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 Ski BK's NM-side  
         

 

INNHOLD NM-sidene:

 

 

 

Spillene til finalen 
er sponset av 

Østfold&Follo 
krets av NBF 

NM-finale for klubblag  

4.-7. mai 2005

 

 

Takk for oppmerksomheten!

 

Under de hektiske NM-dagene på Ski har over 15 000 besøkt vår 
hjemmeside. Vi vil takke alle titterne og håper vi har lykkes i å gi 
dere den ønskete informasjon..(Les hele saken)

 

Årets norgesmestre for klubblag: 

Sortland BK

Vår hovedsponsor:

Andre støttespillere: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

file:///C|/Documents and Settings/Paal Fondevik/Skrivebord/1/TMPhz5bzrr29r.htm (1 of 6)19.12.2005 15:44:52

http://www.skibridgeklubb.no/index.htm
http://www.skibridgeklubb.no/Hovedsider/Terminliste.htm
http://www.skibridgeklubb.no/Hovedsider/Styret.htm
http://www.skibridgeklubb.no/Medlemmer.asp
http://www.nbfdata.org/krets/mesterp_klubb.asp?Klubbnummer=269
http://www.skibridgeklubb.no/Resultater.asp
http://www.skibridgeklubb.no/Hovedsider/referater.htm
http://www.skibridgeklubb.no/Hovedsider/Artikler.htm
http://www.skibridgeklubb.no/Hovedsider/Sytemtips.htm
http://www.skibridgeklubb.no/Hovedsider/Innbydelser.htm
http://www.skibridgeklubb.no/Hovedsider/makkerlos.htm
http://www.ski.no/Category.aspx?CategoryID=16
http://www.skibridgeklubb.no/index.htm
http://www.skibridgeklubb.no/NMlag/Undersider/Ski%20BK%20historie.htm
http://www.skibridgeklubb.no/NMlag/Undersider/tidsplan2.htm
http://www.skibridgeklubb.no/NMlag/Undersider/Bulletiner.htm
http://www.skibridgeklubb.no/NMlag/Undersider/kampoppsett.htm
http://www.skibridgeklubb.no/Turnering/default.asp?Fil=nmlag
http://www.skibridgeklubb.no/NMlag/Undersider/deltakendelag.htm
http://old.bridgefederation.no/Historikk/NMklubblag.htm
http://online.bridgebase.com/
http://www.skibridgeklubb.no/NMlag/Bulletiner/TakkForOppmerksomheten.pdf
http://www.nordialog.no/
http://www.nordea.no/


NMlag

F.v: Olav Ellingsen, Håkon Arild Bergsrud, Pål T. Fondevik og Sigve 
Smørdal

 

 

Ski bridgeklubb vil takke Norsk Bridgeforbund for at 
vi fikk arrangere Finalen for NM klubblag 2005 her i 
Ski. Det var en flott start på feiringen av vårt 75-
årsjubileum, som vil avsluttes med en båttur og 
turnering til høsten.

 

Vi takker alle spillerne i finalen for eksemplarisk 
opptreden både ved bordene og  i det sosiale lag. Vi 
håper at dere har vært fornøyd med gjennomføringen 
av selve turneringen og oppholdet ellers.

 

Vår tildelte hovedoppgave var å legge forholdene til 
rette for å kåre Norgesmestrene for klubblag 2005. Ski 
Bridgeklubb gratulerer Sortland Bk som vinnere av 
NM for klubblag 2005. 

 

Olav Hjerkin 
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leder

7.mai:

Vi gratulerer Sortland med NM-tittelen i årets NM 
for klubblag, 

5 VP foran Sunndalsøra.  Skien og Moss havnet på 
samme VP men Skien gikk foran på kvotient: 1,09 

mot 1,08!!!!

 

Butler'n er underveis!

 

 

Halvtidsresultater kamp 7:

Sunndalsøra - Moss 42- 14

Skien - Sortland 21 - 39

Gjøvik/Vardal - Førde 40 - 42

Heimdal - Ski 77 - 18

OBS! Det var Gjøvik/Vardal som vant 16-14 mot 
Ski!!

 

Runde 6 er ferdigspilt og resultatene publisert.

Sortland leder med 10 VP på Moss og Sunndalsøra 
på delt 2.plass.....

Andre halvrunde kamp 6 er igang. Moss - Heimdal 
på BBO
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Litt mageproblemer hos noen men men.....

 

6.mai: 

 

Butler for 1.halvrunde kamp 6 er registrert

 

Halvtidsresultater kamp 6:

Førde - Skien 14 - 57

Sortland - Sunndalsøra 60 - 40

Moss - Heimdal 49 - 58

Ski - Gjøvik/Vardal 28 - 41

 

 

Fortsatt jevnt i toppen! Kun 12 VP skiller de 4 første lagene. 

 

Alle resultater  er publisert!

 

Butler etter 1.halvrunde kamp 5 er publisert!

 

Da er vi oppe og går igjen.. Beklager avbruddet!
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Halvtidsresultat kamp 5:

 

Heimdal - Sortland 37 - 28

Sunndalsøra - Førde 44 - 56

Skien - Gjøvik/Vardal 21 - 83

Moss - Ski 43 - 46

 

Korrigert butler etter kamp 4..

Mye imp i sving og noen overraskelser i runde 4!

Kamresultatene er lagt ut, butler kommer om litt...

Halvtidsresultater kamp 4:

Gjøvik/Vardal - Sunndalsøra 39 - 53

Heimdal - Førde 35 - 61

Sortland - Moss 25 - 27

Skien - Ski 77 - 38

 

Appellen mellom Førde og Sortland er avgjort: Lovutvalget har 
gitt Sortland medhold og dette medfører at resultatet endres fra 
13-17 til 11-19. 

Sortland - Moss  overføres nå direkte på BBO

 

For den årvåkne som har regisrert en feil i butlerresultatet så er dette 
nå rettet!
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5.mai:

Moss er gått til tet etter 3 runder

 

Resultatene for kamp 3 er lagt ut på resultatsiden

nå også med butler!

 

5.mai:

Sunndalsøra alene på topp etter to runder!

Resultat både for lag og butler er ferdig

En appell er innlevert, kan endre resultatet

4.mai:

Sunndalsøra og Førde med full "pott" etter første runde!

Klikk "Resultater" knappen til venstrefor å se stillingen!

Nå også med stensiler og butlerstilling!!
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