
NBF Oslo – nye lokaler i Sinsenveien 47C 

 

Det er med stor glede at styret på vegne av NBF Oslo krets kan meddele at vi har lykkes med å finne det styret vurderer som 

tilnærmet «perfekte» spillelokaler for kretsens klubber; over 300 kvm med åpent 

og lyst stort «spillerom». Lokalene ligger i 5. etasje i Sinsenveien 47C og er totalt 

med kontorer og kjøkken på 350 kvm.  

Lokalene har meget gode parkeringsmuligheter, spesielt på kveldstid, men det er 

også greit å finne plasser (merket «Gjesteplasser») på dagtid (til formiddags-

bridgen på tirsdager). Kart med stedsangivelse er vedlagt. 

Vi overtar lokalene pr. fredag 1. april og starter umiddelbart opp påfølgende uke, dvs. fra og med mandag 4. april. 

NB! Det blir en skikkelig «flyttesjau» (fra Trondheimsv. til Sinsen) lørdag den 2. april – vi oppfordrer alle som har anledning 

til å være med på dette om å ta kontakt med styret (AnneBi, Geir Olav, Leif Erik, Are eller Charlotte), evt. bare møt opp i 

Trondheimsveien hos Tommy ca. kl. 0900 lørdag morgen. 

Programmet utover våren blir som følger (kan selvfølgelig bli endringer underveis): 

 Mandagskvelder (april/mai) – bridgekurs  

 Tirsdager – «Odins Formiddagsbridge» 

(24 spill med gjennomgang av 1 spill pr. runde og lunch-pause med salg av mat) 

 Tirsdagskvelder (april/mai) – bridgekurs 

 Onsdagskvelder – Spiren BK – fast spillekveld 

 Torsdagskvelder – fast spillekveld: 

 Bridgekameratene 

 Sinsen 

 Pass 

Merk at lokalet er «naturlig» delt opp i 4 «deler» - slik at man kan spille adskilt fra hverandre (se bildet over)  

 Fredager – ingen arrangementer planlagt pr i dag 

 Helger 

 Allerede første helga, fredag og lørdag den 8.-9. april, arrangeres «Oslomesterskapet» 

 Kursvirksomhet (eget helt adskilt rom i ene hjørnet av lokalet) 

 Utleie muligheter – alle dager/kvelder hvor lokalet er ledig – ta kontakt med styret! 

TopBridge har også bekreftet at de begynner å bruke lokalene fra høsten av. 

Styret i NBF Oslo håper og tror dette nye «felles hjemmet» for bridgen i Oslo kan bidra til at et noe slunkent fremmøte de 

siste månedene i de ulike klubbene kan ta seg opp til et mer normalt nivå. Styret lover å gjøre sitt ytterste for å forsøke å 

bidra til god trivsel i lokalene! Vi planlegger blant annet en «åpningsturnering» i april, og vil komme tilbake med nærmere 

detaljer om dette i løpet av de neste par ukene. 

Styrets medlemmer vil inntil videre fungere som «vaktmestere» i en form for turnus de første par månedene, før vi ser om vi 

kan få etablert en mer permanent løsning (så snart som mulig). Det vil derfor kun være styrets medlemmer som fordeler 

nøkler til lokalet seg imellom i en startfase. 

Til info følger her en oversikt med kontaktdetaljer for hvem som kan være tilgjengelige som Turneringsledere: 

Are Utvik  98 00 11 45 autvik@gmail.com    Helst kvelder 

Tor Inge Iversen  90 15 33 67 tiiversen@gmail.com    Helst kvelder 

Anton R Gunnarsson 98 87 31 65 geysiren@hotmail.com   Formiddagsbridge 

Trond Odin Rønbeck 45 77 62 19 trondodin@gmail.com   Kveld/formiddag 

Leif-Erik Hoel Stabell 94 13 31 17 leiferikstabell@gmail.com   Kveld/formiddag  

Terje Jørgensen  95 79 14 67 terje-j@hotmail.com   Helst kvelder 

 

VELKOMMEN TIL BRIDGE I NYE LOKALER FRA 4. APRIL!!!!! 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i NBF Oslo 
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