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1-kvelds turnering – START KLOKKEN 18:15 
 

 Fra redaktøren 

Vi begynner å nærme oss sesongslutt nå med kun to ordinære spillekvelder igjen før sesongavslutningen 
den 10. mai. Vi kommer der til å ha en fadderturnering og vil begynne å finne ut hvem som ønsker å spille 
med en fadder på spillekveldene fremover. 
 
Det er ellers ingen grunn til å fortvile for vi begynner opp igjen med sommerbridge den 24.5. på Eklund, Jaer. 
 
I kveld blir det simultanturnering i A, mens det blir en vanlig 1-kvelds i B. Og vi håper også på en C-pulje! 
 

 Resultater Vår IMP     

 
Det blir jo større poengsummer i sving med IMP, og Finn og Roar dro til med en kjempestart og helt ledelsen 
helt inn. Yngvar og Rolf holdt nesten på å ta dem igjen men endte litt bak. Ett stykke bak der igjen kom Svein 
og Dag på 3. plass. 
 

 
 
 

 
 
Det var hyggelig å se at det ble 5 bord i B. Her var det Per og Arvid som gikk til topps med Tonje og Hilde på 
2. plass og Cathrine og Siv på 3. plass. Disse tre var i en klasse for seg denne kvelden. 
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 Realbridge Online lag 

 
Nesoddenlaget med Agnethe, Thomas Tøsse og 3xSjødal tapte dessverre 16-delsfinalen og er dermed ute 
av turneringen. 
 
https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/RealBridge-online-lag-2022 
 
 

 Ryddeliste 

 

  

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


 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 

 

 
 


