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VI SPILLER PÅ NESODDEN VGS - START KL 18:15 
 

 Fra redaktøren 

Halve Nesoddmesterskapet er nå spilt, men ingenting er avgjort. Noen ligger naturlig bedre an enn andre 
men ingen grunn til å gi opp! 
 
En stor takk til Einar som tok tak i organiseringen både av B- og C-puljen. Det dukket flere par opp i C denne 
gangen og jeg håper dette kan friste de som ikke ennå føler de mestrer å spille i B. Se også mer informasjon 
i egen artikkel om B og C-puljen. 
 
 

 Resultater 1-kvelds turnering A     

 
Sofie og Elisabeth var helt suverene denne kvelden og hadde faktisk 78% før siste runde! De fikk en del 
minus der, men endte allikevel opp på imponerende 70%. En meget god score på Arild og Per også som fikk 
over 63%. Anne og Simon var det siste paret som fikk en god pluss denne kvelden på 3. plass. 
 

 
 
 
 
 
Einar og Frank er virkelig i siget om dagen med seier på seier! Denne gangen var de nesten 10%-poeng 
foran Arne og Olav på 2. plass. Like bak der igjen kom Arvid og Per.  
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 NYTT OM OG FRA «B-gjengen» og «C-gjengen» 

 

C-pulje for ferske spillere: Vi utforsker videre 

 

Etter to tirsdager med en liten C-gruppe som spiller og diskuterer meldinger og spilleføring har vi fått gode 

tilbakemeldinger om nytten av denne, og vi fortsetter i morgen. C-gruppa er en gruppe folk «bare» kommer 

for å spille bridge og å hygge seg, og også å lære. Vi spiller spill fra den grønne Meldeboka, og diskuterer 

disse ved bordene. Det blir ikke noe tids- eller prestasjonspress, vi spiller de spillene vi får tid til – fram til ca 

kl 21. Det blir ikke en turnering, men spilling og læring og bridgeglede. 

 

Tanken er at C-gruppa kan være en «mykere overgang» fra kurs (eller fra at du er «rusten» og har lyst til å 

begynne å spille igjen) til å spille turnering i klubben, i B-gruppa. Vi bidrar med å finne makker. 

 

SKJERP SYSTEMENE: C-pulja er også et utmerket sted for et makkerpar fra B-pulja å ta seg «time-out» 

for å diskutere og skjerpe systemet sitt – dette er noe flere par kunne ha utbytte av. 

 

Dersom det blir et halvt bord i B, vil vi be et par om å spille i C-pulja for å lette 

turneringsadministrasjonen. 

 

Meld dere gjerne på til ane.haaland@gmail.com, slik at vi får litt oversikt over hvor mange som kommer. 

Deltakelse er gratis inntil videre, inklusive kaffe, kaker og frukt/grønt. Oppmøte kl 18.00. 

 

B-gruppa styres av Einar Visnes  

 

Send meldinger til ham om du/dere kommer, og om du trenger makker – som dere har gjort til Stein. Ring 

ham om dere lurer på noe – telefon 90847160. 

NB dersom du er «etablert» i klubben så regner vi med at du skaffer makker selv. Vi bistår gjerne når vi kan, 

men «garantien» gjelder først og fremst for nye spillere. 

 

NB dersom du ikke har makker – meld deg gjerne på som veileder for C-pulja! 

 

Opplæringen i tre grupper fortsetter 

 

Pers gruppe kjører videre i kveld med Einar som med-lærer. Steins Bjørnemyrgruppe blir inntil videre tatt 

over av Per (og Ane), og kjøres sammen med Anes Fjellstrandgruppe på skolen på onsdag, med kapittel 7 – 

svake 2-åpninger. Vi kommer også til å være innom NT-åpninger og svar (kap 3 og 9). 

 

Marianne Grydeland og Einar Visnes blir med-lærere.  Alle kursene går over (minst) åtte uker. 

 

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:  

mailto:ane.haaland@gmail.com


 

https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/35-paameldte-til-nybegynnerkurs.-
Hvordan 

 

Se også NesoddenBK.com for lenker til videoer for opplæring. 
 

 Bridgelærerkurs 

 
Av Kristoffer Hellum 
 
Spent på hva som gjelder når bridge skal læres bort til nybegynnere, meldte jeg meg på i all hemmelighet - 
best å ikke flagge deltagelsen for klubben - man vet jo ikke om det skulle medføre forpliktelser... 
 
Med forhåndsomtale i Bulletinen, og oppmøte av både Ane Haaland og Per Wats, kunne vel min deltagelse 
ikke blitt mindre hemmeligholdt. 
 
En sprudlende og inspirerende kursholder fra Nordland ledet oss gjennom to dager med temaene 
Planlegging og gjennomføring av kurs, opplæring av de ferskeste, og spesielt interessant: hvordan ta vare på 
deltagerne etter kurs. Sistnevnte var Ane og Per engasjert for å snakke om, og deltageren var ikke så lite 
imponert over den massive satsing Nesodden bridgeklubb hadde gjennomført med kursing i mindre grupper, 
hjelpelærere for hvert bord, opprettelse av C-pulje. Her var det flere som nok kunne ønske seg at mange 
flere i deres klubb engasjerte seg. Det ble fra forbundet fremhevet at hele klubben måtte engasjere seg i å få 
de ferske spillerne til å trives på spillekveldene. Man måtte ikke se bort fra å diskutere med dem som kanskje 
hadde ord på seg for å være mindre rause i sin omgang med nybegynnere (for å si det forsiktig). 
 
Lynbridge som en inngangsport til å lære "ordentlig bridge" ble anbefalt, spesielt til unge kursister. Det ble, i 
alt for høyt tempo, demonstrert hvordan man kunne laste ned undervisnings-spillene (etter tema) til 
kursplattformen på BBO: dette syntes for meg å være en nyttig måte å kombinere BBO og kurs på. 
Vi lærte om vellykket ungdomssatsing i Helgeland. Kursholder hadde erfaring for at man burde satse på 
barnetrinnet i skolen: 4-7 klasse - disse var lettest å få interessert, men pizza måtte til! Her var helger og 
skoleferier (høst/vinter) aktuelt. 
 
De to læringsoppleggene: Spill bridge1 med tilhørende bok og temaspill, og heftet til Melander og 
Malmstrøm: "Grunnkurs, meldingene i bridge"  ble trukket frem, og deres plusser og minuser diskutert. 
 
Som avslutning ble vi bedt om å stole på egne evner (?), kaste oss ut på dypt vann og omvende flest mulig til 
troende og ihuga bridgespillere for bridgens fremtid i verden. 
 
 

 NM for klubblag 

 
Nesodden BK 1 (Agnethe og 3xSjødal) spilte på fredag 5. rundekampen i NM for klubblag. Det ble spilt 2x20 
spill på Realbridge mot Tromsø BK 1 (Rune Brendeford Anderssen, Jan Trollvik, Gunnar Harr og Are 
Sivertsen). Som i 4. runde ble det en katastrofal start hvor vi endte opp med å ligge under med 2-62 etter 
første halvdel! Men etter 10 av de siste 20 spillene hadde vi tatt inn 36 IMP! 
 
Dessverre for oss ble det ikke noen flere IMP inn og sluttresultatet ble 38-78. Dermed var det slutt for denne 
gangen i NM klubblag, men vi må tross alt si oss fornøyd med å komme til 5. runde. 
 

 Realbridge Online lag 

 

 
 

https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/35-paameldte-til-nybegynnerkurs.-Hvordan
https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/35-paameldte-til-nybegynnerkurs.-Hvordan


Det er spilt veldig forskjellig antall kamper i puljen hvor Lag Kjensli og #x Sjødal spiller, men med en god 
kamp førstkommende fredag mot «Kultur» vil sjansen for å gå videre være veldig god. 
 
 

 
 
For det andre Nesoddlaget går det tråere og de kommer ikke til å gå videre. Men de spilte også kamp 
mandag kveld og bare tilfeldigheter gjorde at de ikke spilte uavgjort mot det klare lederlaget, som hadde flere 
av de samme spillerne som vant 5. runde mot Nesodden i NM for klubblag. 
 
https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/RealBridge-online-lag-2022/Resultater-eliteklasse 
 

 Kieler Cup 

 
Av Arild Olsson 
 
Kieler Cup 2022 gikk av stabelen i helgen. Turneringen har vært fulltegnet siden januar og flere par 
på venteliste måtte skuffet innse at det ikke ble noen tur denne gangen. 50 par med stor geografisk 
spredning fra Bodø i Nord, Kristiansand i sør og Årdal i vest spilte 72 spill før vinneren kunne kåres. 
  

Det ble ikke ukjente Jon Egil "Turbo" Furunes som vant sammen med makker Lars Larsen med Gunn 
Magni Angelskår - Torbjørn Pedersen fra Ås BK på 2. plass og Martin Rian - Jan Olaf Henriksen fra hhv 
Orkdal og Stange på 3. plass. Beste Nesoddpar ble Roar og Arild på 12 og siste premieplass. Full 
resultatliste og spillestensiler finner du på hjemmesiden vår. 
  
Finn Leiang var turneringsleder og høstet mange lovord for sin opptreden og innsats. Spillerne var 

meget fornøyd med turen og opplegget for øvrig og det er alltid hyggelig med slike tilbakemeldinger. 
 
https://www.bridgekrets.no/result/view/0245/2022-03-19kielercupmars2022?node=64705 
 
  

https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/RealBridge-online-lag-2022/Resultater-eliteklasse
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 Ryddeliste 

 

 

 



 Temaforelesninger fra NBF 

 
Som Sofie fortalte om en tidligere 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
https://www.bridge.no/Laer-bridge/Bridgekurs-paa-internett/Temaleksjoner


 Terminliste våren 2022 

 

 
 
 

 Årsmøte 5. april 

 
Kom gjerne med innspill til årsmøtet. Sakspapirer vil komme rundt en uke før møtet. 


