
Til medlemmer i NBF Vestfold, 
 
Godt nyttår til dere alle. 
2021 startet ikke slik vi ønsket, og livebridge må vi fortsatt se langt etter. 
Alle bridgeklubbene har stengt, og det kan gå ei stund før det blir tillatt med «normale» 
bridgekvelder igjen. 
 
Kretsen ønsker nå å invitere til onlinebridge, og vi er veldig fornøyde med tilbudet vi har gjennom 
Realbridge. 
 
Realbridge er en ny onlineplattform, og er det nærmeste vi kommer livebridge nå. 
Her bruker vi både kamera og mikrofon, og vi kan se både makker og motstander, og vi kan snakke 
med hverandre. 
Flere Vestfoldklubber er allerede i gang på Realbridge, og mange har hatt klubbkvelder. 
 

Nå inviterer vi til en felles bridgeaften for alle medlemmer i Vestfold. 
Planen er å få i gang bridge på Realbridge hver mandag så lenge vi har stengt for livebridge, og vi 
kommer tilbake til opplegg fra februar. 
 

MANDAG 25. JANUAR KL. 18.30 inviterer vi til første Vestfoldkveld. 
 
Det blir 24 spill, og er gratis denne gangen. 
Hovedhensikten denne mandagen, er at alle skal få prøve Realbridge – og at vi får et felles 
møtepunkt for Vestfold. 
 
Teste Realbridge i forkant? 
Vi setter opp en test for de som trenger det. 
Tidspunkt for test er søndag 24. januar mellom 18.30 og 20.00. 
Dersom du ønsker å teste, melder du deg på til Heidi på e-post (hber-pau@online.no). 
Påmeldingsfrist er søndag kl. 17.00. Deretter får du tilsendt en lenke du skal bruke og der vil du få 
veiledning for å komme deg inn. 
Det er viktig at du har en PC med kamera og mikrofon, og har stabilt nettverk. Du kan også bruke 
nettbrett, men det er litt mer plunder. Dersom du bruker nettbrett, bør du i alle fall ha en 
touchpenn! 
 
Hva skjer videre? 
Kretsen har foreløpig utsatt alle live-turneringer (KM lag, KM par, KM dame, mix og veteran). Vi har 
satt frist til 31. mars, og håper at samfunnet har åpnet innen den tid og at alle kretsarrangementer 
kan avvikles live. 
Dersom vi fortsatt ikke kan spille live da, vil vi vurdere Realbridge for avvikling av turneringene, men 
vi ønsker at medlemmene skal være komfortable med å spille på Realbridge. Vi håper derfor at 
medlemmene vil benytte seg av kretsens tilbud på mandagene, og at dere blir med på klubbenes 
klubbkvelder. 
Vi skal lage en oversikt over hvilke klubber som spiller på Realbridge, når de spiller og om det er 
mulig for andre enn klubbens medlemmer å være med. Denne oversikten vil bli publisert på kretsens 
hjemmeside www.nbfvestfold.org. 
 
På vegne av styret i NBF Vestfold, 
 
Heidi Berre Skjæran 
  

mailto:hber-pau@online.no
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.nbfvestfold.org&d=DwMFAw&c=J8mH0RrPQOXEAtXtFVV_AA&r=C4R7AM3Btkp1JozYrvlRCLk6IqjWczc4UhvalarD56Y&m=BlMHoU2mPuj3mcXdChGMAK737eHC0fk_t8iQBEVw64k&s=HDFu_oghH_NXZqzrb3ph5r4mwZM8cqBTzXzaQYwhvJA&e=

