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Spilling kl. 18:15 på Videregående 

 
 

Sesongavslutning- Servering fra 18:00 – Spilling fra 18:15 
 

 Fra redaktøren 

Mange har meldt seg på både som faddere og med ønske om å spille med faddere, så dette blir en fin 
avslutning på vårsesongen. Vi kommer til å servere pølser med tilbehør og det er gratis både bespisning og 
spilling. Turneringen er selvfølgelig også åpen for alle som vil spille med sin faste makker eller en annen 
makker de avtaler med. Har du ikke makker, så er det god sjanse for at det også er noen andre uten makker 
så skal vi hjelpe til med makkerspleising. 
 
Premieringen vil kun gå til fadderparene og det er kun «fadderbarnet» som vinner. 
 
Vi begynner opp igjen med sommerbridge den 24.5. på Eklund, Jaer. Nytt av året er at vi kommer nå til å ha 
et prøveprosjekt hvor man ikke betaler hver kveld, men blir i stedet for fakturert med efaktura hver måned ut 
ifra hvor mange ganger man har spilt. 
 
For sommerbridgen kommer prisen til å bli 50kr per kveld, men det inkluderer ikke mat eller kantine. Som 
vanlig på sommerbridgen er det Jaer Ungdomsforening som står for kaféen og da må det betales som vanlig. 
 
Vi har nå lansert nye nettsider (https://nesoddenbk.com), og jeg håper alle vil gå inn på dem og gi 
tilbakemelding. Det kommer til å komme mer oppdateringer der etter hvert, så det bare å legge den til på 
favoritter! 
 

 Resultater 1-kvelds     

 
Kurt var tilbake igjen og var ikke snauere enn han gikk rett til topps sammen med Per, som nå har to seire på 
rad med to forskjellige makkere. Ikke langt bak kom Atle og Jan-Ove, mens Marit og Kristoffer har hatt 
mange gode plasseringer etter at de begynte å spille sammen og fikk denne gangen 3. plass. 
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Einar og Frank er ikke lette å hamle opp med om dagen og vant nok en gang med over 60% score. På 
andreplass kom Arvid og Per, mens Inger Johanne og Odd Arild endte på en fin 3. plass. 
 
 

 KM Par 

 
Det var ikke mange som møtte opp til KM Par søndagen som var, men undertegnede hadde gleden av å 
spille med sin datter. Det var lagt opp slik at man spilte 3 spill mot hver i 3 runder slik at det totalt ble 63 spill. 
Etter 2 av de 3 rundene ledet vi, men det ble ikke de nødvendige poengene i siste runde og vi endte dermed 
et stykke bak vinnerne, som var de rutinerte ringrevene Egil Hansen og Jørn Johansen. Vi kan dermed 
gratulere dem med plass til NM parfinalen som går i september. 
 

 
 
Vi sikret 2. plassen med minst mulig margin på den lave prosentscoren 53,8%! 
 

 Sommerbridge 2022 

 
Som nevnt begynner vi med sommerbridge på Eklund tirsdag 24. mai., men det er flere muligheter til å spille 
sommerbridge i kretsen og Ski Bridgeklubb har spilling på folkets hus i Ski hver torsdag fra 12.05, kl. 18.15. 
 
 

 Spørreundersøkelse i B-gruppen 

 

Klubben ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse blant de som spiller i B-gruppen. Hensikten er å finne ut av: 

• Hva kan gjøres for å øke trivsel og dermed øke deltagelsen 
• Hvordan best fase inn nye spillere 
• Ønsker om videreutvikling bridgefaglig. 
• Ideer om fremtiden. 

Selve spørreskjemaet finner du på https://nesoddenbk.com/dokumenter/SporreskjemaBpuljavaar2022.docx. 

Vi ber derfor at dere som spiller i B gruppen i morgen tar med skjema ferdig utfylt eller sender epost til da-

val@online.no (Dag Valla). Det blir også lagt ut skjema på tirsdag slik at det kan fylles ut der før du går hjem. Skjemaet 

kan leveres anonymt. Men, det vil være en fordel for senere oppfølging om vi kan kontakte vedkommende for 

utdypning av svar, og oppfordrer derfor til å angi navn. 

For dere som ikke kommer i morgen ber vi om at dere sender besvarelsen til da-val@online.no i løpet av tirsdag.  
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Dag vil håndtere svarene konfidensielt. 

Takk for hjelpen. 

 

 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. 
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 Terminliste våren 2022 

 

 
 


