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GODT NYTT ÅR!  
1-kveldsturnering – Spillestart 18:15 Nesodden VGS 

 

 Fra redaktøren 

 

Da er vi i gang igjen etter en relativt kort juleferie. Redaktøren selv har pakket og reiser til Tenerife tidlig tirsdag 
morgen. Der blir det bridge nesten hver dag i tre uker og forhåpentligvis litt sol og varme (https://bridgeforalle.org). 
Jeg kommer til å fortsette å skrive bulletinen mens jeg er der mens Finn er snill og tar seg av turneringsavviklingen. 
 
Jeg tror alle koste seg på juleavslutningen siden det virket å være god stemning. Vi var totalt litt over 50 stykker og vi 
rakk å spille 18 spill. 

 Resultater juleavsluningen - monrad     

 

 

 

 
Det var veldig hyggelig å se hvor godt de eldste i klubben kan slå fra seg! Kåre endte til slutt øverst i et makkerskap 
med vekselsvis Arild G og Rolf. 
 
Hilma som meldte seg på samme dag ledet til siste runde og endte knepent bak på 2. plass i makkerpar med Arild O. 
 
På tredjeplass kom Hilde Marie og Per Olav hårfint bak 1. og 2. plassen! 
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 Nybegynnere: Velg dere en mentor! 

 

På julebridgen introduserte formann Rolf vår nye mentorordning for dere som er (relativt) nye i klubben, og gjerne vil 
ha veiledning videre, når dere trenger det. Noen har allerede tatt kontakt og funnet seg en mentor, og vi vil oppfordre 
dere andre til å gjøre det samme: Om dere gjerne vil ha en mer erfaren spiller å kunne spørre til råds, en spiller som da 
blir mer kjent med dere og kan veilede dere over tid, så ta et initiativ! 

Siden dette er nytt vil vegen bli til mens vi går (som med så mye annet innen opplæring i denne klubben…). Vi tenker 
oss i utgangspunktet at mentorordningen kan fungere omtrent slik: 

•        Du som nybegynner velger deg et medlem i klubben, som du tenker kan bidra til at du utvikler deg som 
bridgespiller. Dette kan være blant lærerne, veilederne eller blant vanlige medlemmer du tenker du kan 
samarbeide med; 

•        Du og mentoren blir enige om kontakt etc. Gi gjerne beskjed til Einar og Ane, så vi har en slags oversikt. 

•        Hvis du gjerne vil ha en mentor, men ikke vet hvem du skal spørre – så snakk med en av veilederne, som 
kanskje kan formidle videre. 

Hvordan kan en mentor hjelpe deg? 

Et par av nybegynnerne er allerede i gang. En spilte turnering på Missklikk med sin mentor i romjula, med diskusjon 
om spillene etterpå (mentoren tok notater, og ga feedback). Hen har også sendt mentoren bilder av spill på sms, med 
spørsmål «hva melder jeg her?» etter at makkeren har åpnet. Det ble en fin diskusjon! 

Vi kan også tenke oss å få til en times spilletrening med mentorer på tirsdagskveldene, de tirsdagene det ikke er kurs 
med Trygve, evt som et alternativ til Trygves kurs. Om noen av dere møtes hjemme for å spille, er det for eksempel 
mulig å invitere mentoren for en av dere, til å være med. 

Andre ideer og behov hører vi gjerne om fra dere. 

Hilsen Bridgelærerteamet 

 

 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 på torsdag. 

 

 

 Terminliste 

 

Det er laget opp et forslag til terminliste for våren 2023, men den blir endelig godkjent av styret i løpet av kort 

tid. Men for januar vil det bli enkveldsturneringer med A, B og C-puljer. 

 
 

 Ryddeliste 

Det kommer en oppdatert ryddeliste til neste bulletin. Så denne tirsdagen kan det bli litt redusert tilbud. 

 


