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 STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022 
  

 
 

VI SPILLER PÅ SAMFUNNSHUSET MED START KL 18:15 
 

 VELKOMMEN TILBAKE TIL "GAMLE" OG NYE SPILLERE! 

 
Mange spillere har gjort andre ting enn å spille bridge i pandemitida, og - klubben vår gjør nå en innsats for å 
ønske dere velkommen tilbake til et hyggelig og inkluderende miljø ved kortbordet. Noen av dere er allerede 
blitt kontaktet pr telefon og epost av folk i styret og klubben som jobber med rekruttering. 
 
Vi satser nå på å bygge opp en solid B-pulje der spillingen er mer sosial og uformell enn i A-pulja. Vi 
begynner allerede i morgen, tirsdag 24. august, i Storsalen i Samfunnshuset på Tangen. Dere er hjertelig 
velkomne - med eller uten makker, for å spille - eller bare for å stikke innom! 
 
Utover høsten vil dere høre mer fra oss og om oss - klubben vil sørge for at alle som har lyst til å spille 
bridge, får et tilbud om å gjøre det. Vi kommer til å ha fokus på uformell opplæring og veiledning i første 
omgang (i tillegg til spilling på klubbkveldene), og så mer formelle kurs etter hvert. Vi vil finne ut hva dere 
ønsker og trenger - og gjøre det vi kan for å tilby dere det.  

 

 Fra redaktøren 

 
Da er endelig høstsesongen i gang igjen med et ønske om en mest mulig normal bridgesesong. Etter en lang 
periode med spilling på nettet fikk vi heldigvis til spilling på Sandvang hvor vi stort sett har ligget på 7-8 bord 
gjennom hele sommeren. 
 
Vi kommer som nevnt i høst til å satse mye på å få i gang igjen de som ikke har spilt i klubben i den siste 
perioden, og kommer stort sett til å spille i A og B-puljer så lenge oppmøtet tillater det. Dersom man får minst 
5 bord i A-puljen vil det også bli en B-pulje. Alle som vil kan spille i A-puljen, men for å spille i B kan man ikke 
ha hjerternål eller bedre. Unntaket er dersom den ene i paret ikke har noen nål eller har maks kløvernål, så 
kan man uansett spille i B hvis man vil. 
 
Dersom man ikke vil spille lenger enn til klokken 21, så er det mulig i B-puljen. Man må da gi beskjed på 
forhånd, så vil man bli scoret med 50% i gjenværende spill. Det kan være at noen par da møter hverandre 
flere ganger, men man vil prøve å unngå det hvis mulig. 
 
Siden Nesodden VGS inntil videre ikke har tillatelse fra Viken Fylkeskommune til å leie ut lokaler til eksterne, 
så må vi finne andre lokaler så lenge. De gangene storsalen på Samfunnshuset ikke er i bruk vil vi bruke 
den, men denne vil av og til være utleid og da vil vi være i klasserommene i første etasje på Samfunnshuset. 
 
Det nye styret avholdt sitt første offisielle styremøte i dag og vil nå prøve ut en ny ordning fremover med 
betaling av spilleavgift og kantinebetaling. For å enklere få kontroll over innbetalinger, og bli kvitt 
håndteringen av kontanter, vil det fremover bli en fast kveldsavgift på kroner 70,- som må betales på Vipps 
eller bankkonto. Men dette inkluderer kaffe, brus, kaker og annet fra kantinen! Vi regner med at alle viser et 
visst måtehold når man forsyner seg. 
 
Husk at dersom man betaler for noen andre med Vipps at man også oppgir navnet til den man betaler for. 
Har du ikke Vipps, så ta kontakt med noen i styret så kan du betale kontant til dem så kan de Vippse for deg. 
 
Klippekortene vil også helt utgå, men man kan bruke opp gjenværende klipp. 

BULLETIN 1 – 2021 24.aug 2021 

http://www.nesoddenbk.com/


 Resultater fra sommerbridgen 

     
 
Sommerbridgen gikk over 10 kvelder hvorav de 6 beste kveldene talte. Sommermester 2021 ble YNGVAR – 
GRATULERER. 
 

 
 
På plassene bak kom Rolf og Agnethe. Ikke alle spilte nok ganger til at man fikk 6 tellende resultater, og de 
fikk i tilfelle 40% på de manglende kveldene (som man ser på de med stjerne bak navnet). 
 
Det var totalt 48 spillere innom. Den komplette resultatlisten finnes her:  
 
https://www.bridgekrets.no/result/summary/0245/sommer2021?node=64705 
 

 
 

 Terminliste høsten 2021 

 
Den endelige terminlisten for høstsesongen vil komme i neste bulletin og også bli lagt ut på hjemmesiden, 
men høstens store turnering er som vanlig Nesoddmesterskapet som vil gå over 4 kvelder fra oktober av. I 
tillegg kommer vi også til å være med på alle simultanturneringer som NBF har satt opp på tirsdager. 
 
Vi satser også på noen fadderturneringer og noen andre turneringsformer utover høsten. 
 

 Bridgefestivalen 2021 
 

Det ble bridgefestival i år også, men med visse begrensninger i hvor mange som kunne delta i hver 
turnering. Fra Nesodden var det 3xSjødal, Agnethe og Marianne F. som deltok. Det ble ingen toppresultater, 

https://www.bridgekrets.no/result/summary/0245/sommer2021?node=64705


men det var utrolig morsomt å endelig få spille store turneringer igjen. Ellers kan vi gratulere Ida Wennevold, 
som også har en tilknytning til Nesodden BK, med bronse i NM Damer! 
 
 

 Ski Bridgeklubb 

 
De begynte å spille igjen torsdag 19.8. og vil ha spilling hver torsdag fremover. Resultatene er ikke blitt lagt 
ut ennå, men ryktene sier at de var 6 ½ bord første spillekveld. 
 
 

 NM for klubblag:  

 
Klubben oppfordrer alle til å bli med i NM for klubblag. Man er garantert å få spille to kamper. Dersom begge 
lagene er enige, kan man spille på Realbridge. Påmeldingsfrist er 9. oktober. 

 

 Seriemesterskapet: 
 
Helgen 6.-7. november, og 12. – 13. februar vil det bli arrangert seriemesterskap for 3. og 4. divisjon. Det er 
bare å melde seg på med lag for 4. divisjon. Fristen her er i utgangspunktet 25. september. 
 
Lagbridge er gøy! 
  

 
 
 
 
 


