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 STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022 
  

 
 

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

 Fra redaktøren 

 
Det er nå stor smittespredning i samfunnet igjen og på Nesodden er underlagt regionale tiltak som vi må 
forholde oss til. 
 
Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, 
serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder 
ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.  
 
Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du 
skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion. 
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på 
serveringssted. 
 
(fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-regionale-smitteverntiltak-i-flere-
kommuner/id2890570/) 
 
Første avsnitt er avgjørende for at vi kommer til å kreve bruk av munnbind hele kvelden, selvfølgelig med 
unntak av når man spiser eller drikker! Vi har ikke store nok bord til at det blir en meters avstand mellom 
spiller og motspiller. Forhåpentligvis er man blitt såpass vant til munnbind at det ikke stopper mange fra å 
komme. 
 
Nå er det også meldt nye tiltak på tirsdag så vi får avvente og se hva de sier før vi avgjør hva som skjer med 
senere arrangementer. 
 
Sist kveld rakk vi bare å spille 24 spill, delvis på grunn av noen tekniske problemer, men også fordi vi 
generelt spiller litt for sakte. Det er over 8 minutter per spill som er satt opp, så det bør være mer enn nok tid. 
Tiden man har igjen på runden vises på skjermen så har du brukt mye tid tidligere i runden, bør du ta raskere 
avgjørelser når det begynner å bli knapt med tid. 
 
 

 Resultater fadderturnering     

 
Denne gangen var det Yngvar og Rolf som vant ganske suverent med over 64%. På andreplass kom Atle og 
Jan-Ove mens Ove og Øystein endte på 3. plass.  
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I spill 10 kom det et spesielt spill. Makker åpner med 2NT som viser 20-21hp og du sitter med: 
 

 
 
Med 18 hp har du og makker til sammen minst 38 poeng, så her er det bare å telle stikk. Makker må ha tre 
ess og Ru K, så du vet om 4 sparstikk, 2 hjerterstikk, 2 ruterstikk og 3 kløverstikk = 11 stikk. Men hvis 
makker ikke har hj D, har han 4 ruterstikk. Har makker ru D har dere 4 hjerterstikk siden makker har DJ. 
 
Hvis motparten har to knekter har dere i hvert fall 3 hjerterstikk og 3 ruterstikk. Uansett bør man etter å ha 
tenkt gjennom alternativene kunne komme fram til at her har man 13 stikk i NT, og da er det ingen grunn til å 
gjøre noe annet enn å si 7NT! 
 
 
B-Puljen var denne gangen større enn A! Helt til topps gikk Heidi og Marianne foran Tonje og Hilde, mens 
Terje og Stein kom på 3. plass. 
 

 
 
  



 Etikktema fra NBF: Kroppsspråk 
 

Når vi spiller bridge er det kun rekkefølgen på meldinger og kort som skal gi informasjon til makker. Dette 

vet nok de aller fleste, men det er en del som glemmer det. Noen er ikke så gode til å beholde pokerfjeset når 

makker gjør noe man ikke er så fornøyd med. 

 

Det er veldig viktig at man ikke sier noe, lager grimaser eller på annen måte signaliserer at makker har gjort 

en feil, før etter at spillet er ferdig. Om makker for eksempel skifter feil farge og man lager en grimase kan det 

hende at makker kommer inn en gang til, og da finner skiften, fordi det ble laget en grimase. Selv om det ikke 

lengre er noe poeng med spillet, og det nesten er ferdig skal man heller ikke si noe før det er helt ferdig. Det er 

viktig å huske på at makker alltid prøver sitt beste, så det er heller ikke noe poeng å kjefte etter at spillet er 

ferdig.  

 

Det er også viktig å huske på at man alltid må legge ned meldinger og kort på samme måte. Det er ikke lov å 

endre retningen eller måten et kort eller melding blir lagt ned på etter om det er styrke eller svakhet, gode eller 

dårlige kort, eller om det er noe annet. Også dette vet de fleste, men det er nok noen som gjør det underbevist, 

så det kan være fint å være litt obs på det. 
 
 

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen» 

 
B-gruppa er nå godt etablert, og mange par har funnet tonen og spiller mer eller mindre fast med hverandre. 

Gruppa har ligget på 4-6 bord de to siste månedene, og det har forandret klubben vår og skapt grunnlag for 

ytterligere vekst. Dette er vi utrolig glade for!  

 

Julebordet: Meld dere på! 

Julebordet er årets mest «løsslupne» kveld i klubben vår, der god mat og godt drikke er minst like viktig som 

bridgeturneringen. I morgen kveld sender vi ut påmeldingslister, og det er fint om dere melder dere på tidlig – 

det letter planleggingen vår. Dere som spiller i B kan fritt velge makker – enten å spille med deres vanlige 

makker, eller – dere kan ønske dere en makker fritt fra A-pulja. Så skal vi sette sammen gruppa etter beste 

evne, slik at alle får en god makker og en hyggelig opplevelse. (De som spiller i A får ikke lov å velge seg 

makker…) 

 

Nybegynnerkurs i januar (mandager): Vi trenger frivillige til å veilede ved bordene 

Vi har nå over 30 personer som har meldt seg på nybegynnerkurs i januar, og flere andre tidligere spillere som 

vil komme på julebordet. Nå er utfordringen å lage et godt kurs, og her vil vi trenge hjelp fra dere: Om det blir 

fem bord (dvs 20 spillere), kommer vi til å trenge 4-5 frivillige veiledere til hver kveld – en på hvert bord. 

Dette er en fin anledning for dere til å friske opp egne kunnskaper, samt bidra til opplæringen ved å svare på 

spørsmål og generelt spre bridgeglede. De som vil være med vil få en orientering. Vi bruker den grønne 

Grunnkurs boka: Meldingene i bridge.  

 

Cellekursene fortsetter 

Stein og Ane fortsetter opplæringen i små grupper framover mot jul. 

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 

 

 

 

 NM Klubblag 

 
Trekningen for 3. runde er nå gjort og Nesodden BK 1 (Agnethe + 3 x Sjødal) skal møte Haga og Aurskog 
BK 1, mens Nesodden BK 2 (Atle-Yngvar/Arild-Per W.-Kurt) møter nok et Topbridge lag. 
 

 

 Ski Bridgeklubb 

 
Spiller hver torsdag. Det har dessverre vært veldig dårlig oppmøte de siste kveldene, så jeg vil oppfordre alle 
som har lyst til å spille litt mer om å ta en tur til Ski. 
 
Det var ingen resultater tilgjengelig den 25.11. 

 

 Drøbak Bridgeklubb 

 
Drøbak BK 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.  
 
Det er ikke publisert noen resultater etter 8.11. 
 
  



 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 

07 Des Dag Valla, Svein Kaarød, Anne Enger  

14 Des Yngvar Lepperød, Per Watz, Agnethe Hansen Kjensli  
 


