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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022

VI SPILLER PÅ SAMFUNNSHUSET MED START KL 18:15
 Fra redaktøren
Nok en gang var det et flott oppmøte med 5 bord i B og 7 ½ i A. Denne gangen ble det også betydelig bedre
plass med to klasserom. Vi gjør det samme nå og håper på stort oppmøte!

 Resultater fra klubbkvelden
I A-puljen var det Arild og Per som til slutt gikk til topps like foran Atle og Jan Ove og med Karin og
Ragnhild like bak der igjen.

I B-puljen vant Olav og Tor Audun klart foran Nils Erik og Kai med Stein og Terje på 3.plass.

 Terminliste høsten 2021

 Informasjon etter møte i rekrutteringsutvalget
NYTT OM OG FRA «B-gjengen»
Det ser ut som om folk trives i B-gruppa – vi hadde fem fulle bord sist tirsdag også! Det er veldig inspirerende for
klubben å se at så mange har lyst til å spille igjen, og at dere kommer på spillekveldene. OG – vi har faktisk fått til
denne re-rekrutteringen på en måte som vekker oppsikt i andre klubber: I helga holdt Bridgeforbundet sine
Organisasjonsdager der re-rekruttering var et hovedtema, og – Nesoddens metoder ble flittig delt og debattert! Vårt
målrettede arbeid med å kontakte tidligere medlemmer og spillere på telefon (og finne ut hva som skal til for at de har
lyst til å komme tilbake til klubben), kombinert med fokus på spilleglede, et trivelig miljø og god tid ser ut til å bære
frukter – foreløpig.
Forrige uke fungerte spillinga bra da B-gruppa hadde eget rom og en egen turnering – det vil vi ha i morgen også.
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 oss i Rekrutteringsutvalget: Stein (tlf 48300840), Ane (90733742), Per
(90885597), Mai Lis (91161875) eller Tor Erik (40231282) før kl 13 på tirsdag, så finner vi en makker til deg.
• Du kan også møte opp alene kl 18 – da kan vi ikke garantere makker, men gjøre vårt beste for å finne en
makker, og du vil i hvert fall få spille en del av tida.
• I turneringa: 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.
• Vi spiller til klokka 21 for de som vil ta tidlig kveld, de andre kan spille til 22.30
Videre læring, og å få «systemet» i orden
Noen av dere som spilte sist tirsdag har oppdaget at dere vil ha mer «oppstarthjelp» for å få på plass et enkelt system
dere kan bruke til å melde og forstå hverandres meldinger, og/eller å friske opp basiskunnskapene. Vi har allerede
avtalt møter og hjelp med to par denne uka!
Andre kan oppdage at dere har samme type behov – da er det bare å si fra til Stein eller noen av oss andre i
Rekrutteringsutvalget. Vi satser på å organisere uformell opplæring i små grupper på fire spillere som ligger på
noenlunde samme nivå, men kan også finne andre modeller om du vil lære. Vi kan tilpasse dag og tid i noen grad til
behovet, men satser i første rekke på 2-3 timers spilling og læring 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 personlig og på telefon, sms og mail de siste ukene, og håper
dere har skjønt at vi strekker oss langt for å få dere like tent på bridgelidenskapen som vi er…. Eller – noe i nærheten!
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.

Bridgebøker til salgs: Vi kommer også til å ha et par enkle bridgebøker til salgs i morgen – en er om meldinger, den
andre om spilleføring. De koster 60kr pr stk, og anbefales virkelig!

 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/1/14582).
Torsdag 9.9. spilte de en vanlig parturnering.

Agnete og Sofie endte litt over middels, mens Per Arild og Tore vant helt suveren.
 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!
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