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 STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022 
  

 
 

VI SPILLER I KANTINEN PÅ NESODDEN VGS MED START KL 18:15. 
 

 Fra redaktøren 

 
I kveld kommer vi igjen til å ha en fadderturnering hvor mindre rutinerte spillere har mulighet til å spille med 
mer erfarne makkere. Det er en fin anledning å få prøve seg med en annen makker både for de «ferske» og 
de rutinerte. 
 
Husk at vi skal ha lynkurs på NIF-huset på torsdag kl 18-20. Stikk gjerne innom for å hilse på. 
 
NBF kommer fremover til å ha temaer relatert til etikk som en oppfølging av etikk-filmen som ble vist sist 
tirsdag. Vi kommer til å ta med dette i bulletinene fremover og denne uken kan du lese mer om alertering.  
 
Minner også alle på å sjekke om de har ryddevakt. Ryddelisten er oppdatert slik at også de som spiller i B er 
inkludert, så sjekk om navnet ditt er kommet med. Hvis du ikke kan da, bør du så langt det lar seg gjøre finne 
en å bytte vakt med. 

 
 

 Resultater klubbmesterskapet     

 
Kurt og Per tok sin andre kveldsseier i løpet av turneringen, men vinnerprosenten ble bare 58% noe som 
også medførte en veldig jevn resultatliste med Arild og Per rett bak, og Atle og Jan Ove like bak der igjen 
på 3. plass. 
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Sammenlagt ble det veldig jevnt til slutt, men med rundt 60% i de tre første kveldene gikk Yngvar og Rolf til 
topps sammenlagt. Per og Kurt var like ved å gå forbi med seieren siste kvelden, men manglet til slutt 0,7%! 
 
På 3. plass kom Atle og Jan Ove. Resultatene er slått sammen slik at de parene som har spilt mest sammen 
teller selv om man har hatt innbytter en kveld. 
 

Plass Poeng Navn 2.11. 26.10. 19.10. 12.10. 

1 181,7 Rolf Sjødal - Yngvar Lepperød 53,3 61,2 59,1 61,4 

2 181,0 Per Valla - Kurt Olaussen 58,2 48,9 70,2 52,6 

3 174,6 Atle Jacobsen - Jan Ove Stenehjem 56,9 53,4 44,9 64,3 

4 171,6 Elisabeth Græsholt Sjødal - Sofie Græsholt Sjødal 54,7 65,9 50,9 48,9 

5 167,5 Arild Olsson - Per Willy Watz 57,5 48,7 58,4 51,6 

6 166,5 Hans Vigmostad - Ane Elisabeth Haaland 50,5 58,6 57,5 40,5 

7 161,1 Paul Næverlid - Ove Tautra 49,3 60,4 51,4 40,0 

8 155,7 Karin Margrete Oppegård - Ragnhild Evju Olsson 49,2 52,1 49,5 54,1 

9 155,3 Kristoffer Hellum - Nico Keilman 55,7 49,1 50,5 46,2 

10 154,5 Roar Larsen - Finn Leiang 45,6 52,5 44,7 56,3 

11 145,6 Anne Gullie Falkenberg - Simon Bjørnstad 50,9 41,2 49,4 45,3 

12 141,5 Svein Kaarød - Dag Valla 51,7 43,1 40,9 46,7 

13 140,7 Kåre Bjerke - Tormod Reppe 41,5 41,7 52,7 46,3 

14 136,9 Grethe Kjensli - Agnethe Hansen Kjensli 40,0 56,9 40,0 40,0 

15 134,7 Morten Hauland - Knut Vidar Johansen 45,2 40,0 49,5 40,0 

16 130,1 Grethe Marie Belboe - Narve Granøien 40,0 40,0 40,0 50,1 

17 125,3 Tor Erik Hoel Granum - Bente Westby 40,0 40,0 40,0 45,3 

18 121,4 Anne E. S. Enger - Mai Elisabeth Fremstad 35,4 39,0 36,2 46,1 

19 108,0 Pål Wold - Arne Maus 40,0 27,3 35,2 45,6 
 

 
 
Et veldig godt oppmøte i B denne tirsdagen med 6 fulle bord! Helt til topps gikk Asbjørn og Per Olav, men 
også her var det veldig jevnt Einar og Frank like bak. På 3. plass kom Hilma og Knut. 
 

 
 
  



Sammenlagt ble det en klar seier til Stein og Terje selv etter handikappberegning. Det ble veldig jevnt om de 
andre pallplassene, men Einar og Frank stakk av med 2. plass med Arvid og Per på 3. plass. 
 

Plass Poeng Navn 2.11. 26.10. 19.10. 12.10. 

1 193,2 Stein Schrøder - Terje Nordskaug 47,6 55,0 66,6 71,6 

2 171,3 Einar Visnes - Frank Hansen 57,6 58,3 55,3 40,0 

3 170,4 Per Bae - Arvid Næss 53,3 61,2 55,8 39,0 

4 169,3 Per Olav Roksvaag - Asbjørn Kåre Semb 58,8 43,0 59,0 51,5 

5 157,5 Hilma Arctander - Knut Ihlen Tønsberg 55,1 46,1 33,3 56,4 

6 154,7 Odd Arild Formo - Inger Johanne Selstad 54,4 36,0 59,3 41,0 

7 152,1 Nils Erik Lie - Kai Heggelund 46,9 51,4 38,9 53,8 

8 150,9 Ole Pedersen - Roger Dramstad 47,0 49,0 43,6 54,9 

9 145,9 Siv Irene Fjeld - Marianne Fosaas 46,0 46,1 40,0 53,8 

10 131,2 Olav Væhle - Tor Audun Sørensen 49,9 40,0 40,0 41,4 

11 120,0 Tonje Solveig Robberstad - Svein Helge Johansen 40,0 40,0 40,0 40,0 

12 116,3 Turid Kjenner - Svein Erik Westerby 43,5 40,0 33,6 39,1 
 
 
 

 Etikktema fra NBF: Alertering  

Når en spiller melder en melding som gir mer eller annen informasjon enn fargen som blir meldt, eventuelt viser en 
annen styrke enn normalt (f.eks. to over en som ikke er krav etter innmelding fra motparten), skal motparten gjøres 
oppmerksom på det ved at makkeren til spilleren som melder alerterer.  

Det skjer ved å banke i bordet tydelig nok til at motparten får det med seg, eller ved å bruke det blå alert-kortet i 
meldeboksen. Dette gjør motparten oppmerksom på at meldingen betyr noe spesielt, slik at de får sjansen til å 
spørre om betydningen om de ønsker.  

Alerteringen må skje med en gang, slik at motparten får svar på eventuelle spørsmål før de skal melde. Det er 
personen som alerterer som har ansvar for at motparten får med seg alerteringen. Man skal alertere alle meldinger 
opp til og med 3NT om det betyr noe spesielt. I første melderunde (fram til den som åpner avgir sin gjenmelding) 
alerterer man også over 3NT. 

Er man usikker på om meldingen skal alerteres eller ikke, så er det bedre å gjøre det en gang for mye enn en for lite. I 
Norge er det slik at man ikke skal alertere doblinger, redoblinger eller pass, selv om disse har spesielle betydninger. 
 

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen» 

 
Som dere vet har vi invitert til informasjon og kort oppstart på kurs på NIF-huset ved Bergerbanen, 11. 

november kl 18-20. Vi håper dere fortsetter å snakke med venner og kjente om bridgen, og bruker brosjyrene 

dere fikk til å gi dem info og til å invitere dem til å bli med. 

 

Opplæring – på kryss og tvers 

 

Opplæringen fortsetter i små cellegrupper. Stein og Ane har en gruppe hver med 4 personer, og Stein har en 

ny gruppe som går på onsdager. Vi kjører denne modellen en tid framover for å få mer innsikt i hva behovene 

hos de enkelte medlemmene er, og hvilke opplæringsformer som passer best. Det virker foreløpig som om 

denne formen kan bidra til en mykere overgang mellom kurs og klubb – det er jo her de fleste nye spillerne 

dropper ut. Vi vil også bruke denne modellen med noen av de nye som har lyst til å bi med, etter 11. 

november. Etter nyttår regner vi med det blir nybegynnerkurs. 

 

Har du lyst til å lære mer – så meld fra til en av oss i rekrutteringsutvalget (Stein, Per W, Ane, Mai Lis eller 

Tor Erik) så finner vi en plass til deg.  



Bridgebøker til salgs: Vi har fortsatt et par enkle bridgebøker til salgs – en er om meldinger, den andre om 

spilleføring. De koster 100 for meldeboka og 60kr for spilleboka, og anbefales virkelig! 

 

Velkommen til spilling i morgen! 

 

 Terminliste høsten 2021 

 

 

 

 Ski Bridgeklubb 

 
De spiller hver torsdag og det er ikke lenger forhåndspåmelding. Det er bare å møte opp. Torsdag 4.11. 
spilte de en parturnering med IMP score uten noen fra Nesodden som deltok. 
 

 

 

 Drøbak Bridgeklubb 

 
 
Drøbak BK spiller hver mandag i Drøbak Kino. Oppfordrer alle fra Nesodden som har lyst til å spille mer enn 
en gang i uken å ta en tur.  
 
Resultater fra 8.11: 
 



 
 
Roar spilte med Kjell H. og endte på 2. plass i en veldig jevn konkurranse med Paul og Øystein like bak. 
 

 Seriemesterskapet: 
 
For Nesodden sitt lag i 3. divisjon begynte det veldig bra med seier i de tre første kampene og ledelse. 
Dessverre gikk de på en smell i kamp 4 og har begynt dårlig i 5 kamp, men det er fortsatt muligheter til 
opprykk selv om man ikke lenger tåler noen store tap. 
 

 
 
Laget med Per Valla og Atle Jacobsen har derimot gjort sine saker utmerket og leder etter halvspilt serie. 
 

 
 
 

 Ryddeliste: 
 
 

OPPGAVER FOR ORDENSPERSONENE 

 

To eller tre medlemmer, hovedsakelig makkerpar, er satt opp hver tirsdag som ordenspersoner. 

Disse samarbeider om følgende oppgaver 

 

FØR spilling: 

 

• En kjøper inn eller baker en kake 

• Oppmøte kl. 17.40 

• Koke kaffe og gjøre klart serveringsbord (veiledning side 1. kopi i boksen med utstyr) 

 

• Legge ut meldebokser og spill ved hvert bord 

 



ETTER spilling:  

 

er den som sitter NORD ved hvert bord ansvarlig for at sitt bord blir  

• ryddet for meldebokser, kort, kopper, krus og diverse, NB: kildesortering, samt at  

• stolene ”henges opp” på bordet. 

 

 

De ansvarlige ordenspersoner for kvelden: 

 

• Rydder og tørker av kaffebord  

• Vasker og tørker av fruktfat 

• Setter ting tilbake i hyllene og kjøleskapet 

• Fjerner kaffefilter med grut fra trakteren 

• Tar ut stikkontakt 

 

DATO RYDDEANSVARLIGE 2021 Kryss for OK 

09 Nov Ove Tautra, Paul Næverlid, Arvid Næss  

16 Nov Ragnhild Evju Olsson, Arild Olsson, Svein Erik Westerby   

23 Nov Atle Jacobsen, Jan Ove Stenehjem, Kai Heggelund  

30 Nov Per Valla, Kurt Olaussen, Øystein Deschington  

07 Des Dag Valla, Svein Kaarød, Anne Enger  

14 Des Yngvar Lepperød, Per Watz, Agnethe Hansen Kjensli  
 


