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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022

VI SPILLER PÅ REALBRIDGE - START KL 18:15
 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 merket seg med stor glede at det var hele 8 bord som spilte på tirsdag og det kommer stadig
«nye» spillere. På Tenerife fortsetter det med daglige turneringer og på fredag gikk Elisabeth og Sofie helt til
topps i dagens turnering. Man kan følge resultatene her: https://bridgeforalle.org/Resultater
Turneringene på Realbridge fortsetter som vanlig på tirsdager. 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=220118125641&q=PLYk1Zefjtt0fw

 Resultater realbridge
Arild og Per er virkelig i siget om dagen og vant også denne gangen med god margin. Det var tett bak der,
men Stein og Terje kom på 2. plass i sin Realbridge debut! Bare et poeng bak ble det delt 3. plass for Atle og
Jan-Ove sammen med Kristoffer og Nico.

 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.

 Etikktema fra NBF: Tilkalling av turneringsleder
Mange, om ikke de fleste, har vært skyldig i å tenke «Vi vil ikke bry turneringsleder, så vi bare fikser det selv» eller «Vi
ignorerer det, vi lar det gå» om det skjer noe feil ved bordet. Problemet med dette er at det kan føre til at det blir helt
feil resultat. Selv om mange tror at de kan reglene selv, så kan det være noe man har glemt eller misforstått. Om man
velger å ignorere det som skjer, så kan det være at det senere i spillet påvirker noe som skjer, og da er det ofte for sent
å rette opp, også blir hele spillet ødelagt, som fører til at turneringsleder er nødt til å justere hele spillet, i stedet for å
rette det opp tidlig.
Det er derfor viktig å alltid tilkalle turneringsleder om det skjer noe feil ved bordet. Om det blir spilt ut fra feil hånd,
meldt utenfor tur eller om det skjer noe dere er usikre på om er riktig eller ikke. Det er uansett bedre å tilkalle
turneringsleder en gang for mye enn en gang for lite.
Når man tilkaller turneringsleder, er det viktig å gjøre det på en høflig måte. Det er riktig å tilkalle turneringsleder når
det skjer noe feil, men det er viktig at man sier ifra til motparten først. Om man hyggelig sier at nå har det skjedd noe
feil, så nå må vi rope på turneringsleder før man roper hjelper det veldig. Mange er redd for å tilkalle turneringsleder,
men turneringsleder er der for å hjelpe, og det er derfor bare fint om man sier ifra. Det er også viktig å ikke bli lei seg
eller sure for at motparten tilkaller turneringsleder, for de gjør det ikke fordi de er sure, men fordi det har skjedd noe
feil, som kan skje alle.
Vi oppfordrer derfor alle til å tilkalle turneringsleder om det skjer noe ved bordet som ikke er helt innenfor
bridgelovene.

