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 STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022 
  

 
 

PÅSKESINGEL – START KLOKKEN 18:15 
 

 Fra redaktøren 

Årsmøte er nå gjennomført og et nytt styre er valgt. Jeg vil dermed takke for tillitten som ny leder i nye to år 
og gleder meg til å jobbe med det nye styret hvor Dag og Einar kommer inn som de to nye medlemmene. 
 
Jeg må også rette en stor takk til de utgående styremedlemmene, Ane og Mai Lis. Uten Ane ville aldri den 
store suksessen som har blitt gjort med rekrutteringen blitt noe av. Hun har som leder av 
rekrutteringsutvalget utrettelig påsett at de igangsatte tiltakene ble gjennomført og har fulgt opp med 
rapportering til bulletinen ukentlig. Noe som ble lagt godt merke til i Bridge-Norge. Det vil nå bli opptil det nye 
styret å følge opp denne flotte innsatsen. Mai Lis har i tillegg til å ha vært med i rekrutteringsutvalget tatt full 
kontroll over materiellforvaltningen slik at kantinen har fungert veldig godt. 
 
Spillingen nå i påsken vil være en singelturnering så dermed er det ingen grunn til ikke å dukke opp hvis du 
ikke har makker. Det er ingen påmelding, men det antageligvis ikke mulig å spille færre spill siden det gjør 
det nesten umulig å få til byttene. 
 
Det bør også spilles med et enkelt system slik at man bruker minst mulig tid på å avtale system med makker 
og husk det er ikke tillatt å kjefte på makker. Generelt skal man ikke det til vanlig heller selvfølgelig, men i en 
singelturnering vil jeg i hvert fall ikke tolerere det. 
 

 Resultater årsmøtespilling     

 
Atle og Jan-Ove gikk til topps i den forkortede turneringen med Ragnhild og Karin på andreplass rett foran 
Arild og Per. 
 

 
 

BULLETIN 15 – 2022 12.apr 2022 

http://www.nesoddenbk.com/


 
I B-puljen ble det spilt 15 spill og helt til topps gikk Svein Erik og Jan foran Inger Johanne og Odd Arild og 
med Hilde Krange og Svein Kaarød på 3. plass. 
 

 
 
 

 Realbridge Online lag 

 
Det innledende puljespillet er nå ferdig og etter en meget sterk seier i siste runde til Fem Folk over Sortland, 
endte laget med hovedsakelig spillere fra Nesodden på 2. plass. 

 

 
 
 
Trekningen er akkurat gjort og i 16-delsfinalen møter de Blåmann, som er et lag med Oslospillere. 
 
 

 
 
I pulje 2 fikk Nesodden Sportsklubb det tungt og endte sist. 
 
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. 
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 Terminliste våren 2022 

 

 
 


