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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2019-2020 

 
 

VELKOMMEN TIL HØSTSESONGEN! 
 

 Fra redaktøren 

 
Siden vi nå starter opp høstsesongen, er det på tide å begynne med bulletinen igjen. Det kan i hvert fall gi et inntrykk av en litt mer 
normal hverdag. Spillingen er naturlig nok fortsatt sterkt preget av situasjonen, men med spilling i nye større lokaler vil kanskje flere 
føle seg komfortabel med å spille igjen. Når det er sagt, er det opp til den enkelte å vurdere sin egen situasjon, og man skal på ingen 
måte føle seg presset til å spille! 
 
For de som ikke føler seg klare til å spille i klubb ennå, er det mulig å spille på BBO. Fredrikstad BK og Sarpsborg BK har turneringer 
på tirsdager og torsdager som er åpen for alle kretsens medlemmer. I tillegg har også NBF ofte turneringer. 
 
Siden vi avsluttet spillingen 2. mars på videregående har det tross alt skjedd en del. Vi startet opp med ukentlige BBO-
klubbturneringer, og 16.6. var det i gang igjen med sommerbridge rundt bordene på Eklund. Vi måtte begrense oppmøte til 8 bord 
siden det var det maksimale antall bord styret mente var forsvarlig. Det har vært fulltegnet flere ganger, men det har ikke vært noen 
som har blitt avvist fordi det var fullt. Lokalene på Eklund er dessverre litt trange, noe som ikke er ideelt og det har periodevis vært litt 
for mange som har samlet seg sammen. 
 
På Sandvang har vi leid de to store salene i første etasje, for de som er kjent, og det vil dermed bli betydelig bedre plass. Vi kan uten 
problemer klare minst noen bord til, men da er vi også avhengig av nok dubletter. Siden vi må fulldublere kortene, altså alle bordene 
har helt egne spillmapper, har vi inntil videre problemer med å få flere bord. Dette skal styret diskutere på et styremøte 
førstkommende onsdag. Der vil vi også sette opp terminliste for høstsesongen, og finne ut hva som skjer med årsmøtet og siste 
kvelden av Nesoddmesterskapet som vi holdt på med da det ble avbrutt. 
 
Grunnen til at vi ikke kan være på Nesodden videregående, er at fylket ikke tillater utleie av lokalene inntil videre. Det samme gjelder 
også lokalene som kommunen leier ut. 
 

 Oppstart den 25.8 klokken 18:15 på Sandvang 

 
Vi begynner med en en-kvelds turnering med serieforflyning. Det er i utgangspunktet påmeldingsfrist i løpet av mandagen, men 
dersom det er plass kan du ta kontakt med redaktøren på 91 58 55 62 eller send en epost til rolf@sjodal.com. Påmelding vil også 
fremover fortrinnsvis skje på nett. Linken til denne ukens turnering er https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/8411. 
 
Siden Sandvang er opptatt den 1. september, vil vi den tirsdagen ta en tur tilbake til Eklund. Resten av sesongen vil bli spilt på 
Sandvang. 
 

 

 FORHOLDSREGELER I FORBINDELSE MED SPILLING! 

Følgende regler som ble praktisert på sommerbridgen vil bli videreført. Se også siste side for et brev fra NBF til 

alle spillere på klubbkvelden. 

1. Inntil videre 8 bord. Vi har plass til flere nå, men har foreløpig ikke nok kort. 
2. Det blir forhåndspåmelding, hvor det med noen unntak, vil være førstemann til mølla som gjelder, men minst en 

av spillerne må være medlem av Nesodden BK. Etter klokken 23:59 på mandag kveld vil det også være mulig 
for andre spillere å melde seg på. Eventuelt kan de sette seg på venteliste fram til da. 

3. Bordene vil settes sammen 2 og 2 slik at det blir god avstand mellom spillerne rundt bordet. 
4. Alle spill blir fulldublert. Det betyr at den samme spillmappen kun brukes på et bord. Du slipper dermed å reise 

deg opp for å hente spill! 
5. Kortmappene berøres kun av den som sitter nærmest veggen. Alle kortene for et bord legges ut på forhånd 

inntil veggen. 
6. Bridgemate berøres kun av nord, øst ser på skjermen og sier om de er enige i resultatet. Eventuelt kan 

resultatet leses opp ved behov. Nord skal bruke antibac mellom hver runde! 
7. Ingen resultatslipper deles ut. 
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8. Bruker prosjektor, men det er fortrinnsvis for de som ikke har mobil siden resultatene publiserer kontinuerlig 
etter hver runde på nett. Husk å holde avstand når resultater sjekkes fra prosjektorfremvisningen. 

9. Spiller serie slik at bordplansjene vil vise hvor man skal sitte. Disse vil da være skrevet ut på forhånd. 
10. Alle bruker sin egen meldeboks. Har du meldeboks hjemme kan du godt ta den med og merke den, ellers så vil 

klubbens også være tilgjengelig. 
11. En person blir ansvarlig for kaffekoking. Vi bruker felles kaffekanne, men alle som skal ha kaffe må vaske av 

trykknappen før og etter bruk. Ta gjerne med egen termokopp med hjemmebrygget kaffe! 
12. Det vil stå antibac rundt i lokalet. 
13. Pass på å komme inn i lokalet god tid før spillingen begynner, og hold god avstand når du går inn i lokalet. 
14. Det vil ikke tas imot kontant betaling. Som vanlig kan man heller ikke bruke klippekort på sommerbridgen. Bruk 

VIPPS (#122976) eller kontonummer 5083.05.86633. Spilleavgift NOK 60,- per spiller. 
15. ENHVER ER SELV ANSVARLIG FOR Å VURDERE SIN EGEN HELSESITUASJON. Hør med legen om det er 

tilrådelig. 
16. BLI HJEMME dersom du har antydninger til symptomer på Covid-19 (Råd fra FHI). 

 
 

 Resultater fra BBO 
 
Resultatene fra BBO-turneringene som har blitt holdt i klubbens regi har blitt lagt ut underveis på hjemmesiden, men det kan være 
hyggelig med en gjentagelse! Deltagelsen lå stort sett rundt 6 bord alle kveldene. 
 

24. mars 
 

1. Anders Brogeland - Nicolai Heiberg-Evenstad 60,0% 

2. Atle Jacobsen - Hans Thomas Holmøy 59,1% 

3. Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal 55,1% 

 

31.mars 
 

1. Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal 59,3% 

2. Arild Olsson - Per Watz 57,4% 

3. Simon Bjørnstad - Anne Gullie Falkenberg 55,7% 

 

7.april 
 

1. Nico Keilman - Jørn Wathne 59,6% 

2. Anne Gullie Falkenberg - Simon Bjørnstad 56,7% 

3. Per Valla - Kurt Olaussen 55,6% 

 

14. april 
 

1. Per Willy Watz - Arild Olsson 62,4% 

2. Agnethe Hansen Kjensli - Grethe Kjensli 60,9% 

3. Ane Elisabeth Haaland - Hans Vigmostad 55,0% 

 

21. april 
 

1. Elisabeth Græsholt Sjødal - Sofie Græsholt Sjødal 61,9% 

2. Kristoffer Hellum - Nico Keilman 60,0% 

3. Arild Olsson - Per Willy Watz 58,2% 

 

 

5. mai 
 

1. Ane Elisabeth Haaland - Hans Vigmostad 57,0% 

1. Arild Olsson - Per Willy Watz 57,0% 

1. Elisabeth Græsholt Sjødal - Sofie Græsholt Sjødal 57,0% 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1


Merk tredelt seier! 

 

12. mai 
 

1. Svein Kaarød - Dag Valla 59,3% 

2. Grethe Kjensli - Agnethe Hansen Kjensli 58,8% 

3. Arild Olsson - Per Willy Watz 56,0% 

 

 

Lagturnering over flere kvelder med 6 lag 
 

1. Sjødal - Sjødal - Sjødal - Jacobsen - Holmøy 76,08 

2. Kjensli - Kjensli - Tautra - Lepperød 68,26 

3. Valla - Olaussen - Haaland - Vigmostad 46,39 

 

19. mai 
 

1. Arild Olsson - Per Willy Watz 62,2% 

2. Svein Kaarød - Dag Valla 57,0% 

3. Atle Jacobsen - Hans Thomas Holmøy 53,3% 

 

26. mai 
 

1. Kurt Olaussen - Per Valla 63,3% 

2. Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal 55,6% 

3. Svein Kaarød - Dag Valla 55,2% 

 

2. juni 
 

1. Agnethe Hansen Kjensli - Rolf Sjødal 62,0% 

2. Ragnhild Evju Olsson - Karin Margrete Oppegård 56,9% 

2. Anne Gullie Falkenberg - Simon Bjørnstad 56,9% 

 

9. juni 
 

1. Per Willy Watz - Arild Olsson 58,9% 

2. Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal 57,7% 

3. Ane Elisabeth Haaland - Per Valla 56,6% 

 
Som man ser, var det veldig mange forskjellige vinnere. Premiering vil vi komme tilbake til. 

 

 Sommerbridgen 
 
Det ble en noe avkortet sommerbridge siden vi startet opp 2-3 kvelder senere enn vanlig. Det ble allikevel 10 kvelder med spilling 
hvorav de 8 beste kveldene telte i sammenlagt. Best av alle ble Elisabeth noen prosentpoeng foran Sofie, med Atle J. på 3. plass. 
 

Plass Score Navn 

1 465 Elisabeth Græsholt Sjødal 

2 462 Sofie Græsholt Sjødal 

3 448 Atle Jacobsen 

4 448 Grethe Kjensli 

5 440 Per Willy Watz 

6 439 Anne Gullie Falkenberg - Simon Bjørnstad 

7 434 Agnethe Hansen Kjensli 

8 433 Rolf Sjødal 



9 425 Jan Ove Stenehjem 

10 423 Arild Olsson - Ragnhild Evju Olsson 

11 423 Kjell Gulbjørnrud - Roar Larsen 

12 411 Per Valla 

13 409 Karin Margrete Oppegård 

14 408 Dag Valla 

15 399 Svein Kaarød 

16 398 Sjurd Tveit - Marit Helle 

17 391 Yngvar Lepperød 

18 372 Kurt Olaussen 

19 365 Kristoffer Hellum 

20 364 Frank Hansen 

21 364 Kåre Bjerke 

22 358 Nico Keilman 

23 356 Ida Wennevold 

24 355 Jørgen Cato Broch 

25 354 Bjørn Borge Nilsen 

26 354 Tormod Reppe 

27 354 Atle Hjort-Larsen 

28 352 Jørn Wathne 

29 350 Finn Leiang 

30 348 Marit Røer Ellefsen 

31 343 Frank Erik Svindahl 

32 340 Øystein Deschington - Paul Næverlid 

33 338 Narve Granøien - Grethe Marie Belboe 

34 338 Ane Elisabeth Haaland 

35 336 Hans Vigmostad 

36 335 Knut Karlsen 

37 334 Lars Erik Thomassen - Thore Uttisrud 

38 333 Marianne Fosaas 

39 332 Bård Lian 

40 330 Hans Wilhelm Hoyer Mørch 

41 327 Per Olav Roksvaag 

42 323 Torill Haakenstad 

43 315 Mai Elisabeth Fremstad 

44 309 Anne E. S. Enger 
 
Den detaljerte listen finnes her http://www.bridgekrets.no/result/summary/0245/sommerbridge2020?node=64705 
 

              Spilling i kretsen:  
 
KM par avvikles på Greåker neste søndag 30.august. Påmeldingsfrist er 25.8. Turneringsleder er Jan Johannesen. 
https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/5190 
  
KM lag er avlyst denne høsten. Skoler leies midlertidig ikke ut til eksterne arrangementer. 
 
 

              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/Kontigent:  
 
Styret vil på møtet på onsdag avgjøre hvordan det blir med betaling av spilleavgift fremover. Vi har en god del økte utgifter nå. Både 
lokalleie, fulldublering av kort og innkjøp av antibac gjør at vi nok må se oss nødt til å øke kveldskontigenten. Nå førstkommende 
tirsdag blir det 60kr per spiller. Vi vil innen neste tirsdag informere om hva man gjør med resterende klipp på klippekortet. Husk at vi 
tar ikke imot kontanter på spillekvelden, så man må enten betale på VIPPS 122976, eller sette inn på konto 5083.05.86633.  
Vi forventer at alle betaler inn, og på ser at de ikke har glemt å betale for tidligere kvelder. 

http://www.bridgekrets.no/result/summary/0245/sommerbridge2020?node=64705
https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/5190


 

 Hvordan finner jeg Sandvang? 
 
For de som ikke tidligere har vært på Sandvang, så ligger det på toppen av Svestadbakken på vestsiden av Nesodden mellom 
Fjellstrand og Fagerstrand. Det er en bussholdeplass rett ved. Lokalet ble tidligere brukt av Svestad Bridgeklubb. 
 

 
 
Trykk her for detaljer på Google Maps 

https://www.google.com/maps/place/Sandvang+møte-+og+selskapslokaler/@59.7917395,10.7547799,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd69c3141b410e0cd!8m2!3d59.7779852!4d10.6054642?hl=no


 

               SVESTAD BRIDGEKLUBB – ET KORT HISTORISK TILBAKEBLIKK 

 
 
Siden vi nå skal spille i lokalene som ble brukt av Svestad Bridgeklubb inntil for noen år siden, synes jeg det passer å ta med 
historien om denne klubben. Skrevet av Dag Valla og Simon Bjørnstad 
 

Svestad Bridgeklubb ble lagt ned på årsmøte 10.1.19, formelt sett i den form at klubben gikk inn i Nesodden 

Bridgeklubb. Etter opprinnelig initiativ fra Rolf Sjødal, leder av Nesodden BK, har vi i det etterfølgende skrevet ned 

noen linjer om historien til Svestad BK. Dessverre har det vist seg vanskelig å rekonstruere klubbens eldre historie, men 

vi har tatt med det lille vi føler oss sikre på er korrekt. Skriftlig materiale som er i behold (fra 2014) er overlevert 

Nesodden BK. 

 

Karl Tjernshaugen (1910-97) var primus motor da klubben startet sin virksomhet på loftet på Sandvang, senere 1.etasje 

samme sted. Oppstartdatoen kjenner vi ikke, men daværende regnskapsfører for Sandvang forsamlingslokale, Per 

Knardahl, har funnet ut at Svestad BK begynte å betale husleie fra 1971. 

 

På den tiden fantes også Fjellstrand Bridgeklubb, som spilte på Folkets Hus, Fjellstrand. Da det gamle Folkets Hus ble 

revet, ble klubbens spillekvelder overført til Breidablikk forsamlingslokale, Fagerstrand. Fjellstrand BK, med alle sine 

eiendeler, forsvant da Breidablikk brant ned. 

Av spillere som var med i Svestad BK fra start eller like etter, kjenner vi i tillegg til Karl Tjernshaugen følgende:  

 

Arne Syversen, Reidar Syvertsen, Ernst Kristiansen, Kirsten Mathiesen, Gerhard Eriksen, John Gulbjørnrud, ekteparet 

Matzson, Pettersen og Karls sønn Sven Oscar.  

 

Svestad BK var, og forble, en meget uformell klubb. Den hadde ikke vedtekter, neppe heller noe som lignet på 

styremøter eller årsmøter, før i 2017-2018. Det eneste formelle som ble gjort, var at Svestad BK ble meldt inn som 

medlem i Norges Bridgeforbund fra 1.3.2008. Det var nok ikke så veldig populært blant de gamle medlemmene, som 

ikke kunne se at innmeldelsen medførte noen fordeler for klubben, bare ekstra utgifter.  

 

Karl Tjernshaugen døde i 1997. Noen få år før dette overtok sønnen Sven Oscar jobben som primus motor i klubben. 

Han sluttet i 2015, og da overtok Simon Bjørnstad og Erik B. Lindseth stafettpinnen.  

 

Vi har klubbens resultater kun fra høsten 2014 og senere. Av disse ser man at det i 2014 deltok mellom 5 og 10 par på 

bridgekveldene, i 2015 mellom 5 og 13 par, i 2016-høsten 2017 frem til årsmøtet (jfr. nedenfor) 4-6 par de fleste 

kveldene. Ofte forekommende navn blant topp tre på resultatlisten de enkelte kvelder var særlig Simon Bjørnstad, Anne 

G. Falkenberg og Ragnhild Olsson. Men bl.a Erik B. Lindseth, Ane E. Haaland, Torill Torgersen og Pål Wold var også 

stadig å se på «pallen». 

 

På årsmøte 12.10.17 i Svestad BK ble det valgt et styre med Dag Valla som leder, og klubbkveldene ble flyttet fra 

mandager på Sandvang til torsdager på Nesodden videregående skole. Gjennom Nesodden BKs Bulletinen og på annen 

måte ble det kunngjort at Svestad BK heretter ville ha følgende tre målgrupper: 

 

• Urutinerte spillere som sjelden eller aldri har spilt bridge i klubb, og som føler de trenger både mer tid og 

veiledning enn de som til vanlig spiller i Nesodden BK. 

• Andre spillere som gjerne deltar i slik uhøytidelig bridgesammenheng, og som synes det passer å avslutte senest 

kl.21. 

• Andre som ønsker å delta på premisser som nevnt. 

En del spillekvelder lyktes vi med å rekruttere et akseptabelt antall bord med spillere som nevnt, bl.a 25 som ikke hadde 

spilt i klubben mens den holdt til på Sandvang. Det varierte med 4-11 bord resten av høsten 2017 og omtrent det samme 

våren 2018. Høsten 2018 var 3-3,5 bord blitt det vanligste.  Kasserer Per Bae, Anne G. Falkenberg, Anne Lønmo, Per 

Olav Roksvaag og Tormod Reppe var de flinkeste til å møte opp, og Per Bae, Anne G. Falkenberg og Tormod Reppe 

stakk av med de fleste 1.plassene.  

Utover høsten 2018 kom styret til at oppmøtet for ofte ble for tynt, tross stadige advarsler til potensielle spillere om 

risiko for opphør. Svestad BK ble derfor lagt ned på årsmøte 10.1.19. Klubbens formue ble overdratt til Nesodden BK, 

som også ble oppfordret til å forsøke å rekruttere spillere som nevnt i kulepunktene foran som del av SIN 

VIRKSOMHET. 



 


