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 STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022 
  

 
 

VI SPILLER PÅ NESODDEN VGS - START KL 18:15 
 

 Fra redaktøren 

Da er det endelig på tide å begynne å spille vanlig bridge igjen. Vi spiller på Nesodden Videregående Skole 
fra og med i dag. Det er allerede meldt godt fremmøte i B, og jeg regner med at det er mange ellers også 
som klør i fingrene etter å begynne å spille igjen og å møte igjen mange kjente. 
 
Men som alle vet er det veldig mye smitte i samfunnet så husk på god hygiene og hold deg hjemme hvis du 
er syk. Det er ikke munnbindpåbud, men de som føler for å bruke det må selvfølgelig gjøre det. 
 
Vi spiller en vanlig 1-kveld turnering i kveld, så kommer vi snart tilbake med en terminliste for resten av 
sesongen. 
 
 

 Resultater realbridge     

 
Det ble litt tekniske problemer i starten av turneringen, men etter litt om og men ble det startet en ny 
turnering så man fortsatt fikk spilt 27 spill. Best av alle ble Nico og Kristoffer med en klar seier foran Yngvar 
og Atle med Arild og Per som det siste paret som fikk over middels! 
 
 

 
 
 

 NM Klubblag 

 
Nesodden BK 1 (Agnethe og 3xSjødal) spilte på onsdag 4. runde i NM for klubblag mot Hamar BK 1 med 
Lars og Harald Eide/Dag Tore og Jan Olav Røseng på laget. 
 
Det så mørkt ut for Nesodden etter 1. halvdel og med 15-73 var det mye som skulle skje i andre halvdel for 
at dette skulle snu. Men miraklenes tid var ikke over og etter en rekke tosifrede scorer inn ble det til slutt en 
91-87 seier til Nesodden og videre avansement til 5. runde. 
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Et av spillene som ble viktige for seieren som jeg selv var godt fornøyd med var følgende: 

 
 
 
Vi var kommet i 3NT i øst og fikk kløver D i utspillet. Jeg tok for K og fortsatte med kløver! Hvis hjerteren 
sitter 3-3 har jeg nok stikk, men det er i seg selv en dårlig sjanse (36%). Ruter konge foran ru D er derimot 
50% men ved å gi bort kløverstikk først kan det også dukke opp andre muligheter. Motparten tok så for sine 
tre kløverstikk og da så det slik ut. 
 

 
 
 
Siden syd saket en spar har han ganske sikkert bare 3 spar, og siden jeg fikk hjerter tilbake tenkte jeg i 
utgangspunktet nord hadde ruter konge. Jeg tok derfor nå tre hjerterstikk og så at syd hadde 4 hjerter og 
dermed nok opprinnelig hadde fordelingen 3-4-3-3. Etter så ha tatt de tre høyeste sparene og til slutt den 
fjerde sparen så kom nord inn igjen. 
 

 
 
Syd som måtte holde hjerter måtte kaste to ruter på de siste sparene og dermed kunne jeg kaste hjerter 6 i 
bordet og få for ruter 9 til slutt. 
 

 Seriemesterskapet 

 
Nesoddenlaget med Agnethe og 3xSjødal spilte siste halvdel av seriemesterskapet i 3. divisjon avdeling Oslo 
i helgen. Det gikk tungt mesteparten av helgen og før siste halvdel av siste kamp var det fare for å kunne 
rykke ned. Heldigvis ble det en klar seier der og plassen berget med grei margin. 
 



 
 
https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/sm2022d3l.htm 
 

 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» 

 

Nybegynnerkursene våre går nå for full styrke på tre steder, med to bord på hvert sted. Vi har imidlertid 

hatt coronautbrudd, og mer enn halve laget fra Pers gruppe på skolen var nede for telling i dag, inkludert 

Per sjøl. Ane tok over gruppa, sammen med Tor Erik, og hadde ett bord i kveld. Vi tok for oss kapitlene 1 

og 2 i meldeboka. 

Steins Bjørnemyrgruppe og Anes Fjellstrandgruppe, med åtte deltakere i hver gruppe, kjører videre «etter boka», med 

mye god interesse og læring. Moro!  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. 

Vurdering av ny pulje for ferske spillere 

https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/sm2022d3l.htm
https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/RealBridge-online-lag-2022


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.   

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

 
 

 Etikktema fra NBF: Tenkepauser og urettmessig informasjon (UI) 

 

Noen ganger kommer man i situasjoner hvor man er usikker på hva man skal gjøre, og ender opp med å tenke 

lenge, men hvordan påvirker dette hva makker kan gjøre?  

 

Når en person sitter lenge og tenker gir det informasjon til makker om at han eller hun vurderer å melde, og 

har derfor sannsynligvis litt ekstra. Dette er informasjon makkeren ikke har lov til å bruke, men selv om 

makkeren har tenkt er man ikke nødt til å passe. Man kan fortsatt melde om man har gode nok kort til det, 

men det er ikke lov å melde fordi man vet at makker har litt ekstra. 

 

Noen ganger er det en helt klar melding, og da er det ikke noe problem. De gangene hvor det er en litt usikker 

melding er det derimot litt vanskeligere. Makkeren til personen som har tenkt skal fortsatt melde som om det 

ikke har vært en tenkepause, men noen ganger er motstanderne uenig i at det er en vanlig melding. Det skal 

ikke parene bedømme selv, men blir løst ved at man tilkaller turneringsleder, som ser på det og bestemmer 

hva som skal dømmes. 

 

Spillere har forskjellig meldestil, så noen ganger vil noen mene at det er en klar melding, mens andre mener at 

det var en klar pass. Det er derfor viktig å stole på at turneringsleder gjør jobben sin, og la turneringsleder 

dømme.  

 

Mange spillere tror at om makker har tenkt så har man ikke lengre lov til å melde, men dette stemmer ikke. 

Man kan fortsatt melde, man har bare ikke lov til å bruke informasjonen fra makkers tenkepause. 

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


 
 


