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VI SPILLER PÅ REALBRIDGE - START KL 18:15 
 

 GODT NYTT ÅR!  

 
Jeg håper alle har hatt en fin juletid selv om den sosiale omgangen har vært begrenset. Vi starter opp igjen 
med spilling på Realbridge nå på tirsdag 4.1. Vi kommer overveiende sannsynlig å spille på nett ut januar, 
men vi får håpe det normaliserer seg i februar. 
 
Jeg håper mange har lyst til å spille på Realbridge og dette er selvfølgelig også åpent for dere som spiller i B. 
 
For deg som ikke har spilt på Realbridge før anbefaler jeg å lese gjennom denne bruksanvisningen først: 
https://realbridge.online/no/bruksanvisning.html 
 
Klikk på lenken under for å gå til selve turneringen: 

https://play.realbridge.online/de.html?p=220104129833&q=PL1l7O3DzE9O7w 
 
 

 Resultater realbridge     

 
Den amputerte julebridgen ble vunnet av Sofie og Elisabeth foran Dag og Svein med Marianne og Jan på 3. 
plass. 
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 Nybegynnerkurs utsatt 

 
Oppstart av nybegynnerkurset er utsatt til mandag 7. februar. I Rekrutteringsutvalgets møte i dag besluttet vi 
at det blir for tidlig å starte kurset 17. januar, siden myndighetene først kommer med nye anbefalinger om 
hvor mange som kan møtes, den 14. januar. 
 
Vi planlegger å gjennomføre basiskurset hver mandag fram mot påske, og ha et par oppfølgingskvelder etter 
påske. Per Watz er kursleder, med Stein Schrøder og Tor Erik Granum som assistenter, og Mai Lis 
Fremstad som ansvarlig for den digitale delen.  
 
Så langt har 40 personer skrevet seg på en liste over interesserte i kurs, og vi regner med at minst 
halvparten dukker opp på kurs! 
 
Vi kommer til å trenge flere veiledere til kurset, og oppfordrer flere spillere fra B-gruppa til å bli med 
og hjelpe kursdeltakerne - samt kanskje friske opp egne kunnskaper! 

 

 

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! Ta kontakt om du 

vil kjøpe en bok – vi får nytt lager med bøker i mellomjula. 

 

 

 Auksjonsturnering 

 
Som nevnt i en bulletin like før jul avholdt Helgeland Juniorbridgeklubb den 2. januar en auksjonsturnering 
hvor mange verdensstjerner var med for å støtte juniorarbeidet.  
 
Totalt kom det inn utrolige 200 000 kroner på auksjonen og den som ble solgt for den høyeste summen var 
Zia som gikk for 10 000 kroner.  
 
Det var Missklikk BK som kjøpte ham og flere andre spillere og loddet ham ut igjen til en av de som deltok på 
romjulsbridgen de arrangerte. Missklikk BK er en ren internettbasert bridgeklubb og har satt av 5 kroner fra 
spillavgiften som skal gå til juniorarbeidet i Norge. Dermed hadde de fått inn en del penger som de da valgte 
å bruke på denne måten. 
 
Utrolig nok var Elisabeth så heldig å vinne spilling med Zia, noe som definitivt må kunne kalles en once-in-a-
lifetime opplevelse! De gjorde seg på ingen måte bort og endte totalt på 2. plass i A-finalen etter å ha ledet 
da to runder gjenstod. 
 
Du kan lese mer om turneringen her: 
https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/GeOs-blogg/Flott-auksjonsturnering 
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Hvorfor spiller vi bridge? 
En serie medlemssmil fra Nesodden Bridgeklubb (1) 

 

 

                              
Stein Schrøder: «Jeg er hekta på Bridge!  

Å få til noe sammen med makker er gøy!» 

Sofie Sjødal: «Bridge er veldig sosialt –  

og man blir aldri utlært!» 

                                    
Karin Oppegård:  

«Bridge er gøy og utfordrende –  

særlig når makker og jeg overgår oss selv!» 

Per Valla:  

«Bridge er morsommere enn poker – mer sosialt enn 

sjakk!» 

 

 

 


