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Spilling kl. 18:30 på Eklund 

 
 

Sommerbridge – Spilling fra 18:30 
 

 Fra redaktøren 

Det var gledelig med alle som møtte opp på sesongavslutningen, og jeg håper alle føler seg fristet til også å 
spille i sommer. 
 
Etter en pandemipause er vi nå tilbake igjen på Eklund – Jaer. For de som ikke har vært der før så ligger det 
langs riksveien – litt syd for Jaer skole. 
 

 
 
Legg merke til at spillingen begynner noe senere enn ellers i året. Det vil ikke bli krevd inn spilleavgift på 
kvelden fra klubbens medlemmer, men det vil i stedet for bli sendt ut en efaktura hver måned. For 
besøkende vil det fortsatt bli krevd betaling på Vipps #122976. Husk at kaféen er drevet av Jaer 
Ungdomsforening slik at man er nødt til å betale for alt man tar! Derfor er også kveldsavgiften satt til 50 
kroner. 
 
Dette blir for øvrig den siste bulletin før vi starter opp igjen til høsten, men følg med på hjemmesidene som vil 
oppdateres jevnlig (https://nesoddenbk.com/). 
 
Jeg håper også mange benytter anledningen og drar til Lillehammer under Bridgefestivalen 
(https://bridgefestival.no/). Her er det et tilbud både til de ferske og til de rutinerte. 
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 Resultater sesongavslutning     

 
Vi ble hele 13 bord på sesongens siste turnering og det virket som alle synes det ble en morsom og hyggelig 
turnering. Men naturlig nok spilte vi i et rolig tempo og ga oss etter 21 spill. 

 
 
Dette var en fadderturnering hvor vi premierte de som spilte med faddere, og de som gjorde det best var: 
 

1. Hanne Gilbo 
2. Jarl Petter Dyrset 
3. Marianne Grydeland 
4. Marit Larsen Frydenborg 

 
Vi ser for øvrig også at Marianne og Arild fant tonen og endte opp med en solid prosentscore. 
 



 
 

Hanne, som spilte med Terje, vant av de som spilte i fadderpar 

 
 
 

 
 

Marianne spilte med Yngvar og endte på 3. plass 

 
 



 
 

Espen som spilte med Marit, har ikke engang gått på kurs, men klarte seg meget godt. 
 

Alle foto: Ane Haaland 

 

 Sommerbridge 2022 

 
Som nevnt begynner vi med sommerbridge på Eklund tirsdag 24. mai., men det er flere muligheter til å spille 
sommerbridge i kretsen og Ski Bridgeklubb har spilling på folkets hus i Ski hver torsdag fra 12.05, kl. 18.15. 
 

 Spørreundersøkelse i B-gruppen 

 

Vi sendte ut en spørreundersøkelse, til de som spiller i B før sesongavslutningen, men vi ønsker flere svar for å gi dere 

et best mulig tilbud. 

Hensikten er å finne ut av: 

• Hva kan gjøres for å øke trivsel og dermed øke deltagelsen 
• Hvordan best fase inn nye spillere 
• Ønsker om videreutvikling bridgefaglig. 
• Ideer om fremtiden. 

Selve spørreskjemaet finner du på https://nesoddenbk.com/dokumenter/SporreskjemaBpuljavaar2022.docx. 

Skjemaet vil også bli delt ut på sommerbridgen. 

Ferdig utfylt skjema kan sendes på epost til da-val@online.no (Dag Valla) eller leveres under spillekvelden. Skjemaet 

kan leveres anonymt. Men, det vil være en fordel for senere oppfølging om vi kan kontakte vedkommende for 

utdypning av svar, og oppfordrer derfor til å angi navn. Dag vil håndtere svarene konfidensielt. Takk for hjelpen! 
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 Terminliste våren 2022 

 
Vi starter opp igjen på Nesodden VGS den 23. august. 
 

 Invitasjon til Larvikmixen 12. juni 

 

 


