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VI SPILLER PÅ REALBRIDGE - START KL 18:15 
 

 Fra redaktøren 

Nå som samfunnet har åpnet opp betydelig, og det igjen vil være mulig å samles i større forsamlinger, så vil 
vi starte opp igjen med live spilling fra og med tirsdag 15.2. Denne tirsdagen vil det bli fortsatt bli spilling på 
Realbridge siden vi ikke rakk å få alt klart i tide. Særlig siden undertegnede har vært i karantene i en uke på 
Tenerife. 
 
Nybegynnerkurset startet i kveld opp på Nesodden VGS. Les mer i artikkel under! Jeg må bare nok en gang 
berømme den fantastiske innsatsen rekrutteringsutvalget legger ned!! 
 
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/df.html?p=220208122492&q=PLblss8H6g8SM2 
 

 Resultater realbridge     

 
Det ble en veldig jevn turnering denne kvelden med mange som var nær seierspallen. Helt til topps gikk til 
slutt Atle og Jan-Ove foran en delt andreplass for Atle/Yngvar og Ane/Hans. 
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 NM Klubblag 

 
Nesodden BK 1 (Agnethe og 3xSjødal) trakk Hamar BK 1 med Lars og Harald Eide/Dag Tore og Jan Olav 
Røseng. Nesodden kan ikke sies å være favoritter, men man kan jo håpe på en reprise fra 2019 turneringen! 
 
Kampen spilles 9. februar. 
 

 Realbridge Online lag 

 
Nesodden BK stiller med to lag i eliteklassen og de skal begge få mange gode lag å bryne seg på. 
 

 
 

 
 
https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/RealBridge-online-lag-2022 
 
 

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen» 

 

Vårt tredje nybegynnerkurs begynte på Nesodden Videregående Skole i kveld med 8 deltakere (tre var 

syke) og med Per Watz i førersetet og hele Rekrutteringsutvalget til stede:  

Per får god hjelp av Tor Erik Granum som med-lærer og Mai Lis Fremstad som ansvarlig for den digitale biten. Stein 

Schrøder og Ane Haaland stilte som hjelpere. I tillegg stilte Einar Visnes opp som veileder. 

Etter Pers innledning tok Ane over og kjørte to spill fra Minibridge for å introdusere noen hovedprinsipper: 1. Telle 

poeng individuelt og for makkerparet, og finne ut hvilket par som har flest poeng og dermed blir spillefører og 

blindemann. 2. Her stresser vi samarbeidet mellom makkere – bridge er et samarbeidsspill! 

https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/RealBridge-online-lag-2022


Det neste poenget er – 3. finne ut om vi skal spille med trumf, eller uten: Her gjentok vi øvelsen fra første spill – finne 

ut hvem som har flest poeng og skal bli spillefører (og blindemann), og deretter telle hvor mange kort makkerparet har 

sammen i de forskjellige farger. Har de 8 kort eller flere til sammen i en farge, skal de spille med denne fargen som 

trumf.   

Disse hovedprinsippene tar vi med oss videre gjennom hele kurset.  

Per introduserte så selve meldedelen – ved å «oversette» prinsippene til meldinger. Vi spilte fra kapittel 1 i 

meldeboka, og diskuterte meldinger og spilleføring.  

Da er alle våre kurs godt i gang, og vi har i alt 27 deltakere på kurs: I Bjørnemyrcellene til Stein er det åtte deltakere, 

og det samme i Fjellstrandcellene hos Ane. Alle kursene går over åtte uker. 

Vi har også flere personer «i kulissene» som har spilt bridge før og som er på veg tilbake til bridgebordet etter mindre 

«intervensjoner» for å friske opp kunnskaper og meldinger. 

 

REALBRIDGE fortsetter 

Mange av spillerne fra «B-gjengen» har fått innføring og opplæring i å spille RealBridge på nett. Vi har hatt flere små 

«praksisturneringer», og flere har prøvd seg på klubbkveldene og på andre turneringer.  

Vi er også i gang med å utforske om/hvordan vi kan lage et turneringstilbud for dere som spiller i B-gruppa, og andre 

ferske spillere som har max ruternål. Vi kommer tilbake til dette. 

For dere som vil informere dere mer om Realbridge: 

• Basis: På Nesoddenbk.com ligger en god instruksjon om hvordan bruke dette verktøyet: 

https://realbridge.online/no/bruksanvisning.html 

• Individuell opplæring: Mai Lis har tilbudt alle som spiller i B direkte individuell veiledning om hvordan spille på 

RealBridge. Flere spillere har vært hjemme hos henne og fått opplæring;  

• Opplæring av Rekrutteringsutvalget: Sofie har lært opp flere til å lage turneringer på RealBridge; 

• Praktisk utprøving: Ane har laget og gjennomført 1-bords praksisturneringer slik at fire eller åtte spillere har 

kunnet prøve seg på å spille praktisk, med sitt eget utstyr, og løse (noen) problemer mht lyd, bilde, 

kommunikasjon og gjennomføring av spill. De fleste har konkludert med at dette er enkelt å lære!  

• Flere som vil lære? Om noen som ikke har prøvd seg ennå er interessert – ta kontakt med Mai Lis eller Ane. 

Vurdering av ny pulje for ferske spillere 

En utfordring for klubben (og for de fleste andre klubber) er å gjøre overgangen fra kurs til klubb enklere for spillere 

som kan «reglene» i bridgen, men som trenger mer tid på hvert spill – og blir stressa av å spille fort og å spille mange 

spill. Mange spillere vil også gjerne ha mer tid til å diskutere spill enn det vi kan få til i den vanlige B-pulja. Etter hvert 

vil de da kunne bygge opp mer trygghet i spillinga, og bli klare til å ta del i de vanlige turneringene. 

Klubben vurderer nå om vi skal begynne med en C-pulje for spillere som vil ha mer tid til å spille, og til å snakke om 

spillene etter at de er ferdige. Det vil ikke være mulig å bruke bridgemate og å få resultater av spillinga, men vi vil finne 

andre løsninger på å finne og kunne diskutere «fasit» for spillene.   

 

Aktiv og spennende læring for nybegynnere 

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

minibridge. De koster 100 for meldeboka og 60kr for minibridgeboka, og anbefales virkelig! Vi bruker meldeboka i 

nybegynnerkursene vi er i gang med. 

Se også NesoddenBK.com for lenker til videoer for opplæring. 

Artikkel om rekruttering på Nesodden på NBFs sider 

Nesodden BK har hatt fokus på re-rekruttering av tidligere medlemmer og ny-rekuttering til klubben i hele høst. Se 

artikkel om hva som har skjedd, og om kommende nybegynnerkurs:  

https://realbridge.online/no/bruksanvisning.html


https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/35-paameldte-til-nybegynnerkurs.-Hvordan 

 
 

 Etikktema fra NBF: Hva kan blindemann gjøre 

 
Blindemanns oppgave er først og fremst å spille kortene sine etter instruks fra spillefører. Han/hun 
kan ikke på noen måte forsøke å påvirke spillet/hjelpe makker, men skal forholde seg helt rolig og 
spille de kortene det blir gitt beskjed om. 
 
Hvis spillefører ikke følger farge, kan blindemann spørre om makkeren ikke har noe kort i den spilte 
fargen, og på den måten hjelpe spillefører til å unngå og revokere. Blindemann kan IKKE spørre 
motspillerne om det samme. 
 
Blindemann kan forsøke å forhindre enhver uregelmessighet, som f.eks. å si fra (til både makker og 
motspiller) at de ikke har utspillet – hvis han/hun ser at vedkommende er i ferd med å spille ut et 
kort utenfor tur, eller si fra til spillefører om når han/hun markerer et stikk feil. Men det må skje på 
det tidspunkt feilen skjer – blindemann kan ikke si fra om at tidligere stikk er markert feil underveis i 
spillet, da dette kan være en måte å hjelpe spillefører til å velge riktig spilleplan. 
 
Blindemann kan ikke påpeke en uregelmessighet under spillet (revoke/utspill utenfor tur osv), men 
kan som sagt forhindre feil som nevnt ovenfor. Blindemann kan heller ikke tilkalle turneringsleder 
under spillet. 
 
Som blindemann har man ikke lov til å se på kortene til verken makker eller motstanderne. Selv om 
det kan være spennende å vite hvordan kortene er fordelt er det altså ikke lov. 
Etter at spillet er fullført har blindemann de samme rettigheter som ellers, og kan påpeke 
urettmessigheter som har skjedd underveis i spillet – og tilkalle turneringsleder. 

https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/35-paameldte-til-nybegynnerkurs.-Hvordan


 
 


