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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2019-2020 

 
 

ÅRSMØTE MED SPILLING 
 

 Fra redaktøren 

 
I kveld er det på tide med årsmøtet som egentlig skulle vært avholdt i våres. Årsrapporten og sakslisten for 
årsmøtet er nå også tilgjengelig både på nett og blir sendt ut i eposten sammen med denne bulletinen. 
 
Utover høsten kommer vi til å gi ekstra oppmerksomhet til flere av de mindre rutinerte som har vist gode 
prestasjoner. Dette vil bli gjort på begynnelsen av spillekvelden. 
 
 

 Etter at årsmøtet er avsluttet blir det en litt kortere kveldsturnering 

 
Litt avhengig av hvor lang tid årsmøtet tar kommer vi til å spille 21 eller 24 spill, forhåpentligvis det siste. 
 

 

 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 70,- per 
spiller. 
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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 handicapturneringen den 29. september 
 
Ane og Roar er virkelig i siget om dagen og gikk også denne kvelden helt til topps! Men ikke langt bak kom Karin og Ragnhild på 2. 
plass, og litt bak der igjen kom Arild og Per. 
 
 

 
 
 

 NM Junior 

 
I helgen ble det arrangert NM for juniorer i Trondheim. Agnethe og Sofie spilte og hadde medaljeambisjoner. 
Dessverre fikk de en veldig tung start, og før søndagen så det veldig vanskelig ut å få en medalje, men 
søndagen begynte veldig bra og to runder før slutt var de absolutt med å kjempe om sølv eller bronse. 
 
Seieren var nesten allerede avgjort siden favorittene Christian Bakke og Marius Austad hadde tatt en 
soleklar ledelse. De vant til slutt med nesten 10%-poeng. 
 
Nå ble det stang ut for jentene i de siste rundene, så dermed endte de nede på en for dem skuffende 5. 
plass. 
  

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


 Ryddeliste 

 

 
 
 

 Brussalg: 

 
Vi kjøpte inn en del brus før ting stengte helt ned, og siden vi ikke har hatt salg av brus før nå siste gangen 
sitter vi med et lite lager som kanskje noen kunne tenke seg å kjøpe. Det er noen brett med Cola Light og 
Cola som akkurat har gått ut på dato og noen brett Ramløsa som har holdbarhetsdato til 2021. Vi tenkte i 
utgangspunktet rundt 100kr (kostpris) per brett. 

 

              Ukens meldehjørne:  

 
Redaktøren er veldig glad for at han har fått et innlegg til bulletinen. Denne gangen er det Kurt som har 
skrevet om kveldens mest interessante spill, rent meldemessig i hvert fall. Jeg håper dette kan inspirere flere 
til å sende inn innlegg, og husk vi ønsker både morsomme, enkle og vanskelige meldinger og spilleføringer. 
 
Er du godt fornøyd med din og makkers melding i et spill – send det inn da vel! 
 
 

Av Kurt Olaussen 
 
Rolf, redaktøren av vår klubbavis, gjør en kjempejobb med ukentlige utgivelser. Allikevel savner jeg at avisa 
inneholde en diskusjonsspalte hvor vi medlemmer kan ta opp ting vi brenner inne med. For egen del kunne 
det vært artig med melde/spille-problemer som dukker opp på klubbkvelder. For egen del blir det ofte ikke tid 



til å drøfte dette skikkelig på klubbkvelden.  Resultatet er som oftest at det derfor går i glemmeboka. For ikke 
å belaste vår kjære redaktør med enda mere arbeide må en slik spalte være medlemmenes ansvar. Min 
faste makker Per Valla og jeg synes det er både givende og ikke minst artig og lærerikt å diskutere så fillene 
fyker, dog med avtale om at dette gjør vi ikke for å såre og kritisere, men for å få en felles bridgeforståelse. 
Om alle diskusjoner hjelper er nå en annen sak. For på siste spillekveld kom vi på en desidert nestsisteplass, 
et lite hårstrå foran pappa Valla som muligens hadde medynk med oss og unnlot å melde en "soleklar" 6NT 
på siste bord, mot akkurat oss.  
 
Vi er jo en klubb som er flink til å arrangere nybegynnerkurs og har derfor flere ferske bridgespillere. Spalten 
bør derfor absolutt ikke være dominert av ekspertproblematikk, noe som jo preger typisk bridgeliteratur. 
Spalten bør være vår egen og reflektere vårt klubbnivå. At vier så heldige at vi har et par verdensmestre og 
europamestere eget aktive klubbspillere drar jo gjennomsnittet kraftig opp. En bitte liten situasjonsrapport fra 
store turneringer de deltar på hadde jo vært gøy. Da blir våre kjære verdensstjerne enda litt mere våre. 
For å gjøre redaktørens jobb enkel kreves det at innlegg er ferdigskrevet og sendes via epost slik at Rolf kun 
trenger i klippe og lime inn i avisen.  
 
 

 
 
 
 



Sist spillekveld dukket det opp et spill hvor ingen i klubben greide å melde en ubeitelig storeslem, nemlig spill 
10. Spillet understreker vel hvorfor Per og jeg ikke hadde noen heldig dag. Vi greide nemlig å slite og opp i 4 
spar. Dette er nok en problemstilling på et avansert nivå men allikevel veldig interessant synes nå jeg. Det 
finnes nemlig en 100% sikker meldemåte for å finne 7 spar. 
 
For å komme dit må en bruke cuebid.  
 
Cuebid er en dobbel hoppmelding som viser førstekontroll i en umeldt farge. Videre må en bruke en 
konvensjon med meldingen 5NT som kalles den store frie. Denne meldingen spør om makker har enten en 
eller begge av ess og konge i trumffargen. Ved en topphonør meldes "bare" lilleslem og med både ess og 
konge meldes storeslem. Så til meldingsforløpet ved vårt bord 

 
Øst     Sør     Vest     Nord 

1♦️    1♥️     1♠️      2♥️ 

 

Dette skjedde muligens ved de fleste bord. Ved vårt bord hoppet Per til 4♠️, noe som er første feil. Feil 

nummer 2 gjorde jeg da jeg passet, enda makker hadde vist 18/19 poeng og spartilpass. Jeg burde selvsagt 
ha spurt med 4NT som hos oss er spørsmål etter ess. Etter mye om og menn og dyp tankearbeide burde vi 
med vårt system ha funnet fram til storeslem, men det er en annen historie. 
 
Meldingene burde gått som følger 
 
Øst     Sør     Vest     Nord 

1♦️    1♥️     1♠️      2♥️ 

4♥️     P         5♣️       P 

5NT    P         7♠️ 

 

4♥️ - førstekontroll i hjerter og sparstøtte. Spar er altså trumf. Her har motparten meldt og støttet hverandre i 

hjerter så makker er garantert renons i hjerter, spesielt siden jeg jo selv har 4 kort hjerter. Makker meldte 
heller ikke 4 kløver. Dette ville vært førstekontroll i kløver, enten ess eller renons. Så da vet jeg at makker 
benekter dette. 
 

5♣️ - vi deg enten kløver ess eller renons i kløver. Min melding 1♠️ viser minst 5 spar og 6+ poeng. Om jeg 

har 4 kort spar ville jeg ha doble, såkalt negativ dobling. På tross av at makker vet at jeg kun trenger å ha 
mere enn 6 poeng presser han oss minimum til utgang 4 spar. Makker må ha en kjempesterk hånd i 
sparkontrakt. Da er det viktig for meg å være med på slemforsøket. Jeg har jo meget gode kort nå med 
ess/konge i trumf samt ess i kløver hvor makker mangler førstekontroll. 
 
5NT Det eneste makker nå lurer på er om hvilke topphonnører jeg har i trumf. 
 

7♠️ Smil om munnen, jeg har både ess og konge i trumf. Vel, smilet stivnet på mine lepper da jeg ble 

spillefører i 4♠️. På den annen side fikk vi noen gode systemdiskusjoner. 

 
Bare så det er nevnt bruker Per og jeg en italiensk variant av cuebid som ville gitt et annet meldingsforløp. 
Med litt mere tankevirksomhet burde kontrakten blitt den samme. Summa summarum, etterpåklokskap er 
enkelt. 

 

 

              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


 


