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1-kveldsturnering – Spillestart 18:15 Nesodden VGS 
 

 Fra redaktøren 

 
Som nevnt på forrige spillekveld ønsker vi en festkomitée som skal avholde julebord/julebridge den 20. 
desember. Vi ser for oss noe utover den vanlige juleavslutningen, men overlater dette til de som vil være 
med å arrangere en slik fest. Ta kontakt enten på epost eller på spillekvelden, så kan du få mer informasjon. 
 
Rekrutteringsutvalget, og spesielt Ane, har lagt ned et enormt stykke arbeid med en omarbeidet bok tilpasset 
kurset som blir avholdt. Den inneholder også mye informasjon som mange mer drevne også kan ha nytte av. 
 

 Resultater 1-kvelds turnering     

 

 

 

 
Trygve og Per tok en solid revansje etter å ha tapt klubbmesterskapet med minimal margin. Nå vant de med 
nesten 10%-poeng! Bak ble det naturlig nok jevnt med Atle og Jan-Ove på 2. plass og Arild og Arne på 3. 
plass. 
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I B ble det også en soleklar seier til Einar og Morten med over 71% score! Marit og Espen fikk en klar 2. 
plass, mens Svein Erik og Jan kom på 3. plass. 
 
 
 

 NM Klubblag 

 
Laget bestående av Arild/Per, Finn/Roar og Karin/Ragnhild vant en soleklar seier i første kamp mot Kolbotn 
1 og er mer eller mindre garantert å komme videre til 3. runde. 
 

 KM Lag 

 

Det var en nedslående runde for begge Nesoddenlagene på onsdag 
 

 
I A ble det tap med 8,65 – 11,35. 
 
Mens i B ble det et klart tap mot lederlaget Moss. 
 
 

 

 

 Fra rekrutteringsutvalget 

 
Nybegynnerkursene: God framgang 

 
Deltakerne på høstens kurs gjør gode framskritt i sin bridgelæring, og i kveld var det doblinger som 

sto på programmet. Vi underviser i to grupper, en med ett bord og en med to bord. I kveld fikk de 
utdelt del 2 av den nye meldeboka med kapittel 6-10 i meldingene, og fire ekstrakapitler med stoff 
som også kan være av interesse for andre medlemmer i klubben. 

 
Læringsgleden og bridgegleden er absolutt til stede - og vi håper å se flere av dem i klubben etter 

hvert. Bridgelærerne (Per, Stein og Ane) får svært god hjelp av frivillige veiledere (Einar, Morten, 
Marianne, Kristoffer og Nils Erik) som stiller opp slik at vi har en veileder på hvert bord. Dette er en 
"luksus" - og fører til god læring. Stor takk til alle som stiller opp! 

  



Forsiden på den nye Arbeids- og meldeboken: 

 



 Terminliste 

 

 

 

 

 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. 



 


