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Etter andre dag har det skjedd litt av hvert!
Bergen Akademiske har overtatt ledelsen,
tett fulgt av Nidaros og Stavanger.

•

Resultater fra de to
kampene på fredag.
Butleren presenteres
med 18 års aldresgrense.
Igjen kan vi presentere
noen spill.
Men vi vil fortsatt ha
inn gullkorn fra dere.
Astra/ABC og
Akademisk 8 møttes i
rama – det endte i
blod. Men til hvem?
To herrer med over
100 års erfaring!
Toppspillere gjør feil
de også – men man
skal ikke more seg på
deres bekostning.
Kjernsrød drømmer
seg tilbake til tider
hvor en dobling var en
dobling!
”Three deuces never
looses”
116 imp og tre ganger
2140 på 16 spill –
fullt mulig.
Har topplagene
utkrystalisert seg?
I 5 halvrunde svingte
det. Kortmaskinen
gikk varm

BLE KLINTEN SKILT FRA HVETEN?
I kamp tre ble det tildels store utslag. Astra/ABC fikk seg en leksjon av Akademisk 8. Tapte 22-8 og
ramlet ned på 5. plass. Nye ledere er Stavanger 4. Noe overraskende kanskje, men gledelig. 25-3
seieren over BK Grand 2 brakte laget opp i 58 vinnerpoeng.

Nidaros 1 ser også ut til å fått opp dampen. 22-8 seieren i lokalderbyet plasserer de opp på andre
plass. Bergen Akademiske 4 knuste Norrøna 1 og inntar tredjeplassen. Men bergenserne ser ut
som de trenger 16 spill i hver kamp for å bli varme. Mot Norrøna lå de under med 9 imp halvveis,
men 85-15 i andre halvrunde ga dem en behagelig 25-5 seier.

RESULTATER 3. KAMP
Runde 3
1 BK Norrøna 1

- Bergen Ak. BK 4

1.hal
2.hal
vr.
vr.
37 - 28 15 - 85

2 BK Grand 2

- Stavanger BK 4

21 - 70

3 Astra / ABC 4

- Akademisk BK 8

4 Nidaros BK 5

- Nidaros BK 1

IMP

VP

52

- 113

5

-

25

32 - 63

53

- 133

3

-

25

48 - 68

9 - 31

57

- 99

8

-

22

11 - 44

35 - 47

46

- 91

8

-

22

STILLINGEN ETTER 3. KAMP
Plass Navn

Spilt Imp

VP

1

Stavanger BK 4

3

275 - 180 58

95

2

Nidaros BK 1

3

222 - 149 56

73

3

Bergen Ak. BK 4

3

245 - 194 54

51

4

Akademisk BK 8

3

275 - 237 52

38

5

Astra / ABC 4

3

223 - 203 46

20

6

Nidaros BK 5

3

203 - 216 43

-13

7

BK Grand 2

3

218 - 343 25 -125

8

BK Norrøna 1

3

152 - 291 22 -139

Erland

BLOD I RAMA
Til slutt fikk ramapublikum det de ventet på – en ramakamp som virkelig svingte. I
kamoen mellom Akademisk 8 og Astra/ABC 4 ble det på 16 spill bomsatt hele 116 imp – et
gjennomsnitt på 7. De fleste svingte i Akademisk sin retning, laget inntok en 68-48 ledelse
halvveis.

”Three deuces never looses”
I spillet under beviste Tor-Erik Hoftaniska at tro er noe som hører til i himmlen, vet er noe en
gjør ved bridgebordet. Ser du på spillet under, oppdager du at de fleste oss kunne ha spilt hjem
6♣ ved å gjette ruteren riktig. Tor-Erik fant en sikre vei som ikke innebar noen form for gjetting.
Spill 16, kamp 3
Meldingsforløp
Vest/Øst-Vest i sonen
Vest Nord Øst
Syd
♠E4
2♦¹ 3 NT! pass 6♣!
♥ED
pass rundt
♦ E 10 9 8 7 5 4
♣D3
♠ K Kn 10 9 8 5 3
♠7
♥ 10
♥ K Kn 9 8 7 6 5 4 2
♦ Kn 6 3
♦D
♣ Kn 6
♣K5
1: Multi med litt i reserve.
♠D62
3 NT var det tøffe sorten, og
♥3
6♣ var en praktisk melding.
♦K2
♣ E 10 9 8 7 4 2
Hjerter ti kom ut. Tor-Erik
gikk opp på esset og spilte
kløver dame som ble dekket med kongen og esset. En ny kløver brakt vest inn. Finn Brandsnes
ser nå at ruter kan røffes god. En liten spar kan seile til syd sin eventuelle dame. Han prøver seg
dermed Merrimac coup ved å legge ned sparkongen for ødelegge spillefører sin forbindelse til
ruteren, men nå kunne hofta vise frem sine kortkunster. Opp på spar esset. Ruter til kongen.
Deretter var det bare å spille kløveren til bunns, før den siste blir spilt fra hånden er dette
situasjonen:
♠—
I poker heter det jo at ”three
♥—
deuces never looses” - og
♦ E 10 9 8
når kløver to kom fram, var
♣—
det lite Finn Brandsnes
♠ Kn 10
Øst
kunne gjøre. Ruter sak,
♥—
likegyldig
fjerner all tvil om den
♦ Kn 6
fargen. Aktuelt saket han da
♣—
♠D6
en spar, og godspilte dermed
♥—
spar seks som Tor-Erik tolvte
♦2
stikk.
♣2
Erland

EIA VAR VI DER
Noen ganger kan en få nostalgiske tanker og ønske seg tilbake til en fjern fortid da menn var
menn, kvinnor lagom runda som Runeberg sier, og en dobling var et ønske om å bete kontrakten.
Tor Helness kunne nok tenkt seg det i dette spillet fra kamp 2:
♠EK3
♥E75
♦ E K 10 7
♣ K Kn 6
♠ D Kn 9 7
♥ K Kn 9 8
♦D94
♣ED

♠865
♥632
♦653
♣9853
♠10 4 2
♥ D 10 4
♦ Kn 8 2
♣ 10 7 4 2

Alle var i sonen, og Rune Andersen som Øst opplevde alle bridgespilleres skrekk: en har utdelt
den berømte Yarborough, makker åpner med 1 NT, og nestemann dobler. Rune tok uten
betenkning ut i 2 kløver, og da meldingen kom rundt til Tor, kunne det vært greit å ha en
straffedobling på lager med sine 22 friske. Han visste imidlertid med nesten 100 % sikkerhet at
makker ville ta ut og la ned passlappen. Jon Egil Furunes spilte ut spar til kongen. Tor tok for
ruter ess og fortsatte med spar ess og mer spar. På den fjerde sparen kastet Tor hjerter, Rune
ruter, og Syd stjal. Kløver igjennom til kongen og mer kløver, ruter dame til kongen og mer ruter
til stjeling. Rune spilte hjerter, og det er sannsynligvis ikke unaturlig at han gikk opp med
kongen. Tor tok esset, renset trumfen og resten var til N-S. 5 bet ga 500 og 7 imp da Geir
Helgemo ved det andre bordet presterte å gå bare en bet i 1 NT doblet.

Knut Kjærnsrød

SPILL TIL FLØYTA GÅR
Det er ingen grunn til å stoppe opp, selv om det ser aldri så mørkt ut. Tor Helness holdt seg
til den regelen i spill 8 i 2. runde mot Astra/ABC og fikk belønningen i form av hjemspilt
utgang:
♠K72
♥EK53
♦ Kn 5
♣ K D Kn 7
♠ 10 5
♥762
♦ K D 10 6 4 3
♣82

♠ E Kn 9 4 3
♥ 10 9
♦E72
♣954
♠D86
♥ D Kn 8 4
♦9 8
♣ E 10 6 3

Etter pass fra Vest åpnet han som Nord med 1 NT og endte i 4 hjerter etter Stayman og invitt fra
makker Turbo i Syd. Generalsekretæren spilte ut kløver som Tor tok med damen og tok ut
trumfen. Det ser ganske håpløst ut med fire klare tapere, men som sagt, det er aldri noen grunn til
å gi opp. På ruter fra bordet satte FinnBrandsnes i damen, og den enkleste betevarianten er nå å ta
et ruterstikk til og fri seg med kløver. Finn spilte imidlertid kløver med en gang til bordets tier.
Kløver til kongen, spar til damen, og så ruter. Finn var vennlig nok til å legge liten og vips var
Rune innspilt. Utgangssving til Nidaros ? Neida, ved det andre bordet ble sluttkontrakten 3 NT i
Nord, og etter et ganske naturlig sparutspill ble det ni stikk og ett fattig imp i Trondheimsboksen.

Knut Kjærnsrød

SPILLEREN VANT TIL SIST
Ramakampen mellom Astra/ABC og Akademisk, Oslo på fredag formiddag ble en batalje med
masse slemspill og store utslag. Det er uhyre sjelden en ser en halvrunde med tre ganger 2140 i
score ved samme bord! Spill nr 8 var ”bare” en lilleslem, men vi fikk se en dyst mellom
jevnbyrdige motstandere:
♠ K D Kn 10 7 2
♥ Kn 5
♦73
♣ Kn 6 3
♠4
♥82
♦EK64
♣ED9854

♠♥KD9764
♦ D 10 8
♣ K 10 7 2
♠E98653
♥ E 10 3
♦ Kn 9 5 2
♣-

Ingen var i sonen, og begge parter gjorde sitt beste i meldingsforløpet i ramasalen:
V
Dag Stokkvik
1♣
pass

N
Odin Svendsen
2♠
pass

Ø
Kåre Kristiansen
3♥
6♣

S
Sam Inge Høyland
5♠
pass rundt

Sam Inge tok steget fullt ut med 5 spar, men Dag kravpasset med sin singelton, og Kåre hadde
ingen betenkeligheter med å melde slemmen med renons. Spar konge kom ut og ble stjålet, og
trumfsitsen 3-0 var det enste som kunne skape noe problem for Dag. Han renset imidlertid fargen
og spilte hjerter til kongen. Sam Inge presterte nå det gode motspillet å dukke ! Dag hadde
imidlertid mottrekket klart. Liten hjerter gikk til Nords knekt, men når kløveren ble spilt til
bunns, var Syd ubønnhørlig skvist i rødt. 920 inn bidro godt til 22-8 seieren over lederlaget,
siden Tor Erik Hoftaniska fikk spille 5 spar doblet etter et lignende meldingsforløp.

Knut Kjærnsrød

TRUMF UT !
Trumf ut mot doblede kontrakter er ofte en god tommelfingerregel, og hadde Bergen holdt seg til
den i åpningskampen mot Nidaros, ville de berget et uavgjort resultat:
♠65
♥ K Kn 6
♦EKD86
♣ Kn 7 2
♠ Kn 7 4
♥ 10 8 7 3
♦ 10 5
♣ K 10 6 4

♠EKD83
♥9
♦974
♣ED93
♠ 10 9 2
♥ED542
♦ Kn 3 2
♣85

Spillet innledet annen halvrunde. Per Egil Austberg satt Øst, Geir Helgemo Vest, og mot seg
hadde de Tor Bakke på Nords plass og Jim Høyland. Med ingen i sonen strakk alle sine ressurser
så langt de kunne:
N
1♦
3♦
pass
dobl

Ø
1♠
3♠
4♠
pass rundt

S
dobl
4♦
pass

V
2♠
pass
pass

Jim funderte lenge og vel på utspillet, men valgte til slutt en ruter. Dermed hadde Per Erik lett
spill og fikk det tiende stikket på en ruterstjeling. 590 mot 140 ved det andre bordet og 10 imp.
Med trumf ut, derimot, blir det Bergen som triumferer og kan innkassere 6 imp. Denne gangen
går det for øvrig like bra med kløver ut, siden Syd får med seg en stjeling.

Knut Kjærnsrød

TA VARE PÅ DE SJANSENE DU FÅR
Av og til skjer det – motparten som ellers ikke gjør noen blemmer – glemmer seg en liten
gang. Men du får ikke noe av gratis, du må være på alerten selv også. Stavangers Jon Helge
Herland fikk denne prøven, og klarte den med glans.
I første kamp, andre halvrunde møtte Stavanger Nidaros 5. Trønderne spilte stødig, men her
gjorde vest en liten feil som kostet.
Spill 25, første kamp
Nord/Øst-Vest i sonen.
♠ Kn 4
♥ E Kn 3
♦ E 10 7 5
♣ Kn 8 7 6
♠EK
♥ K D 10 9 6
♦KD64
♣ D 10
♠D8532
♥42
♦ Kn 8 3 2
♣54

♠ 10 9 7 6
♥875
♦9
♣EK932

Kontrakten ble her som ved
alle andre bord 4♥. Beste spilleplan med kløver ut er å legge
en ruterhonnør i stikk to. Du
sikrer deg å få stjålet opp ruter
taperne dine, og med 4-4 sits i
fargen blir den andre honnøren
spillefører sitt 10. stikk.

Herland spilte som mange andre
liten kløver ut som fikk seile til
tieren. Nå la spillefører ned hjerterkonge. Det skulle han ikke ha gjort.
Herland var på høyden. Stakk opp esset og spilte en ny kløver. Spillefører begynner nå å få
problemer med å komme inn i bordet for å ta sine kløverstikk. Han kontrer nå med hjerter 10.
Hadde Herland stukket opp med esset, ja da hadde ikke dette være mye å skrive om. Men
Herland så hva som ville skje. Lå unna, og spillefører var hjelpeløst fortapt. Rutertaperne kunne
ikke forsvinne – og Stavanger fikk gode 13 imp.
Erland

VETERANER
Rundt i gangene på Grand Hotel møter man på et par gamle ringrever. Yngvar Jørgensen, 81 ½
år, og Rolf Myrseth, 76 ½ år, har spilt siden henholdsvis 1937 og 1944. Begge har spilt
regelmessig siden de startet, og har kun hatt opphold dersom det har vært absolutt nødvendig.
Inntil for noen få år siden spilte Herr Jørgensen 4 ganger i uka, og selv om det nå bare blir en
gang i uka legger han til at hadde det vært mulig skulle han spilt hver dag.
Herr Myrseth startet i 1944 med Vienna, men har senere år gått over til Goren/naturlig. Han er
æresmedlem i Norønna, og blir kjørt både til og fra klubbspilling. Han har 19 klubbmesterskap,
flest i klubben, og har vært kretsmester en rekke ganger. Da vi spør hva han synes om spillinga
under lag-NM, sier han: ” Vel, det er et par spill jeg vet hadde blitt spilt hjem i gamledager, og
jeg har kjeftet på gutta for det........men de er jo flinke!”
Begge har vært med i lag-NM, med samme resultat. Herr Myrseth var med i ’49, og Herr
Jørgensen i ’51. Job Karlsen, som tilfeldig går forbi, hiver seg inn i samtalen. Han lurer på om
han kanskje hadde spilt mot en av herrene i fordums dager, men her er 63 slettes ingen alder. Han
kvalifiserte seg ikke før 12 år etter Myrseth sin NM-finale. Myrseth var med og representerte
Romerike bridgekrets på en parturnering der blant annet det berømte ”Blue Team” var med. Han
syntes det var artig og møte berømthetene, og desto artigere at det var Drangsholt med makker
som stakk av med seieren.
Både Myrseth og Jørgensen er enige i at bridgen har utviklet seg mye siden den gang de begynte.
Det hadde kanskje ikke vært like lett å nå toppen men, men det er fortsatt like gøy å spille.
Gisle Stava

STAVANGER SER UT SOM TOPPLAG?
Første halvrunde i 4. kamp
Å møte landslaget i rama kan være en tøff opplevelse, men Akademisk 8 gjorde godt i fra seg
under første halvrunde – en ledelse på 16 imp. 45-29. Også Stavanger ”ånger” på de leder knapt
39-38 halvveis i kamp 4. Nidaros 5 hentet seg fort etter tapet for førstelaget, leder 71-18 over
Norrøna. Strømmenguttene sliter dermed fortsatt for å få hentet hjem sin første seier. Til slutt har
Bergen Akademiske bevist at de kan starte bra. De leder 65-11 over BK Grand 2.
I andre halvrunde buttet det mer i mot for Akademisk 8. Nidaros 1 spiste seg stadig lengre inn
på motstanderne, og i noen spill på tampen vekslet ledelsen omtrent i annet hvert spill. Men til
slutt viste Titanene seg verdige, de har ingen planer om å kantre ennå. De hentet sin fjerde seier
av fjerde mulige, og det kan virke som favorittene har det letteste programmet igjen. Nidaros 5
tapte andre halvrunde mot Norrøna knapt, men ledelsen fra første var stor nok til å sikre en 22-8
seier.
Stavanger fortsetter med å imponere. Seier over gårsdagens ledere Astra/ABC med 16-14 var
sterkt. Men laget har en tøff avslutning, men slik de har spilt hittil så kan de vel gå mot medaljer
av en eller annen valør. Bergen Akademiske ser også ut til å snuse på de edle medaljer. En ny
seier, denne gang 22-8 over BK Grand med 22-8 bringer laget helt opp i teten.
For Norrøna og BK Grand har det hittil vært et tøft mesterskap.

RESULTATER KAMP 4
Runde

4

1.halvrunde 2.halvrunde

IMP

VP

1 Stavanger BK 4 -

Astra / ABC 4

39

- 38

40

- 32

79 - 70 16 - 14

2 Bergen Ak. BK 4 -

BK Grand 2

63

- 11

29

- 37

92 - 48 22 - 8

3 Nidaros BK 5

-

BK Norrøna 1

71

- 18

27

- 39

98 - 57 22 - 8

4 Nidaros BK 1

-

Akademisk BK 8

28

- 45

66

- 27

94 - 72 18 - 12

STILLINGEN ETTER 4. KAMP
Plass Navn

Spilt

Imp

VP

1

Bergen Ak. BK 4

4

337

-

242

76

95

2

Nidaros BK

4

316

-

221

74

95

3

1Stavanger BK 4

4

354

-

250

74

104

4

Nidaros BK 5

4

301

-

273

65

28

5

Akademisk BK 8

4

347

-

331

64

16

6

Astra / ABC 4

4

293

-

282

60

11

7

BK Grand 2

4

266

-

435

33

-169

8

BK Norrøna 1

4

209

-

389

30

-180

NOEN NYE AVSLUTTENDE ORD PÅ TAMPEN
Bridgespillere har stort sett ganske god selvinsikt og selvironi. Håper dermed at alle som
eventuelt føler seg uthengt tar det med et lite smil. Jeg velger å sukke litt høyt i dag også! Rundt
omkring i lokale på Grand rusler noen av Norges beste bridgespillere, også av den typen som
ikke spiller i disse dagene. Noen av dere burde ha noen spill å bidra med?
I dag har jeg fått inn spill fra Knut Kjernsrød, ære være han for det. Men flere kan vel greie å
produsere litt stoff. I dag har jeg vært alene, men i morgen er litt flere på ”jobb”, håper vi dermed
kan gi dere enda flere sider. I dag har det vært et ganske stort tidspress, håper ikke jeg har
skjemmet meg bort med for mange skrivefeil.
Til slutt får jeg unnskylde meg litt om bulletinen har en liten slagside mot ramakampene. Dette
skyldes ene og alene jobbsituasjonen. ”No hard feelings?”
Bilder kommer det forhåpentligvis noen av i morgen.
Sov godt alle sammen!
Erland

OGSÅ SUPERSTJERNER GJØR FEIL
Det sies at skadefryd er den beste fryd, men jeg istemmer ikke. Likevel kan det være
betryggende å se at Nidaros 1 kan gjøre feil i meldingene. Her er to eksempler på det i
ramakampen mot Akademisk 8.
Spill 7, kamp 4

Meldingsforløp i lukket rom
Helgemo
Pil
Syd Vest Nord Øst
pass 2♦¹ pass 2 NT²
pass 3♥³ pass 4♥4
pass 4♠5 pass rundt

Syd/Alle i sonen

♠74
♥E4
♦ Kn 5 3 2
♣E9765

♠ Kn 10 9 8 5 3 2
♥ Kn 3
♦ K 10 9
♣3

♠E
♥ K D 10 9 8 7 6
♦ED87
Åpent rom
♣K
Hofta
Røren
♠KD6
pass pass pass 1♥
♥52
2♣
2♠
3♣
4♥
♦54
pass rundt
♣ D Kn 10 8 4 2

Vi kan jo prøve å forklare meldingene i lukket rom, men uten å ha alle opplysninger.
1. Multi, kan være ekstremt svak
2. 2 NT, krav
3. 3♥ = svake 2 med spar (?)
4. 4♥ = dette er kontrakten
5. 4♠ = sa du det.
Det var ingen ting å gjøre med 4♥, 11 lette stikk, mens i 4♠ var det dønn umulig å få hentet hjem
flere enn 9. Dermed 13 imp til Akademisk 8
Bedre ble det ikke i siste spill i åpent rama. I lukket spilte de en fredelig 3 NT med 11 stikk. Men
Helness og Furunes neppe kan sies å ha truffet toppkontrakten i åpent

Spill 14 (åpent rama starter med spill 15), kamp 4
Øst/Ingen
♠ 10 3
♥K5
♦ E Kn 9 8 7 6
♣ 10 6 3
♠765
♠D942
♥ 10
♥ Kn 9 8 7 6 5 4
♦KD32
♦ 10 4
♣ Kn 9 8 7 4
♣2
♠ E K Kn 8
♥ED32
♦5
♣EKD5

Meldingsforløp i åpent
Syd
Nord
Furunes
Helness
2♣
3♦
3 NT
4♦
4 NT
5♦
6♦
pass

Kontrakten var død, to
rutertapere var ikke til
å komme unna. 10 nye
imp til Akademisk 8.
Utfordringen til leserne er
om 6 NT kan spilles hjem med alle
kortene kjent og med beste motspill. Spekulasjonene om det gikk i allefall i ramasalen.
Erland

NÆR ET MESTERVERK
Alle spillere ønsker at de en eller annen gang kunne vært med på å fullføre et mesterverk.
Tormod Røren var svært nære i ramakampen mot Nidaros 1.
Spill 13, kamp 4
Nord/Alle i sonen

Meldingsforløpet var fort
♠53
Tor Helness åpnet i nord med
♥962
3♣ som ble doblet av Røren i
♦8
vest for uttak, men maker
♣ E K Kn 10 7 4 3
Tor-Erik passet fornøyd ned,
♠ E D Kn 7 2
♠ 10 6
spilte ut hjerter konge som
♥ E Kn 7 4
♥ K D 10
Røren klokt la knekten på.
♦ K Kn 6 5
♦D942
Hofta skiftet til spar 10, hvor
♣—
♣D985
Helness forsøkte kongen uten
♠K984
hell. Røren cashet damen
♥853
spar også før han pent
♦ E 10 7 3
underspilte hjerter ess til
♣62
makker sin 10. Når Hofta nå
spilte hjerter dame hadde Røren sin
gyldne mulighet for sikre 800 bet i steden for de 500 de allerede hadde.
Hvis han nå stikker med hjerter ess og spiller enten den 13 hjerteren til trippelrenons eller en spar
til dobbelrenons ville de hentet tre beter og 5 imps gevinst, nå ble det 3 imp tap på spillet.
Erland

”ESS OG KONGE STÅR DET!”
I jevn og tett batalje mellom Nidaros 1 og Akademisk 8 fikk Frank Svindahl
ramapublikumet til å juble med dette motspillet. Å blinke utspillet er ikke en enkel affære,
men Svindahl gjorde det. Det var første fulltrefferen. Den andre var at han motsto
fristelsen å ta for ess og konge i hjerter underveis – dermed var Furunes dømt til en bet.
I en ramasal hvor det til tider har vært altfor tamt, livnet dette spillet godt opp på fredagskvelden:
Spill 28, kamp 4
Vest/Nord-Syd i sonen
♠ D 10 7 6
”Turbo” skulle spille hjem
♥ Kn 9 7 6
4♠ en kontrakt som virket
♦D2
like sikker som oljefondet.
♣EK8
Men ting skulle endre seg
♠4
♠9832
like sikkert som oljebrønnene
♥ E K 10 5
♥843
en gang blir tomme.
♦K8543
♦ Kn 7
I lukket rom servet Geir H.
♣ 10 5 4
♣ D Kn 9 7
hjerter ess for å se at mot♠ E K Kn 5
parten tok 10 stikk. ”Svinet”
♥D2
plukket fram en liten spar.
♦ E 10 9 5
”Turbo” gikk i boks, hadde
♣632
han nå bedt om ruter dame, så
hadde han buttet spillet. Men
en liten ruter gav han store problemer. RKK hadde knekten og ikke kongen, dermed forsvant
esset. En liten hjerter mot knekten kunne kontret spillet en gang til. Men da måtte han ha sett
gjennom given. Furunes fortsatte med en liten ruter mot damen. ”Svinet” stakk opp – og gikk i
boks. Kanskje det var fristende å ta for ess og konge i hjerter. Ja, selv en hjerterhonnør ville ha
vært nok til egge bort motspillet før han spilte en ruter som makker muligens kunne røffe høyt
nok. Her ville ikke det ha skjedd, spillefører ville kunne ha hevet rutertaperen sin på den
godspilte hjerterknekten.
Til slutt kom kløvervrien, dermed var det som skipet som ikke kunne synke sprang lekk. To
runder med spar avslørte at denne fargen ikke satt. Hjerter til damen og kongen og en ny kløver
spikret kista ferdig. En bet.
Akademisk 8 sikret seg gode imp på dette spillet, og ledet stort sett hele kampen. Men til slutt var
det disse herrer som havarerte. Nidaros kunne til slutt dra hjem seieren med 22 imp og 18-12.
Erland

