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Vi gratulerer norgesmestrene:

Årets lag-mestre. Fra venstre Syolr Olai Høyland, Magne Eidq Sam Inge Høylard, Jim Høyland og Tor Bakke

Bersen Akademiske BK 2
Sven Olåi Høyland - Jim Høyland - Sam Inge Høyland

Magne Eide - Tor Bakke

Dermed kunae The Highlanden og Co. føye nok et NM-til sin merittliste. Det vil si
at for Magne Eide sitt vedkommende er det hans fffste NM-tittel.

Ellers er nå Sven Olai og broder Sam Inge oppe i fire NM-titler, yngstebror Jim har
3 NM-titler, mens Tor Bakke kan føye sitt terde lag-mestenkap til sin liste.

Vi gratulerer også sølvvinneme Bergen Akademiske BK 3, som kom likt i mål med
BAK 2, men som viste en fonkjell i kvotient p^ 0,24. BAK 2 hadde 1,54 mens debu-
tantene fikk 1,30. Bergen Akdemiske BK 3 besto av Boye Brogeland, Erik Sælensminde,
Tontein Rongved, Årild Rasmussen og Kåre Kristiansen.

Tromsø BK kjempet lenge og vel, men klarte ikke å vi:rne store seire. Seks kamp-seire
holdt likevel til tredjeplass - ett poeng foran NM-finalens største favoritter Studentene.

På Tromsø BK spilte Rune Anders€n, AlrnarAronsen, Per Aronsen, Peter Marstrander
oe Jan Trollvik.



DRAMATIKKTIL
SISTE SLUTT

Det ble cn dramatisk awlutnitrg på
samme sum i vinnerpoeng, og det

AKADEMISK BK - BERGEN AK U (40.40)
STUDENTENES BK - SKI BK (67-14)
BERGEN AKm - VESTBYBK (4't-22)
BK IIEIN46. TROMSø BK (57-64\

årets mcateBkrp. Beggc Bergens-lrgene endte på
måtte fior€gniog til for å kåre mesteren Me[

"føistchgetx kom klart best ut trÅr vutrtre imp ble dividert med dem låget haddc gitt
bort, og dermed v8i et fortjeot mesterskåp til Bergen Ål( tr,

Årets norgesmestre heter Tor Bakke (45), Jim Eoylatrd (30), San Ilgc Esyhnd (32),
Sven Olai Eøilrnd (32) og Magne Eide (34).

Laget som i første rekke glolde sitt til å skape spenningen var Akademisk BK som i
ramakampen gjorde det meget vanskelig for meslrene. De fikk en koallåpning, og etter en liteE
down-periode fø pause, kom de sterkt igien i armen halvdel. Etter uavgiort spill - og en tid
også Har ledelse for bergenseme, svingte det etter hven i Oslolagets favøt.
Da siste spill var over var resultatet uoffisielt 19-ll til Akademisk BK Hds det hadde blitt
stående, ville det arderc laget fra Bergen AK ha gått helt til topps. Men 3. imp til bergenserne
hadde gått regnskapsbrer i Rama-salen folbi, og dermed ble det "bare. l2-18-tap. Eipoeng i
denne sarnmenheng var at årets norgesmestre tapte fire av sju finalekamper.
TromsøJaget måtte nøye seg med uavgjort mot Hein 46, men berget 3, plasseo med e$
vimerpoørgs margin til Studentene som imkassete en ny storseier, denne gang mot Ski.

RESIILTATER RUITDE 7:

82-63
106-sr
109-50
84-86

l8- l2
24-6
25-5
15-15

SLUTTRESUTATNM

I. BERGEN AK tr
2. BERGEN AK III
3. TROMSø BK
4. STIJDENTENE
5. AKADEMISK BK
6. BK TMIN,{6
7. SKI BK
8. VESTBY BK

( r-KvotieoD

FORKLUBBR

610-395(1,54)*
521402(1,30)r
562462
s73444
550-537
46G554
434-572
365{85

1994:

124 Vp
l24Vp
ll5 Vp
l14 Vp
107 Vp
92 Vp
t7 Vp
60 Vp



Dramatikk for åpen scene
NM-finalens siste rama-kamp, mellom Akademisk BK og ledende
Bergen Akdemiske BK 2, bød på alt som en spennende avslutning
skal ha. Kort ialle valører i meldeboksen satt løst, itillegg til at
dyktige spillere tikk anledning til å briliere med spill og motspill.

Jan Mikkelsen hadde flere gode bidrag til underholdningen i
Rama. Her en av de som vakte meste applaus.

(Spill 26, 2. halvrunde siste runde, øsuAlle)

Nord
86
J64
AK7 4
KJ32

Sam Inge
Høylard
y-esl

2 firter
Dod.

yrl.r
AQJ 1O

QJ93
AQ74

øst
7
KQ10832
1062
986

Runar Toa Jan
Ullevik BalJ€ Mikketsen
Uqrd øst svd

2 ruter Pass
Pass Pass 2 spar

Pass rurdt

S.Ld
K95432
Ag7
85
105

Tor Bakkes 2 ruter-åpning er multi, og viser en svake 2. lkke rart at Sam Inge Høyland i

tidens fylde lot seg friste til å doble 2 sparmeldingen fra Jan Mikkelsen.

Høyland spilte ut sin single hjert€r til tieren og esset. Mikkelsen spilte bordet inn på
ruter ess, og lot deretter spar åtte få seile rundt til tieren hos Høyland.

Nå fulgte liten I kløver fra Sam Inge Høyland. Mikkelsen forlangte liten fra bordet, og
kom inn på tieren. Han fortsatte med ruter til kongen og stial deretter en ruter på
hånden. Så spilte han kløver mot bordet, og Høyland slakk opp med esset.

Etter en liten stund ilenke-boksen fridde Høyland seg med rutsr dame. For å unngå å
bli innspilt på hånden med sine to hjertertapere stjal Mikkelsen med trumt konge t og
fridde seg med liten spar igjen. Dermed var spillel over. Høyland kunne ta sine
sparstikk, men måtte deretter spille kløver til saksen i bofdet - og den ga Mikkelsen de
to hjerter-avkastene han trengle.

Geir Gisnås



Tung åpning

Norgesmestene fikk en tung åpning på Rama-kampen mot Akademisk.
Etter de fire fønte spillene lå de under 2-35.
Ett av spillene som bidro til det var deme baksmellen som kom i kampens tredje giv.

øst-Vest i sonen. giver Sør.

EK7653

A742

Q8
AKJ632
5

AT83

J'I42
T9875
JT
K7

9

Q4
KQ9863
9652

Bergen I hadde allerede vært i&tennom to "katastrofer" da dette kom på skjermen, med
beskjed om at bergenseme Nord-Sør i lukket hadde spilt 5 ruter med 12 stikk. Deretter ble de
vitne til følgende meldiogsforløp, med Runar Lillevik - Jan Mikkelsen N-S og Sven OIai og
Jim ldar Høyland Ø-V:

Vest Nord Øst Sør
2 rut

4hj 5 rut 5hj P

P 6 rut P P

D - og pass rundt.
Ingen viste helt hvem som stampet - etter at N-S fiivillig hadde væn i 5 ruter. Slik kortene
satt ville 5 hjerter med en bet være en god kontrall for ø-V.
Mot lilleslemmen i ruter sto eller falt alt på ulspillet. Med Ess ut ville beita væ.e e1 faldum før
spillefører kom kom med.
BergeNeme på tilhørerbenk sukket tungt da hjerter Ess ble lagt frå bordet. Stjeling, spar Ess
- to spar til trumf i Sør, og to trumiiundsr, og var spillet over på noen sekunder.l stedet for
en bet og 100ut, ga Runars brugeløft 1090 irln.
Med 520 inn ville Bergen AK 2 ha innkassert I t imp. Nå ble det 670 og 12 IMP den andre
vegen.

Al(sel Lysøy



Tung åpning

Norgesmeslrene fikk en tung åpning på Rama-kampen mot Akademisk.
Etter de fire først€ spillene lå de under 2-35.
Ett av spillene som bi&o til det var deme baksmellen som kom i kampens tred.le giv.

øst-Vest i sonen, giver Sør.

EK7653

A742

Q8
AKJ632
5

AT83

JT42
T9875
JT
K7

9

a4
KQ9863
9652

Bergen ll hadde allerede vært igjennom to "katastrofer" da dette kom på skjermen, med
beskjed om at bergenseme Nord-Sør i lukket hadde spilt 5 ruter med 12 stikk. Deretter ble de
vitne til følgende meldingsforløp, med Runar Lillevik - Jan Mikkelsen N-S og Sven Olai og
Jim Idar Hø,yland eLV:

Vest Nord Øst Sør
2rut

thj 5rut 5hj P
P6.utPP
D - og pass rundt-

Ingen viste h€lt hvem som stampet - etter at N-S fiivillig hadd€ vært i 5 mter. Slik kortene
satt ville 5 hjerter m€d en bet være en god kontrakt fo. ø-V.
Mot lilleslemmeit i ruter sto eller falt alt på utspillet. Med Ess ut ville beita være et faktun før
spillefører kom kom med.
Bergens€m€ på tilhørerbenk sukket tungt da hjerter Ess ble lagt på bordet. Stjeling, spar Ess
- to spar til trurnf i Ssr, og to trumfiunder, og var spillet over på noen sekunder.I stedet for
en bet og 100 ut, ga Runars brageløft 1090 inn.
Med 520 inn ville Bergen AK 2 ha innkassert 1l imp. Nå ble det 670 og 12 IMP den andre
vegen.

Aks€l Lysøy



Trosset gudene
Erik Sælensminde mente det måtte være et tegn fra gudene at 6
ruter-kortet manglet i meldeboksen da han skull^e avgi
sluttkontrakten. Hån trosset tegnet, men da måtte også spille
som en Gud for å tå hiem 6 ruter. Samtidig fikk han litt hielp lra
oven også.

tspill 1'1, 1- halvrunde, S/lngen)

!-o-rC
AJ
K94
OJ864 Æne Enk Stein Torslein

Q93 wangberg Sælen6minds Jacotlsen Rongved

Vest øst Vest Nord øst Svd
07643 I I spø
10765 AJ3 Pass 2 rut€. 3ldø\€t 4 kløv€t

" 1097 5 kløver DdL Pass 5 tuter
8752 AKJ1064 pass 6 ruter Pass rurd

Svd
K108s2
Q82
4K532

Stein Jacobsen spilte ut kløver ess, som ble stjålet i bordet. Ruteresset avslørte den
triste trumfsitsen. Det er det eneste som kan gjøre kontraKen vanskelig,

Men Sælensminde fortsatte friskt med liten hierter til kongen Han hadde nemlig
bestemt seg for at hjerter ess ikke satt på samme hånd som kløverlengden. Der tok han

feil.

Stein Jacobsen stakk med esset - men klarte ikke å fortsette med ny hjerter, som vills
ha betet kontrakten. Sælensminde vil da få en overgang for lite til bordet.

Jacobsen fortsatte istedet med ruter, som Sælensminde stakk ibordet. Så tok han

sparkapp til knekten, la ned ruter dame og tok for spar ess. Kløver til stjsling, spar
t<ilnge og ny spar som kappet opp Wangbergs dame. l1l slutt inn på bordet på hiertel
dame - som ikke burde ha befunnet seg der - til de siste sparstikkene som ga
kontrakten.

lkke spesielt godt spilt av Sælensminde, fordi største odds tor å få kontrakten hjem er
hjerter ess foran damen i bordet. Han trenger den som innkomst, slik trumfen sitter.
Hvis han spiller på det og tar sparkappen i stedet for hjerter itredje stikk står kontraKen
alltid.

ceir Gisnås



Suksess for Ekren's 2 ruter

Bjørn 0. Ekren,oppfintrereo av Ekrem 2 ruter srtt i vest og horet makker ågne ned 2

ruter som vi!€r mitrst 44 i oåjor og }" l0 hp. Utgstrg i hjerier sltl normålt ikkc by på
problemer med deo bj€rtertilpa3stringen etr hrr. Men så til problemet for Bjorn Ohv,
han bar omarbeidet svareoe fra den opprirolige versjolen, så det ver om å gløte å huske
hvilken vrriaut hr! brtrlte Eed Gcir Eelgemo, Så etter 5 mir i bolis kom 3 kløver,minst
invitt med 4 ko.ti majoBtøtte.På 3 kl,ov€r svart€ Eelge[o 4 ruter, reaons i ruter og
maksimum (9-10 hp) Eed minst +5 i mrjor. Så ved hjelp av Blåckwood var veieo kort til
7 hjerter. Spilleføriog€n bød ikke på probl€mcr, krtrlaed var i fiDr€ deDn€ vrkre
slverene lom de var rletre oo melde.

Nord
J97
&l
AJT4
Qs32

Ve3t
8
AKJT942
Q62
L7

svd
KQT5

K98753
JT9

Drgens Aaseng:
Lass€ Aas€ng uttahe smile[de ettsr
en slurvete Rarnakdnp melto$l
Bergen AlC 3 og Stud€ntese;
"D€t €r som med s€x_ En glør så
godl en kar! og så blir en fortalt
etterpå hvordan en burd€ giort &t"

: r.e ry.9a.1Fn 
'i S& hv€, v& vri rÅsc -es

it .r vinig t f bct tc dcg 2 kr fo, hvc, kitoo€r6!

Nord ø31
2 ru*

pr$s 4.ur
prs 5 ru*

svd
pås3
på3s

pas3

Vest
3H*
4NT
7 hj.

øst
L6432
Q76s

K86l

B. Karlsen



Rica-prisene

Rica Ilotell- og Restaurautkjede AS har også denne sesongen imgått sponsoral'tale
med Norsk Bridge Presse om Rica-prisene, for beste spill, både i NM-finalene for
klubblag og par. Prisene er en Parker gullpenn til spiller og joumalist.

Som jury har disse fungert uader NM-finalen for klubblag: Helge Stanghelle for NBF,
Svein Grmnar Karlberg for Ric4 og Tore Mortensen for NBP.

Juyen er enstemmig kommet fram til at

prisen for beste spill gar til Sam Inge Høytand, godt hjulpet av Tor Bakke

joumalistprisen gar til Geir Gisnås

for spillet som ble referert rmder tittelen 'Godtjobbet'.

Det var i ar usedvanlig mange svært gode spilt i bulletinen, og juryen mener at det er
lite som skiller mellom vinnerspillet og de følgende:

'Oppvisning, spiller: Glenn Grøtheim, joumalist Aksel Lysøy
tsenjamin briljerer', spiller: Boye Brogeland, joumalisf Ame Hofstad
'Slit vinner bergenseme', spiller: Sven Olai lløyland joumalist Ame Hofstad
T{vordan bete?', spiller: Jan lr{kkelsen, journalist Tore Mortensen.

Pressemelding om pristildelingen, med ovemevnte spill vedlagt, blir sendt samtlige
bridgejournalister som er tilsluttet Norsk Bridge Presse.

for Norsk Bridge Presse

-^,".J)--

o 6<,-. \Å{/-< v_Lap4
I Ore Mortensen

e.f.



Rica-prisen:

Godt jobbet
Man skal ikke gi opp, selv om spillet ser uinteressant og greit ut.
Det beviste Sam lnge Høyland i NM-finalens siste kamp mot
Oslo-laget Akademisk BK.

(Spill 207, S/Nord-Syd)

No rd
a42
K
A753 Ame Tor Trond Sam Inge

K10943 Eømdal Bakke wiborg Høy'and

Vest øst Vest Nord øst Svd
AK65 10973 Pass

J953 AO4 1klø Pæs 1sP Pass

J Q964 3 sFø Pæ 4sP Pass rundt

AOJT 65
Svd
OJ
108762
K1082
a2

Sam Inge Høyland spilte ut hjerter 2 (norsk tordeling) -Trond 
Wiborg forlangte nieren

fra bordet og stakk Bakkes single konge med esset. Nå fulgte kløver lil knekten - som

Tor Bakke stakk.

Tor Bakke underspilte deretter ruteresset fjerde !, og Sam Inge Høyland kom inn på

kongen.

Vel vitende om makkers ønske om hierterstjeling så han samtidig at det ikke ville være

nok til å bete kontrakten. Han fortsatte derfor med kløver, i et forsøk på å åpne en

betemulighet.

Trond Wiborg kom inn på bordet og la ned spar ess. På den kastet Sam Inge damen'

Wiborq fikk et oroblem. Sitter nå Nord med knekten fjerde i spar kan kontraKen fortsatt

så mdd å tempe en rutertaper på kløveren, for så deretter å stiele de andre ibord€t

Når han nå da "valgte' at trumffargen opprinnelig satt 4-1 er han alltid bet. Og da

Wiboro fortsatte med hierter fra bordet, stjal Bakke og ga Høyland en kløverstjeling før
Berge-nsparet satte kr;nen på verket med nok en hjerterstieling. To bet i kontraklen

som står om man sPiller rett frem.

KreatM motspill med godt resultat.
Geir Gisnås



Benjanin briljeier

Publikum i RAMA-salen behøvde ikke vente len8e før de fikk

noe å glede seg over i formiddagens kamp ne1lom Studentene og

BAK III. Terje Aa (Nord) - Glenn Grøtheim og Boye Brogeland (Vest)

-ArildRasnusseofremkaltejubel'kommentårerogapp]årrsåIlerede

i sDill nr. 2:
sp.DknT
hj. E 6 5

r':t. lO 9 7 3 2
kl . l0 9

sp.K652 sP. !-9-^^hj. D kn 7 3 hj' l0-9-B-2.
ru' D ru'E8654
k1 . E K D 5 k1 . 7 3

sP. 10 I 4 3
hj. K 4
ru. K kn
k1 . kn 8 6 4 2

civer øst, sone Nord/Syd. Mesterskapets Benjamin' Boye

Brogeland, åpnet i tredje håod med to hjertei' og komnentatol

kunne fortelle at det var en sterk utgave av 4-4-4-1 fordelingen'

ned begge majorfarver, Veien til fire hjerter var dermed kort'

Det var sanme kontlakt som i lukket ron, hvor ti stikk var

vunnef. Men en skarping bakerst i salen påpekte bøylydt ax

med tre ganger ttumf ut var det bare ni' Og spenningen steg da

Terje pent startet rned en liten trumf til makkers konge' fikk

en liten tilbake ti1 esset, og sPilte sin siste trumf'

Mange selvbestalteale komnentatorer analyserte så skvis-

mulighetene. Men konklusjonen var stort sett at de var

tvilsomme' p.8.a. vanskelige forbindelser' Det som publikum

ikke så, va: imialer€id -d;i-d1€ iiok ior Bove. Efter tr:e

trumfrunde r



fortsaLLe han med liten ruter fra bordet Det vakkert til tusen

Glenn fikk for kongen, og spilte kløver. Bordet b1e så spilt
inn i spar, hvoiefter en ruter b1e stjå1et hjem. Legg merke

ti1 at han ikke tok for esset hverken forrige gang e1ler denne,

da hånden ikke har noe smertefritt avkast. Så fulgte to ganger

spar ti1 sijeling med bordets siste ttumf, og da var: dette igjen

sp. angen
hj. lngen
ru. 1097
kI . 10

sp. 5
hj. ingen
ru, ingen
k1. E K 5

sp. ingen
hj - ingen
ru. E I 6
k1. 7

sp. 10
hj. ingen
ru. ingen
k1 . kn B 4

0g nu, endelig, var turen kommet ti1 rutel:esset, fulgt
Råma-applausen. Den var det en glede å delta i.

Arne Ilofstad



Oppvisning for
Rama-publikum

"Studentene" kan sine saker, selv om det ikke har gått etter oppskrifta for trøndeme i dette
mesterskapet.
Det ga Glenn Grøtheim et eksemp€l på i Rama-kampeo mot Bergen AK III .

873
KI93
T71

Qe5
QT
QJ8
J6532

A.TT6
'76652

2
A9E4

K32
484
4K9653

Som Sør hawet Grøtheim i 3 NT, et sjanserikt foretakend€ , men som med den aktuelle
fordeling på ingen måte var noen opplagt sak - i aile fall slik motstandeme la opp sitt forsvar.
Boye Brogeland i Vest spilte sin minste kløver ut. Kotrgen ble satt i på bordet, og Arild
Rasmussen stakk med essel og wed til spar dame som fikk passere uantastet_ Liten spar va.
motspillemes neste trekk- Kongen ga spilleførers første stikk.
Deretter fulgte en naturlig test på ruteme som med 2-2 fordeling ville gi stikk i overllod. Men
så vel var det ikke, kanskje ikke uvent€t med de hyppige skjedordelinger som forekommer på
datagitte ko.t.
Etter noen minufte. kom trønderen ut av tenkeboksen med liten hjener. Bergenseren i vest
satte i damen- og kongen - og liten hjerter til esset firlgte. l0{ren åp€nbarte seg og
]tterligere to hjerterstikk var klare.
Så den gjenværende spar 8 Aa bordet, og bergenseroe kunne sjøl velge hvem av dem som
skulle innkassere to stikk til fonvaret. Rasmltssen fant at han kudne gjøre det sjøl, og etter
esset og den siste sparen pakk€t har sarnmen.
Tre grand nmnet - og applaus fra Rama-publikrm-
At Berg€n i det andre rommet hadde bokført l0 stikk i samme kontrakt, forringer ikke
prestasjonen (d skjemaet var begge lag godskrevet 630 - og dermed uavgon spill, mem det
må så vidtjeg kunne registrere, være feilføring-)

Alsel Lysøy



Hvordan bete denne kontraliten?

øn/&-Vest

J)
KE73
AKE6
443

1t14 Kl06
542 a6
5 QI7432
KJ9872 106

Q9832
AJ I09
109

vest Nord øsr Syd

Jan Eiik Runar Torslein
Mil*€l- Sælens- Lilevik Rongi€d
setr minde

* or€rføring.

Jan spilte ut ruter 5. Torstein stakk ned esset og spilte spar lmekt. Runar gikk opp
med kongen og servet kløver 10 tilbake. Kløver dame &o med seg kongeq og esset tok
stikket. Spar 5 til nier og esset. Hva retumerer du nå?

Jan tenkte gundig igiemom situåsjonen og fant så fram Køver 2 ! I Da Runar til sin
ovenaskelse var inne på kiøver 6, hadcle han ingen problemer med tilbakespillet Ruter
til trunfbeseglet s$ebnen til den gode konnakten, og de rmge akademikeme i Bergen
Itr, som på dette tidspunktet bare hadile sine bysfrender foran seg på tabellen, måtte
notere en sur bet, m€ns de applaudeate for fint motspill.

Tore Mortens€n

pp
p INI p 2hj*
p 2sp p 3hj
p 4hj



51lk vlnne! ba rgsnselne

I rnøtel

spil ]e I I
Bergena

Fø!st

036

Akad.

fåt De

II og

bare

ep,

KT.

Trom!ø i
øst./Ves!6

! . runde

hend€! i

vår dette
nre I L ottt

omløp.

sp. I
h j. E

kl. D

pae9
pasa
pass

K2
63
tn tLry z
E ( 10 6 t

D97
t4
R'

lronsøE -Iån Trolivi!' (Vest) - Peter MarBtrander ved det ene

bordet Etoppet i ea grand, og vant Ekkulst syv Ftihk' Men i Berger'

er beskjedenbet en ukjent did, c8 Jl|r| [ø]'1ånd (vesi) 'Sven 01a1

Iiøyiand lleldte slik (øsl gir, sone øBtlVe8t)1

veei '$ori 9!! SYc

2Ep
3gr

1ru
3kl
P9€E

pe9I
pasE
PåS e
p6 9s

cjeo$eiCirgen en grand viser 5-4 (uepe5ifisert) i' ninor' og

3 k1øvar vi.ee! lentkol t f,arven.

Spa! flre kcn ut sorf,la, Nord bldlo ned nieien og kongen ga

slikk. cg så vsr det foltset!e15etr. Gode ior816g?

Da Svei: Olai spurte neg hvordea Jeg vi]le gå fren, fesor'lnelte

je8 ilikr Spår er nsrkert e ten 4-4 e11er 5-3' Ii1'!s den 3it:er

i-3, nå jeg t.a niie stj.kk etraks. De! 8jør åt jeå ik:<e kai spilLe

på den fristend.e dcbbellssksen I rutel' men nå prøve hjertet t11

damea, [olde: d€n, er jeg hjentle.

Sven ClEi så en lanke oppgltt ut, og gs !!eg der lnt tned Ekjeer:

Utspiilet ne!:Keler S-vd ned sparesget, cg meget tro118 dsnen

ved siden s!'.6d#. Nords nler e! meget lrolig 1a4t fre

konbinasjcaen kn-9. Men hvj'6 Syd har spal E-D fenre, ken han

i.kke hå hjelterkan€en. l{an vi11e då 8ått inn med en 3Par o';er

åpnlnten en ruiel . Konsekven6er av dette blir at vi bare kan vinne



hvl8 spar er født 4-4! Men i sÅfsll er det ruter v1 6kal augrlpe,

og ikke hjerler. slik sÅ tegningen utr

sP' kn 9 5 3
hJ. ( kn 10
!u. K I 6
kl.kn74

rp. 1086 sP. K:l
hJ.ED97 hj.63
ru,E54 ru'kn1092
kl.D82 kl.8K1065

8D' E D ? 4h'{ n 5 4 2trJ i e

ru, D 7 3kl. 9 '3

Sven 01al tok ruterBaksen i annet stikk, 08 nolerte vunnet

utgsng like,efler, På overflaten ser Bpillet ut so$ en tråver.

I vlrkeligheten ei det et eksenpel på hvortor noen vlnner, og

andle lkke gjør det.

Arne lfofs lad
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