
                                                                                                                                www.nesoddenbk.com 
                     Klubbens konto: 5083.05.86633           Org. nr: 991 436 499 

 Nesodden bridgeklubbs Vipps: velg ”betal for varer” → 122976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Spilling kl. 18:15 på Samfunnshuset 

   

 

                   

  

A. Haaland A. Olsson  M.L. Fremstad R. Sjødal     T.E. Granum T. Robberstad   

 STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022 
  

 
 

VI SPILLER PÅ SAMFUNNSHUSET MED START KL 18:15 
 

 Fra redaktøren 

 
Nok en post-corona oppmøterekord! Denne gangen med hele 6 bord i B og de samme 7 1/2- bordene i A. 
Som sist blir det spilling i hvert sitt klasserom for A og B, men det er ikke helt sikkert hvilket av de andre 
klasserommene i 1. etasje som vil bli brukt. 
 
Vi spiller simultanturnering i A som betyr at vi sammenligner oss med resultatene fra mange andre klubber 
rundt omkring i landet. Siden det må spilles 24 spill vil det antageligvis ikke bli simultansammenligning i B. 
 
 

 Resultater fra klubbkvelden 

     
Denne gangen ble det en ganske klar seier til Rolf og Yngvar foran Arild og Per med Sofie og Elisabeth på 
3. plass. 
 

 
 
I B-puljen vant Stein og Terje med sterke 66% foran Olav og Tor Audun som var like bak. Litt lenger bak 
kom Per Olav og Asbjørn på 3. plass. 
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 Terminliste høsten 2021 

 

 



 Informasjon etter møte i rekrutteringsutvalget 

 

NYTT OM OG FRA «B-gjengen» 
Hele seks bord i B sist tirsdag, og det ble spilt flere spill – så nå fungerer rutinene mye bedre, og det er mer 

spilleglede. Det er veldig inspirerende for hele klubben!  

B-gruppa har eget rom og en egen turnering i morgen også. Og i morgen skal vi sørge for at dere har kaffe og 

brus nærmere der dere spiller! 

Kurs for å lære mer: Vi hører at en del av dere ikke er så trygge på å spille, og synes dere trenger mer 

opplæring før dere kan spille. Vi har en oppfordring: Kom og spill i klubben likevel – selv om dere ikke 

synes dere gjør det bra!! Den beste måten å lære mer på, er å spille mer – både i klubben, og på kurs. Denne 

uka setter vi i gang med opplæring på torsdag (23/9)  kl 18-20 – der vil vi spille noen av spillene fra tirsdag, 

om igjen. Det er når dere spiller disse spillene to ganger, at dere lærer mer! Meld dere på til Per Watz: 

per@watz.no, eller telefon 90885597. Vi kjører samme opplegget hos Stein Schrøder onsdag 22/9 kl 14.30 – 

16.30 – meld dere på til steinschroder@hotmail.com eller telefon 48300840. 

Vi vil gjerne at dere tar kontakt med oss og sier hva dere trenger å lære, og når det passer for dere å ha en 

sesjon med en av våre bridgelærere, så skal vi strekke oss så langt vi kan. 

Læring på nett: Det fins mange muligheter for å lære mer på egen hånd. Se https://www.bridge.no/Laer-

bridge/Laer-bridge-selvstudium 

 

Våre to verdensmestere, Sofie Sjødal og Agnethe Hansen Kjensli har laget et minibridgekurs med en serie på 

9 korte leksjoner: https://www.youtube.com/watch?v=UVvyyfSpBNc&t=361s 

Kommunikasjon – over til epost: Stein og Mai Lis har fulgt dere opp tett de siste ukene ved å ta kontakt på 

telefon og sms. Dette er arbeidskrevende – og vi håper nå at vi kan gå over til epost for å holde kontakten og 

sørge for at dere får makkere, samtidig som vi kommer til å fortsatt også ha kontakt med noen på telefon og 

sms når det trengs. MEN det betyr at vi trenger deres epostadresser – vennligst send til Stein, så vil vi lage en 

spesialgruppe for B-gjengen, og sende dere en mail hver mandag.   

Fadderturnering: Tirsdag 28. september skal vi spille fadderturnering – det vil si at dere får spille med en 

erfaren spiller fra A-pulja hele kvelden, om dere vil. Det er en fin anledning til å lære! Meld dere på lista som 

går rundt mens dere spiller i morgen, så vil vi matche dere med en spiller vi tror passer for dere. Om dere helst 

vil spille med deres vanlige makker, er det også helt greit.  

Basis system: Vi holder på å utvikle et enkelt basissystem som vi vil tilby dere, og som kan være grunnlag for 

spilling i fadderturneringa (og i spillinga framover). Dette blir et «skjelett» som dere kan legge til det dere vil 

av meldinger dere allerede bruker. 

For at alt skal flyte godt i B ber vi om at dere gjør følgende i morgen: 

• Har du makker? Kom senest kl 18.10, og sett dere ved et bord. 

• Har du ikke makker? Si fra til oss i Rekrutteringsutvalget: Stein (tlf 48300840), Ane (90733742), 

Per (90885597), Mai Lis (91161875) eller Tor Erik (40231282) før kl 13 på tirsdag, så finner vi en 

makker til deg. 

• Du kan også møte opp alene kl 18 – da kan vi ikke garantere makker, men gjøre vårt beste for å finne 

en makker, og du vil i hvert fall få spille en del av tida. 

• I turneringa: 10 min pr spill, 30 min pr runde: Vi vil gjøre vårt for å holde tida, slik at vi får spilt 

flere spill og få mer flyt i spillinga.  

• Vi spiller til klokka 21 for de som vil ta tidlig kveld, de andre kan spille til 22.30 

Bridgebøker til salgs: Vi kommer også i morgen til å ha et par enkle bridgebøker til salgs – en er om 

meldinger, den andre om spilleføring. De koster 60kr pr stk, og anbefales virkelig! 

 

Velkommen til spilling i morgen! 

 

 

 Ski Bridgeklubb 

 
De begynte å spille igjen torsdag 19.8. og vil ha spilling hver torsdag fremover. Det er forhåndspåmelding på 
bridge.no (https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/14582). 
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Torsdag 16.9. spilte de en vanlig parturnering med 8 par. 
 

 
 
Roar var den eneste fra Nesodden som deltok denne gangen. Det ble veldig jevnt men seieren gikk til 
Andreas og Per. 
 
 

 NM for klubblag:  

 
Klubben oppfordrer alle til å bli med i NM for klubblag. Man er garantert å få spille to kamper. Dersom begge 
lagene er enige, kan man spille på Realbridge. Påmeldingsfrist er 9. oktober. 

 

 Seriemesterskapet: 
 
Helgen 6.-7. november, og 12. – 13. februar vil det bli arrangert seriemesterskap for 3. og 4. divisjon. Det er 
bare å melde seg på med lag for 4. divisjon. Fristen her er i utgangspunktet 25. september. 
 
Lagbridge er gøy! 
 

  



 Ryddeliste: 
 

 


