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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 spille bridge. 
 
 

 Fra redaktøren 

Det er stadig «nye» spillere som prøver seg på Realbridgeturneringene og denne gangen var det nok en 
gang rundt 8 bord. 
 
Redaktøren er nå inne i siste spilleuke på Tenerife, og kan sterkt anbefale disse turneringene om er glad i 
bridge og varmere vær. Det blir nye sjanser i november og januar neste år. 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=220125127723&q=PLGMBGA3j8g83Z 
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 Resultater realbridge     

 
Denne gangen var det Atle og Yngvar som gikk helt til topps, like før Arild og Per. På 3. plass kom Anne og 
Simon. På grunn av oversitter er det spilt forskjellige spill og det er prosentscoren som vil være avgjørende. 
 

 
 
 

 NM Klubblag 

 
Nesodden BK 1 (Agnethe og 3xSjødal) trakk Hamar BK 1 med Lars og Harald Eide/Dag Tore og Jan Olav 
Røseng. Nesodden kan ikke sies å være favoritter, men man kan jo håpe på en reprise fra 2019 turneringen! 
 
Kampen spilles 9. februar. 
 

 Realbridge Online lag 

 
NBF arrangerer også i år en online turnering som er åpen for alle medlemmer. Det spilles lagkamper i tre 
forskjellige klasser, så det finnes et tilbud for alle nivåer. 
 
Les mer her: 
 
https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/RealBridge-online-lag-2022 
 
 

 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! 

https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/RealBridge-online-lag-2022
https://realbridge.online/no/bruksanvisning.html


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: Feilforklaring og feil meldt 

 
Siden vi bridgespillere er mennesker, så hender det at vi gjør feil. Noen ganger blir det meldt feil, og andre ganger blir 
det forklart feil. Det er sånt som kan skje alle, og da kan det være greit å vite hva man skal gjøre når det skjer. 

Når vi melder så er det makkeren til personen som melder som skal forklare meldingen, og under meldingsforløpet 
skal aldri personen som har avgitt meldingen korrigere det som blir sagt. Det er fordi det også vil hjelpe makker. Når 
meldingsforløpet er over, så skal man heller ikke korrigere om man er motspiller, fordi det fortsatt kan hjelpe makker. 

Den eneste gangen man skal korrigere en feilforklaring er derfor når man er blindemann eller spillefører og 
meldingene er ferdig. Da skal man gi beskjed om at det er forklart feil før utspiller har spilt ut. Om motspillerne da 
mener at de kan ha vært skadelidende av feilforklaringen skal de rope på turneringsleder, som kan se på om spillet 
skal endres. De gangene det er meldt feil, men forklart riktig skal spillet ikke korrigeres, da det er lov til å melde feil, 
både med vilje eller om man glemmer systemet. 

Det betyr at eneste gangen man skal korrigere en forklaring er når man er spillefører eller blindemann og makker har 
forklart feil. 

https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/Turnering-med-videogjennomgang


 
 


