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VELKOMMEN TIL HORTEN 
 
Endelig er tiden kommet til det som vi i BK Junior ser på som årets høydepunkt –  
NM-finalen for lag! Det er et stort maskineri som skal fungere. Forhåpentligvis går alt bra 
– etter all den tid som er blitt lagt ned i forkant, og som vil bli lagt ned under finalen, for at 
arrangementet skal gå knirkefritt. Som bulletinredaktør har jeg egentlig en hyggelig jobb, 
jeg kan se så mye bridge jeg bare ønsker i hele fire dager til ende. Håper alle dere andre 
også får oppfylt det ønsket. 
 
En del av de forberedelsene klubben har gjort i forkant håper jeg at dere kan se positive resultater 
av gjennom hele helgen. Blant annet har vi gjennomført et forsøk på å spille med skjermer på 
klubbkvelden. Til stor fornøyelse og litt irritasjon for medlemmene – vi brukte litt lengre tid på 
hver runde. De ansvarlige for ”recordingen” og overføringen til ramasalen har jobbet både med 
programvaren og gjennomføringen av det prosjektet, og det var vanskeligere enn det så ut til å 
være. Bridgespillere faller av og til i en transe, det er mer spennende å følge med  spillene enn det 
var å referere meldinger og spill. 
 
BK Junior håper dere også er fornøyde med de tre herrer vi har hentet inn for kommentering. Det 
er både vanskelig og utfordrende å sitte og kommentere 224 spill, men de innleide herrer burde 
være av toppkvalitet. De skulle både ha sluggeregenskapene og analyseferdighetene i orden – slik 
at det skal bli underholdende å høre og se spillene i rama. 
 
Når det gjelder bulletinen, så tar vi gjerne i mot spill og gode historier. Jeg har ikke avgjort hvor 
mange bulletiner det blir. Det blir bestemt av hvor mange som leverer inn stoff til oss. Får vi inn 
nok stoff, kan vi forsøke oss på to bulletiner om dagen. Hvis ikke, bruker vi heller litt mer tid på å 
lage en som inneholder litt papir. Men en bulletin om dagen skal vi nok makte. 
 
Om du er redd for at du ikke har noe å skrive med, kan vi være behjelpelige med det også. Du er 
hjertelig velkommen til å sette deg ned på ”kontoret vårt” for å skrive litt. Dermed skulle du ikke 
ha noen unnskyldninger for å skjule dine bidrag for offentligheten. Også i år er Ricaprisen satt 
opp, slik at det venter en liten gulrot (penn) på både spiller og skribent for det beste spillet. 
 
Skulle det klø litt ekstra i fingrene dine under arrangementet får du også anledning til å prøve deg 
i den største bridgeturneringen noensinne – ”World Wide Bridge Contest” lørdag 3.juni klokka 
15.00 - 18.30 på Grand Ocean. Det er anslått at mer enn 20.000 spillere over hele verden vil 
delta, og dette er den første verdensomfattende turneringen der alle resultater blir sammenliknet 
mot hverandre. Ikke fasit som ellers er vanlig. Toppen på et spill blir dermed en drøyt 10.000 
over middels! Etter spillingen får du også utlevert en liten fasit med analyse og kommentar av 
Eric Kokish. 
 
På mange måter ville det være galt å framheve noen personer, når det er så mange som er med på 
arrangere finalen. Men tar du en titt i programmet kan du se hvem som innehar en del av de ulike 
funksjonene. Fra bulletinredaksjonen side håper jeg at du setter litt pris på vårt produkt. 
 

Ha en kjempehelg! 
 



HVEM BLIR NUMMER 2 – ELLER? 
 
Med all respekt for alle lagene som deltar, hvem kan hindre Nidaros BK 1 fra å ta en ny 
NM-seier? Men nå er det vel slik at også denne finalen må spilles først. Selv ikke 2/3 av et 
landslag kan bare komme ned for å hente litt gull? Mange av de sterkeste, på papiret, 
lagene er allerede slått ut før finalesluttspillet av nettopp de mer ”ukjente” lagene som 
stiller i denne lagfinalen. Og akkurat det skulle tyde på at standarden er mer enn god nok. 
Kanskje er det et sunnhetstegn at bare et av de lagene som spilte fjorårets finale maktet å 
kjempe seg gjennom de 6 rundene? 

 
Nidaros 1 har inn en lagoppstilling på ”bare” 4 mann. Men de 4 fire skal for bridgespillere flest, 
være temmelig kjente fjes. Der i blant nestoren på det norske landslaget gjennom mer enn 20 år 
og fortsatt bare 42 år. Tor Helness. Av yrke er han aksjemegler. Har til sammen ikke mindre enn 
18 seire i NM og Seriemesterskap. Det har blitt noen ”hederlige” resultater på landslaget også. 
Blant annet sølv i VM (heretter Bermuda Bowl) i 1993, bronse i 1997 og 4. plass fra 1999. Har 
visstnok også prøvd seg på litt pokerspilling. Jon-Egil (Turbo) Furunes er Helness sin makker 
både på landslaget og under lagfinalen. De er jevngamle, og Turbo jobber som seniorkonsulent 
innenfor IT-bransjen. Han har fra før 1 NM-tittel i mix og har vunnet 1. divisjon to ganger. Ble 
nummer 3 i siste EM og nummer 4 i Bermuda Bowl i år. Per Erik (Pil) Austberg 31 år, student 
for tiden. Har vunnet NM-par en gang og 1. divisjon en gang. Debuterte på landslaget med en 4. 
plass i Bermuda Bowl i år. Den i utgangspunktet mest urutinerte spilleren, men er du fast makker 
til Helgemo, må en anta at en kan spille litt kort. Siste mann på laget er Norges superstjerne 
innenfor bridge Geir Helgemo. Ennå bare 30 år, profesjonell bridgespiller og -skribent. Har til 
sammen 11 seire i NM og Seriemesterskap. Geir har vunnet verdensmesterskapet i singel og for 
juniorpar, i tillegg til EM junior i 1996. Han har to 3. plasser fra åpent EM og i tillegg har han 2., 
3. og 4. plass fra Bermuda Bowl fra de samme årene som Helness. Man kunne brukt en god del 
mer plass på disse herrer – favoritter er de uansett! 
 
Hva med utfordrerene? De er det flere av. Knut Kjernsrød holder Astra/ABC som sannsynlige 
sølvmedaljører, personlig tror jeg at Bergens Akademiske BK 4 kommer til å innta denne 
plassen. Astra/ABC stiller med blant annet med NBF generalsekretær, Rune B Anderssen 46 år 
gammel. Har en rekke lag- og parfinaler, med blant annet to seire i NM for klubblag og ett 
Seriemesterskap. Er makker med Finn Brandsnes. De to har hatt en god sesong både i første 
divisjon og i forbundets OBS-turneringer. Finn er 31 år gammel, konsulent i NBF og medeier i 
Bridgesenter Vest. Har fra før av deltatt i fem parfinaler og en klubblag-finale, 4. plass i fjor. Er 
Norgesmester for junior en gang. Det andre makkerparet består av Odin Svendsen og Sam Inge 
Høyland. Sistnevnte er 38 år gammel og lærer, han får også æren av å møtte brødrene sine i en 
hard kamp om medaljene, men striden er ikke verre enn at de sammen rykket opp i 1. divisjon. 
Sam Inge har også noen NM-seire både i lag og par. Og om ikke bulletinredaktøren husker feil 
også minst ett seriemesterskap. Odin Svendsen er også lærer og 28 år gammel. Han har spilt 1. 
divisjon for Follo, med 2. plass i fjor som beste resultat.. 
 
Bergens Akademiske 4 tilhører også favorittsjiktet. Laget rykket som nevnt opp i 1. divisjon 
denne sesongen. ”Sjefen” på laget må kunne sies å være Tor Bakke, 51 år. Lektor  av yrke. Han 
har vunnet  NM for klubber fire ganger, Seriemesterskapet fire ganger, NM-mix en gang og 
Nordisk Mesterskap en gang.  Han har deltatt to ganger i EM lag åpen klasse med  4. plass som 



beste plassering. Med seg på laget har han Magne Eide, 40 år. Avdelingsleder i Instanes AS. Han 
har vunnet NM klubber en gang og spilt to parfinaler med 12. plass som beste plassering. Frode 
Fyllingen, 23 år. Studerer statistikk ved Universitetet i Bergen. Debutant i finalesammenheng. 
Han har 2. plass fra Junior NM og en del fine plasseringer i åpne turneringer. Jim Høyland, 36 
år. Lærer ved Eivindvik barne og ungdomsskole. Han har vunnet NM klubber tre ganger. Han har 
spilt en gang i EM lag åpen klasse. Sven Olai Høyland, 39 år. Førsteamanuensis ved Høgskolen 
i Bergen der han underviser i data og matematikk. Han har vunnet NM klubber tre ganger, NM 
par en gang og Seriemesterskapet en gang. Han har spilt to ganger i EM lag åpen klasse. 
 
I alle finalefelt finnes det outsidere. Lest fra papiret ser det ut som de to lagene som kan 
overraske mest er Nidaros 5 og Akademisk 8. Nidaros 5 består av følgende spillere: Lars 
Frøland, 42 år og fagspesialist i NSB. Har erfaring fra blant annet 3 sesonger i 2.divisjon og 
deltatt i 2 parfinaler. Øystein Fiplingdal er 37 år og datakonsulent i Gjensidige. Han har  spilt en 
sesong i 1.divisjon og 8 sesonger i 2.divisjon. Har en parfinale og en lagfinale, sølv i 1991, 
tidligere. Ole Johnny Tøsse, 38 år og datakonsulent i Gjensidige. Har spilt seks sesonger i 
1.divisjon og åtte sesonger i 2.divisjon. Har vært i seks parfinaler (8.plass 1994) og tre mixfinaler 
med gull fra 1998 som toppresultatet. Jan Olav Røseng er 34 år og adjunkt ved Tonstad skole. 
Har en sesong i 1.divisjon, fire sesonger i 2.divisjon og en parfinale (5.plass 1997) med seg som 
erfaring. Bjørn Morten Mathisen er lagets yngstemann, 28 år, men den mest erfarne når det 
gjelder landslagsspill. Siviløkonom i Selmer av yrke. Fire sesonger i 1.divisjon og syv i 
2.divisjon. Har vært i to lagfinaler og en parfinale. Europamester for junior i 1996, og sølv i 
junior-VM i 1997. 
 
Akademisk 8 må også regnes med som en av outsiderne. Vi blir ikke overrasket om de gjør et 
kjempemesterskap, men det kan kanskje til tider svinge litt vel mye av disse guttene. Lagets ”il(l) 
commandante” er uten tvil Roy Kristiansen, 54 år gammel og uføretrygdet. Roy har et enormt 
antall finaler, og har gått seirende ut lagfinalen fire ganger. Kåre Kristiansen er 32 år gammel 
og jobber på Olsten Norsk Personal. Nevner NM-sølv fra 1994 som sine meritter, men har nok av 
erfaringer fra blant annet 1. divisjon. Dag-Jørgen Stokkvik er 28 år gammel og kundekonsulent i 
Nica. Har en bronse fra lag fra før av. Frank E. Svindahl jobber som aksjemegler i DNB og er 
29 år gammel. Tormod Røren har av Kåre K kun blitt omtalt som gammel og debutant! 
Sistemann på laget er Thor-Erik Hoftaniska 31 år gammel. Debutant i finalesammenheng, men 
har nok av divisjons- og turneringserfaring. 
 
De tre siste lagene skal heller ikke utelukkes. Og vi i redaksjonen er ikke større på det enn at 
ingenting gleder oss mer om det skulle dukke opp noen positive overraskelser. Fra Ålesund finner  
vi BK Grand 2 som stiller med et 4-mannslag i finalen og vi tror nok at laget kan få det tøft. På 
laget spiller følgende spillere Hallgeir Hartvigsen, 35 år og prosjektleder. Han har spilt tre 
sesonger i 2.divisjon. Debutant i NM-finale. Lars-Ove Remvik er 40 år gammel og 
resepsjonssjef ved Scandic Hotel Ålesund. Han har spilt to sesonger i 2. divisjon og deltatt i en 
parfinale tidligere. Vidar Eltvik er datakonsulent i IBM og 49 år,. Han har spilt i to parfinaler 
tidligere. Sistemann er Ivar Skjold 55 år av alder og soussjef i Kreditkassen. Han har spilt i seks 
parfinaler tidligere. 
 
En god del lengre syd finner vi Stavanger BK 4. Laget har følgende lagoppstilling: Svein 
Hjalmar Andreassen, 63 år og pensjonert spesialrådgiver i bankvesenet. En av de mest 
meritterte spillerne i landet og en klar forsterkning av laget. Er stormester med stjerne og har 



deltatt i en ”drøss” med NM finaler. Det har blant annet resultert i en seier i NM par, og det 
samme for NM lag. Har også ett Nordisk Mesterskap. Ivar Byberg er 46 år og daglig leder. 
Deltatt i en parfinale tidligere. John Helge Herland, 37 år og arbeider med systemutvikling i 
Sjøkartverket. Deltatt i en juniorfinale og to parfinaler, 10. plass som beste resultat. Regjerende 
kretsmester for lag i Hordaland. Leif Kvamsdal, 43 år og senioringeniør i Oljedirektoratet. Dette 
blir hans første NM finale, men til gjengjeld er han dobbeltfinalist i år. Har ellers vunnet KM par 
både i Bergen og Rogaland. Egil Skjærpe, 47 år og avdelingsleder i fylkeskommunen i 
Rogaland. Har deltatt i to parfinaler for Øst-Finnmark.  
 
Siste lag i finalen er Strømmens store sønner, BK Norrøna 1. Kan fort bli ramasalen sine store 
favoritter. På laget spiller Odd Harald Langehaug. Innkjøper i Bergesen, 54 år gammel. Har ett 
år i 2.divisjon, to parfinaler, 11 plass i fjor, og er kretsmester for lag åtte ganger. Geir Anderssen 
er  konsulent av yrke og 53 år av alder. Har to sesonger i 1. divisjon, en parfinale og en lagfinale 
som ballast. Bjørn Sundeng – logistikksjef, 41 år. Har en 11. plass i parfinalen i fjor og er 
kretsmester for lag åtte ganger. Terje Nyborg jobber som lagerarbeider, 36 år. Har en parfinale 
som junior, en som senior, og er også kvalifisert for parfinalen i år sammen med Cato. Er i tillegg 
kretsmester for lag åtte ganger. Cato Sundeng også han er lagerekspeditør, 31 år. Er også 
kvalifisert til årets parfinale og er kretsmester for lag tre ganger. Ett kretsmesterskap i håndball er 
det også blitt, noe han er umåtelig stolt av. Han ønsker også å fremheve sin fine 3. plass i en 
singelturnering i Horten!!! Marius Haga er lagets kulturelle alibi, jobber som 
antikvarbokhandler, 29 år. Har to juniorfinaler og en seniorfinale og er kretsmester for lag tre 
ganger. Er ikke spesielt flink til å løpe, men skal begynne i morgen, spesielt om laget tar medalje 
– ikke sant?. 
 

Redaksjonens eneveldige tips 
Knut sitt tips med noen kommentarer Og Erland prøver seg på det samme 

1. Nidaros 1 Soleklare favoritter blir 
Nidaros 1 med fire av våre 
internasjonale ess, bl.a. 
VM-semifinalister på 
Bermuda. Vant sine 
innledende kamper med 
over 100 imp i snitt. 

1. Nidaros 1 Et landslag med verdens-
stjerner. I tillegg vant de 
1. divisjon suverent i år. 
Faren er at de kan bli for 
forsiktige, vet at de vinner 
på spilleføringer, men jeg 
ikke de går i fella. 

2. Astra/ABC 4 Det blir formodentlig hard 
kamp om de andre plassene 
på pallen. Astra trekker det 
lengste strået. 

2. Bergen AK 4 Det eneste laget jeg tror 
har potensiale over sikt til 
å tukte Nidaros. Har 
bevist at de er gode nok. 

3. Bergen Ak 4 Bergen Ak har rutine, men 
taper knepet for Oslolaget. 

3. Astra/ABC 4 4 gode navn, men mangler 
kanskje det ekstra lille. 

4. Akademisk 8 Seriøs utfordrer til medaljer 4. Nidaros 5 Kjente spillere med rutine
5. Nidaros 5 Kom til finalen med et 

nødskrik 
5. Norrøna 1 Slo Astra/ABC 1 i 6. 

runde. Kan overraske! 
6. Stavanger 4 Det samme gjaldt for disse 6. Akademisk BK 8 Dette blir fugl eller fisk.  
7. Norrøna 1 Skal få det tøft i finalen 7. Stavanger 4 Har en del rutine, men ? 
8. BK Grand 2 Skal få det tøft. Mangler 

mye av rutinen 
8. BK Grand 2 Blir tøft, men jeg har tatt 

feil før. 



LAGENES VEI TIL FINALEN 
 

Bergens Akademiske 4 
 

1. runde: Walk over 
2. runde: Melandsknekten BK 3 (b) 128-29 
3. runde: Leikanger BL 3 (h)  71- 40 
4. runde: Samnanger BK 2 (b) 134-53 
5. runde: Stavanger BK 2 (h) 157- 61 
6. runde: Kristiansands BK 3 (b) 113-75  
 
 

Nidaros BK 5 
 
1. runde: Oppdal BK (b) 145-12  
2. runde: Forcingklubben (b) 115-48 
3. runde: Verdal BK 2 (b) 81-39 
4. runde: Mo BK 1 (h) 79-74 
5. runde: Narvik BS 1 (h) 60-60 (videre på  
    score + 180) 
6. runde: Nidaros BK 3 (h) 73-63 
 
 

BK Norrøna 1 
 
1. runde: Walk over 
2. runde: Drammens BK (h) 62-42 
3. runde: Vestby BK 1 (b) 89-65 
4. runde: OBK/Kløverknekt 2 (b) 119-75 
5. runde: Moss BK (b) 134-38 
6. runde: Astra/ABC 1 (h) 102-96 
 
 

BK Grand 2 
 
1. runde: Kleive BK (h) 74-68 
2. runde: Haramsøy BK 1 (h) 107-56 
3. runde: Møstknektene 1 (h) 126-65 
4. runde: Førde BK 1 (h) 93-69 
5. runde: Kvernevik BK 1 (b)  95-81 
6. runde: Sortland BK (h) 116-56 
 
Finalelagene score står alltid først. 
 

Astra/ABC BK 4 
 
1. runde: Walk over 
2. runde: Bridgekameratene 2 (h) 89-28 
3. runde: Brumunddal BK 2 (b) 137-43 
4. runde: Torpa og Snertingd BK (h) 119-54 
5. runde: Fredrikstad BK (h) 129-78 
6. runde: Captains BK 2 (b) 104-90 
  
 

Stavanger BK 4 
 
1. runde: BK Trond 4 (b) 72-60 
2. runde: BK Trond 2 (h) 107-54 
3. runde: BK Gann 2 (h) 79-65 
4. runde: Rubbestadneset BK (b) 128-81 
5. runde: Bergen Akademiske BK 6 (b) 112-    
               112 (videre på score + 510) 
6. runde: Bridgekameratene 1 (h) 108-88 
 

 
Akademisk 8 

 
1. runde: OBK/Kløverknekt 4 (b) 96-66 
2. runde: BK Sølvknekt 1 (h) 84-70 
3. runde: Astra / ABC 3 (b) 119-68 
4. runde: Asker BK 4 (b) 103-86 
5. runde: Bridgekameratene 3 (b) 123-75 
6. runde: Sørreisa BK 1 (b) 121-59 
 
 

Nidaros BK 1 
 
1. runde: Walk over 
2. runde: Walk over 
3. runde: Lundamo BK 1 (b) 138-33 
4. runde: Mo BK 3 (b) 131-40 
5. runde: BK Grand 3 (h) 155-27 
6. runde: Verdal BK 1 (h) 116-31 
 
h eller b angir om det var hjemme- eller 
bortekamp.  



RICAPRISEN 
 
Norsk Bridge Presse (NBP) vil som vanlig utdele Rica-prisene for beste spill/motspill/ 
melding i finalen. Rica-prisen blir tildelt den aktuelle spiller. Rica Pressepris blir tildelt den 
som har skrevet om spillet. Spillet må leveres senest etter 1. halvrunde søndag. I Juryen 
sitter det en representant fra hver av Norges Bridgeforbund, Norsk Bridgepresse og 
Ricakjeden. 
 
Statutter for tildeling av prisen: 

1. Rica-prisen utdeles i forbindelse med NM-finalene for par og klubber, åpen klasse. 
Statuttene kunngjøres i finaleprogrammet. 

2. I hver av finalene konkurreres det om to priser: 
* Rica-prisen for beste spill/motspill/melding. 
* Rica Pressepris.  

3. Rica Pressepris tildeles den som har skrevet artikkelen om vinnerspillet. Artikkelen skal 
inneholde: 
* Kortfordeling 
* Giver og soneforhold 
* Navn på alle fire spillere 
* Meldingsforløp, evt. med forklaring 
* Kortfattet forklaring av spillets gang, med fremheving av spillets poeng/poenger 
* Eventuelt sluttspilldiagram  

4. Artiklene leveres Bulletin-redaktøren og tas inn i bulletinen etter hvert som de leveres inn. 
Artikler levert inn etter at siste runde er ferdig, kommer ikke i betraktning. Juryen kan 
avvike denne frist med +/- 1/2 time (må i tilfelle kunngjøres på forhånd). 
Hvis flere har skrevet om samme spill, går presseprisen til beste artikkel, dog kommer nye 
artikler om samme spill ikke i betraktning etter at spillet tidligere er publisert i Bulletinen.  

5. Juryen kan bestemme at et par (begge spillerne) kan få Rica-prisen dersom det ikke er 
mulig å avgjøre hvem av spillerne som har stått for den beste prestasjon.  

6. Juryen består av: 
* En representant for Rica 
* NBPs formann, eller den han bemyndiger 
* En representant oppnevnt av NBF  

7. De beste bidragene til konkurransen (minst fem) stilles umiddelbart til disposisjon for 
NBP/finalearrangøren, som distribuerer dem til NBPs medlemmer, med opplysning om 
resultatet av konkurransen. Det skal samtidig opplyses at spillene kan brukes fritt, men at 
sponsornavnet Rica må brukes ved gjengivelse/omtale av spillene, dessuten at 
artikkelforfatterens navn må oppgis.  

8. Disse statutter er vedtatt av NBPs styre og godkjent av Rica Hotell- og Restaurantkjede 
as, og av NBFs styre.  

 
Rica-prisen: Parker gullpenn, inngravert: Rica-prisen, årstall. 

Rica Pressepris: Parker gullpenn, inngravert: Rica Pressepris, årstall. 
 

Dermed er det bare å kaste seg ut i det. Noen har vel et tosifret antall med seire i denne 
konkurransen, men det er ikke noen hindring for at det kan bli deg i år.



PÅ ROTELOFTET 
 
Vi tok oss en liten tur inn på roteloftet, eller mer korrekt et lite dypdykk i BIN sine arkiver. 
(Vi har fått tillatelse fra Boye.) Planen var å finne noen godbiter fra tidligere NM-finaler 
hvor dagens helter også spilte hovedrollen den gangen. Naturlig nok starter vi i 1991, da 
Vestfold Bridgekrets arrangerte NM-finalen i Åsgårdstrand med assistanse fra BK Junior.  
 
Man kan like gjerne starte med spillet som vant det som nå heter Ricaprisen, men den gang het 
det DNB-prisen. Mannen som refererte spillet den gangen var ikke den helt ukjente Tommy 
Sandsmark (fra BIN nr.4 1991), og mannen i hovedrollen er ikke helt ukjent han heller – Geir 
Helgemo. Denne gang på vest sin plass: 
Øst/Øst-Vest i sonen     Meldingsforløp: 

♠ D Kn 6   Øst Syd Vest Nord 
   ♥ 7 6 4 2   pass 1♥ 1♠ 3♥   
   ♦ D Kn   pass 4♦ pass 4♥ 
   ♣ K D Kn 10   pass rundt 
♠ E 10 9 5 2    ♠ 7 4 3 
♥ Kn 10    ♥ E 8  Før vi lar Tommy S sine ord ta over, kan 
♦ 8     ♦ K 9 5 4 du tenke litt over hva du tror Helgemo 
♣ E 8 6 5 4    ♣ 9 7 3 2 valgte som utspill. De fleste spilleførere 
(Helgemo)  ♠ K 8    fikk hjem dette spillet uten særlig vansker. 
   ♥ K D 9 5 3   ”Helgemo spilte ut en liten kløver (!) som  
   ♦ E 10 7 6 3 2   bordet vant med kongen, mens en ruter 
   ♣ —    forsvant fra hånden. En hjerter til kongen, 
       Helgemo la 10. Nå fulgte spar konge, og 
Helgemo lasjerte genialt. Den neste sparen ble stukket med esset, og Helgemo utførte sitt neste 
geniale trekk: han slo kløver ess, til tross for at han viste at det ville bli stjålet. Men: han greide å 
holde bordet ute. 
Inne på stjeling viste spilleføreren nå at Helgemo hadde 5-5 i svart, og spørsmålet var kun 
hvordan de røde fargene satt fordelt. Slik som det nå sitter, med singel ruter og dobbel hjerter i 
vest, måtte spillefører fortsatt med hjerter konge for å vinne kontrakten. Men gode spillere tenker 
ofte så meget lengre, spillefører stilte seg nok også spørsmålet. ”Hvorfor spilte ikke han ikke ut 
singel ruter, om han har det?” Ut fra dette resonnementet spilte han derfor en liten ruter mot 
bordet får å få inntak til å spille hjerter mot damen.” Men den gang ei, ”da fulgte det naturligvis 
her en ruter til ruff, og en bet.” Hva var så det briljante, det å unngå å spille en singelton ut? Tja, 
blant annet, men også mye mer. Han holdt også bordet ute to ganger slik at spillefører valgte feil i 
en kontrakt som sto. For øvrig var det blant annet tre blad Høyland som vant NM det året. 
 
Også under finalen i Åsgårdstrand var det ramasal med filming fra åpent rom. Personlig hadde 
jeg da spilt bridge i et par år og anså detet som en fredelig og artig hobby. Lite forsto jeg da 
hvordan to eldre herrer med landslagserfaring kunne begynne å sloss foran et kamera – dette 
skjedde faktisk. Senere forsto jeg jo at den eldre "herren" hadde svart feil på Blackwood, og sånn 
kan jo en ikke gjøre ustraffet under en finale… 
 



I 1994 var det storparten av det laget som i år går under Bergen Akademiske 4, som vant NM. 
Også den gang var det tre blad Høyland innvolvert. Fra det mesterskapet har vi hentet ett spill 
(BIN nr. 4 1994) hvor Sam Inge Høyland, i år på Astra/ABC, og Tor Bakke spiller hovedrollen, 
med en Ricapris som synlig bevis på prestasjonen. Den gang var det Geir Gisnås som skrev om 
spillet i bulletinen.  
Syd/Nord-Syd i sonen     Vi har ikke meldingsforløpet her, men syd  

♠ E K 6 5   ”skulle spille hjem 4♠ med hjerter 2  
   ♥ Kn 9 5 3   (norske) i utspill. Wiborg forlangte nieren 
   ♦ Kn    fra bordet og stakk Bakkes sin single  

  ♣ E D Kn 7   konge med esset. Nå fulgte kløver til 
♠ D Kn    ♠ 8 4 2 knekten som Tor Bakke stakk. Bakke 
♥ 10 8 7 6 2    ♥ K  underspilte deretter ruteress, og Sam Inge 
♦ K 10 8 2    ♦ E 7 5 3 kom inn på kongen. Vel vitende om  
♣ 8 2     ♣ K 10 9 4 3 makkers ønske om en hjerterstjeling, så  
(S. I. Høyland) ♠ 10 9 7 3 (Bakke) så han samtidig at det ikke ville være nok  

♥ E D 4   får å bete kontrakten. Han fortsatte derfor 
♦ D 9 6 4   med kløver, i et forsøk på å åpne for en  
♣ 6 5  betemulighet. Wiborg kom inn på bordet og 

la ned sparess, hvorpå Vest la damen. 
Wiborg fikk nå et problem. Har øst knekten i fjerde, kan kontrakten fortsatt stå ved å lempe en 
rutertaper på kløveren, for deretter å stjele de andre i bordet. Når hans så valgte at trumffargen 
opprinnelig satt 4-1, er han bet. Og da han fortsatte med hjerter fra bordet, stjal Bakke og ga 
Høyland en kløverstjeling, før Bergensparet satte kronen på verket med nok en hjerterstjeling. To 
bet i en kontrakt som står om man spiller rett frem. Kreativt motspill med godt resultat.” 
 
Vi hopper litt frem og tilbake. Nå søker vi tilbake til 1989 (BIN nr. 4 1989). Norgesmestre dette 
året blir Golia fra Oslo. Det ene makkerparet fra det laget var Tor Helness (Nidaros 1) og Roy 
Kristiansen (Akademisk 8). I spillet gjelder det å ha signalene i orden gjennom hele motspillet. 
Øst-Vest har meldt seg opp i 3 NT. Roy sitter nord og Tor syd – og slik så hånden ut fra Tor sin 
vinkel: 
Øst/Nord-Syd i sonen 
     ♠ Kn 10 8 7 RK spilte ut ruter 3 (svenske fordeling). 
     ♥ K Kn Har makker spilt ut fra D 10 er det riktig å  
     ♦ E Kn 5 legge nieren i ruter, men er dette  

♣ E 10 9 2 nødvendig? Tor Helness stakk med 
   ♠ 9 5 3   kongen og spilte mer ruter til motparten. 
   ♥ E D 10 2   Spillefører hadde D 10 i ruter, og stakk 
   ♦ K 9 7 2   over med esset, deretter fulgte spar knekt. 

♣ D 8  Nå la Tor spar ni – denne har to funksjoner. 
(Tor)  For det første viste den at motparten par er 

tett, og for det andre indikerte den  
hjerterskift. Roy Kristiansen stakk med spar konge og greide selvsagt hjerterskiften – 10 imp ga 
dette spillet de to herrene. 
 



Vi tar turen tilbake til Åsgårdstrand igjen. Denne gangen for å se hvordan det av og til kan gå. 
Ikke noe vondt ment, at Høyland-brødre kan spille kort det vet vi, men noen ganger går det feil 
for de også. Som en intro den gangen skrev Arne Hofstad: ” De mange, hvis innsats i bridge-NM 
begrenses til tilskuerens, vil så gjerne ha noe å ryste klokt på hodet over. Intet er mer inspirerende 
for selvtilliten enn litt bekymret etterpåklokskap. Denne virksomheten består som kjent av over 
nitti prosent etterpå- og mindre enn 10 prosent klokskap.” Kanskje noen ord å legge seg for 
minnet. Det er tøft å spille i åpnet rama. 
Øst/Alle i sonen     Meldingsforløpet 
   ♠ Kn 8 4 3 2   Sam Syd Sven Nord  
   ♥ Kn 8 7   Inge  Olai 
   ♦ K 5    1♦ pass 1♠ pass 
   ♣ 8 7 6   2♠  pass 4 NT pass 
♠ K D 10 9    ♠ E 7 6 5♥ dobl 7♠ dobl 
♥ 3     ♥ E D 9 4 redobl pass rundt 
♦ E 6     ♦ D kn 10 8 2 
♣ E K D 10 3 2   ♣ 5  Denne moroa kostet akkurat et tonn – 1000 
(Svei Olai)  ♠ 5  (Sam Inge) i sonen og 17 imp, da motparten hadde  

♥ K 10 6 5 2 stoppet noe lavere. Nå skal det legges til at  
♦ 9 7 4 3 disse impene ikke hindret Høylandene 

   ♣ Kn 9 4   å bli Norgesmestre det året. 
       
Vi avslutter vår søken på roteloftet med spillet som vant Ricaprisen i fjor. Ført i pennen av Knut 
Kjernsrød og spilt av ex Juniormedlem Terje Lie. Spillet er hentet fra BIN nr. 4 1999. 
Øst/Alle i sonen (Terje)    Meldingsforløpet: 
   ♠ E D    Øst Syd  Vest Nord 
   ♥ E K 9 5 3 2   1♦ pass 1 NT dobl 
   ♦ D 5 4   pass 2♣ pass 2♥ 
   ♣ K Kn   pass rundt 
♠ 10 7 4    ♠ K Kn 9 5 
♥ 5 4     ♥ D Kn 8 7  Knut kalte spillet for ”Innspill med  
♦ Kn 7 3    ♦ E K 8 6 2 schwung”. Innlegget gikk som følger: 
♣ E D 8 4 2    ♣ —  ”Det er heller sjelden vare at en  
   ♠ 8 6 3 2   frivillig saker to honnører på to småkort  
   ♥ 10    fra motparten, men Terje Lie var mester 
   ♦ 10 9    for den bedriften her. Motparten var snille 
   ♣ 10 9 7 6 5 3   under meldingsforløpet, og dermed fikk  
       han i motsetning til de fleste andre, spille på 
et lavt og behagelig nivå. (Knut og makker Kjell Otto, gikk 1100 bet på samme spillet i 4♣x med 
6 stikk, red). Øst startet med ruter ess og skiftet til hjerter dame som han også fikk beholde. Nå 
var han innspilt for første gang og spilte ruter konge og mer ruter til damen. Hjerter ess, konge og 
mer hjerter sendte øst inn igjen – innspill nummer to. Arne Thomassen fortsatte med ruter, og 
Terje saket kløver knekt. På den femte ruteren kvittet han seg med kløver konge, og nå måtte øst 
fortsette med spar opp i saksen slik at Terje slapp med en bet. Vakkert av den utflyttede 
vestfoldingen.  
 



RAMA 
 
BK Junior kan presentere tre toppnavn som ramakommentatorer gjennom hele helgen. 
Erik Sælensminde, Ole Kopstad og Per Grime. Det blir overføring av en kamp hele tiden 
med blant annet filming fra åpent rama. Du får dermed sjansen både til å se og lære av de 
beste spillerne, samt å få det hele kommentert underveis. Inngangen til rama vil koste 25 
kroner pr. dag eller 50 kroner for hele arrangementet.  
 
Erik ”Silla” Sælensminde utgjør sammen med Boye Brogeland det siste faste landslagsparet. Silla 
har sanket sammen blant annet en tredje og fjerdeplass i Bermuda Bowl. Selvsagt sammen med 
toppresultater i Europamesterskapet. Han er også nordisk mester, vinner av 1. divisjon og NM for 
klubber. Det eneste han mangler er et parmesterskap, det ble en tredjeplass i 1998. Erik har også 
flere andre kjemperesultater fra parturneringer med andre makkere. Kanskje mest kjent for å ha 
meldt en utapelig 6♠ mot Geir og Tor, hvor Tor Helness satt med 20 honnørpoeng. Et annet par 
var i utgang, resten spilte delkontrakt!  
   (Silla)     Meldingsforløpet    

♠ 9 8 5 4    Silla Tor Boye Geir 
   ♥ E K Kn    1♣ dobl 1♠ pass 
   ♦ —      4♦  pass 4 NT pass 
   ♣ E 10 9 5 4 2    5♥ pass  6♠ pass rundt 
♠ 7 3      ♠ K 10 2   
♥ 9 6 4    ♥ D 7 2  Spillet bød ikke på altfor store  
♦ 10 9 8 6 4 3    ♦ E K D Kn 5  problemer - spar til kapp og topping  
♣ 8 7     ♣ K D   av kløveren, vekk med to hjertere. 
(Geir H)  ♠ E D Kn 6     (Tor H)  11 imp - da motparten i lukket var 
   ♥ 10 8 5 3    de eneste som meldte utgangen! 
   ♦ 7 2 
   ♣ Kn 6 3 
   (Boye) 
  
Ole Kopstad spiller hovedsakelig sammen med broren sin, Kjell Otto. Ole har topperfaring fra 
første divisjon og har en haug av gevinster i parturneringer. I de siste årene har de nærmest vært 
uslåelige her i Vestfold både når det gjelder kretsmesterskap for par og for lag. Blant annet vant 
han årets utgave av Hortensmesterskapet. Ole er også hovedarkitekten bak et ultraaggressivt  
beste minor-system som flere og flere spillere bruker, spesielt her i Vestfold. 
 
Per Grime er en person som må oppleves i fri utfoldelse. Vet å få plassert inn de riktige 
kommentarene. Har spilt lag på høyt nivå i en rekke år, men gjør seg kanskje best som 
parturneringsspiller. Ikke minst fordi han mener at redoblingslappen er altfor lite brukt i norsk 
bridge. De som har spilt med Per, har visstnok opplevd flere ”unormale” scorer enn alle andre. 
Det eneste han har slit litt med er å lykkes i er singelturneringer i Horten. 
 
Det er i øyeblikket ikke avgjort hvilke kamper som blir sendt i rama. Men du kan være sikker på 
at det er de mest interessant kampene som kommer her. Ønsker du å bakspille, har du anledning 
til det også. Men les gjennom hvilke retningslinjer som gjelder for bakspilling.  



 
Vi kan i alle fall love en pangstart i rama. To av favorittene braker sammen i 1. runde, nemlig 
Nidaros 1 mot Bergen Akademiske 4. Litt av en start. Vil du være oppdatert under hele NM, kan 
du følge med på hjemmesida som blir brukt: http://home.sol.no/~sigmundb/ . Her kommer det til 
å komme oppdateringer hele tiden.  

 
 

STABEN UNDER ARRANGEMENTET 
 

Oppgave Ansvarlige personer 
Arrangementsansvarlig  Svein-Harald Riisnæs 
Teknisk ansvarlig Sigmund Bakke 
Turneringsleder  Odd Frydenberg 
Ramakommentatorer  Erik Sælensminde, Per Grime, Ole Kopstad 
Bulletin Erland Bratli (Red) Tom Søren Nilsen, , Knut Kjærnsrød 
Kortsjef  Job Karlsen 
Pressekontakt  Bjørg Tvinnereim 
Økonomi  Per Arnold Johannesen 
Rama  
 

Terje Ajaxon, Eli Ann Roppestad, Harald Nygaard, Arne 
Øvrid, Karl Johnny Solberg, Jorunn Feness, Hege Sørlie, 
Turid Lunde, Knut Leesland, Gisle Stava, Finn Erik 
Johansen, Gerd Tvinnereim, Tore S. Larsen, Svein-Harald 
Riisnæs, Kjell Otto Kopstad 

Video Laurits Farstad, Bente Bjerkeskaug, Egil Hansen 
Sekretariat Kjell Otto Kopstad, Svein-Harald Riisnæs, Bjørg Tvinnereim 
Billettør Wenche Langhaug, Carl Mathisen 
Vakt/Kort Oddvar Henriksen, Roy T. Berner, Tom Eriksen, Toivo 

Jakovesi, Ingeborg Nævra, Bjørg Hansen, Finn Gjone 
Kopiering Jan Petter Hansen, Tormod Hoel 
Serveringstab   Bergljot Thonhaugen 
Internett  Lars Bratli, Reidun Eriksen, Sigmund Bakke 
Butler Reidun Eriksen, Sigmund Bakke, Kjell Otto Kopstad 
Sideturnering Tommy Birkelund, Kjell Otto Kopstad 
 
 
Oversikten over de innvolverte personer viser hvor mange som må til for å få gjennomført 
arrangementet. Dermed skulle det meste være klart for å ta i mot spillere, presse og gjester. 
 
 
 
 
 
 

http://home.sol.no/%7Esigmundb/

	Bergens Akademiske 4 tilhører også favorittsjiktet. Laget rykket som nevnt opp i 1. divisjon denne sesongen. ”Sjefen” på laget må kunne sies å være Tor Bakke, 51 år. Lektor  av yrke. Han har vunnet  NM for klubber fire ganger, Seriemesterskapet fire ganger, NM-mix en gang og Nordisk Mesterskap en gang.  Han har deltatt to ganger i EM lag åpen klasse med  4. plass som beste plassering. Med seg på laget har han Magne Eide, 40 år. Avdelingsleder i Instanes AS. Han har vunnet NM klubber en gang og spilt to parfinaler med 12. plass som beste plassering. Frode Fyllingen, 23 år. Studerer statistikk ved Universitetet i Bergen. Debutant i finalesammenheng. Han har 2. plass fra Junior NM og en del fine plasseringer i åpne turneringer. Jim Høyland, 36 år. Lærer ved Eivindvik barne og ungdomsskole. Han har vunnet NM klubber tre ganger. Han har spilt en gang i EM lag åpen klasse. Sven Olai Høyland, 39 år. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen der han underviser i data og matematikk. Han har vunnet NM klubber tre ganger, NM par en gang og Seriemesterskapet en gang. Han har spilt to ganger i EM lag åpen klasse.
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