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 STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022 
  

 
 

VI SPILLER PÅ NESODDEN VGS - START KL 18:15 
 

 Fra redaktøren 

Vårsesongens mest prestisjefylte turnering står for døren. De neste fire kveldene spiller vi 
Nesoddmesterskapet hvorav de 3 beste resultatene teller. Man trenger ikke å delta på alle kveldene, så hvis 
du og makker bare kan noen av kveldene er det fortsatt bare å møte opp. 
 
A-puljen spiller denne kvelden simultanturnering slik at man blir sammenlignet med flere hundre spillere fra 
hele landet. 
 
Jeg vil igjen oppfordre alle til å tenke over løsninger for at vi kan få lagt kort fremover. Kunne du for eksempel 
være med i en gruppe som roterte på å gi spill – for eksempel en måned av gangen. Gi beskjed! Uten at 
noen melder seg risikerer vi at vi ikke lenger har noen ferdiggitte kort å spille med. 
 
 

 Resultater 1-kvelds turnering A     

 
Det ble jevnt mellom 1. og 2. plass og det solide scorer rundt 65%. Helt til topps endte Atle og Rolf foran Atle 
og Jan-Ove. Svein og Dag hadde også en meget god score med over 62% men denne gangen holdt det 
bare til 3. plass. 
 
 

 
 
 
I B vant Einar og Frank med over 68%! De var nesten 15%-poeng foran neste par Kai og Nils Erik som kom 
på 2. plass, mens Olav og Marianne endte på 3. plass. 
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 Realbridge Online lag 

 
Etter at begge Nesoddenlagene har spilt 3 og 4 kamper ser tabellen slik ut for «Nesodden Sportsklubb». De 
trenger å få hentet en del poeng i de siste kampen for å komme seg videre. 
 

 
 
For det andre Nesoddlaget «Fem folk» ser det lysere ut selv om det er veldig tett. De har også møtt den 
soleklare lederen. 
 

 
 
https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/RealBridge-online-lag-2022 
 
Det spilles først en alle mot alle i hver pulje. Deretter går alle de fire beste videre i tillegg til en del femmere. 
 

 NM Damer 

 
I helgen ble det spilt NM for damer på Lillehammer med Agnethe og Sofie på et juniorlag, mens Elisabeth ble 
hentet inn i siste liten til et lag fra Stavanger som plutselig trengte en reserve. Agnethe og Sofie kjempet hele 
tiden i toppsjiktet, men den første kampen på søndagen gikk det stang ut og med et klart tap mot et lag som 
ikke var blant forhåndsfavorittene, ble det vanskelig å få medalje. 
 
Men vi kan gratulere Ida Wennevold med sølvmedalje! 
 
https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2022-03-04-05.htm 
 
Samtidig ble det også spilt NM for veteraner, men her var det ingen fra Nesodden med. Her er 
medaljevinnerne: 

 

https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/RealBridge-online-lag-2022
https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2022-03-04-05.htm


 
 

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen» og «C-gjengen» 

 

Tre store nyheter: 

• I morgen, på selveste Kvinnedagen, starter vi med en helt ny C-gruppe i klubben, ledet av Siv Fjeld 

(tlf 91668298), og – 

• Einar Visnes (tlf 90847160) tar over ansvaret for B-gruppa mens Stein er på en meget velfortjent 

ferie; og 

• Tre nye bridgelærere på kurs! 

Ny C-gruppe for ferske spillere 

 

Dette blir en «fri» gruppe der folk «bare» kommer for å spille bridge og å hygge seg. Vi vil, som med det 

meste andre vi har gjort, la vegen bli til mens vi går i denne gruppa. Vi legger opp til å spille spill fra den 

grønne Meldeboka, og å diskutere disse. Det blir ikke noe tids- eller prestasjonspress, vi spiller de spillene vi 

får tid til – fram til ca kl 21. Det blir ikke en turnering, men spilling og læring og bridgeglede.  

 

Tanken er at C-gruppa kan være en «mykere overgang» fra kurs (eller fra at du er «rusten» og har lyst til å 

begynne å spille igjen) til å spille turnering i klubben, i B-gruppa. Vi bidrar med å finne makker. Ring Siv 

Fjeld om du lurer på noe. 

 

Deltakelse er gratis inntil videre, inklusive kaffe, kaker og frukt/grønt. Oppmøte kl 18.00. 

 

B-gruppa styres av Einar Visnes fra i morgen kveld.  

 

Send meldinger til ham om du/dere kommer, og om du trenger makker – som dere gjør til Stein. Ring ham om 

dere lurer på noe. 

 

Nesodden BK sender tre nye bridgelærere på kurs i Larvik i helga (12-13. mars) 

 

Kristoffer Hellum, Tor Erik Granum og Einar Visnes blir med på bridgelærerkurs i Larvik regi av forbundet 

til helga. Per Watz og Ane Haaland bidrar som foredragsholdere for å dele noen av Nesoddens erfaringer. 

 

Opplæringen i tre grupper fortsetter 

 

Pers gruppe kjører videre i kveld med Tor Erik som med-lærer. Steins Bjørnemyrgruppe blir inntil videre tatt 

over av Per (og Ane). Anes Fjellstrandgruppe kjører videre «etter boka» på onsdag, med kapittel 4, og med 

Marianne Grydeland som med-lærer.  Alle kursene går over (minst) åtte uker. 

 

Artikkel om rekruttering på Nesodden på NBFs sider 



Nesodden BK har hatt fokus på re-rekruttering av tidligere medlemmer og ny-rekuttering til klubben i hele 

høst. Se artikkel om hva som har skjedd, og om kommende nybegynnerkurs:  

 

https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/35-paameldte-til-nybegynnerkurs.-
Hvordan 

 

Se også NesoddenBK.com for lenker til videoer for opplæring. 
 

 Ryddeliste 

 

 

https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/35-paameldte-til-nybegynnerkurs.-Hvordan
https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/35-paameldte-til-nybegynnerkurs.-Hvordan


 

 Temaforelesninger fra NBF 

 
Som Sofie fortalte om en tidligere spillekveld vil NBF avholde flere temaforelesninger fremover. Kurset skal 
passe den typiske klubbspilleren. Det er litt forskjellig nivå på de forskjellige leksjonene, så det er mulig å 
være med på en, noen eller alle leksjonene. 
 
For mer informasjon se plakaten på neste side og https://www.bridge.no/Laer-bridge/Bridgekurs-paa-
internett/Temaleksjoner. 
 

 

 
  

https://www.bridge.no/Laer-bridge/Bridgekurs-paa-internett/Temaleksjoner
https://www.bridge.no/Laer-bridge/Bridgekurs-paa-internett/Temaleksjoner


 Terminliste våren 2022 

 

 
 
 

 Årsmøte 5. april 

 
Kom gjerne med innspill til årsmøtet. Sakspapirer vil komme rundt en uke før møtet. 


