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1-kveldsturnering – Spillestart 18:15 Nesodden VGS 
 

 Fra redaktøren 

 

En forkortet bulletin siden redaktøren fortsatt er på Tenerife. Jeg kopierer dermed en del av informasjonen 
fra forrige bulletin siden den fortsatt er relevant. 

 

 Resultater første spillekveld 2023     

 

 
 
Yngvar og Atle vant ganske klart foran Paul og Øystein med Arild og Arne på 3. plass. 

 

BULLETIN 3 – 2023 17 jan 2023 

http://www.nesoddenbk.com/


I B gjorde nok en gang Jarl og Marianne det sterkt og denne gangen gikk de igjen helt til topps. Bjørn hadde 
fått tak i Håvard som det er lenge siden vi har sett i klubben, så et sterkt comeback fra ham! På 3. plass kom 
Kai og Nils Erik. 

 

 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 

 Kurs for nybegynnere og «nesten» nybegynnere 

 

Nesodden Bridgeklubb har opp gjennom årene avholdt mange bridgekurs for nybegynnere. Vinter og vår 
2023 har vi planlagt å prøve ut noen nye måter å organisere opplæringen på:  

1. Introduksjonskurs på 6 timer fordelt over to kvelder, 
18:00-21:00 den 11. og 19. januar, på Nesodden 
Videregående skole. Formålet med dette kurset er å 
forstå de grunnleggende prinsippene for bridge og 
for den enkelte å beslutte om de vil bli med videre på 
Grunnkurs, som fortsetter like etter disse to 
kveldene.  

Kurset er gratis for alle, inkludert et kurshefte. 

Det blir både teori og spilling.  

2. Introduksjonskveld med åpen fortsettelse 10. januar kl 17 – 20. Formålet er, som under kurset 
beskrevet ovenfor, å forstå de grunnleggende prinsippene for bridge, og å lære å spille. Her 



begynner vi med kapittel 1 og 2 i klubbens nye «Melde- og Arbeidsbok», som er til salgs. Det 
blir teori, og spilling i en «utvidet C-pulje», i små grupper. Kurset er gratis. 

Dette kurstilbudet «ble til» fordi det var noen deltakere som bare kunne spille på tirsdager 
(som er klubbens egen spillekveld), og vi setter derfor i gang et kurs for disse. Vi vil ha denne 
ordningen 10, 17. og 24. januar, og muligens videre – basert på behov og tilbakemeldinger. Så 
utforsker vi hvordan de to gruppene kan samordnes, og også samordnes med repetisjon og 
spilling i C-pulja.  

3. Grunnkurs på ca. 30 timer fordelt over 8-10 kvelder, etter de to introduksjons kursene, og vil 
være en fortsettelse av disse. Første kveld blir mandag 23. januar. Dette kurset gjennomføres i 
små grupper (ca. 8). Avhengig av påmelding kan det bli flere parallelle kurs.  

Kurset krever egeninnsats fra studentene og det er viktig at man møter opp de aller fleste 
kvelder. MEN – de som går glipp av kurskvelder kan samordne seg med andre deltakere for å 
«ta igjen det tapte». Kurset består av mange spill som illustrerer kveldens tema. I tillegg er 
kursdeltakerne velkomne til å spille i C-gruppen på klubbens spillekvelder på tirsdager. Kurset 
er gratis for de under 25 år. Eldre deltakere betaler Kr. 500 som inkluderer lærebok og ‘hand-
outs’. 

4. Oppfølgingskurs for ferske spillere: De som var på kurs høsten 2022 får tilbud om en kort 
repetisjon av opplæringen på tirsdagskveldene kl 18.15 – 18.45. Vi gjennomgår hovedpunkter 
fra ett kapittel fra læreboka om gangen, etterfulgt av spilling i C-gruppa. 

5. Kurs for de litt mer rutinerte: Fra februar vil det være undervisning på tirsdager fra kl 17.00-
18.10 (rett før spillekvelden) for alle spillere som har gjennomført grunnkurset (eller som 
spiller i klubben – uten kurs!) Hvert kurs vil ha et tema som vil bli kunngjort i Bulletinen 
mandag kveld – vi kommer tilbake til dette. Det er ikke nødvendig å delta alle gangene for å få 
utbytte av dette. Kurset er gratis. 

6. Kurs/veiledning i nettspilling: Her er det ikke planlagt kurs, men veiledning og eventuelt kurs 
arrangeres etter behov. Ta kontakt med Marianne Grydeland, epost 
marianne.grydeland@gmail.com eller på tlf 98054196. 

Påmelding sendes en av medlemmene i rekrutteringsutvalget. 

 

mailto:marianne.grydeland@gmail.com


Ny Melde- og Arbeidsbok  

 
Klubben har investert i å lage vår egen bok, 

basert på Grunnkursboka fra NBF. 

Boka har 10 kapitler som går gjennom 

basistema for å lære å spille bridge.  

 

Boka har også kopi av spill med veiledning 

til hvert kapittel, øvingsoppgaver (med fasit) 

til hvert kapittel, og Quiz. 

 

Den har videre tips om spill og motspill, 

bridgeforståelse, hvordan du teller poeng, og 

flere andre tema. 

Dessuten er lærere og medlemmer fra 

klubben intervjuet om hvorfor de spiller 

bridge. 

 

Kan kjøpes fra klubben for kr 200. Ta 

kontakt med noen fra Rekrutteringsutvelget, 

eller kom innom oss en tirsdagskveld. 
 

 

 NM Klubblag 

 

Det ville seg dessverre ikke helt i tredjerundekampen mot Haga&Aurskog. Etter en tung start endte det til 
slutt ganske jevnt med et 6 IMPs tap. Dermed er begge lagene fra Nesodden slått ut. 

 

 Reisebrev for Tenerife 

 

Det spilles bridge alle dager unntatt søndager og om redaktøren kan få komme med litt selvskryt, så endte 
Elisabeth og jeg opp med å vinne Mix-turneringen som gikk på fredag med 69 par.  
 
For de som vil følge med på resultatene kan de se her: https://www.bridgeforalle.org/Resultater. 
 

 

  

https://www.bridgeforalle.org/Resultater


 Terminliste 

 

 
 

  



 Ryddeliste 

 

 


