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     JULEAVSLUTNING – START KLOKKEN 18:00 Nesodden VGS       

 

 Fra redaktøren 

 
Da er det tid for juleavslutning! Vi møtes klokken 18 i kantinen på Nesodden VGS og koser oss med spilling, 
spekemat og godt selskap. Det vil være trukne makkere og man får beskjed om hvem man skal spille med 
når man kommer. Hvis du ikke har fått meldt deg på, så ta kontakt siden det er fortsatt noen ledige plasser 
igjen. Første spillekveld i det nye året er allerede den 3. januar. 
 
Redaktøren ønsker alle en Riktig God Jul og Godt Nytt År! 

 Resultater 1-kvelds turnering     

 

 

 

 
Dag og Svein var helt suverene denne kvelden og vant med solide 67%. På 2. plass kom Sofie og Elisabeth 
med Unn og Ove på 3. 
 

 
 
I B var det Marianne og Jarl som ble klare vinnere foran Morten og Arne og med Marit og Espen på 3. plass. 
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 KM Lag 

 
I den siste kampen av KM lag vant Nesodden klart mot Fredrikstad 2 og sikret dermed plassen. I tillegg var 
marginene på riktig side slik at det ble 4. plass i en pulje som ble todelt. 
 

 
 
I B var det meste avgjort før siste kamp for Nesodden sin del med en sikker plass noe bak lagene som 
kjempet om opprykk. De avsluttet med en soleklar seier over Fredrikstad 3 og endte også på en 4. plass. 
 

 

 

 NM Klubblag 

 
Tredje runde er nå trukket og Nesoddenlaget med Finn, Arild O, Per W, Roar, Ragnhild og Karin skal møte 
Haga&Aurskog BK 1. 

 

 

 Til våre kursdeltakere 2022! 

 
Vi i staben for Nesodden Bridgeklubbs kursavikling denne høsten ønsker dere en God Jul 2022!  

God mat og late dager er egentlig ikke det vi anbefaler som oppskrift for bedret bridgeforståelse, men Jul er 
Jul – og den ønsker vi naturligvis velkommen! 

Det har vært usedvanlig hyggelig å være sammen med dere denne høsten, og se at alt stoffet vi har prediket 
etter hvert festet seg. 

Vi anser at dere nå er klare for å starte opp bridgekarrieren for fullt. 

Vi sa at kurset nå etter 10 kvelder var ferdig. Det var egentlig ikke helt sannferdig. For det er nå det virkelige 
kurset starter. 

Derfor ser vi fram til å møte dere igjen hver tirsdag i det nye året. 

Vi har gjort om C-puljen på klubbkveldene til å være fortsettelseskurset for dere alle. Her kan dere få 
praktisert nyervervete kunnskaper under veiledning av mer erfarne bridgevenner. 

Noen har allerede prøvd seg på å delta i C-puljen etter kursavslutningen – og tilbakemeldingene fra disse har 
vært udelt positive. Så nå venter vi at hele gjengen stiller opp på tirsdagene framover. 

I tillegg til spilletrening, vil vi også tilby repetisjon av teoribolker dere måtte være usikre på, og hver og en av 
dere vil få tildelt en fadder som dere kan konsultere for råd og dåd i bridgefaglige spørsmål. 



Forhåpentlig møtes vi allerede i kveld til Klubbens Julebord. Der vil dere få møte øvrige klubbmedlemmer til 
litt spilling, mat og hyggelig samvær! 

 

Som sagt – ha en riktig God Jul alle sammen og vi ønsker dere også et riktig Godt Bridgeår 2023! 

 

 

 

 Terminliste 

 

Ny terminliste vil bli lagt ut i løpet av romjulen, men vi begynner å spille igjen den 3. januar på Nesodden 

VGS. 

 

 Ryddeliste 

 

Det kommer også en oppdatert ryddeliste i løpet av romjulen. 


