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1-kvelds turnering IMP – Spillestart 18:15 Nesodden VGS 
 

 Fra redaktøren 

Det er fortsatt godt oppmøte nå på høsten ikke minst på grunn av Einar og resten av Rekrutteringsutvalget. 
Kursopplegget til Trygve ser også ut til å slå veldig godt an og nå vil vi snart finne ut hvor mange som 
fortsetter på nybegynnerkurs utover høsten. 
 
Jeg vil nok en gang slå et slag for lagspilling hvor det er flere muligheter utover høsten både for rutinerte og 
urutinert spillere. I NM klubblag spiller man innledende 2 kamper. En hjemmekamp og en bortekamp hvor 
man trekker lag fra stor-Oslo/Østfold området. Spør gjerne om dere vil vite mer eller meld dere på her: 
https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/24726. Klubben dekker startavgift. 
 
I tillegg kan man også bli med på divisjonsspilling i 4. divisjon. Da spiller man 5./6. november og 
11./12.februar. Også her dekker klubben startavgiften. Bare spør hvis du vil vite mer om denne turneringen. 
 
I kveld blir det IMP score igjen i A- og B-pulje. Det vil også bli en C-pulje så det er bare å si ifra til Einar hvis 
det frister. 
 

 Resultater 20. september     

 
Veldig god score fra Trygve og Per som vant klart foran Arild og Per med Sofie og Elisabeth et stykke bak på 
3. plass. 
 

 
 
 
I B-puljen var Stein og Terje suverene denne gangen med nesten 70%. Men det ble også en sterk 2. plass til 
Hanne og Arne på godt over 60%. Marianne og Jarl Petter kom på 3. plass. 
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Vi spilte simultanturnering denne gangen og vi fikk faktisk også lov å inkludere de som spilte i B. Vi ser at 
Stein og Terje klarte seg best men nesten likt med Per og Arild. Den siste runden i A telte ikke med her så 
dermed er det også forskjeller på grunn av det. 
 

 

 

 KM Lag 

 

Onsdag spilles den andre kampen i KM lag. Der skal Nesodden spille mot Ski i A mens i B møter Nesodden 

et Kolbotn lag. 

 

  

Plass Navn Klubb Poeng %

29 Stein Schrøder - Terje Nordskaug Nesodden BK 779,8 60,55

31 Per Willy Watz - Arild Olsson Nesodden BK 759 60,27

46 Hanne Gilbo - Arne Maus Nesodden BK 595,7 58,06

47 Marianne Grydeland - Jarl Petter Dyrset Nesodden BK 572,4 57,74

52 Trygve Sætereng - Per Valla Nesodden BK 540,1 57,31

55 Svein Kaarød - Dag Valla Nesodden BK 506,4 56,85

58 Frank Hansen - Jørn Skipperud Nesodden BK 483,5 56,54

71 Finn Leiang - Roar Larsen Nesodden BK 425 55,75

100 Marit Røer Ellefsen - Espen Dege Nesodden BK 244 53,3

109 Jan-Ove Stenehjem - Atle Jacobsen Nesodden BK - TopBridge BC 166,2 52,25

113 Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal Nesodden BK 151 52,04

122 Johanne Svihus - Bjørn Johannesen Nesodden BK 128,7 51,74

134 Siv Fjeld - Kristoffer Hellum Nesodden BK 80,6 51,09

144 Rolf Sjødal - Yngvar Lepperød Nesodden BK 29,3 50,4

147 Anne Gullie Falkenberg - Simon Bjørnstad Nesodden BK 18,2 50,25

166 Ragnhild Evju Olsson - Marianne Fosaas Nesodden BK -82,6 48,88

187 Tormod Reppe - Kåre Bjerke Nesodden BK -188,4 47,45

198 Ane Elisabeth Haaland - Hans Vigmostad Nesodden BK -221,4 47,01

227 Arild Grøstad - Arne Grøstad Nesodden BK -360,5 45,12

228 Hilde Marie Krange - Aage John Ørstad Nesodden BK -368,4 45,02

230 Hilma Arctander - Knut Ihlen Tønsberg Nesodden BK -394 44,67

249 Inger Johanne Selstad - Odd Arild Formo Nesodden BK -545,7 42,62

256 Svein Erik Westerby - Jan Hugo Ottesen Nesodden BK -612,6 41,71

295 Dag Krange - Erik Carlson - -1.259,10 32,97

298 Anne E. S. Enger - Mai Elisabeth Fremstad Nesodden BK -1.348,20 31,76



 Rapport fra Rekrutteringsutvalget 

 
Nybegynnerkursene fortsetter 
 
Introkursene på mandag og onsdag i forrige uke samlet 14 deltakere, og de fleste av disse fortsetter 
læringen denne uke. Per Watz gikk gjennom spilleføring og motspill i kveld (mandag), med Kristoffer Hellum 
og Einar Visnes som medhjelpere. Ane Haaland kjører samme opplegg for gruppa på onsdag. Mye 
entusiasme, frustrasjon og humor blant deltakerne!  
 
Mandag 3. oktober setter vi i gang med det "virkelige" grunnkurset, som går over 10 uker og foreløpig har ca. 
15 påmeldte. Vi regner med det blir kurskvelder både mandag og onsdag. 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 Kurs for de mer ferske og for viderekomne 

 
Det var fortsatt veldig godt oppmøte på kurset til Trygve forrige tirsdag, og han fortsetter i kveld med et nytt 
kurs. Temaet blir en fortsettelse av åpningsmeldinger på 1 trinnet med fokus på hva som kan passes, hva er 
rundekrav og hva er krav til utgang. Kurset begynner klokken 17:30 antageligvis i det samme klasserommet 
som sist. 
 

 

 
 
 
 
Som nevnt i foregående bulletiner har vi vært så heldig at Pål Mathisen har tilbudt seg å holde temakvelder 
for viderekomne i klubben. Pål har ikke spilt så ofte i klubben i de senere årene, men er en meget god spiller 
med gode analyser og evnen til å lære bort avanserte temaer. Ta kontakt med Ane hvis du kunne tenke deg 
noe slikt. Gi også gjerne innspill til tema. 

  



 Terminliste 

 

 

https://nesoddenbk.com/terminliste/. Det kan bli noen justeringer, men datoene for klubbmesterskapet vil ikke 

flyttes. 

 

 Ryddeliste 

 

NB! For de av dere som spiller i B så trenger dere ikke bli igjen til A også er ferdige med å spille, men man 

kan rydde unna det som ikke brukes lenger før man går. Så kan noen fra A ta siste rest. Husk at du er 

ansvarlig for å sjekke når du står på listen og da avtaler med de andre på gruppen hvem som skal gjøre hva. 

https://nesoddenbk.com/terminliste/


 


