
 

 

 

 

Velkommen til ny sesong 2016-17! 

 

Blommenholm Bridgeklubb ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til ny sesong. 

Vi har spillekveld hver tirsdag (unntatt i skolens ferier) kl 1830 i kantinen på Hosletoppen skole. Se 

kart. Spilleavgiften er kr 100 pr kveld som også dekker klubbkontingent. Resultater legges ut på 

hjemmesiden, normalt samme kveld.  

  

Vi har nå lagt ut programmet for sesongen 2016/17. Vi har gjort noen justeringer og håper dere blir 

fornøyd. Innspill mottas med takk.  

De viktigste endringene er: 

- Ikke lenger A og B-pulje. I stedet to tilbud: En pulje hvor man spiller 2-4 kvelder hvor man 

forplikter seg til å stille (eller skaffe vikar) alle kvelder. Man spiller rundt så langt man rekker.  

For de som ikke vil binde seg til flere kvelder blir det hver tirsdag en en-kvelds turnering. Så 

langt det er praktisk mulig vil vi tilstrebe å ha premieutdeling for denne samme kveld. For 

turneringer over flere kvelder vil vi tilstrebe å ha premieutdeling siste spillekveld.  

- Vi vil prøve en turnering med Imps across the Fields (hvert spill har mye større utslag i 

scoren). Vi vil også ha en turnering med lagkamp. 

- Normalt vil vi ha 3 spill i runden. I noen turneringer vil vi ha 4 spill i runden og i Asker og 

Bærums mesterskapet vil vi ha 5 i runden.  

 

NBF har utarbeidet noe de kaller «bridgevettregler». Reglene handler om hvordan man bør 

oppføre seg. Link disse finner du her: 

http://www.bridge.no/Laer-bridge/Rekrutteringsportalen/Bridgevettregler 

NBF har også et initiativ hvor man skriftlig bekrefter å følge etiske regler. Disse regler er foreløpig 

på diskusjonsplanet. Styret tenker at vi i løpet av høsten bør ha en diskusjon hos oss også om 

dette. 

 

Et problem i de aller fleste klubber er å finne en fornuftig balanse i forholdet mellom etablerte 

spillere og de som ikke er så etablerte. Det som tidvis skjer er at de etablerte blir så 

konkurranseorienterte at de blir for engasjerte. Andre ved bordet kan synes det blir i overkant, 

men når man er engasjert så ser man det ikke selv. En metode som har vært forsøkt er at det 

innføres en felles enighet om å stoppe i tide. Da skal det være nok at en ved bordet (makker eller 

motspiller) sier NESTE så avslutter man direkte og går videre. Styret oppfordrer de enkelte 

makkerpar til å tenke gjennom et slikt forslag.  

 

Olav Steinnes i styret er ansvarlig for rigging/rydding. Han kommer til å organisere dette slik at 

alle vil få ansvar i løpet av sesongen. Kveldsansvarlig  må komme ca 18.10 og bli igjen for rydding 

etter spillingen. Har du mulighet (en eller flere kvelder) for noe av dette, så ta kontakt med Olav 

på e-post:  osteinne@online.no 

 

Protestfristen er 5 minutter etter siste spill i turneringen. Alle oppfordres til å sjekke slippen 

etter hver runde slik at eventuelle feil kan rettes fortløpende. 

 

Styret tar gjerne mot innspill. Kontaktinformasjon til styremedlemmene finner du her: 

http://www.bridge.no/Laer-bridge/Rekrutteringsportalen/Bridgevettregler
mailto:osteinne@online.no


http://bbkbridge.com/om-oss/styre.html 
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