www.nesoddenbk.com
BULLETIN 13 – 2021

A. Haaland

Klubbens konto: 5083.05.86633
Org. nr: 991 436 499
Nesodden bridgeklubbs Vipps: velg ”betal for varer” → 122976
Spilling kl. 18:15 på Videregående

16.nov 2021

A. Olsson M.L. Fremstad R. Sjødal

T.E. Granum

STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022

T. Robberstad

VI SPILLER I KANTINEN PÅ NESODDEN VGS MED START KL 18:15.
 Fra redaktøren
Forrige tirsdag fikk vi beskjed kl 17:30 at det skulle være foreldremøte i kantinen, men heldigvis fikk vi låne
personalrommet og dermed klarte vi å få plass til alle selv om bordene kanskje ikke var helt optimale for
spilling.
På torsdag holdt vi lynbridgekurs som en del av rekrutteringskampanjen som har holdt på i høst. Som man
kan lese i en egen artikkel ble det vellykket.
I kveld spiller vi en 1-kveld turnering med IMP score som betyr at man bør melde litt hardere utganger og
ikke bry seg noe særlig om overstikk.

 Resultater fadderturnering
Det ble jevnt i denne turneringen, men det var to rutinerte par helt øverst med Tormod og Kåre foran Jan
Ove og Finn. Beste nybegynner ble Einar med en solid 3. plass. Trygve har heller ikke glemt gamle
kortkunstner og endte på 4. plass.

 Etikktema fra NBF: Annonsering
I Norge skal vi alltid annonsere åpningsmeldingene 1 kløver, 1 ruter, 1 NT, og alle fargeåpningene på 2trinnet. Det betyr at makkeren til åpneren uoppfordret skal fortelle hva meldingen innebærer, uansett om
meldingen har en svært så vanlig betydning eller ikke.
Noen eksempler kan være: 1ru: Lover minst 3 kort ruter. 1 NT:15-17 honnørpoeng og kan ha 5 korts major
eller 6 korts minor. 2hj: Lover 6 korts hjerter og 6-10 honnørpoeng.
Det er viktig at når man forklarer meldingen så sier man hva den innebærer og ikke navnet på konvensjonen.
Dette er fordi ikke alle vet hva alle konvensjoner er, og at det er mange som legger litt forskjellige
betydninger i de samme konvensjonene.
Det betyr at hvis makker åpner i 2ru Multi, så skal det forklares som for eksempel 6-10 honnørpoeng og 6 kort
i en ukjent major eller 20-21 honnørpoeng og en balansert hånd.

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen»
Nybegynner/Lynbridgekurset på NIF-huset på torsdag kan sies å ha blitt en stor suksess.

Det var 17 helt nye potensielle medlemmer til klubben som kom, pluss to som spiller i klubben (Einar Visnes
og Odd Arild Formo), samt 6 veiledere (Sofie, Rolf, Dag V, Nico, Mai Lis og Ane). Vi ble dermed fem bord to bord spilte minibridge, og tre spilte "vanlig" bridge. Ut ifra tilbakemeldingene og stemningen rundt bordene
så det ut til at alle hadde det hyggelig.

Opplegg for kvelden
Formann Rolf ønsket velkommen. Ane informerte kort om hva bridge er, om at alle er likeverdige i bridgen,
om bridge som sosial hygge og som nyttig hjernetrim, om bridgens historie, og om bridge som internasjonalt
spill. Sofie fortalte om Norsk Bridgeforbund, og om Norges (fremtredende) plass i internasjonal bridge. Vi
presenterte Sofie som verdensmester og dobbel Europamester, til stor applaus fra salen. Bridge på tvers av
generasjonene ble godt demonstrert av oss i panelet - Sofie på 19, Rolf på 50 og Ane på 72. Vi la til at
klubbens eldste aktive spiller er 90 år.
Rolf viste lenken til hjemmesiden vår og til NBF, og læringstilbudet. Vi så den første videoen i minibridge,
med Agnethe som forklarer basisbegrepene i bridge.
Og så spilte vi - på fem bord, med en veileder på hvert bord. Da klokka var 20 var det ingen som hadde lyst til
å gå hjem - og vi spilte noen spill til. Det var mye bridgeglede å se rundt bordene, og vinnerskallene dukket
opp innimellom, til glede og munterhet og gode diskusjoner.
De aller fleste av de som var med på bridgetreffet vil være med på nybegynnerkurs i januar. Flere vil være
med på julebordet, og alle vil ha bulletinen.

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 11.11.
spilte de en parturnering 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 (har ikke fått resultater for 15.11):

 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
16 Nov
23 Nov
30 Nov
07 Des
14 Des

RYDDEANSVARLIGE 2021
Ragnhild Evju Olsson, Arild Olsson, Svein Erik Westerby
Atle Jacobsen, Jan Ove Stenehjem, Kai Heggelund
Per Valla, Kurt Olaussen, Øystein Deschington
Dag Valla, Svein Kaarød, Anne Enger
Yngvar Lepperød, Per Watz, Agnethe Hansen Kjensli

Kryss for OK

