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 STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022 
  

 
 

VI SPILLER I KANTINEN PÅ NESODDEN VGS MED START KL 18:15. 
 

 Fra redaktøren 

 
I kveld blir det den fjerde og siste kvelden av klubbmesterskapet. Det er fortsatt flere som kan gå av med 
seieren i A. Selv om du ikke har spilt de tidligere kveldene er det mulighet for å spille i kveld selv om man 
ikke vil nå opp i sammendraget. Dette er også en simultanturnering, men som vanlig er det bare de første 24 
spillene som teller i den sammenhengen. 
 

 Rekruttering på Tangen sentrum 30. oktober 

 
Rekrutteringsstanden på Tangen Senter ble gjennomført som planlagt lørdag 30.oktober. Og la det være 
sagt med en gang – det ble en stor SUKSESS! Hvis noen har ymtet om at Bridgens framtid er over, så ble 
denne standen et bevis på det motsatte. Over 50 personer som gjerne ville vite mer om hvordan bli 
bridgespiller, ble notert på blokka. Og selv om nok ikke alle disse blir medlemmer av klubben, så vitner det 
om et stort rekrutteringspotensial til bridgen! 
 

 

BULLETIN 11 – 2021 2.nov 2021 

http://www.nesoddenbk.com/


 
 
Vi hadde jo fått tillatelse til å ha standen midt i den mest sentrale delen av senteret, men det betyr ikke at 
arbeidsforholdene dermed var veldig enkle for våre «selgere». Som vanlig hastet folk fram og tilbake, og det 
var nok ikke alle som var forberedt på å stoppe opp for å ha en prat om bridge.  
 

 
 
Mottoet for standen var «Spill bridge på Nesodden!». Plakater med bilder av spillerne våre, samt plakater og 
roll-ups fra bridgeforbundet pluss bridgebordet med kortspillende medlemmer, ga en fin oppmerksomhet om 
hva standen dreide seg om.  
 

 
 

Men det var først og fremst våre medlemmer som sikret at denne standen ble en stor suksess. Vi hadde på 
oss «uniform» - T-skjorter fra bridgeforbundet, og skiftet på å snakke med folk, og å ta «time-out» ved 
bridgebordet med kaffe og gode bridgeopplevelser med nye makkere. Mange var skeptiske til å «selge» - 
men fikk beskjed om at «vi skal jo bare fortelle andre om hvorfor vi er så glade i dette rare fascinerende 
spillet vårt» - og det var det de gjorde. De fleste traff kjente som de kunne ha en god «verveprat» med, og 



var ellers blide og inviterte lørdagsshopperne til å vurdere en ny hobby. Det var mange av de som stoppet 
som sa de hadde spilt bridge før, og kunne tenke seg å ta opp hobbyen igjen. Mange kjente igjen spillere fra 
plakatene og fra brosjyra, og det at de kjente noen i klubben var alltid et positivt element i samtalen. Vi gikk 
så godt som tom for brosjyrer, og har bare noen få igjen. 
 
Medlemmene som bidro skal alle ha en stor, stor, stor Takk for innsatsen – enten de var ute på «gølvet» for 
å verve nye medlemmer, eller bidro som spillere rundt bridgebordet. Nå er det opp til oss i 
Rekrutteringsutvalget å snøre igjen sekken, slik at vi får øket antallet nye bridgespillere på Nesodden. Vi 
kommer til å trenge hjelp også i tida framover til å gi de som er interesserte, noen gode muligheter til å lære 
seg å spille bridge. 
 

 
 

 Resultater klubbmesterskapet     

 
Denne gangen ble det en klar seier til Elisabeth og Sofie med nesten 66%. Rolf og Yngvar tok nok en 2. 
plass og endte like foran Ove og Paul. 
 

 



Sammenlagt har Yngvar og Rolf tatt ledelsen med jevne resultater nesten i toppen, men siden parene bak 
har en mye lavere score de kan stryke så er ingenting avgjort. Hvis Kurt og Per skulle få 59% og Yngvar og 
Rolf ikke forbedrer resultatet er det de førstnevnte som vinner. 
 

 
 
 
 
I B-puljen var det Arvid og Per som gikk helt til topps med 61% foran Frank og Einar, mens Stein og Terje 
denne gangen måtte nøye seg med 3. plass. Vi scorer nå turneringene i B med handikappscore. 
 

 
 
  



Sammenlagt leder fortsatt Stein og Terje klart. Resultatene for kveld 1 og 2 har nå blitt justert med 
handikappscore. 
 

 
 

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen» 

 
Det var med glede vi merket oss at mange av dere fra B-gjengen var med og rekrutterte på Tangen på lørdag. 

Og om bare 1/3 av de som skrev seg på lista og var interesserte i å spille bridge, faktisk kommer til klubben – 

så blir B-gruppa fordoblet!  Det skjer nok ikke – men vi har plass til mange flere i klubben. 

 

Som dere vet har vi invitert til informasjon og kort oppstart på kurs på NIF-huset ved Bergerbanen, 11. 

november kl 18-20. Vi håper dere fortsetter å snakke med venner og kjente om bridgen, og bruker brosjyrene 

dere fikk sist tirsdag til å gi dem info og til å invitere dem til å bli med. 

 

I morgen kveld spiller vi siste kveld av Nesoddmesterskapet, og vi spiller i to grupper.  Mesterskapet går over 

fire kvelder, der de tre beste resultatene teller. Det blir separate premier til A og B gruppene. 

I B-gruppa spiller vi igjen 21 spill, og det kan være at klokka blir litt senere enn 21. Fint å kunne få opp farten 

på spillinga noe, så vi er ferdige litt tidligere enn sist. Vi vurderer å innføre at par som ikke har begynt på det 

siste spillet Når det er fem minutter igjen av runden, må stå over dette spillet. Dette er en ordning som også 

gjennomføres i A-pulja for å holde farten oppe. 

 

Opplæring – på kryss og tvers 

 

I kveld, mandag 1. november, har vi fortsatt opplæringen i små cellegrupper. Stein og Ane har en gruppe hver 

med 4 personer, og Stein har en ny gruppe som går på onsdager. Vi kjører denne modellen en tid framover for 

å få mer innsikt i hva behovene hos de enkelte medlemmene er, og hvilke opplæringsformer som passer best. 

Det virker foreløpig som om denne formen kan bidra til en mykere overgang mellom kurs og klubb – det er jo 

her de fleste nye spillerne dropper ut. Vi vil også bruke denne modellen med noen av de nye som har lyst til å 

bi med, etter 11. november. Etter nyttår regner vi med det blir nybegynnerkurs. 

 

Har du lyst til å lære mer – så meld fra til en av oss i rekrutteringsutvalget (Stein, Per W, Ane, Mai Lis eller 

Tor Erik) så finner vi en plass til deg.  



Bridgebøker til salgs: Vi har fortsatt et par enkle bridgebøker til salgs – en er om meldinger, den andre om 

spilleføring. De koster 100 for meldeboka og 60kr for spilleboka, og anbefales virkelig! 

 

Velkommen til spilling i morgen! 

 

 Terminliste høsten 2021 

 

 

 

 Ski Bridgeklubb 

 
De spiller hver torsdag og det er ikke lenger forhåndspåmelding. Det er bare å møte opp. Torsdag 28.10. 
spilte de en parturnering uten noen fra Nesodden som deltok. 
 

 

 

 Drøbak Bridgeklubb 

 
Drøbak BK har nå startet opp igjen og spiller hver mandag i Drøbak Kino. Oppfordrer alle fra Nesodden som 
har lyst til å spille mer enn en gang i uken å ta en tur. 
 
Resultater fra 1.11: 
 



 
 
 

 Seriemesterskapet: 
 
Førstkommende helg går første helg av seriemesterskap for 3. og 4. divisjon. Lag Kjensli/3xSjødal spiller i 3. 
divisjon, men det ser dessverre ikke ut til å være noen andre lag med fra Nesodden. Absolutt siste frist for 
påmelding er 2. november. 
 
Lagbridge er gøy! 
 

 NM klubblag: 
 
Nesodden BK 1 spilte mot Spiren BK på lørdag og hadde en liten ledelse på 7 imp til pause. Dessverre gikk 
det ikke veien i andre halvdel og det bli til slutt et tap på 19 imp. De skal senere møte et annet sterkt oslolag 
og får dermed en veldig vanskelig oppgave med å kvalifisere seg til 3. runde. 
 
Nesodden BK 2 har så vidt redaktøren vet ikke spilt noen av kampene sine mot Topbridge ennå. 
 
 

 Ryddeliste: 
 
 

OPPGAVER FOR ORDENSPERSONENE 

 

To eller tre medlemmer, hovedsakelig makkerpar, er satt opp hver tirsdag som ordenspersoner. 

Disse samarbeider om følgende oppgaver 

 

FØR spilling: 

 

• En kjøper inn eller baker en kake 

• Oppmøte kl. 17.40 

• Koke kaffe og gjøre klart serveringsbord (veiledning side 1. kopi i boksen med utstyr) 

 

• Legge ut meldebokser og spill ved hvert bord 

 

ETTER spilling:  

 

er den som sitter NORD ved hvert bord ansvarlig for at sitt bord blir  

• ryddet for meldebokser, kort, kopper, krus og diverse, NB: kildesortering, samt at  

• stolene ”henges opp” på bordet. 

 

 

De ansvarlige ordenspersoner for kvelden: 

 

• Rydder og tørker av kaffebord  

• Vasker og tørker av fruktfat 

• Setter ting tilbake i hyllene og kjøleskapet 

• Fjerner kaffefilter med grut fra trakteren 

• Tar ut stikkontakt 

 



 

 

DATO RYDDEANSVARLIGE 2021 Kryss for OK 

02 Nov Nico Keilman, Kristoffer Hellum  

09 Nov Ove Tautra, Paul Næverlid  

16 Nov Ragnhild Evju Olsson, Arild Olsson   

23 Nov Atle Jacobsen, Jan Ove Stenehjem  

30 Nov Per Valla, Kurt Olaussen, Øystein Deschington  

07 Des Dag Valla, Svein Kaarød  

14 Des Yngvar Lepperød, Per Watz, Agnethe Hansen Kjensli  

21 Des Roar Larsen, Frank Hansen, Tor Erik Granum  

28 Des Anne Gullie Falkenberg, Simon Bjørnstad, Mai E. Fremstad  

 
 


