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VI SPILLER PÅ SAMFUNNSHUSET MED START KL 18:15 
 

 Fra redaktøren 

 
Det ble et godt oppmøte første spillekveld for høstsesongen med totalt 9 ½ bord. Vi skulle nok ønsket noen 
par til i B-puljen, men det er mange som har ytret et ønske om å komme i gang med spillingen igjen. 
 
Siden vi fikk være i storsalen hadde vi god plass. Det vil bli noe trangere de neste tre gangene, men ved 
behov har vi mulighet til å være i to klasserom. Klasserommene ligger helt innerst til høyre i 1. etasje. 
 

 Resultater fra første spillekveld 

     
I A-puljen ble det etter hvert veldig jevnt, men en god innspurt sikret Atle og Jan Ove seieren. Agnethe og 
Grethe kom ikke langt bak på delt plass med Rolf og Yngvar. 
 

 
 
I B-puljen ble det en klar seier til Cathrine og Stein foran Ole og Roger. 
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 Terminliste høsten 2021 

 
Det er nå laget opp en midlertidig terminliste. Datoene for Nesoddmesterskapet er gitt, og det kveldene som 
er satt opp som simultan vil også være ganske låst. 
 

 
  



 Informasjon etter møte i rekrutteringsutvalget 

 
B-pulja: Mer spilling, makkerparring, og tilbud om opplæring 
 
Rekrutteringsutvalget hadde møte i kveld (30/8) og er enige om følgende tiltak for å styrke spilling, 
spilleglede og størrelse på/i B-pulja: 

• Vi håper på minst fire bord i B-pulja tirsdag kveld, og satser på å spille flere spill (enn siste uke) - men 
fremdeles med fokus på spilleglede; 

• Vi tar kontakt med mange av dere på tirsdag (31/8) og satser på å matche dere som trenger det, med 
en passende makker; 

• Ressurspersoner i klubben er kontaktet, og vil være tilgjengelige for å coache (og/eller spille med) 
noen av de "nye" (eller "rustne") i B som ønsker det; 

• Vi tilbyr opplæring/oppfølging torsdager, der tirsdagens spill blir spilt igjen, og både meldinger og 
spilleføring blir diskutert; 

• Det blir ikke nybegynnerkurs i "klassisk" forstand nå i høst - men opplæring i "celler", dvs grupper på 
ett eller to bord (fire eller åtte spillere) som tar for seg tema som passer nivået i gruppa. Disse 
cellene blir fleksible, og vil ha erfarne bridgelærere til å veilede; 

• "Klassisk" nybegynnerkurs regner vi med å starte på nyåret, om det er interesse for det; 
• Vi vil profilere klubben i media utover høsten. 

Da ønsker vi dere velkommen til spilling - og til å ta kontakt med oss i rekrutteringsutvalget (Mai Lis, Tor Erik, 
Stein, Per W eller Ane) eller i styret (Rolf, Arild eller Tonje, i tillegg til tre fra Rekr.utvalget) om dere har 
spørsmål eller forslag! 

 

 Ski Bridgeklubb 

 
De begynte å spille igjen torsdag 19.8. og vil ha spilling hver torsdag fremover. Det er forhåndspåmelding på 
bridge.no (https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/14129). 
 
 

 NM for klubblag:  

 
Klubben oppfordrer alle til å bli med i NM for klubblag. Man er garantert å få spille to kamper. Dersom begge 
lagene er enige, kan man spille på Realbridge. Påmeldingsfrist er 9. oktober. 

 

 Seriemesterskapet: 
 
Helgen 6.-7. november, og 12. – 13. februar vil det bli arrangert seriemesterskap for 3. og 4. divisjon. Det er 
bare å melde seg på med lag for 4. divisjon. Fristen her er i utgangspunktet 25. september. 
 
Lagbridge er gøy! 

https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/14129

