabeth som på kort varsel sa ja til å hjelpe til på kurset. Uten deres hjelp hadde det blitt 
vanskelig å holde dette kurset”. 

         
Her er noen bilder fra videregående fredag 15. februar 2019                                                                               Fotograf: Ove Tautra 
 
 
 

Årskontingent:  
Det kan betales årskontingent for 2019 fremover nå. Betalingsfrist 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).  
Enkeltperson uten makker kan også melde seg på, men det er straks fulltegnet så det haster bittelittegrann! 

              

             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 

 
Resultatene i går 18/2-2019 hvor Bent og Henning vant klart:   
    1    4    224  Bent Billing Hansen - Henning J. Olsen              

    2    2     65  Knut Veiteberg - Svein Flaatten                          

    3    6    -35  Kjell Kjeldsen - Andreas D. Lothe                      

    4    5    -51  Svein Burkeland - Roar Larsen      

    5    3   -100  Torbjørn Ekrem - Anne-Lise Ekrem    

    6    1   -103  Bjørn Borge Nilsen - Kjell Jarle Heggelund 

 

 

 

Neste spillekveld tirsdag 26. februar 2019: Handicapturnering 
Sidepuljen ”Spilling til kl.21” er 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,- 

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

