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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2019-2020 

 
 

HØSTHANDICAP SANDVANG. SPILLESTART 18:15 
 

 Fra redaktøren 

 
Det nærmer seg årsmøtet nå, og jeg håper ikke det tiltar med smitte slik at det ikke kan avholdes. Vi må selvfølgelig til enhver tid 
vurdere risikoen for å avholde turneringer, men det er nesten ikke påvist smitte på Nesodden i det siste. Skulle dette endre seg, eller 
det kommer nye råd fra NBF eller myndighetene vil vi selvfølgelig høre på dem. 
 

 Kveldens turnering 

 
Denne kvelden blir det parturnering med handicapberegning. Det ligger an til å bli ca. 7 bord. Spillestart er klokken 18:15 på 
Sandvang, Svestad. Har du ikke ennå meldt deg på, så ta kontakt på rolf@sjodal.com eller send en sms til 91 58 55 62. 
 

 Årsmøtet avholdes den 6. oktober 
 
Årsmøtet skulle egentlig vært avholdt i våres, men av naturlige grunner ble det utsatt. Med de store lokalene vi nå har mener vi det er 
forsvarlig å arrangere. Dersom du vil være med på møtet og ikke skal spille, så må du si ifra på forhånd at du kommer, siden vi er 
forpliktet til å holde oversikt over de som er med på de forskjellige arrangementene. Etter årsmøtet vil det bli arrangert en turnering 
forhåpentligvis på 24 spill, litt avhengig av hvor lang tid møtet tar. 
 
Innkommende forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 22. september. Forslaget må være skriftlig. Det kan sendes til 
rolf@sjodal.com eller hvem som helst i styret. 
 
Sammen med neste bulletin vil det bli sendt ut årsregnskap og styrets beretning for sesongen 2019/2020. 
 

 Terminliste høst 2020 
 
Vi har nå satt opp de forskjellige turneringene som er planlagt utover høsten. Det kan bli noen justeringer, men de viktigste 
turneringene er fastlagt. 
 
Det er satt opp 2 handicapturneringer, den 29.9. og juleavslutningen 15. desember. Håper flere av de mer ferske spillerne lar seg 
friste av å være med disse kveldene. 
 
Klubbmesterskapet vil gå over 4 kvelder med start den 13. oktober. Vi har også valgt å melde oss på de simultanturneringene som 
arrangeres utover høsten på tirsdager. Dette har ingen konsekvens for selve spillingen, men gir alle en mulighet til å sammenligne 
seg med langt flere par. 
 
Vi har valgt å legge juleavslutningen til den nest siste tirsdagen før jul siden det ellers ville blitt veldig tett opp til julaften. 
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 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. 
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). 

  

Dato Turnering

08.sep Parturnering

15.sep Parturnering

22.sep NM 4.kveld / Simultan

29.sep Handicap/Høstferie

06.okt Årsmøte

13.okt Klubbmesterskap / Simultan

20.okt Klubbmesterskap

27.okt Klubbmesterskap

03.nov Klubbmesterskap / Simultan

10.nov IMP

17.nov Parturnering

24.nov Parturnering / Simultan

01.des Parturnering

08.des Parturnering

15.des Juleavslutning, handicap

22.des Ingen spilling

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


 Resultater fra 22. september 
 
En meget sterk start på kvelden fra Ane og Roar holdt de lenge over 70%. Det gikk litt tyngre mot slutten, men det holdt inn! Atle og 
Jan Ove med Yngvar og Rolf på 3. 
 
 

 
 
 
Dette var også en del av en landsomfattende simultanturnering med 174 par. Bare de 24 første spillene telte med her. Og som man 
ser er det til dels store forskjeller. 
 
 
 

 
 
  

Plass Par Navn Klubb Poeng %

20 I13 Atle Jacobsen - Jan Ove Stenehjem TopBridge BC - Nesodden BK 356,6 59,29

38 I5 Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal Nesodden BK 253 56,59

44 I11 Per Valla - Kurt Olaussen Nesodden BK 205,7 55,36

46 I2 Rolf Sjødal - Yngvar Lepperød Nesodden BK 196,6 55,12

51 I10 Agnethe Hansen Kjensli - Grethe Kjensli Nesodden BK 180 54,69

55 I14 Arild Grøstad - Arne Grøstad Nesodden BK 160 54,17

63 I9 Ane Elisabeth Haaland - Roar Larsen Nesodden BK - Ski BK 122,3 53,18

71 I6 Dag Valla - Svein Kaarød Nesodden BK 91,4 52,38

109 I7 Arild Olsson - Per Willy Watz Nesodden BK -86,9 47,74

145 I3 Kåre Bjerke - Tormod Reppe Nesodden BK -300 42,19

150 I12 Kristoffer Hellum - Per Olav Roksvaag Nesodden BK -329 41,43

152 I1 Ragnhild Evju Olsson - Svein Burkeland Nesodden BK - Drøbak BK -333 41,33

162 I4 Arne Maus - Frank Hansen Nesodden BK -441,1 38,51



 Nesoddmesterskapet 2020 
 
Forrige tirsdag fikk vi endelig avviklet siste kvelden av Nesoddemesterskapet. Allerede i runde 2 begynte det å se litt skummelt ut for 
sammenlagtseieren da redaktøren gikk på et tap mot Arne og Arild som var en av de sterkeste konkurrentene sammenlagt. Men det 
holdt inn. Nå har det naturlig nok vært en del forskjellige makkere som har spilt sammen, men siden dette er en parturnering er det 
parene som opprinnelig avtalte å spille sammen som har blitt satt opp i par. 
 
 

Nesoddmesterskapet 2020 

 

Plass Poeng Navn  

1      184,4  Rolf Sjødal - Unn Elisabeth Lynum 

2      181,8  Arild  Grøstad - Arne Grøstad  

3      181,2  Arild Olsson - Per Watz  

4      177,0  Atle Jacobsen - Jan Ove Stenehjem  

5      174,0  Elisabeth Græsholt Sjødal - Sofie Græsholt Sjødal 

6      168,4  Dag Valla - Svein Kaarød  

7      167,1  Kristoffer Hellum - Nico Keilman 

8      166,9  Grethe Kjensli - Agnethe Hansen Kjensli  

9      165,4  Ane Elisabeth Haaland -  Per Valla 

10    161,0  Roar Larsen - Kjell Gulbjørnrud 

11    155,8  Yngvar Lepperød - Ove Tautra 

12    154,9  Hans Wilhelm Hoyer Mørch - Stein Arne Eriksen 

13    151,1  Kåre Bjerke - Tormod Reppe 

14    145,9  Svein Burkeland - Marianne Fosaas 

15    141,8  Per Olav Roksvaag - Svein Helge Johansen 

16    140,9  Paul Næverlid - Øystein Deschington  

17    139,1  Narve Granøien - Grethe Marie Belboe   

18    137,7  Hilma Arctander - Frank Hansen 

19    134,3  Ragnhild Evju Olsson - Karin Margrete Oppegård 

20    125,8  Roger Dramstad - Ole Pedersen  

21    125,7  Knut Vidar Johansen - Morten Hauland   

22    124,5  Svein Erik Westerby - Synve Holm Johansen  

23    124,4  Simon Bjørnstad - Anne Gullie Falkenberg 

24    119,1  Tor Audun Sørensen - Olav Væhle  

25    133,1  Kurt Olaussen (1 kveld) 

26    123,2  Nina E. Keilman (1 kveld)  

27    121,3  Arne Maus (1 kveld) 
 
 
Dermed ble vinnerne av Nesoddmesterskapet 2020 Unn og Rolf. 2. plass gikk til Arild og Arne, og 3. plass til Arild og Per. Premiering 
vil skje på årsmøtet. 
  



 Ryddeliste 

 
 
 

              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 har nå vedtatt nye satser for spilleavgift fremover. På grunn av økte utgifter vil kveldskontigenten bli NOK 70. Prisen for 
klippekort vil bli NOK 900,- (15 klipp). Dersom du har et klippekort kjøpt til gammel pris, vil vi ta 2 klipp per gang, men man kan da 
forsyne seg med kaffe for eget bruk eller en energibar. 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. Ta også med en penn for å krysse av dersom du skal bruke klippekort. 
 
Vi kommer til å ta en liten gjennomgang av hvor mye vi har fått inn i kveldskontigent sammenlignet med det som er forventet. Håper 
derfor alle kan sjekke at de har betalt for gangene de har spilt. 
 

 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


 


