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VI SPILLER PÅ NESODDEN VGS - START KL 18:15 
 

 Fra redaktøren 

Kun en kveld igjen av Nesoddmesterskapet. Denne gangen er det også simultanturnering i A hvor - som 
vanlig - de første 24 spillene teller. Vi er nå inne i den siste innspurten før årsmøtet den 5. april og 
saksdokumenter inkludert årsmøteberetning og regnskap vil bli sendt ut på onsdag. 
 
Som nevnt i klubben har jeg tatt et turneringslederkurs og er nå autorisert TL på klubbnivå. Jeg håper alle er 
klare til å sette meg på prøve og på den måten også få senket terskelen for å tilkalle turneringsleder. En av 
de viktigste oppgavene til en TL er ikke å straffe en feilende side, men å prøve å finne ut hva som hadde 
skjedd dersom det ikke hadde skjedd noen feil. 
 
 

 Resultater 1-kvelds turnering A     

 
Ragnhild og Karin dro i land en flott seier og skaffet seg et godt utgangspunkt før siste kveld. Ikke langt bak 
kom Ane og Hans og med Elisabeth og Sofie på 3. plass. 
 

 
 
Sammenlagt er det fortsatt mange som kan stikke av med seieren men i utgangspunktet det nok bare de 4 
øverste som normalt har seiersmulighet. Siden det skal strykes et resultat er det Sofie og Elisabeth som 
ligger best an siden de kan stryke en 40% siden de ikke spilte første gangen. Arild og Per må dermed slå 
dem med over 6%-poeng. Men også Finn/Roar og Karin/Ragnhild har sjansen dersom de foran ikke får noen 
god score. 

BULLETIN 13 – 2022 29.mar 2022 

http://www.nesoddenbk.com/


 
 
 
 
 
I B var det Per og Arvid som dro av gårde med en suveren seier! 69% må sies å være meget imponerende. 
Et stykke bak kom Odd Arild og Inger Johanne på 2. plass. Einar og Frank som har vunnet nesten alle de 
siste kveldene måtte denne kvelden ta til takke med 3. plass. 
 

 
 
Sammenlagt ser det ut til å stå mellom Einar/Frank og Per/Arvid med de førstnevnte litt foran. 
 

 
 
 

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen» og «C-gjengen» 

 

C-pulje for ferske spillere: Gode tilbakemeldiger 

 

Etter tre tirsdager med en liten C-gruppe som spiller og diskuterer meldinger og spilleføring har vi fått gode 

tilbakemeldinger om nytten av denne, og vi fortsetter i morgen. De to siste tirsdagene har vi hatt to bord i C-

gruppa, som er en gruppe der folk «bare» kommer for å spille bridge og å hygge seg, og også å lære. Vi spiller 

Plass Poeng Navn Erstatt 22. mar. 15. mar. 8. mar.

1 169,4 Arild Olsson - Per Willy Watz -48,7 48,7 63,3 57,4

2 167,5 Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal -40,0 57,5 70,0 40,0

3 165,6 Roar Larsen - Finn Leiang -48,9 55,9 48,9 60,8

4 162,6 Karin Margrete Oppegård - Ragnhild Evju Olsson -45,2 60,4 45,2 57,0

5 159,8 Anne Gullie Falkenberg - Simon Bjørnstad -50,4 50,4 58,1 51,2

6 158,7 Rolf Sjødal - Yngvar Lepperød -50,7 55,0 50,7 53,0

7 152,8 Ane Elisabeth Haaland - Hans Vigmostad -45,2 58,3 45,2 49,3

8 151,3 Paul Næverlid - Øystein Deschington -48,9 52,4 48,9 50,0

9 151,2 Atle Jacobsen - Jan-Ove Stenehjem -44,1 52,6 44,1 54,5

10 139,4 Trygve Sætereng - Per Valla -41,5 41,5 41,9 56,0

11 129,1 Kristoffer Hellum - Tormod Reppe -40,0 40,0 40,0 49,1

12 129,1 Dag Valla - Svein Kaarød -40,0 40,0 40,0 49,1

13 124,6 Tor Erik Hoel Granum - Marianne Fosaas -35,5 50,6 38,5 35,5

14 122,1 Mai Elisabeth Fremstad - Anne E. S. Enger -39,1 39,1 43,3 39,7

15 118,2 Per Olav Roksvaag - Hilma Arctander -33,9 33,9 47,0 37,2

Plass Poeng Navn Erstatt 22. mar. 15. mar. 8. mar.

1 181,302 Einar Visnes - Frank Hansen -55,0 55,0 65,8 60,5

2 177,535 Per Bae - Arvid Næss -53,2 69,2 55,1 53,2

3 156,43 Inger Johanne Selstad - Odd Arild Formo -46,9 57,5 46,9 52,1

4 149,561 Nils Erik Lie - Kai Heggelund -46,1 46,1 52,0 51,5

5 142,321 Svein Erik Westerby - Jan Hugo Ottesen -39,9 39,9 48,8 53,6

6 140,584 Olav Væhle - Arne Maus -40,0 40,0 56,4 44,2

7 139,863 Hilde Marie Krange - Tonje Solveig Robberstad -38,7 38,7 47,1 54,0

8 126,989 Cathrine Sæbø - Siv Fjeld -40,0 40,0 47,0 40,0

9 126,067 Morten Brataas -40,0 46,1 40,0 40,0

10 124,175 Marianne Grydeland -40,0 40,0 40,0 44,2

11 117,417 Stein Arne Eriksen -40,0 43,6 40,0 33,8

12 110,856 Heidi Hindrum - Svein Helge Johansen -40,0 40,0 30,9 40,0



spill fra klubben, slik at spillerne da kan gå inn og sammenlikne sine resultater med resultatene fra gruppene i 

A og B. Det blir ikke noe tids- eller prestasjonspress, vi spiller de spillene vi får tid til – fram til ca kl 21. Det 

blir ikke en turnering, men spilling og læring og bridgeglede. 

 

Tanken er at C-gruppa kan være en «mykere overgang» fra kurs (eller fra at du er «rusten» og har lyst til å 

begynne å spille igjen) til å spille turnering i klubben, i B-gruppa. Vi bidrar med å finne makker.  

 

SKJERP SYSTEMENE: C-pulja er også et utmerket sted for et makkerpar fra B-pulja å ta seg «time-out» 

for å diskutere og skjerpe systemet sitt – dette er noe flere par kunne ha utbytte av. 

 

Dersom det blir et halvt bord i B, vil vi be et par om å spille i C-pulja for å lette 

turneringsadministrasjonen. 

 

Meld dere gjerne på til ane.haaland@gmail.com, slik at vi får litt oversikt over hvor mange som kommer. 

 

Deltakelse er gratis inntil videre, inklusive kaffe, kaker og frukt/grønt. Oppmøte kl 18.00. 

 

B-gruppa: Einar Visnes styrer fortsatt 

 

Send meldinger til ham om du/dere kommer, og om du trenger makker – som dere har gjort til Stein. Ring 

ham om dere lurer på noe – telefon 90847160. 

 

NB dersom du er «etablert» i klubben så regner vi med at du skaffer makker selv. Vi bistår gjerne når vi kan, 

men «garantien» gjelder først og fremst for nye spillere. 

 

NB dersom du ikke har makker – meld deg gjerne på som veileder for C-pulja! Vi trenger en veileder i 

morgen! 

 

Opplæringen i tre grupper fortsetter – to kvelder igjen av kurset 

 

Pers gruppe kjører videre i kveld med Einar som med-lærer. Steins Bjørnemyrgruppe blir inntil videre tatt 

over av Per (og Ane), og kjøres sammen med Anes Fjellstrandgruppe på skolen på onsdag, med kapitlene 8 og 

10 i fokus – sterke åpninger og hva vi svarer på disse, og – spørsmål etter ess++ når man skal i slem.  

 

Marianne Grydeland, Tor Erik Granum og Einar Visnes blir med-lærere.  Alle kursene går over (minst) åtte 

uker, og de første delene av kursene avsluttes til påske. 

 

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 

 

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

 Realbridge Online lag 

 

 

mailto:ane.haaland@gmail.com
https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/35-paameldte-til-nybegynnerkurs.-Hvordan
https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/35-paameldte-til-nybegynnerkurs.-Hvordan


 
Det gjenstår kun en kamp for Lag Kjensli og 3x Sjødal, men laget trenger rett under 1 VP i siste kamp for å 
være sikret 4. plassen som gir garantert videre avansement. Skulle de derimot få 16 VP vil det bli en 
andreplass som vil gi antatt lettere motstand i neste runde. 
 
 

 
 
Nesodden Sportsklubb har fått det tungt og har ingen mulighet til videre avansement. 
 
https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/RealBridge-online-lag-2022/Resultater-eliteklasse 
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 Ryddeliste 

 

 

 



 Temaforelesninger fra NBF 

 
Som Sofie fortalte om en tidligere spillekveld, vil NBF avholde flere temaforelesninger fremover. Kurset skal 
passe den typiske klubbspilleren. Det er litt forskjellig nivå på de forskjellige leksjonene, så det er mulig å 
være med på en, noen eller alle leksjonene. 
 
For mer informasjon se plakaten på neste side og https://www.bridge.no/Laer-bridge/Bridgekurs-paa-
internett/Temaleksjoner. 
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 Terminliste våren 2022 

 

 
 
 

 Årsmøte 5. april 

 
Kom gjerne med innspill til årsmøtet. Sakspapirer vil komme rundt en uke før møtet. 


