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VI SPILLER PÅ REALBRIDGE - START KL 18:15
 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!
Julebridgen blir i år av det virtuelle slaget, men jeg håper mange har lyst til å spille en siste turnering nå før
jul. Vi får koke gløgg hver for oss og kose oss med pepperkaker under spilling.
Turneringen foregår 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 bruk av Realbridge. Se neste side for mer informasjon.
Klikk på lenken under for å gå til selve turneringen:

https://play.realbridge.online/de.html?p=211221127819&q=PL1DjMjgjSBn92

Jeg vil på vegne av hele styret og rekrutteringsutvalget ønske alle en riktig fin
julehøytid!
 Resultater realbridge
Atle og Jan-Ove vant forrige tirsdags turnering på Realbridge med solide 64%, men også sterk innsats av
Nico og Kristoffer som kom like bak. Deretter nok en 3. plass til Sofie og Elisabeth.

 NM Klubblag
Nesodden BK 2 (Atle-Yngvar/Arild-Per W.-Kurt) spilte sin 3. runde kamp mot Topbridge BC 7 på torsdag, og
tapte 76-97 etter periodevis å ha ledet kampen. Nesodden BK 1 (Agnethe og 3xSjødal) spiller sin kamp på
nyåret.

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen»: Lær å spille på nett!
Ingen av dere som spiller i B-gruppa var å finne på «klubbkvelden» på Realbridge sist tirsdag, og – vi savner
dere!
Vil du lære å spille bridge på nett, og delta i REALBRIDGE turneringene, både med klubben og på diverse
andre plattformer? Det fins blant annet dagturneringer (fra kl 12-14) som kan passe for de som er nye til
denne spillingen.
Januar: Mai Lis Fremstad (tlf 91161875) ringer til alle som har spilt i B, fra 3. januar, og tilbyr individuell
opplæring og/eller opplæring i små grupper på fire deltakere. Det som kreves er en pc eller et nettbrett, og –
interesse for å lære å spille på nett. Mai Lis har lært dette på egen hånd selv, og vil gjerne hjelpe andre å finne
fram til nye bridgegleder på nett.
Desember: Ane Haaland (90733742) er tilgjengelig for opplæring i jule/nyttårstida, om noen har lyst til å
benytte fridagene til å lære. Ring og avtal tid – for å lære og spille, og kanskje observere eller delta på en
turnering?
Nybegynnerkurs (mandager fra 17. januar): Vi trenger frivillige til å veilede ved bordene
Vi har nå over 40 personer som har meldt seg på nybegynnerkurs i januar, og regner med å begynne i januar –
avhengig av smittesituasjonen. Nå er utfordringen å lage et godt kurs, og her vil vi trenge hjelp fra dere: Om
det blir fem bord (dvs 20 spillere), kommer vi til å trenge 4-5 frivillige veiledere til hver kveld – en på hvert
bord. Dette er en fin anledning for dere til å friske opp egne kunnskaper, samt bidra til opplæringen ved å
svare på spørsmål og generelt spre bridgeglede. De som vil være med vil få en orientering. Vi bruker den
grønne Grunnkurs boka: Meldingene i bridge.
Cellekursene
Stein og Ane har avsluttet sine cellegrupper og det er nå flere par som er klare eller neste klare for å spille i
klubben. Det er mulig det blir flere celler (små grupper med 4-8 spillere) på nyåret, i tillegg til
nybegynnerkurset. Si fra om du har spesielle behov.
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! Ta kontakt om du
vil kjøpe en bok – vi får nytt lager med bøker i mellomjula.

Hvorfor spiller vi bridge?
En serie medlemssmil fra Nesodden Bridgeklubb (1)

Stein Schrøder: «Jeg er hekta på Bridge!
Å få til noe sammen med makker er gøy!»

Karin Oppegård:
«Bridge er gøy og utfordrende –
særlig når makker og jeg overgår oss selv!»

Sofie Sjødal: «Bridge er veldig sosialt –
og man blir aldri utlært!»

Per Valla:
«Bridge er morsommere enn poker – mer sosialt enn
sjakk!»

