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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2019-2020 

 
 

Godt Nytt År! Monradturnering – med sidepulje. Start kl.18:15. 
 

 Juleavslutning 
 
Det var godt oppmøte på julebridgen siste tirsdagen før jul, selv om det kom en god del sykdomsforfall i siste liten. Jeg håper alle 
koste seg, og en stor takk til alle som var med å arrangere. En spesielt stor takk til Nina og Nico som gjorde mye av innkjøpene og 
var med både på klargjøring og rydding! 
 
Spillingen bød på mange store summer siden vi spilte IMP, og til sist var det Dag og Tor Audun som gikk helt til topps foran 
Elisabeth og Per Olav. På tredje plass kom Jan Ove og Hans Wilhelm. 
 
Det vanket også en premie på beste nykommer, May Lis som spilte med Ane. 
 

 
 
Resultater og spill finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2019-12-17julebridge?node=64705 
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 Rekruttering 
 
Flere av de som gikk på kurs har gledelig nok valgt å fortsette å spille på tirsdagskveldene. Vi har planlagt å fortsette med en egen 
pulje hvor man kan gå hjem klokken 21 hvis man vil. Det er en fin måte for de ferske å få spilletrening, men hvis man føler man klarer 
å henge med på tempoet i hovedpuljen, så er det ingenting i veien for å stille opp der i stedet for. 
 
Vi vil fortsette å ha kurs på torsdager utover våren, for de som startet opp på kurs i høst. Dette vil både være for de som har begynt å 
spille på tirsdager, og for de som ikke føler de har nok grunnlag ennå til å spille på de vanlige klubbkveldene. Kurset er fra 18-21 i 
kantinen på Nesodden VGS. 
 
 

              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: 

 
Det er nå et nytt år og dermed må kontingent for 2020 snart betales. Vi kommer med detaljene i neste bulletin, men det vil i år ikke 
være mulig å betale kontant på klubbkvelden. Dette er for å lette kassererens jobb, og for å sikre at vi lettere har oversikt over hvem 
som har betalt.  
 

 Resultater fra romjulsbridgen: 
 
Ørje Bridgeklubb arrangerte romjulsbridge mandag 30. desember, og det deltok et par fra Nesodden. Ane og Per V. var ikke snauere 
enn at det gikk helt til topps! Sterkt – gratulerer!! 
 

 
(totalt 32 par) – link til resultatet: http://bridgekrets.no/index.php/result/view/0293/2019-12-30?node=63578 
 
Ski bridgeklubb arrangerte den tradisjonelle 3. dags romjulsturneringen. Det var med 3 par fra Nesodden Atle J. - Per V., Per W. og 
Karin og Agnethe-Grethe, men ingen av disse kom over middels. 
 

 
(totalt 29 par) – link til alle resultatet: http://kolbotnbk.org/result/view/0237/2019-12-27?node=6392 
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 Terminliste 
 
Terminlisten for våren 2020 er nå klar. Det tas forbehold om enkelte justeringer. 
 

 
 
https://nesoddenbk.com/terminliste.htm 
 
 
Legg spesielt merke til at det allerede den 21. januar skal arrangeres en ny fadderturnering. Denne blir som de andre 
fadderturneringene vi arrangerte i November. Vi håper mange stiller opp som faddere, og at mange av de ferske har lyst og 
mulighet til å komme. 

https://nesoddenbk.com/terminliste.htm


 

 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. Legger med en oversikt over de ansvarlige de nærmeste ukene 
 
NB! Det er enkelte kvelder mange av de som er satt opp er spillere som ikke er så ofte i klubben lenger. Håper alle kan være 
med å hjelpe til i de tilfellene. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 Drøbak:  
 
Drøbak bridgeklubb spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.  
 
Resultat mandag 7. januar: 
 

 
 
Det ble en klar seier til Svein og Anne Grethe i årets første turnering i Drøbak. 
 
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. januar: 
 

 
 
   

Også Ski har hatt sin første turnering for året, og her ble det delt seier mellom Andreas - Per Arild og Simon – Rolf. Grethe og 
Agnethe kom på 5. plass. 
 
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater 
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