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VI SPILLER PÅ REALBRIDGE FREMOVER - START KL 18:15
 Fra redaktøren
Med de kraftige innstramningene som kom mandag kveld, så kan vi ikke lenger spille ved å møte hverandre
fysisk. Det er selvfølgelig kjedelig, men vi har heldigvis mulighet til å spille på nett. Jeg har nå laget opp en
turnering på Realbridge hvor vi starter spilling kl 18:15. Denne er åpen for alle par hvor minst en av spillerne
er medlem av Nesodden BK eller Drøbak BK.
Jeg håper mange har lyst til å spille på Realbridge og dette er selvfølgelig også åpent for dere som spiller i B.
For deg som ikke har spilt på Realbridge før anbefaler jeg å lese gjennom denne bruksanvisningen først:
https://realbridge.online/no/bruksanvisning.html
Vi kommer også å tilby innføring i bruken av Realbridge. Ta kontakt med rolf@sjodal.com hvis du er
interessert i dette.
Klikk på lenken under for å gå til selve turneringen:
https://play.realbridge.online/de.html?p=211214126319&q=PLvQbWqRNBiXt3

Dette betyr jo også selvsagt at det ikke blir noen julebridge neste tirsdag, men vi kommer til å arrangere en
Realbridgeturnering også da, så får vi lage gløgg hver for oss i stedet for!

 Resultater fadderturnering
Trygve og Per hadde funnet sammen denne kvelden og det gikk svært så bra med seier foran Karin og Per.
Et stykke bak kom Elisabeth og Sofie på 3. plass.

Dette var en del av en type simultanturnering som gir forbundspoeng og kretspoeng hvis man kommer helt i
toppen nasjonalt. Per og Trygve endte her helt oppe på 18. plass av nesten 300 par totalt.

Resultater for spillere fra Nesodden på MP-Treff:
Plass
18
54
64
102
103
121
143
157
172
198
216
269

Navn
Trygve Sætereng - Per Valla
Finn Leiang - Roar Larsen
Karin Margrete Oppegård - Per Willy Watz
Atle Jacobsen - Jan Ove Stenehjem
Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal
Rolf Sjødal - Yngvar Lepperød
Nico Keilman - Kristoffer Hellum
Hilma Arctander - Per Olav Roksvaag
Svein Kaarød - Dag Valla
Tormod Reppe - Kåre Bjerke
Ane Elisabeth Haaland - Hans Vigmostad
Anne E. S. Enger - Mai Elisabeth Fremstad

%
61,9
56,7
56,1
53,2
53,2
51,6
49,8
48,9
47,8
45,9
43,9
31,1

Alle spillene har også blitt kommentert av GeO Tislevoll.
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/MP-treff/2021/MPtreff%20tirsdag%202021%20endelig%20versjon.pdf

B-Puljen var det Stein og Terje som gikk til topps foran Rinar og Frank med Cathrine og Nils Erik på 3. plass.

 Auksjonsturnering - Bridge med drømmemakkeren i julegave?
Den 2. januar vil det bli arrangert en turnering på Realbridge med mange av de største stjernene i
bridgeverdenen. Kunne du tenke deg å spille med Geir Helgemo? Da er det bare å legge inn et bud selv om du
foreløpig må ut med over 3000 kr for ham. Derimot er det veldig mange andre fantastisk gode spillere som
ligger inne med bud på ned mot 200kr.
https://bridge-auction.com/?display=0&s=&price1=&price2=&display=1
I år vil inntektene i hovedsak gå til å finansiere skolemesterskapet i bridge 27.-28. mai. Så ikke bare kan du få
en utrolig morsom bridgeopplevelse du støtter også opp under rekrutteringen av nye unge bridgespillere!

 Gi din stemme til årets ildsjel
Vær med å stemme på en av de som har gitt et tilbud til bridgespillere også under nedstengningen.
https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/Stem-paa-AArets-Bridgeildsjel-2021-Koronaversjon

 NM Klubblag
Trekningen for 3. runde er nå gjort og Nesodden BK 1 (Agnethe + 3 x Sjødal) skal møte Haga og Aurskog
BK 1, mens Nesodden BK 2 (Atle-Yngvar/Arild-Per W.-Kurt) møter nok et Topbridge lag.

 Ski Bridgeklubb
Det var hyggelig å se at Ski igjen var oppe i 5 bord på torsdag 9.12.

