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VI SPILLER PÅ NESODDEN VGS - START KL 18:15 
 

 Fra redaktøren 

Den første kvelden av Nesoddmesterskapet er da unnagjort, men alle muligheter er fortsatt åpne siden det er 
de 3 beste kveldene som teller. Det var gledelig at vi denne gangen også hadde en C-pulje. Denne gangen 
under stødig ledelse av Siv. 
 
Vi spiller i kveld runde 2 av Nesoddmesterskapet i A og B og det vil også bli en C-pulje hvor vi håper flere fra 
kursene vil være med. Hvis det er noen i B eller C som trenger makker, så kan dere ringe Einar på 908 
47 160. 
 

 Resultater 1-kvelds turnering A     

 
Det er Finn og Roar som har kommet best i gang med en ganske klar seier foran Arild og Per, og med 
Ragnhild og Karin på 3. plass. 
 
 

 
 
Dette var en simultanturnering hvor de 24 første spillene telte og på landsbasis gjorde Ragnhild og Karin det 
meget sterkt med en 15. plass av 233 par! 
 

Plass Par Navn % 

15 J3 Ragnhild Evju Olsson - Karin Margrete Oppegård 60,31 

47 J8 Rolf Sjødal - Yngvar Lepperød 56,81 

56 J1 Finn Leiang - Roar Larsen 56,05 

60 J9 Atle Jacobsen - Jan-Ove Stenehjem 55,56 
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74 J13 Arild Olsson - Per Willy Watz 53,66 

85 J5 Anne Gullie Falkenberg - Simon Bjørnstad 52,71 

99 J6 Trygve Sætereng - Per Valla 51,77 

122 J7 Paul Næverlid - Øystein Deschington 49,96 

146 J2 Svein Kaarød - Dag Valla 47,90 

159 J14 Ane Elisabeth Haaland - Hans Vigmostad 46,95 

170 J11 Tormod Reppe - Kristoffer Hellum 45,99 

190 J12 Marianne Fosaas - Tor Erik Hoel Granum 43,71 

199 J4 Mai Elisabeth Fremstad - Anne E. S. Enger 41,99 

222 J10 Hilma Arctander - Per Olav Roksvaag 36,62 

 
 
I B vant Einar og Frank nok en gang. Denne gangen var det Tonje og Hilde som kom på 2. plass foran Svein 
Erik og Jan. 
 

 
 
 
 

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

 

Ny C-gruppe for ferske spillere 

 

Det var kun et bord i den første C-puljen som ble avholdt, men det har vært mye positiv interesse rundt en slik 

pulje og vi håper flere tar sjansen og møter opp nå på tirsdag. 

Dette er 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 Einar 

Visnes 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.  

 

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. 

 

To fra Nesodden BK på bridgelærerkurs i Larvik i helgen som var 

 

Kristoffer Hellum og Einar Visnes var på bridgelærerkurs i Larvik regi av forbundet. Per Watz og Ane 

Haaland holdt foredrag og delta fra arbeidet med rekruttering og kurs og hvordan få de som går på kurs til å 

begynne i klubben. 



 

Opplæringen i tre grupper fortsetter 

 

Pers gruppe kjører videre i kveld med Tor Erik som med-lærer. Per har også tatt over kursgruppen til Stein 

inntil videre. Anes Fjellstrandgruppe holder på hjemme hos Ane. 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 

 

 

 

 Temaforelesninger fra NBF 

 

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


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. 


