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Spilling kl. 18:15 på Samfunnshuset
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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022

VI SPILLER PÅ SAMFUNNSHUSET MED START KL 18:15
 Fra redaktøren
Det var utrolig morsomt at det kom så mange denne tirsdagskvelden. Flere helt nye medlemmer og mange
som ikke har vært innom på lenge, gledet et bridgehjerte! En stor takk til rekrutteringsutvalget som har lagt
ned en betydelig innsats for å få med igjen både nye og tidligere spillere. Jeg må spesielt fremheve Stein sin
innsats, som etter mange ringerunder også veiledet og la til rette for en fin opplevelse i B-puljen.
Vi kommer til å bruke to klasserom fremover de gangene vi ikke kan være i storsalen slik at det skal bli bedre
plass. A-puljen spiller samme sted mens B-puljen får et rom i nærheten.
Les ellers lenger ned for flere detaljer fra rekrutteringsutvalget.

 Resultater fra klubbkvelden
I A-puljen ble det til slutt en klar seier til Elisabeth og Sofie med solide 65%. Agnethe og Grethe startet i full
fart og ledet lenge, men endte til slutt på 2. plass like før Ane og Hans.

I B-puljen ble det også en solid seier til Asbjørn og Per Olav foran Bente og Tor Erik. På 3. plass kom
Einar og Siv Elisabeth.

 Terminliste høsten 2021
Vi ser at det blir litt for tidlig med en fadderturnering allerede neste uke, så vi har valgt å flytte den til
28.september. Dermed blir det en vanlig spillekveld med A- og B-puljer også neste tirsdag.

 Informasjon etter møte i rekrutteringsutvalget
NYTT OM OG FRA «B-gjengen»
Det var veldig trivelig å se så mange «gamle» og nye spillere i B-gruppa sist tirsdag: Fem fulle bord! Sammen med 7 ½
bord i A hadde vi dermed det største oppmøtet i klubben siden før coronaen – og dette vitnet om at mange har savna
bridgen og gjerne ville spille igjen!
Litt oppstartvansker hadde vi fordi vi ikke hadde regna med at så mange kom, men – nå er de under kontroll: I morgen
får vi eget rom til B-gruppa, med egen pc til turneringa. Alle har nå fått medlemsnummer i Bridgeforbundet, så det vil
være enklere å registrere alle på bridgematen i løpet av det første spillet. Det vil ligge en liste med medlemsnumrene
på de som spilte i B sist, om dere skulle ha glemt nummeret. Finn og Rolf kan dermed få orden på bordplansjene i
løpet av den første runden. Da vil alle vite hvor de skal flytte til neste runde.
For at alt skal flyte godt i B ber vi om at dere gjør følgende:
• Har du makker? Kom senest kl 18.10, og sett dere ved et bord.
• Har du ikke makker? Si fra til Stein (tlf 48300840) eller Ane (90733742) eller Per (90885597) før kl 16 på
tirsdag, så skal vi gjøre hva vi kan for å finne makker til deg.
• Du kan også møte opp kl 18 – da kan vi ikke garantere makker, men gjøre vårt beste for å finne en
makker.
• I turnerings: 10 min pr spill, 30 min pr runde: Vi vil gjøre vårt for å holde tida, slik at vi får spilt flere spill
og få mer flyt i spillinga.
Vil du lære mer?
Vi vil begynne uformell opplæring i små grupper på fire spillere som ligger på noenlunde samme nivå. Ta kontakt med
Stein, Ane eller Per Watz om du er interessert i dette – vi kan tilpasse dag og tid i noen grad til behovet, men satser i
første rekke på 2-3 timers spilling onsdag eller torsdag. Bridgeforbundet setter også i gang nybegynnerkurs på nett i
høst, og vi vil se hvordan vi kan samordne opplæringa.
SI FRA! TA KONTAKT! Vi har snakket med mange av dere på telefon, sms og mail de siste ukene. Ta kontakt med oss og
fortell hva og hvordan du er interessert i å lære, så skal vi gjøre det vi kan for å etterkomme ønskene.

 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/1/14314).
Torsdag 2.9. spilte de en IMP-turnering

Ingen fra Nesodden med denne gangen. Seieren gikk til Lars Erik og Thore.

 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!
 Ryddeliste:

