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 STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022 
  

 
 

VI SPILLER I KANTINEN PÅ NESODDEN VGS MED START KL 18:15. 
 

 Fra redaktøren 

 
Vi fikk heldigvis låne to klasserom på skolen slik at det ikke ble altfor trangt. Forhåpentligvis vil vi stort sett ha 
mulighet til å spille i kantinen og vi fortsetter andre kveld av klubbmesterskapet i kantinen med en A- og en 
B-pulje. 
 

 Stand på Tangensenteret 30. oktober 

 
Klubben skal ha stand på Tangensenteret for å spre mer informasjon og kunnskap om klubben, lørdag 30. 
oktober, Vi utarbeider en brosjyre og en enkel handout ("Hva er bridge"). Rekrutteringsutvalget står bak 
dette, sammen med styret. 
 
Til dette arrangementet trenger vi støtte fra dere: Vi vil ha et bridgebord der fire spillere sitter og spiller og 
prater (og er blide...), og 2-3 medlemmer som står rundt og snakker med folk som er interesserte - gir dem 
brosjyrer, og inviterer til informasjon og kurs. Vi sender rundt en list i morgen der dere kan melde dere på til 
spilling og/eller informasjon. Vi vil gjerne at dere gjør begge deler, slik at folk på senteret får se så mange 
som mulig av medlemmene i aksjon. 
 

 Resultater klubbmesterskapet     

 
Den første kvelden var det Atle & Atle som gjorde det best og vant med solide 64%. Rolf og Yngvar kom 
noe bak med 61%, mens Finn og Roar kom et stykke bak der igjen på 3. plass. Men selv for de som kom 
dårlig i gang er det gode muligheter siden det er kun 3 av 4 kvelder som teller sammenlagt. 
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Dette var samtidig også en simultanturnering med over 300 par fra hele landet. Her telte kun de første 24 
spillene. 

 

 
 
I B-puljen ble det nok en gang en klar seier til Stein og Terje med Asbjørn og Per Olav på 2. plass. Like bak 
kom Ole og Roger på 3. 
 

 
 
 

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen» 

 

Nå er vi begynt å komme inn i en slags rutine i B – makkere finner hverandre, folk sier fra til Stein når de 

trenger makker, og noen sier fra om behov de har. Og vi har 4-5 bord, og dette synes vi er veldig bra. 

 

I morgen kveld spiller vi kveld 2 av Nesoddmesterskapet, og vi spiller i to grupper.  Mesterskapet går over 

fire kvelder, der de tre beste resultatene teller. 

 

I B-gruppa spiller vi igjen 21 spill, og det kan være at klokka blir litt senere enn 21. Fint å kunne få opp farten 

på spillinga noe, så vi er ferdige litt tidligere enn sist. Vi vurderer å innføre at par som ikke har begynt på det 

siste spillet Når det er fem minutter igjen av runden, må stå over dette spillet. Dette er en ordning som også 

gjennomføres i A-pulja for å holde farten oppe. 

 

Opplæring – på kryss og tvers 

 

I kveld, mandag 18. oktober, har vi fortsatt opplæringen i små cellegrupper. Stein og Ane har en gruppe hver 

med 4 personer, og Stein har en ny gruppe på onsdag. Vi kjører denne modellen en tid framover for å få mer 

innsikt i hva behovene hos de enkelte medlemmene er, og hvilke opplæringsformer som passer best. Det 

Plass Navn Klubb %

18 Rolf Sjødal - Yngvar Lepperød Nesodden BK 61,6

44 Atle Jacobsen - Atle Hjort-Larsen TopBridge BC - Nesodden BK 58,9

73 Ragnhild Evju Olsson - Karin Margrete Oppegård Nesodden BK 55,8

103 Elisabeth Græsholt Sjødal - Ove Tautra Nesodden BK 53,9

126 Per Valla - Kurt Olaussen Nesodden BK 52,7

137 Anne E. S. Enger - Frank Hansen Nesodden BK 52,1

152 Arne Maus - Pål Wold Nesodden BK 51,1

160 Bente Westby - Tor Erik Hoel Granum Nesodden BK 50,8

178 Arild Olsson - Per Willy Watz Nesodden BK 49,9

181 Finn Leiang - Roar Larsen Nesodden BK 49,8

217 Grethe Marie Belboe - Narve Granøien Nesodden BK 47,9

229 Nico Keilman - Kristoffer Hellum Nesodden BK 47,2

292 Tormod Reppe - Kåre Bjerke Nesodden BK 43,1

296 Ane Elisabeth Haaland - Hans Vigmostad Nesodden BK 42,6

298 Svein Kaarød - Dag Valla Nesodden BK 42,5

301 Anne Gullie Falkenberg - Simon Bjørnstad Nesodden BK 41,9



virker foreløpig som om denne formen kan bidra til en mykere overgang mellom kurs og klubb – det er jo her 

de fleste nye spillerne dropper ut. 

 

Har du lyst til å lære mer – så meld fra til en av oss i rekrutteringsutvalget (Stein, Per W, Ane, Mai Lis eller 

Tor Erik) så finner vi en plass til deg. Vi baserer oss på den grønne boka – Grunnkurs om meldingene i 

bridge. Denne kan dere kjøpe – uansett om dere går på kurs/er med i grupper: Det er en lettlest bok som kan 

bidra til å friske opp kunnskap.  

 

Samtidig kommer vi til å fortsette å aktivt invitere dere til å spille, og å ordne makkere til dere når det trengs. 

Si gjerne fra så snart som mulig om dere trenger makker. 

 

Systeminnspill: Vi fortsetter serien med relativt korte innføringer (1-2 sider) i basismeldinger her i bulletinen. 

De kan være nyttige som et grunnlag man kan bygge videre på. 

 

Kurs i motspill: Etter forslag fra en av spillerne i B lager vi nå et kort kurs i motspill, som var planlagt til 

torsdag 14. og torsdag 21. oktober. Første kveld ble avlyst da det ikke var nok påmeldte. Vi kjører kveld 2 nå 

torsdag om det er interesse. Påmelding til Per Watz, per@watz.no 

 

Bridgebøker til salgs: Vi har fortsatt et par enkle bridgebøker til salgs – en er om meldinger, den andre om 

spilleføring. De koster 100 for meldeboka og 60kr for spilleboka, og anbefales virkelig! 

 

Velkommen til spilling i morgen! 

 

 Terminliste høsten 2021 

 

 

mailto:per@watz.no


 Kieler cup høst 2021 

 

Etter en lenger coronapause var endelig Kieler cupen i gang igjen helgen som var. 31 par møttes til dyst og 

vinnere ble Odd Arne Møllersen – Egil Johs. Brekke. 

 

Beste par fra Nesodden var Arild og Roar med 9. plass. 

 

 
 

 Ski Bridgeklubb 

 
De spiller hver torsdag og det er ikke lenger forhåndspåmelding. Det er bare å møte opp.Torsdag 14.10. 
spilte de en parturnering uten noen fra Nesodden som deltok. 
 

 



 Drøbak Bridgeklubb 

 
Drøbak BK har nå tenkt å starte opp igjen. Mer informasjon kommer! 
 
 

 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: 
 
 

2 eller 3 medlemmer, hovedsakelig makkerpar, er satt opp hver tirsdag. Disse samarbeider om følgende 

oppgaver FØR spilling: 

 

• En kjøper inn eller baker en kake 

• Oppmøte kl. 17.40 
• Koke kaffe 

• Sette opp bord og stoler 

• Legge ut meldebokser og spill ved hvert bord 

• Sett frem mineralvann, kaffefløte og annet som måtte finnes i kjøleskapet på kaffebordet  

 

ETTER spilling er den som sitter NORD ved hvert bord ansvarlig for at bordet blir ryddet for meldebokser, 

kort, kopper, krus og diverse samt at bord og stoler ryddes bort.  De ansvarlige for kvelden: 

 

• Rydder kaffebord 

• Setter ting tilbake i kjøleskapet 

• Ta ut kaffegrut av kaffetrakteren 

• Ta ut stikkontakt 

• Ta med søppel ut i søppelkasse på utsiden 

 

 

DATO RYDDEANSVARLIGE 2020 Kryss for OK 

19 Okt Anne Gullie Falkenberg, Simon Bjørnstad, Mai E. Fremstad  

26 Okt Kåre Bjerke, Tormod Reppe  

02 Nov Nico Keilman, Kristoffer Hellum  

09 Nov Ove Tautra, Paul Næverlid  

16 Nov Ragnhild Evju Olsson, Arild Olsson   

23 Nov Atle Jacobsen, Jan Ove Stenehjem  

30 Nov Per Valla, Kurt Olaussen, Øystein Deschington  

07 Des Dag Valla, Svein Kaarød  

14 Des Yngvar Lepperød, Per Watz, Agnethe Hansen Kjensli  

21 Des Roar Larsen, Frank Hansen, Tor Erik Granum  

28 Des Anne Gullie Falkenberg, Simon Bjørnstad, Mai E. Fremstad  

 
 


