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Klubbmesterskapet kveld 1 – Spillestart 18:15 Nesodden VGS 
 

 Fra redaktøren 

I kveld begynner høstens store turneringshøydepunkt i Nesodden Bridgeklubb. Over de neste fire kveldene 
skal det kåres klubbmestere både i A og B. 
 
Det blir som vanlig de tre beste kveldene som teller, og vinnere vil være et makkerpar og ikke enkeltspillere. 
Vi spiller også simultan og dersom det blir nok spill i B vil de også delta der (minst 21 spill). 
 
NB! Det skal være foreldremøte i kantinen så vi kommer til å være et annet sted på Nesodden VGS. 
Antageligvis i et av K-rommene i gangen bak utstyrsrommet. 
 
Trygve har også denne gangen bridgeundervisningen før spillekvelden. Denne gangen er temaet 
sperreåpninger og sterke hender. NB! Spillestart klokken 17! 
 
 

 Resultater singelturnering 4. oktober     

 
Det var undertegnede som til slutt endte på topp, men en meget sterk plassering av Kai på 2. plass rett foran 
Arild O. 
 

 
 
Det var i tillegg 3 bord i C puljen. 
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 KM Lag 

 
På onsdag møter Nesoddenlaget i A Torsnes BK. 
 

 
 
I B møter Nesodden Soon 1. 
 

 

 

 Rapport fra Rekrutteringsutvalget 

 

Grunnkurset dag 2 
 
Videre åpningsmeldinger og svar var på agendaen til grunnkursets andre kveld, som ble gjennomført i to 
grupper med to bord i hver gruppe. Per og Ane/Stein leder hver sin gruppe. Mye god læring og entusiasme 
fra en blandet gjeng kursister, og med Marianne, Nils Erik og Einar som veiledere, i tillegg til Stein (som 
bærer kursleder og veilederhatt..) 
Første kveld av grunnkurset ble kjørt i forrige uke, på mandag og onsdag. 

 
Videreopplæring satt på vent inntil videre 
 
Vi hadde annonsert videreopplæring for ferske spillere annenhver torsdag i høst. Kursene til Trygve 
Sætereng foran spillekvelden på tirsdager har imidlertid fylt mye av dette behovet. Trygves kurs er blitt svært 
populære og er godt besøkt. Kursteamet tar en evaluering etter disse kursene og kommer tilbake med videre 
planer. 
 
Vi kommer også tilbake til planene for videre kurs med Pål Mathisen.  
 
 

 Kurs for de mer ferske og for viderekomne 

 
Trygve sitt kurs er veldig populært, og denne kvelden blir temaet sperremeldinger og sterke hender. Kurset 
begynne klokken 17 på Nesodden VGS. antageligvis i det samme klasserommet som sist. 
 

 

  



 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. 

https://nesoddenbk.com/terminliste/


 


