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1-kvelds turnering simultan – Spillestart 18:15 Nesodden VGS
 Fra redaktøren
De innledende kursene har nå blitt holdt. Les mer om det i rapporten fra rekrutteringsutvalget. Med totalt
nesten 14 bord i A/B/C ble det igjen et veldig hyggelig oppmøte. La oss håpe det fortsetter utover høsten.
Dessverre var det bare to lag som stilte fra oss i kretsmesterskapet i lag som spilles utover høsten. Dette er
en turnering som gir mulighet til å møte hyggelige spillere fra andre steder i kretsen. Lagspilling er godt egnet
for de mindre rutinerte siden det handler mer om å klare kontrakten enn å jage etter et overstikk!
Det er andre muligheter for lagspilling utover høsten som jeg kan anbefale også for de som spiller i B. I NM
klubblag spiller man innledende 2 kamper. En hjemmekamp og en bortekamp hvor man trekker lag fra storOslo/Østfold området. Spør gjerne om dere vil vite mer eller meld dere på her:
https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/24726. Klubben dekker startavgift.
I tillegg kan man også bli med på divisjonsspilling i 4. divisjon. Da spiller man 5./6. november og
11./12.februar. Også her dekker klubben startavgiften. Bare spør hvis du vil vite mer om denne turneringen.
I kveld blir det en vanlig 1-kvelds parturnering hvor vi spiller simultanturnering i A, mens B også spiller de
samme spillene, men siden det må spilles 24 spill teller det ikke med i simultanturneringen. For de som
ønsker å spille i C er det også bare å si ifra til Einar.

 Resultater 13. september
Det ble til slutt veldig jevnt i A, men helt til topps gikk Elisabeth og Sofie et snaut poeng foran delt andreplass
til Arild/Per og Pelle/Atle.

I B-puljen var det ingen tvil om hvem som gikk av med seieren. Nils Erik og Kai fikk nesten 75%! Et stykke
bak men fortsatt på en god prosent kom Svein Erik og Jan foran Hanne og Arne.

 KM Lag
Onsdag startet endelig KM lag opp igjen etter 2 års pandemipause. Nesodden har et lag i A som fikk en god
start med seier over et godt Askimlag. På laget spilte Atle H.L./Pelle og Elisabeth/Rolf

Det ble en tyngre start for laget i B med Arild O./Per W. og Trygve/Hans-Thomas men det er mange kvelder
igjen:

 Rapport fra Rekrutteringsutvalget
Introduksjonskurset er begynt!
Mandag kveld (19/9) startet vi høstens bridgekurs - et introduksjonskurs over to kvelder, som skal etterfølges
av et grunnkurs over 10 kvelder med oppstart 3. oktober.
Seks deltakere dukket opp. Det var flere påmeldte, men noen ble forhindret i siste øyeblikk. Klubbens
kurslederteam består av Per Watz, Stein Schrøder og Ane Haaland, og Per ledet denne første kvelden, med
Einar Visnes og Kristoffer Hellum som veiledere ved bordene. Det var god stemning og dialog, og mye god
læring: Deltakerne hadde mange spørsmål både til spillene og til teorien.
Det samme kurset blir holdt onsdag 21. september med Ane som kursleder. Kurskveld 2 kjøres neste uke,
26. og 28. september.
De første to kveldene blir en "prøvekjøring" for at deltakerne skal finne ut om bridge er et spill som egner seg
for dem, og finne ut om de vil satse på å bli klubbspillere - eller heller lære å spille bedre på privat basis. Vi
vil bidra til å klargjøre forventningene spillerne har, og også klubbens forventninger til de som vil bli
klubbspillere.

 Kurs for de mer ferske og for viderekomne
Det var veldig godt oppmøte på det første kurset Trygve holdt forrige tirsdag og han fortsetter i kveld med et
nytt kurs - denne gangen med åpningsmeldinger som tema. Kurset begynner klokken 17:30 antageligvis i det
samme klasserommet som sist.

Som nevnt i foregående bulletiner har vi 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 med Ane hvis du kunne tenke deg
noe slikt. Gi også gjerne innspill til tema.

 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. Husk at du er
ansvarlig for å sjekke når du står på listen og da avtaler med de andre på gruppen hvem som skal gjøre hva.

