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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2019-2020 

 
 

KLUBBMESTERSKAPET KVELD 2. SPILLESTART 18:15 
 

 Fra redaktøren 

 
Det ble spilt finale i NM for klubblag med start forrige torsdag, og siden det var live kommentering via 
youtube, fikk man mulighet til å følge med mens dyktige spillere kommenterte. Sofie var en av de som var 
med og kommenterte en del av kampene. Det er utrolig lærerikt å se på, og gir et innblikk både i hvor hardt 
det generelt meldes, og hvordan toppspillerne tenker. 
 
For øvrig var det Bergen Akademiske som vant suverent med to Oslolag fra Topbridge på 2. og 3. plass. 
 
Det er fortsatt mulighet for å melde seg på til NM for klubblag 2021 som spilles deles over nett. Men det 
haster siden påmeldingsfrist er onsdag 21.oktober. 
 
 

 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. 

15. ENHVER ER SELV ANSVARLIG FOR Å VURDERE SIN EGEN HELSESITUASJON. Hør med legen 
om det er tilrådelig. 
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16. BLI HJEMME dersom du har antydninger til symptomer på Covid-19 (Råd fra FHI). 

 

 Resultater fra første kveld i klubbmesterskapet 
 
Atle og Jan Ove fikk en god start på klubbmesterskapet, men en forholdsvis klar seier. Elisabeth og Sofie kom deretter med Finn og 
Kåre på en 3. plass. Siden det er de 3 beste kveldene som teller er det ingen grunn til å fortvile med et dårlig resultat denne første 
kvelden. 
 
 

 
 
De første 24 spillene var også del av en simultanturnering, og Atle og Jan Ove kom her på 15. plass av nesten 200 par. 
 

 
 
  

Plass Navn Klubb Poeng %

1 Lars Erik Thomassen - Roger Berg Kolbotn BK 840 68,62

2 Kristian Barstad Ellingsen - Olav Ellingsen Sortland BK 796 67,64

3 Jan Føyner - Per Flatabø Soon BK 758 66,8

15 Atle Jacobsen - Jan Ove Stenehjem TopBridge BC - Nesodden BK 453 60,04

31 Elisabeth Græsholt Sjødal - Sofie Græsholt Sjødal Nesodden BK 346 57,67

35 Arild Olsson - Per Willy Watz Nesodden BK 320 57,09

39 Finn Leiang - Kåre Bjerke Nesodden BK 309 56,85

48 Per Valla - Kurt Olaussen Nesodden BK 252 55,59

52 Karin Margrete Oppegård - Ragnhild Evju Olsson Nesodden BK 238 55,27

79 Anne Gullie Falkenberg - Simon Bjørnstad Nesodden BK 94 52,08

91 Marianne Fosaas - Svein Burkeland Nesodden BK - Drøbak BK 35 50,78

101 Atle Hjort-Larsen - Kenneth Johansen Nesodden BK 3 50,07

106 Rolf Sjødal - Yngvar Lepperød Nesodden BK -23 49,49

116 Paul Næverlid - Øystein Deschington Nesodden BK -91 47,98

121 Dag Valla - Svein Kaarød Nesodden BK -108 47,61

127 Ane Elisabeth Haaland - Roar Larsen Nesodden BK - Ski BK -138 46,94

164 Nico Keilman - Kristoffer Hellum Nesodden BK -341 42,44

181 Arne Maus - Frank Hansen Nesodden BK -493 39,07

196 Mai Elisabeth Fremstad - Anne E. S. Enger Nesodden BK -856 31,03

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


 Resultater Ski Bridgeklubb 

 
Ski har startet opp igjen spillingen og resultatene fra sist torsdag ble som følger: 
 

 
 
Det var kun fra Agnethe og Sofie fra Nesodden som deltok og de endte på en grei delt 3. plass. 
 

 Ryddeliste 

 

 
 
  



 Ukens spill: 

 
I spill 18 kom et morsomt spill med et godt poeng i spilleføringen: 
 

 
 
Ruter ut var det mest ubehagelige å få siden man kan ikke da lenger prøve å godspille sparen for et 12. 
stikk. Men det er ingen fare på ferde med kontrakten. I de fleste tilfellene har man 6 kløverstikk og 5 andre 
stikk for 11. Av den grunn er det ingen grunn til å lasjere mer enn 1 gang med ruter ut, siden du så godt som 
alltid allerede har elleve stikk. 
 
Akkurat her sitter det ekstremt gunstig med DJ i begge majorfargene i øst. Og dermed er det mulig å få 13 
stikk, men i lengden vil det lønne seg å gi bort det første stikket dersom man får ruter ut. Men før man 
begynner på kløveren bør man ta ess, konge i spar og hjerter ess. Det vil nå være en del skvissituasjoner 
som kan oppstå og akkurat her vil det se noe slikt ut når den siste kløveren tas. 
 

 
 
Øst kan ikke lenger holde både spar og hjerter. 

 

 

 



              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


 


