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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022

VI SPILLER PÅ REALBRIDGE - START KL 18:15
 Artikkel om rekruttering på Nesodden på NBFs sider: 50 påmeldt på kurs!
Nesodden BK har hatt fokus på re-rekruttering av tidligere medlemmer og ny-rekuttering til klubben i hele
høst. Se artikkel om hva som har skjedd, og om kommende nybegynnerkurs:
https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/35-paameldte-til-nybegynnerkurs.-Hvordan

 Nybegynnerkurs: Oppstart utsatt til 7. februar
På grunn av coronasituasjonen har vi bestemt å utsette nybegynnerkurset, og planlegger nå å starte opp 7.
februar – om myndighetene tillater det. Vi har en stor gruppe på 50 personer (der vi regner med at en del
ikke blir med på dette kurset) som gjerne vil lære å spile bridge.

 Fra redaktøren
Redaktøren selv har valgt å bevege seg til sydligere breddegrader til et Bridge for alle arrangement i regi av
NBF. Etter litt fram og tilbake ble det spilling nesten som vanlig i dag, og det fortsetter med kveldsturneringer
nesten hver ettermiddag i tre uker! Det kommer til å være flere spillere fra Nesodden som tar turen etter
hvert, og man kan følge resultatene her: https://bridgeforalle.org/Resultater
Men det vil fortsatt blir arrangert bridge på Realbridge som vanlig på tirsdager, nå under kyndig ledelse av
Arild. Turneringen 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
Klikk på lenken under for å gå til selve turneringen:

https://play.realbridge.online/df.html?p=220111123568&q=PLub5q4eUntO0O

 Resultater realbridge
Det var gledelig med 7 bord, hvorav flere spillere var Realbridge-debutanter. Denne gangen ble det en helt
suveren seier til Arild og Per med over 10%-seiersmargin!
Deretter ble Atle og Jan-Ove best av de andre, med Svein og Dag rett bak på 3. plass.

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen»
Det er nettspilling som er på agendaen for tida, og flere spillere fra B-pulja er nå begynt å spille på RealBridge, eller er
klare for å begynne. Her er det som skjer:
• Basis: På Nesoddenbk.com ligger en god instruksjon om hvordan bruke dette
verktøyet: https://realbridge.online/no/bruksanvisning.html
• Individuell opplæring: Mai Lis arbeider med å ringe rundt til alle som spiller i B og tilbyr direkte individuell
veiledning om hvordan spille på RealBridge. Flere spillere har vært hjemme hos henne og fått opplæring;
• Opplæring av Rekrutteringsutvalget: Sofie har lært opp flere til å lage turneringer på RealBridge;
• Praktisk utprøving: Ane lager 1-bords praksisturneringer slik at fire spillere kan prøve seg på å spille
praktisk, med sitt eget utstyr, og løse (noen) problemer mht lyd, bilde, kommunikasjon og gjennomføring av
spill. Den første sesjonen skjedde i ettermiddag, og flere av de som var med vil spille i morgen kveld – dette er
enkelt å lære!
Så folkens – om ikke Mai Lis allerede har ringt dere - hiv dere på, ta kontakt med oss om dere er klare til å lære! Alt
dere trenger er nettbrett eller PC, og interesse for å lære.

Vurdering av ny pulje for ferske spillere
En utfordring for klubben (og for de fleste andre klubber) er å gjøre overgangen fra kurs til klubb enklere for spillere
som kan «reglene» i bridgen, men som trenger mer tid på hvert spill – og blir stressa av å spille fort og å spille mange
spill. Mange spillere vil også gjerne ha mer tid til å diskutere spill enn det vi kan få til i den vanlige B-pulja. Etter hvert
vil de da kunne bygge opp mer trygghet i spillinga, og bli klare til å ta del i de vanlige turneringene.
Klubben vurderer nå om vi skal begynne med en C-pulje for spillere som vil ha mer tid til å spille, og til å snakke om
spillene etter at de er ferdige. Det vil ikke være mulig å bruke bridgemate og å få resultater av spillinga, men vi vil finne
andre løsninger på å finne og kunne diskutere «fasit» for spillene.

Aktiv og spennende læring for nybegynnere
På NBFs nettsider finnes det nå et spennende tilbud for nybegynnere: Allerede tirsdag 11. januar kl 18 kjører de i gang
den første turneringen i en serie på tre, der spillerne får tilsendt en videogjennomgang av anbefalte meldinger og
utspill. Se mer informasjon her:
https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/Turnering-med-videogjennomgang
Bridgebøker til salgs: Vi har et par enkle bridgebøker til salgs – en er om meldinger, den andre om minibridge, for de
som er helt nye. De koster 100 for meldeboka og 60kr for minibridgeboka, og anbefales virkelig! Vi bruker
meldeboka i nybegynnerkurset vi skal i gang med.

 NM klubblag
Nesodden BK 1, med Agnethe, Sofie, Elisabeth og Rolf, spilte sin 3.runde kamp på torsdag mot Haga og
Aurskog BK 1 og vant med solide 105-34.
På dette spiller vurderte Agnethe godt.

Her viser 4 hjerter overføring til spar uten noen sleminteresse. Agnethe stakk opp på esset, og spilte
umiddelbart en spar til damen. Vest kan ikke stikke opp siden da vil han aldri få mer enn et sparstikk.
Deretter hjerter til damen, og ruter til esset. For deretter en ny hjerterkapp. Nå får hun kastet kløvertaperen
på hjerter ess og får dermed kontrakten med 2 spartapere og en rutertaper.
På det andre bordet ble det umiddelbart spilt spar konge etter det samme utspillet, og dermed kunne
Elisabeth ta for kløver Q og returnere ruter til K. Spillefører måtte nå ta et valg i spar og da han ikke unaturlig
gikk opp på spar dame, fikk vi også et sikk på spar knekt med en bet.

