www.nesoddenbk.com
BULLETIN 23 – 2022

6 sep 2022

Klubbens konto: 5083.05.86633
Org. nr: 991 436 499
Nesodden bridgeklubbs Vipps: velg ”betal for varer” →
122976

1-kvelds turnering IMP – Spillestart 18:15 Nesodden VGS
 Fra redaktøren
På lørdag ble Bridgens Dag arrangert i hele landet og vi på Nesodden hadde både en stand på Tangen
Senter hvor også høstens kurs ble promotert, og et lynbridgekurs på Samfunnshuset med 9 ivrige deltagere.
En stor takk til alle som har hjulpet til både på stand og under kurset!
Vi avsluttet på lørdagen med en simultanturnering over 12 spill hvor det dessverre bare var 3 bord.
Jeg håper at det er mange som kan tenke seg å spille lagspilling til høsten. Man trenger slettes ikke å være
rutinert for å være med på dette siden det spilles i mange puljer. Men fristen går ut allerede på onsdag den 7.
september så si ifra snarest om du ønsker å spille. Se mer informasjon lenger ned om tidspunkt og sted.
Vi har vært så heldig at Pål Mathisen har tilbudt seg å holde temakvelder for viderekomne i klubben. Pål har
ikke spilt så ofte i klubben i de senere årene, men er en meget god spiller med gode analyser og evnen til å
lære bort avanserte temaer. Ta kontakt hvis du kunne tenke deg noe slikt. Gi også gjerne innspill til tema.
Vi kommer til å spille med IMP beregning i kveld, så husk å ikke kjemp for hardt for et overstikk. Det er mye
viktigere å vinne kontrakten.

 Resultater 30. august
Det var en del forskjellige par som ledet underveis i A, men til slutt var det Arne og Arild som vant forholdsvis
klart. Atle og Jan-Ove kom på .2 plass og Trygve og Per på 3.

I B-puljen vant Nils Erik og Kai klart, men det ble også en solid 2. plass på Marianne og Inger Johanne. På 3.
plass kom Einar og Frank.

 Resultater Bridgens Dag
Simultanturneringen som vi arrangerte etter lynbridgekurset var en fadderturnering som ble vunnet klart av
Anne og Finn foran Dag og Dag med Kjnetil og Yngvar på 3. plass.

Seieren holdt faktisk til seier på landsbasis og da med over 70%!

 Kurstilbudet til høsten
Nesodden Bridgeklubb har opp gjennom årene avholdt mange bridgekurs for nybegynnere. Denne høsten
har vi planlagt følgende aktiviteter:
1. Lyn-kurs i forbindelse med Bridgens Dag på Samfunnshuset 03. september kl. 13:15. Kurset er
gratis for alle.
2. Introduksjonskurs på 6 timer fordelt over to kvelder, 18:00-2100 19. og 26. september på
Nesodden Videregående skole. Formålet med dette kurset er å forstå de grunnleggende prinsippene
for bridge og for den enkelte å beslutte om de vil bli med videre på Grunnkurs. Kurset er gratis for
alle.
3. Grunnkurs på ca. 30 timer fordelt over 10 kvelder med start første uken i oktober. Dette kurset
gjennomføres i små grupper (ca. 8) og passer både for de helt uten kunnskap om bridge og de som
har spilt litt tidligere. Avhengig av påmelding kan det bli flere parallelle kurs. Kurset krever noe
egeninnsats fra studentene og det er viktig at man møter opp de aller fleste kvelder. Kurset består av
mange spill som illustrerer kveldens tema. I tillegg er kursdeltakerne velkomne til å spille i C-gruppen
på klubbens spillekvelder på tirsdager. Kurset er gratis for de under 25 år. Eldre deltakere betaler Kr.
400 som inkluderer lærebok og ‘hand-outs’.
4. Oppfølgingskurs er en serie en-kvelds kurs som omhandler ett eller flere mindre temaer, f.eks
utspill, spilleføring, motspill og (spesielle) meldinger. Det er således ikke nødvendig å delta alle
kveldene for å få utbytte av dette. Det vil bli kurs annenhver torsdag med oppstart torsdag 22.
september på Nesodden Videregående Skole. Kurset passer for alle som har gjennomført
grunnkurs. Men, også for erfarne spillere. Kurset er gratis for de under 25 år. Eldre deltakere betaler
Kr. 50 pr. kveld. De som melder seg på vil få SMS varsel dagen før kurset og bekrefter eventuell
deltagelse gjennom å svare på SMS. Påmelding medfører ingen binding til deltakelse.
Kontaktinformasjon kan du finne her: https://nesoddenbk.com/laerbridge/

 Terminliste

https://nesoddenbk.com/terminliste/. Det kan bli noen justeringer, men datoene for klubbmesterskapet vil ikke
flyttes.

 Ryddeliste
NB! For de av dere som spiller i B så trenger dere ikke bli igjen til A også er ferdige med å spille, men man
kan rydde unna det som ikke brukes lenger før man går. Så kan noen fra A ta siste rest.

 KM Lag
Onsdag 14. september begynner vi endelig opp igjen med lagspillingen i kretsen. Vi har en del lag i de
forskjellige puljene så det er viktig at de som hadde ansvar for de enkelte lagene raskest mulig finner ut om
de skal spille. Det kan bli endringer på hvilken pulje man ender opp i siden kretsen ennå ikke har oversikt
over hvilke lag som stiller.

Fra Nesodden var det følgende lag som er kvalifisert:
A: Nesodden 1 Sjødal - Sjødal - Sjødal – Kjensli
C: Nesodden 2 Olsson - Tautra - Watz - Oppegård - Olsson - Myhren – Grøstad
C: Nesodden 3 Lepperød - Wethal - Kjensli - Kjensli - Tautra - Valla – Haaland

Vi kan i tillegg stille så mange lag vi vil i E. Det er også mulig å danne et lag sammen med spillere fra andre
klubber i kretsen (f.eks. Drøbak?).
Se også her: https://www.nbfostfold.org/Nyheter/Velkommen-til-KM-Lag-2022

Spilledag er ONSDAGER: 14/9 - 28/9 - 12/10 - 26/10 - 9/11 - 23/11 - 7/12. Det spilles på Vestby VGS med
spillestart 18:00. Påmeldingsfrist er 7/9.

Forsiden av brosjyren som er trykket opp i forbindelse med kursene.

Plakat som er trykket og hengt opp rundt på Nesodden.

