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Klar til start .....
Bulletin-rcdaks jonen ønsket med sin "0-bulletin" detakere,
presse, publikum og aftangøter lykke til med statten på årets
lag-finale: den første NM-tinale i btidge i Nordland.

For å få til en så god bulletin som mulig et det selvfølgelig ønskelig med bidrag fta
bridgejournalisteL spillere og publikum - "og alle derc andrc'.

Det vil bli delt ut trc p set itilknyting til finalen. Først gjeldet det de tradisjonelle
"Riu-Pri""n"', hvorav en går til en en av finalistene og en til vedkommende
jou4nalist/tedaksjonelle bidragsytet som har !evert bidrcg til bulletin-rcdaksjonen.

Vi har også gleden av å dele ut en W iderøe- Pris. Widerce et den sentrale
hovedsrynsoren ved affangementet, og har på sin velvillige måte bidrctt til at det
har væft mulig å legge et slikt affangement til Mo i Rana. Premiet og statuttet for
Drisene linner du oå annet sted i denne buleftinen.

Vi stafter opp kl. 12:00,6n tine etter at den oftisielle åpningen har begynt. Da sel
kampprcgrammet slik ut:

l. runde:

SKi BK

Roll Hansen

Knut Ronæss

BK Hein 46
KarlVidar Michelsen
,6bjørn Davidsen
Roli Bo€e
Lats Eide

Vestby BK
Stein Jacobsen
Ane Wangberg
Roll Lersbryggen

Bergen Ak. BK 3

Boye Brogeiand
K&e K siiaisen
Eik Sælensminde
Torslein Rongved

Akademisk BK
Arne Bjømdahl
Trond Wiborg
Odd Frydenberg
Jan Mikkelsen
Runar Ll evik

Tromsø BK
Rune Andelssen

Jan Trcllvlk

Rama-kampen!

Bergen Ak. 2 - Sfudenfenes BK
Se omtale på nesle side.
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Favorittene møtes i I.runde:

Den første Rama-kampen
Den første Rama-kampen i årets lag-
frnale blir kanskje frnalekrunpen i finalen.
Bergen Akademiske BK 2 skal møte
Studentenes BK. I bridgespalt€r rundt
omkring i landet er disse to lagene
tipp€t som de to største favorittene under
frnalen. Det vil mdigens bli en t€tt kamp,
og i alle fall en kamp med nerve fra
startel av.

Når Akådemiske BK 2 og Studentene braker sammen i finalens ffiste rama kamp, så er det
altså til følgende tider som braker sammen, om en summerer titlene:

mester,3 nordisk junio4 I EM-junior, 7 norgesmestre for ju ior,l5 seriemeste\kap,
tler, 1 sølv i jr.-VM og 3 sølv i NM åpen klasse.

om antallet oasjonale og intemasjonale meritter. På de to lagene spiller:

Bergen Akademiske BK 2,
Tor Bakke (45). gift og he bam. Siv.øk., lektor i vg. skole. Nordisk mester, trippel no.gesmester for
lag, tdppel sedemesier, fjerdeplass i EMlag. Ji4l{A]aad (30), samboer. I-ærer. Dobbel NM mester

i lag, pluss to gangerjunior-meste.- Nordisk mester forjunior, og 3.plass i junior-EM. Ånendeplass
i EM-par. Flere ar i l.divisjon, med 3.plass som beste. &qbg9!4]!!!1 (32), ugift. Fysioterapeut

og lærer) dobbel Norgesmester for lag, og Norgesmester for par. Dobbel jr.-mester, Nordisk mester
forjunior. 5.plass i junior-EM, og 8.plass i EM-par. Spilt flere år i l.divisjon, med 3.plass som beste.

Sven olai Høvland (33) ugift. Dr.gad i informatikk, undervis€r i matematikk og edb ved ingeniør-
høgskolen. Dobb€l Norgesmester i lag, og Norgesmester for par. Juniormester. 5.plass i junior-EM.
Flere a.r i l.divisjon med 3.plass som beste. Magne Eide (34), ugift. Siv.ing. 5.plass i NM-mix i tor.

Studentenes BK. Trondheim.
Glenn Grøtheim (34), gift og to bam. A$eider i Tr.heim El.verk. Fire gatrger seriemest€r, Norgesmestsr

for lag, to honsef i EM-lag, sølv i VM-lag,2.plass i NM-par og Europamester fo rjudor. Terje Aa (32),
gift, to barn. Postbud. Fire ganger seriemester. Norgesmester for lag, bronse i EMJag, sølv i VMlag.
2.plass i NM-par, 3-plass i jr-EM lag. Geir Helgemo (24), ugift. B.idgercdaktø i VG og Bddgenltt.
Trippel seriemester. Norgesmcster ijunior og par. Europamester forjr,lag, VM-sølv i jr- og åpen klasse,

bronse i EM-lag. Regnet som vødens bestejuoic,r-spiller. Lasse Aaseng (27), ugifL Setterifaklor. Bronse

i junior-EM for tag, sølv i junior-VM for lag. Bronse i NMlag og par, og seriemesGr av fuet.
Biørn Olav Ekren (32), ugiff. Statoilkonsulent. To sølv og en bronse i NM-lag, 6.plass i NM-par,
5.plass i 1-divisjon. Vant 2.divisjon i år

I iten !l !
- kløver

, Jes !.)n nuJde jeg hatlle ci god AIE

lno
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I Mo i Rana er det Pe, Trønsdat som et 9b. øriLge. Han

er - sine xx år tiltross - forlsatt aktiv klubbspiller. Isine glans-

dager reiste han land og strand rundt og nedsablet hvem det
skulle være. Som bridgespiller, kryssordforfaner - og nå som
non-playing "kusk"hos BK Nordlys 1, det mestvinnende laget
KM på Helgeland, så er han fortsatt aktet - og fryktet.

Nå har han fått en av sine store ønsker oppfylt; han har fåti
lagt en NMjinale like utenfor stuedøra, og blir nok en hyppig
gjest på Meyergården Hotell under NMJinalen.

Per Trønsdal har forfattet to oppgaver, som såvel tinalister
som øvrige bulletin-lesere kan prøve seg på, før vi offentlig-
gjør svaret i neste bulletin. Denne første oppgaven er fra
virkelighetens verden. Per Trønsdal spilte sammen med
Pelle Schjetne mot det svenske paret Andersson - Sundberg,
som det året var nordiske mestere.

Oppgaven
Syd er kommet
i 7 hjefter. Nord har
meldt av s,h spar-
large som en meget
god spaiarge.Plan-
egg spillet, etter at
Vest har spilt it:

Spar knekt !

bridgen
Helgeland Bridgekrets sendte i sin tid søknad til
samtlige kommuner og ba om økonomisk støtte

til NM - finalen i Mo i Rana, Rana og Hemnes
var de eneste av de mer enn 20 kommunene

som fant det umaken å støtte arangementet. Av de

kommunene som sendte hyggelige, byråkatiske
avslag har vi plukket ut følgende fra Hattlell dal:

Hovedutvalg for undervistritrg og kulte i Iåttfje dal bd i møte detr 26.04
bevilget til He:gelånd Bridgekets, rEg. nr. 3, pmsjektoåm NM i bridge,
k. 0.-. Saml€t b€l@ k. 0.-. Vi mimer om at -]Midlene tildeles ned for-
b€hold on at midlene nyttes til det formål det er søkt om. Dersom tiltåket
ikte er stånet opp irmen utgången åv 1994, må midlerc tiltakebetales.



Erik Sælensminde

er itke sildefisker.
Ikke s€r han ut som
en sild heller, men
han kalles 'Silda"
fordi håret ser ut
som kruspersille !

Bulletin-redaksjonen
gikk rett I

GARNET
Silde-fisker ! sto det, da Bulletin-redaksjonen
fikk oversikt over debutant-laget lra Bergen,
Bergen Akademisk BK 3.

Derfor står det også "sildetisker" i det offisielle
programmet, der Erik Sælensminde yrkesaktive
karriere skal beskrives.

Erik Sælensminde har knapt vært ombord i en
pram !

Tenke seg til at debutant-laget fta Bergen skulle tå rotta på bulletin-redaksjonen
allerede før NM-finalen hadde startet !

Det ringte nok en bjelle når hans yrkesprofesjon ble beskrevet, men dette varjo
debutanter og DE hadde neppe lagt iffr noen psykiske meldinger så tidlig.

Det var hans lagkamerat - Kåre Kristiansen heter han (sikkert bløff det også)
som avslørte elendigheten for oss om dagen.

Erik Sælensminde er arbeidsledig - som så altfor mange andre i det langstrakte
og forblåste landet vårt. "Sildefisker" kommer av at han kalles silda (eller silla
med Bergens-dialekt), fordi håret mionner så gruelig om krus-persille.

Bulletin-redaksjonen vil nå gå hele laget nærmere etter i sømmene.



NBPs pressepris
Radio Rana

Styret i NBP (Norsk Bridgepresse) har besluttet å tildete NBps
pressepris til Radio Rana. Prisen vil bli delt ut under banketten
lørdag kveld.

I vedtaket fra NBP heter det:
Radio Rana tildeles 'Presseprisen 1994" fra Norsk Bridge Presse for fremragende
arbeid innenfor bridgejournalistikken. Norsk Bridge Presse ønsker å peke på to
forhold som har vært viktig for pristildelingen:

1. Radio Rana dekket Junior-VM i Danmark med daglige rcppfter, enkelte
ganger tlerc rapqfter daglig.

De siste 16 spillene i finalen mellom Tyskland og Norge ble overløft direkte
i et prcgram over to og en halv time i beste sendetid.

Sendingene var motiveft av at Kuft Ove Thomassen og Svein Gunnal
Ka bee fta Rana var med på det norske iuniorlandslaget som tok sølv.

2. Radio Rana hat ved en rckke anledninget vist stot vilie til å lage god lokal-
rerynasje fra bridge. Vi vil peke på fothåndsomtaler og stadig opptølging
forut for NM-tinalen for lag i Mo i Rana 4. - 7. mai i år, dekning av par og
lagtinalet med lokale aktøtet innblandet.

Styret i NBP (Norsk Bridge Presse) vil uttale:
Radio Ranas engasjement , med bl.a. "Radio-Rama" lra VMJinalen tor
junior er helt spesielt i norck bidgejownalistikk. At rcdioen for øvrig tal
ansvar for å dekke andrc store og små lokale bridge-begivenheter er også
viktig, og viser at overlø ngene tra VM ikke har væft noe 'blaff".

God og fantasitull btidge-journalistikk er bra tot btidgen. I dette tillelle er det
også blitt levende og aktuell god næffadio.

NBP håper at Radio Ranas engasjement kan danne mønster fol
andre nærradioet som ønsker å d ve Øsitiv lokal b dgercprtasje.

it

NBPS Pressepris utdeles hvert år og består av en krystallbolle som er sponset av
Den norske Bank.



Ledig plass på

banketten
Lørdag

finaljster vil få sine oppmerksomhet
og sitt minne med seg fra den 6
første NM-finalen i Nordland.

Arrangørene har noen ledige plass€r

trl premieutdelingen og NM-bdnketten
lørdag kveld.

Lørdag kveld kl. 19:00 skal
årets Norgesmeshe premieres

og hylles. Ikke bare seier-
herrene foresten - samtlige

For å skape den festen som finalistene

' ^'1
fonjener er det lagl ut noen billellerril banlenen. Ds.e losterr(f ZI Ur- oginlJude,er

derer en 3 retters middag ned et glass rødvin.
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Vi håper så mange som mulig vil delta. De t er en Ofdt€ !

åmelding i sekretariatet senest torsdag


