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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2019-2020 

 
 

Simultan 1-kvelds. Start kl.18:15. 
 

 Fadderturnering handicap 
 
Denne kvelden ble det spilt en fadderturnering hvor det ble en premiering til de 2 beste nybegynnerne da første delen av turneringen 
var ferdig. Nok en gang viste Tom at han kan føre kortene, denne gangen sammen med Karin. Nest beste ble Hege som akkurat har 
startet opp med kurs! Hun spilte med Per W. 
 
Tusen takk til alle som stilte opp som faddere! Tilbakemeldingen fra nybegynnerne er at de setter stor pris på 
Fadderturneringen. 
 
Etter full kveld ble det Per Olav og Svein Helge som stakk av med seieren foran Marianne og Svein. På 3. plass kom Olav og Tor 
Audun. 
 

 
 
Resultater og spill finnes her: http://www.bridgekrets.no/result/view/0245/fadderhandikap210120?node=64705 
 
Her kan man også se hvordan resultatene ser ut uten handikappberegning. Trykk på «scratch» i øvre høyre kant av resultatlisten.  

 

 Rekruttering 
 
Interessen for bridgekurset er stor - det var igjen 14 deltakere på kurs på torsdag, og vi spilte på fire bord. Vi fokuserte denne gangen 
på åpningsmeldinger på 1, 2 og 3-trinnet, og på NT-meldinger. Deltakerne løste også oppgaver de hadde fått tilsendt, og det er livlige 
diskusjoner og mye deltakelse! 
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Alle som var med på fadderturneringen sist var svært positive og sa de satte stor pris på at de erfarne spillerne i klubben vil spille 
med dem - de sier de lærer utrolig mye, og sier tusen takk! 
 
 
 

 
  
Bilde: Aldersspenn fra 9 til 77 år på kurset! 
 
 

              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 betales. 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 har oversikt over hvem som har betalt. 
 
Vær vennlig å betale inn til 5083.05.86633 så snart som mulig. Det er viktig at juniorer betaler for eget medlemskap på grunn av 
reglene for Frifond. 
 
 

 
 

 

  

 

Standardmedlem 
Introduksjonsmedlemmer 

       (I – medlem) med høyere 
medlemsnummer enn 45 000 

Introduksjonsmedlemmer 
(I – medlem) med lavere 

medlemsnummer enn 45 000 

Junior 
(Under 26 år) 

Kontingent  Kr. 350,- GRATIS Kr. 300,- kr. 100,- 



 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. 
 

 

 



 EM-Mix kvalik:  
 
I helgen ble det spilt om retten til å representere Norge i EM for Mix for lag til sommeren. Sofie spilte med Sven-Olai Høyland på lag 
med Thea Hove Hauge og John Helge Herland. I et sterkt felt på 10 lag spilte de seg først til semifinale hvor de klarte å slå laget som 
bestod av Gunn Helness - Fredrik Helness - Ida Wennevold - Erik Berg. 
 
I finalen møtte de et lag med Astrid Steen Lybæk - Marian W. Grude - Tor Eivind Grude - Kristian Barstad Ellingsen, og etter to 
sesjoner av tre ledet de knepent. Dessverre ble det stang ut i siste sesjon, og dermed ble det for andre året på rad tap i finalen. 
 
Men uansett en sterk prestasjon mot mange av Norges beste spillere. 

 

 Drøbak:  
 
Drøbak bridgeklubb spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.  
 
Resultat mandag 28. januar: 
 

 
 
Vinnerne denne kvelden ble som forrige gang Svein og Kjell. Kjell og Roar kom på 3. plass, mens Paul og Øystein fikk 6. plass. 
  
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 23. januar: 
 

 
 
Sofie spilte som en del av oppkjøringen til EM-kvaliken med Sven-Olai, mens Agnethe spilte med Thea. Ski arrangerte denne 
kvelden handicapturnering noe som gjorde at det ikke ble lett å score poeng når Sven-Olai har 3 i hcp! Det ble 5.plass på Thea og 
Agnethe, mens Sofie og Sven-Olai kom på 6. plass enda de vant «scratch»-listen. 
 
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater 
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