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 STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022 
  

 
 

VI SPILLER PÅ NESODDEN VGS - START KL 18:15 
 

 Fra redaktøren 

Det var mange som var syke og holdt seg hjemme forrige tirsdag, men regner med at det blir bedre 
fremmøte og en B-pulje også i dag. Det blir en vanlig 1-kvelds turnering og så starter vi Nesoddmesterskapet 
den neste tirsdagen 8.mars. 
 
 

 Resultater 1-kvelds turnering A     

 
Arild og Per vant nok en gang og denne gangen med nesten 70%! Rolf og Yngvar kom på 64% og Sofie og 
Elisabeth på 63%. Begge prosentscorer som man ofte kan vinne på. 
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 Realbridge Online lag 

 
Nesoddenlaget med Agnethe og 3xSjødal vant sin 3. kamp med 66-38, mens Nesoddenlaget med Holmøy - 
Hjort-Larsen - Lepperød - Valla – Jacobsen tapte sin andre kamp 58-101. 
 
 
https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/RealBridge-online-lag-2022 
 
Det spilles først en alle mot alle i hver pulje. Deretter går alle de fire beste videre i tillegg til en del femere. 
 

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen» 

 

Coronaen har herjet med både bridgelærere og kursdeltakere de siste par ukene, og sammen med 

vinterferie på Nesodden Videregående skole har vi nå følgende status: 

 

Planlagt oppstart av ny pulje (C) for ferske spillere: 8. mars 

 

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 planlegger nå å 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.   

 

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 

 
 

 Årsmøte i kretsen 

 
Det er årsmøte i kretsen onsdag 2.mars 2022 kl.17:00 i spillelokalene til Gressvik BK. Dersom noen fra 
klubben kunne tenke seg å stille til valg i kretsstyret, så ta kontakt med noen i klubbens styre. Finn gir seg 
etter en formidabel innsats i 9 år, og det vil være en fordel om en av kretsens største klubber var 
representert. 
 
Det er 2 som ikke er på valg i år, samt 2 som gjerne fortsetter, slik at det mangler 4 personer til styret pr. nå: 
 
Leder, kasserer, styremedlem og varamedlem. 
 
Det gis godtgjørelse kr. 500,- for hvert kretsstyremøte man møter fysisk på. 
 
Ellers blir det blir gratis singelturnering etter årsmøtet. 
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 Ryddeliste 

 

 

 

 Etikktema fra NBF: Gode vaner 

 

Når vi spiller bridge, er det lurt med et par gode vaner for å minske sjansen for feil. 

 



Det er for eksempel viktig å spille ut fordekt, altså med bildesiden ned, når man spiller ut. Dette gjør at man 

slipper utspill fra feil hånd. Hvis man spiller ut kortet med bildesiden ned og venter med å snu kortet til 

makker har sagt vær så god, så er sjansen betydelig mindre for at man spiller ut fra feil hånd. 

 

En annen god vane er å la meldekortene ligge til blindemann er lagt ned, sånn at motstanderne kan få spørre 

om meldingene om de ønsker. 

 

Det er også viktig å bruke stoppkort når man melder en hoppmelding, eller en konkurransemelding på 3-

trinnet eller høyere. I tillegg skal man huske å annonsere åpningsmeldingene 1kl, 1ru, 1NT og alle 

fargeåpningene på 2-trinnet. 

 

Det finnes også flere andre gode vaner, som å ikke diskutere spill ved bordet, og ikke snakke så høyt at de 

andre bordene hører hva som blir sagt, men den aller viktigste gode vanen er å være hyggelig mot motstandere 

og makker. Si alltid hei når man kommer til bordet, og takk for spillet når runden er ferdig. I tillegg er det 

alltid hyggelig med en «godt spilt» om enten makker eller motstanderne gjorde noe bra. 

 

 Temaforelesninger fra NBF 

 
Som Sofie fortalte om på forrige spillekveld vil NBF avholde flere temaforelesninger fremover. Kurset skal 
passe den typiske klubbspilleren. Det er litt forskjellig nivå på de forskjellige leksjonene, så det er mulig å 
være med på en, noen eller alle leksjonene. 
 
For mer informasjon se plakaten på neste side og https://www.bridge.no/Laer-bridge/Bridgekurs-paa-
internett/Temaleksjoner. 
 

 

 

https://www.bridge.no/Laer-bridge/Bridgekurs-paa-internett/Temaleksjoner
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 Terminliste våren 2022 

 

 


