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STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022

VI SPILLER PÅ REALBRIDGE - START KL 18:15
 Fra redaktøren
Rekrutteringsutvalget har som vanlig gjort en solid innsats som du kan lese mer om lenger ned, men jeg vil
oppfordre at noen flere melder seg som med-lærere på hovedkurset som begynner 7.2.
Det var opprinnelig tenkt at vi etter nye regler fra regjeringen den 1.februar, skulle begynne med live-spilling
igjen. Men dessverre har undertegnede testet positivt på Covid og må holde seg i isolasjon på rommet på
Tenerife en uke.
Vi vil derfor komme med beskjed etter hvert om når vi begynner opp igjen med vanlig spilling.
Den 1.2. vil vi derimot spille på Realbridge.
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=220201129682&q=PL0zMBWUDv34cd

 Resultater realbridge
Trygve og Per ble klare vinnere denne tirsdagen og vant med over 6 %-poeng. Fra andre plass og nedover
var det jevnere med Arild og Per på 2. plass foran Atle og Yngvar. Igjen veldig hyggelig og se mange av de
ferskere spillerne prøver seg igjen.

 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. NB! Frist 31.1.!
Les mer her:
https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/RealBridge-online-lag-2022

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen»
RealBridge: Mange av spillerne fra «B-gjengen» har fått innføring og opplæring i å spille RealBridge på nett.
Vi har hatt flere små «praksisturneringer», og flere har prøvd seg på klubbkveldene og på andre turneringer.
Vi er også i gang med å utforske om/hvordan vi kan lage et turneringstilbud for dere som spiller i B-gruppa,
og andre ferske spillere som har max ruternål. Vi kommer tilbake til dette.
For dere som vil informere dere mer om Realbridge:

•
•
•
•

Basis: På Nesoddenbk.com ligger en god instruksjon om hvordan bruke dette verktøyet:
https://realbridge.online/no/bruksanvisning.html
Individuell opplæring: Mai Lis har tilbudt alle som spiller i B 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 har laget og gjennomført 1-bords praksisturneringer slik at fire eller åtte
spillere har kunnet prøve seg på å spille praktisk, med sitt eget utstyr, og løse (noen) problemer mht
lyd, bilde, kommunikasjon og gjennomføring av spill. De fleste har konkludert med at dette er enkelt å
lære!

•

Flere som vil lære? Om noen som ikke har prøvd seg ennå er interessert – ta kontakt med Mai Lis
eller Ane.

Nybegynnerkurs
To nybegynnerkurs i gang: Stein har en cellegruppe med åtte spillere på Bjørnemyr som er kommet ca
halvvegs i kurset (som går over 8-9 uker), der Stein Eriksen stepper inn som med-lærer når det trengs. Ane har
en tilsvarende gruppe på åtte spillere som startet 26. januar, der Marianne Grydeland er med-lærer og
støttespiller. Disse kursene går i private hjem.
Hovedkurset begynner 7. februar på Nesodden VGS med Per Watz som leder og Tor Erik Granum og Einar
Visnes som med-lærere. Per i dag er 10 spillere påmeldt, og noen flere er «på vent». Vi regner med det blir tre
bord på dette kurset. NB Vi trenger en med-lærer til, til dette kurset!
DETTE VIL SI at vi neste uke har ca 28 nye spillere under opplæring – og det er vi stolte av!
Vi har også flere personer «i kulissene» som har spilt bridge før og som er på veg tilbake til bridgebordet
etter mindre «intervensjoner» for å friske opp kunnskaper og meldinger.

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
Bridgebøker til salgs: Vi har et par enkle bridgebøker til salgs – en er om meldinger, den andre om
spilleføring og minibridge. De koster 100 for meldeboka og 60kr for minibridgeboka, og anbefales virkelig!
Vi bruker meldeboka i nybegynnerkursene vi er i gang med.
Se også NesoddenBK.com for lenker til videoer for opplæring.
Artikkel om rekruttering på Nesodden på NBFs sider
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
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

 Etikktema fra NBF: Hvordan gi tips
Alle bridgespillere er mennesker, og alle gjør derfor feil en gang inniblant. Det er derfor veldig viktig å huske
på at ingen gjør feil med vilje. Så om makker gjøre noe man er uenig i, så må man fortsatt være høflig. Alle

prøver sitt beste, og noen ganger er det enklere å se hva som skulle vært gjort i etterkant, når man ser alle
kortene. Det betyr at om man skal si noe til makker så er det viktig at det er konstruktivt, det er unødvendig å
si noe bare for å kjefte, det skaper dårlig stemning rundt bordet og hjelper ingen. Husk også at det ikke er så
morsomt å alltid få masse kritikk, så pass på å også fortelle makker når han/hun gjør noe bra.
Det er mange som ønsker å hjelpe andre spillere med å bli bedre, og derfor gi tips. Selv om det er hyggelig
ment er det ikke alltid det er så hyggelig for spillerne som får tipset. Hvis en fersk spiller får høre etter hvert
spill hva som kunne vært gjort bedre kan det være veldig demotiverende. Noen ganger er det bra nok at de
husket å ta en finesse, selv om de kanskje kunne fått et stikk til hvis de hadde passet på inntakene sine. Da
er det bedre at de får skryt for det de gjorde bra.
Om spillere skal lære mer er det fint med tips fra mer rutinerte spillere, men da er det lurt å spørre først om
de har lyst på et tips, så kan de velge selv om de vil eller ikke. Hvis de svarer ja, så er det viktig å passe på
tonen man gir tipset i, det skal være konstruktivt, og ikke fokusere på det dårlige. En fin ting er derfor å gi et
kompliment sammen med tipset, så blir de kanskje mer motivert. Så en fin huskeregel er at man ikke skal gi
tips til motparten med mindre de spør selv eller om man spør om de vil ha tips og de svarer ja. Det kan også
være en fin huskeregel for hvordan gi tips til makker, så blir det ofte bedre stemning rundt bordet.

