
 

Akkurat nå begynner det å bli en 
noe tettere stemning. Lagfinalen er 
i gang og bakspillerne svermer 
rundt stjernene. 
 
 
Overraskelser i lagfinalen 
Allerede i starten på lagfinalen har 
vi hatt noen overraskende resulta-
ter. Den kanskje største forhåndsfa-
voritten, Heimdal BK, fikk juling 
av Gjøvik og Vardal med 20-10 et-
ter at Gjøvik og Vardal også vant 
første kamp med 25 og nå leder fi-
nalen med 45 vp. 
 
Også Sveio har vunnet begge sine 
kamper, den siste mot en av de and-
re forhåndsfavorittene Bergen Aka-
demiske BK 1 med 19-11, og ligger 
så langt på andreplass i det sterke 
feltet. 
 
I hengekampen som spilles ferdig 
tirsdag har Heimdal 10 IMP på Mo, 
Gjøvik og Vardal ligger 21 under 
for Vikersund, Sirius leder 9-7 over 
Sveio, mens lokalderbyet mellom 
Bergen Akademiske 1 og 2 så langt 
viser at andrelaget har 13 IMP å gå 
på.  
 
 
NM-mixen 
De 121 parene i NM-mixen er godt 
i gang, og tetfeltet begynner å ta 
form.  Så langt er Anne-Britt And-

reassen og Rune B. Andersen  et 
knapt hestehode foran Marianne 
og Egil Homme. 
 
 
”Auksjonsbridge” 
Uttrykket ”auksjonsbridge” har 
fått en ny betydning under årets 
Bridgefestival. Du kan by på, og 
få, en god spiller som makker til 
auksjonsturneringene. Den første 
starter tirsdag, og det er fortsatt 
tid til å legge inn et bud for å  få 
seg en god knallgod makker.  
 
Dette kan du for øvrig lese mer 
om lenger bak i bulletinen.  
 
 
Evaluering av festivalen 
Tirsdag blir det satt opp stasjoner  
med evalueringsskjema av festi-
valen. Det er viktig at festivaldel-
takerne hjelper oss med å fylle ut 
disse, slik at vi får et best mulig 
grunnlag å forberede neste festival 
på. Bruk 5—10 minutter av din 
tid, det kan være en god investe-
ring for en stadig bedre bridgefes-
tival! 
 
 

Geir Gisnås 
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I denne spalten presenterer jeg høyde-
punkter i spill og motspill som jeg el-
ler noen av mine åndsfrender har 
opplevd gjennom et langt eller kort 
bridgeliv. Som oftest er det spill med 
score helt oppunder Galdhøpiggen! 
 

Motspill 
Fra Mo BKs populære julecup for om lag tolv 
år siden har jeg litt ekstra følelser for dette spil-
let. Åsmund Pedersen (Vest) og Kurt-Ove Tho-
massen (Syd) spilte hovedrollene. 
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Etter at Thomassen åpnet i Syd med 1 spar var 
det ingen som hadde noe mer å tilføye, og da 
blindemannens kort kom på bordet så det ut 
som åtte, ni - eller kanskje ti stikk i beste fall.  
 
Åsmund Pedersen i Vest spilte ut en liten 
trumf, og tieren dro med seg damen under es-
set. Kurt spilte seg inn på bordet på den gjen-
værende trumfen for å ta hjerterfinessen, og 
den gikk! I hvert fall første gangen.  
 
Men da han forsøkte å ta den en gang til gikk 
den ikke lenger. Åsmund Pedersen stakk og 
spilte ny hjerter – til stjeling hos makker. Så 
fulgte kløver ess før Åsmund kom inn på klø-
ver konge. Herfra kom ny hjerter til stjeling, og 
siden ruter konge også måtte gi stikk i tidens 

fylde – så ble det 
verken ti, ni eller 
åtte stikk på Tho-
massen. Han måt-
te nøye seg med 
sju stikk, og Ås-
mund Pedersen og makker kunne stikke nesten 
alle poengene i lomma før de i særdeles godt hu-
mør ruslet videre til neste bord.   
 

Geir Gisnås 

Til topps 
Med Norsk Bridge 

Til topps med  
Norsk Bridgefestival 
 
Norsk Bridgefestival arrangeres nå for fjerde 
gang, og det arbeides kontinuerlig med å forbed-
re konseptet.  
 
NBF ber om hjelp fra festivaldeltakerne til dette. 
Det er utarbeidet et spørreskjema med noen 
spørsmål som vi ber festivaldeltakerne svare på.  
 
Spørreskjemaene blir lagt ut på stasjoner  både 
”oppe”  og nede i spillesalen.  
 
Vær grei—hjelp oss å bli enda bedre! 

Husk Fefor-turneringen 
 
Vi minner om Fefor-turneringen, 11.—14. Sep-
tember som arrangeres av Fefor Høifjellshotell 
og bridgeklubben Pass.  
 
Det spilles en åpen klasse og en turistklasse med 
henholdsvis 92 og 84 spill. 
 
Påmelding og informasjon hos 
Arne Olsen, Stormyrvn. 4, 0672 Oslo. 
Tlf.: 22 26 23 85/913 44 856 



 

Lagfinalen: 

Gjøvik og Vardal BK i tet 

Mandag startet lag-finalen opp, og Mo BK fikk en forry-
kende start allerede i spill 1 mot Bergen akademiske 1. Og 
det var Geir Olav Tislevoll, nylig konvertert fra trønder til 
nordlending, som satt i førersetet: 
 
                            Nord 

♠ K4 
♥ 1086 
♦ EKDKn104 
♣ Kn9 

Vest                                         Øst 
♠ D1053                                 ♠ Kn9862 
♥ KKn 3                                  ♥ E2 
♦ 98532                                  ♦ 7 
♣ 7                                          ♣ E8543 
                            Syd 

♠ E7 
♥ D9754 
♦ 6 
♣ KD1062 

 
N         Ø         S          V 
1NT     2sp *)  dbl**)  3sp 
3NT     dbl       pass rundt 
 
*)         Spar og en annen farge 
**)       Neg. Dbl., men burde vel heller ha krevd 
med 3  hjerter.  
 
Det kom selvfølgelig spar ut, og Geo lyste unek-
telig litt opp da Svein-Gunnar Karlberg la ned 
kortene på bordet. Han stakk på hånden og fort-
satte med kløver knekt som ble stukket.  
 
Siden Øst ikke fant hjertervrien ble det nå 11 
stikk. Ved det andre bordet var Mo i 4 Ø/V spar 
doblet med en bet. En solid start mellom mann-
folk med hår på ”brøstet”, både han som meldte 
3 NT og han som doblet. Det ga Mo 12 IMP, og 
ledelse halvspilt på 43-19.  
 
Men det holdt ikke. Om det var dette spillet som 
ga Geir Olav Tislevoll hodepine vites ikke, men 
han valgte i alle fall å stå over andre halvrunde. 
Den vant bergenserne klart, og dermed knep de 
seieren foran Mo-laget 16-14. Neste kamp vant 
ranværingene 15-15 mot Bergen Ak. 2. 

Høydetrening hjelper 
Det er ulike måter å for-
berede seg på til en  
lagfinale. Torgeir Månum 
på Gjøvik og Vardals lag 
forberedte seg på en måte 
som bridgespillere heller 
sjelden gjør. Han dro til 
fjells – til toppen av 
Galdhøpiggen, ca. 2460 
meter over spillelokalet. 
 
Den godeste Torgeir  
Månum tenkte nok at  
denne formen for  
forberedelse skulle passe-
re uten at det ble kjent, men den gang ei. Papariz-
zaen fra Norsk Bridge var der og lurte mellom stei-
nene og fikk dokumentert høydetreningen. 
 
Og det hjelper åpenbart. For Gjøvik og Vardal BK 
leder etter mandagens to hele kamper. 25-2 i første 
kamp mot Bergen Ak. 2, og 20—10 i andre kamp 
mot Heimdal er imponerende.  
 
Resultater 
Runde 1  
Bergen Ak. BK 2 - Gjøvik og Vardal BK    2-25 
Heimdal BK - Sirius BK                                22-8 
Vikersund BK - Sveio BK                              14-16 
Mo BK - Bergen Akademiske BK 1             14-16 
 
Runde 2 
Sirius BK - Vikersund BK                            12-18 
Gjøvik og Vardal BK - Heimdal BK            20-10 
Mo BK - Bergen Akademiske BK 2              15-15 
Bergen Akademiske BK 1 - Sveio BK           11-19 
 
Stillingen etter mandagens to kamper: 
1.         Gjøvik og Vardal BK              45 
2.         Sveio BK                                 35 
3.         Vikersund BK                         32 
3.         Heimdal BK                            32 
5.         Mo BK                                    29 
6.         Bergen Akademiske BK 1      27 
7.         Sirius                                       20 
8.         Bergen Akademiske BK 2      17 

Torgeir Månum til topps, 
både her og der. 



 

NM mix-par                  Av Paul Bang 
Er nå kommet til de siste ti rundene. Med hele 121 par 
på startstreken blir det store utslag på resultatlisten. 
Imidlertid ser det ut til at 6 - 7 par skilt seg ut i toppen 
og vil kjempe om tittelen. Etter 24 runder har Hom-
me - Homme overtatt ledelsen tett fulgt av Andreas-
sen - Andersen og Melby - Ovenstad som ser ut til å ha 
kommet i siget igjen. Spennende innspurt blir det i alle 
fall før mestrene kåres etter runde 32. 

 
Stol ikke på makkers innmelding! 
 
Runde 18. Vest/Alle 
Anne Mørch er sikkert en makker som i de aller 
fleste tilfeller respekterer makkers innmelding-
er, men i dette spillet mot slutten av kveldsse-
sjonen mandag valgte hun en annen løsning 
som ga full uttelling. 
 
 

♠ KQJ63 
♥ 83 
♦ 2 
♣ 98543 

 
♠ 8                           ♠ A54 
♥ Q96                       ♥ 742 
♦ AKQ                       ♦ JT9873 
♣ KQJT76                ♣ A 

 
♠ T972 
♥ AKJT5 
♦ 654 
♣ 2 
 

Øst var kommet i 3 nt etter at nord underveis 
hadde fått anledning til å melde spar. Selv med 
fire korts støtte i makkers innmeldingsfarge, sy-
nes Anne det var verdt å prøve egen farge og 
servet hjerterknekt! Spillefører la liten i håp om 
at hjerterfargen var blokkert med honnør dobbel 
i nord, noe som synes relativt naturlig etter inn-
meldingen. Dermed kunne Anne ta resten av 
hjerterstikkene og beite en tilsynelatende opp-
lagt kontrakt. 

 
Den som intet våger intet vinner! 
 
Spill nr 62, runde 21, Øst Nord/Syd 
 

♠ QJ5 
♥ AKT 
♦ K75 
♣ AQ75 

 
♠ K982                       ♠ T4 
♥ J3                           ♥ 8654 
♦ Q84                        ♦ AJT932 
♣ JT62             ♣ 4 
 

♠ A763 
♥ Q972 
♦ 6 
♣ K983 

Håkon Kippe - Gunn Tove Vist ble offer for dette ordtaket 
da de møtte Anne-Lise Lillebostad - Halvor Lervik. Kippe 
åpnet i vest med 3 ruter som Gunn Tove løftet til et hakk 
da hun fikk anledning, og så var det Lervik i nord da, hva 

skulle han finne 
på? Jo er man i det 
kreative hjørnet, så 
er man det. På bor-
det kom i alle fall 
4 spar! på dame, 
knekt tredje, noe 
som ingen hadde 
innvendinger mot. 
Ut kom kløver 4 til 
liten tieren og es-
set. Så kom spar 

dame rundt til vests 
konge. Kløverfort-
settelse var jo ikke 

aktuelt da makker jo måtte ha singel trumf! Derfor liten ru-
ter, som var så liten at den kunne slippes til tieren i øst. I 
mangel på alternativer prøvde øst seg nå med en hjerter 
som gjorde det hele enkelt for nord. Det er ikke lett å få til 
motspillet når motparten melder 3 kortsfargene sine på 4-
trinnet! 

Tina Ovenstad og Hans Melby i dyp 
konsentrasjon 

Terje Lie og Siv Thoresen på bord 1 



 

Dobbel eller trippelrenset takk! 
Både 3nt og fire hjerter var populære kontrakter i NM 
Monrad Lags niende runde på følgende kort: 
Giver Syd, Øst/Vest 
 

♠ AT543 
♥ T96 
♦ AK4 
♣ 84 

♠ 86                               ♠ KJ92 
♥ A852                           ♥ J 
♦ T92                             ♦ Q875 
♣ J652                            ♣ Q973 
 

♠ Q7 
♥ KQ743 
♦ J63 
♣ AKT 

 
Slik kortene sitter, er vel kanskje 3nt på syds hånd å fore-
trekke. Med kløver ut kan riktignok motparten drepe noe 
av kommunikasjon mellom hendene, men i og med spar 
dame gir det nødvendige inntaket, går det greitt. Ruter ut 
kan sette opp ruterstikk, men mer enn to av disse og to 
majorstikk kan det ikke bli til motparten. 
 
Jan Muri  var imidlertid kommet i 4 hjerter og fikk verste 
utspill da ruter 10 kom ut. Beste og faktisk eneste sjansen 
er nå å spille på spar konge i øst ved å spille liten spar 
mot damen i stikk to. Øst blir nå innspilt og kan ikke fort-
sette med ruter, derved får ruteren så småningom forsvin-
ne på spar ess. Selv om vest kan stjele sparesset, blir det 
med to hjerterstikk og spar konge. 
 
Jan fortsatte imidlertid med hjerter 6 i stikk to, og nå måt-
te det både god teknikk og høyere makter til. Liten hjerter 
gikk til knekten, kongen og esset hos øst, som raskt fort-
satte med ruter. Denne måtte Jan stikke, han tok så for 
ess, konge i kløver, stjal sin siste kløver med hjerter 9 i 
bordet og fridde seg med ruter. Øst kom inn og følte seg 
mer innspilt enn han i virkeligheten var. Situasjonen var 
blitt: 

♠ AT543 
♥ T 
♦ -- 
♣ -- 

♠ 86                               ♠ KJ92 
♥ 852                ♥  
♦                                    ♦ Q 
♣ J                                 ♣ Q 
 

♠ Q7 
♥ Q743 
♦ - - 
♣ - - 

En interessant situasjon, hvor øst valgte å satse på at 
makker hadde spar dame i stedet for å risikere et avkast 
med å fortsette i spar. Jan kunne jo da ikke gjøre feil, og 
10 stikk var i boks.  

Men hva hvis øst tør litt mer. Ikke ved å spille til dobbelt re-
nons, men til trippelrenons! Jan må da kaste sin spar og stjele 
med bordets tier, men vest kvitter seg også med en av sine spar.  
 
Spar ess må etterfølges av spar til stjeling som øst stjeler over, 
enten femmeren over fireren eller åtteren over sjueren. Så kan 
han fri seg med kløverknekt og vente på stikk for en av sine 
gjenværende trumfer. Motspillet er ikke ferdig før siste stikk er 
lagt, og det kan være langt frem! 
 

Paul Bang 
 
Kineserkapp mot Østen 
Dette spillet er fra en sideturnering søndag 27. Juni. 
Tommy Birkelund satt Nord, med Else Mari Heibø 
som makker i Syd. Alle i sonen: 
 
                        Nord 
                        ♠ E7 
                        ♥ E64 
                        ♦ KKn952 
                        ♣ 762 
Vest                                         Øst 
♠ K1083                                 ♠ DKn652 
♥ 10932                                  ♥ K7 
♦ 1064                                    ♦ D7 
♣ D4                                       ♣ KKn83 
                        Syd 
                        ♠ 94 
                        ♥ DKn85 
                        ♦ E83 
                        ♣ E1095 
 
V         N         Ø         S 
p          1ru       1sp       dbl 
2sp       3hj       3sp       4hj 
Pass rundt 
 
Øst spilte ut spar dame til Nords ess. Øst stakk 
trumfspillet mot bordet med kongen og tok for spar 
knekt før han fortsatte med sin siste trumf til Nords 
ess. 
 
Så fulgte kineserkappen; ruterknekt fikk seile uberørt 
rundt. Ruter til esset og uttrumfing, før Tommy Bir-
kelund kunne ta sine ti stikk med ruterstikkene og 
kløver ess.  
 
Det hjelper jo ikke å dekke ruter knekt heller, for da 
er Birkelund mann for å kappe opp Vests tier i neste 
sekund. 
 

Else Mari Heibø 



 

Hyggelig melding fra  
Board a Match. 
 
I spill 17 kom tenåringen Roar Solberg fra Svolvær 
i 7 NT. Etter at syd hadde spilt ut 9-eren i spar skul-
le vår unge helt i øst ha alle stikkene. Kortene var 
fordelt slik: 
 

♠kn 10 5 2 
♥D 10 5 3 
♦4 
♣10 9 7 5 

 
♠E K 4                        ♠D 8 7 3 
♥8 6                            ♥E K kn 7 
♦E kn 5 2                    ♦Κ 7 3 
♣E K 6 3                     ♣8 2 
 

♠9 6 
♥9 4 2 
♦D 10 9 8 3 
♣D kn 4 

 
En rask opptelling viste 11 stikk dersom begge fi-
nessene i de røde fargene gikk. I tillegg kunne selv-
følgelig sparen sitte greitt. Det siste stikket kunne 
kanskje en skvis ordne. Etter at spar ess tok første 
stikk, tok den  optimistiske junioren en vellykket 
hjerterfinnesse. Så fulgte en vellykket ruter til knek-
ten . Deretter kom ruter til kongen. Nord hadde det 
ikke lett da han skulle sake et kort. Han valgte å sat-
se på at makker hadde sparen og en av denne sorten. 
Dette var det Roar trengte for å klare brasene. 
 
Nå fulgte ruter til esset som nord kastet spar på. Så 
kom to ganger hjerter og to ganger spar . Unge Sol-
berg har nå kommet frem til følgende posisjon: 
 

♠- - 
♥D 
♦- - 
♣10 9 7 

♠- -                              ♠3 
♥- -                              ♥7 
♦2                               ♦- - 
♣E K 6                        ♣8 2 

♠- - 
♥- - 
♦D 
♣D kn 4 

Når han så spilte den siste sparen, måtte syd kaste 
kløver, det samme måtte nord gjøre for å holde 
hjerteren.  
 
Dermed var 7 NT i hus på ungdommens vis, ved 
hjelp av to finesser og en etterfølgende dobbelsi-
dig skvis! Riktignok med ørliten hjelp fra motpar-
ten, men likevel må det være en flott følelse for 
Roar Solberg.  
 
 
 
 

Hatten av for  
Ingar Vold! 
 
Som turneringsleder ble jeg tilkalt ved et annet 
bord fordi motparten hadde mangelfull  forkla-
ring på en melding.  
 
Den ene spilleren var usikker på hva makkers 
melding viste. Ordet cuebid ble nevnt. Men han 
lurte også på om det var ekte farge.  
 
Enden på visa var at kontrakten som skulle vært 
betet, føk hjem. Og motparten var nok skadeli-
dende her.  
 
Men dette var et ungt, ferskt par som ikke hadde 
klare avtaler og tydeligvis strevde med å finne ut 
av de vanskelige meldingene i bridge.  
 
De gjorde sitt beste. Noen ganger gikk det galt og 
enkelte ganger bra. Et stadium som alle vi bridge-
spillere har vært gjennom.  
 
Ingar Vold som var motspiller så dette klart og sa 
at spillet bare skulle gå slik som det ble. En av-
gjørelse som jeg tar av meg hatten for og applau-
derer av hele mitt hjertet.  
 
Slik skal ferske bridgespillere behandles etter min 
mening selv om lovene sier noe annet. Flott Ing-
ar!! 
 

Helge Mæsel      



 

Ekrens eller ikke,  
thats the question! 
I NM Monrad Lags 11 runde fikk alle tilhengere av Ekrens 
valutta for pengene da dette spillet dukket opp.  
 
Giver Nord. , Sone Ingen 
 

♠87632 
♥9832 
♦K7 
♣AJ 

♠AK                               ♠J 
♥Q6                               ♥A54 
♦AJ6543                        ♦QT92 
♣Q73                             ♣KT854 

♠QT954 
♥KJT7 
♦8 
♣962 
 

Med ingen i sonen skulle nord åpne og så ned på sin gyldne 
majorfordeling. 5-4 i major var jo som skapt for Ekrens, 
men akk hvor var honnørene?  
 
Med åtte poeng i minor, ble dette for drøyt, så derfor en 
saktmodig pass. Øst passet også og stor ble Nords forund-
ring da makker kunne åpne med 2 ruter Ekrens i syd!  Øst 
hadde til 2 nt som vest løftet til utgang og utspillet hadde 
Ekrens allerede sørget for finne. Med spar ut var det ikke 
mulig å vinne den kontrakten. Hvem har sagt at ikke Ekrens 
virker! 

Paul Bang 

 
Da tyr jeg til min  
gode gamle venn… 
Pleide William B. Herseth alltid å si, og den ven-
nen som han var så opptatt av, var naturligvis 
skvisen. Her skal vi se Svein Harald Riisnæs i 
sving i følgende hardmeldte slem: 
 
                      kn 10 5 2 
                      D 10 5 3 
                      4 
                      10 9 7 5 
E K 4                                               D 8 7 3 
8 6                                                    E K kn 7 
E kn 5 2        V/I                              K 7 6 
E K 6 3                                            8 2 
                      9 6 
                      9 4 2 
                      D 10 9 8 3 
                      D kn 4 
 
Vest              Nord                           Øst                          Syd 
                      pass                             1 hj                          pass 
2 kl                pass                             2 NT                        pass 
6 NT             pass                             pass                         pass 

Utspillet var kløver knekt, som ble stukket. Ruter 
til kongen og ruter til knekten, og hva skal Nord 
kaste nå? 
 
Nord kastet i realtieten en spar, fordi øst kunne 
hatt 3-kort spar, men han var skvist, og uansett om 
han hadde kastet kløver, kunne Vest ha gitt bort ett 
kløverstikk, og kontrakten ville være hjemme. 
 
Hvem har sagt at det ikke er skviser også i 
småspillene? 
 
                     D kn 9 5 3 2 
                     K kn 
                     K 
                     D 6 4 2 
E 7 4                                                 K 10 8 
D 9 8 7 6 4 2                                     5 3 
2                   S/A                              E D kn 5 4 
9 7                                                    K 10 3 
                     6 
                     E 10 
                     10 9 8 7 6 3 
                     E kn 8 5 
 
Vest             Nord                           Øst                          Syd 
                                                                                         pass 
2 ru               pass                             2 hj                          pass 
pass              2 sp                             pass                         pass 
pass  
 
Hjerter 5 kom ut til esset. Spar 6 til nieren og tieren. Hjerter 
til kongen spar til åtteren og Øst var inne (Syd kastet en ru-
ter). Ruter ess ble etterfulgt av ruter til stjeling med spar ess. 
Nå så det nok temmelig svart ut, ikke sant? Men hold ut, for 
det er von i hangande snøre! 
 
Hjerter tilbake til stjeling og overstjeling, og Syd kastet klø-
ver. Nå fulgte ruter dame til stjeling og kløver til knekten 
som sto, rutrer til stjeling, og da var stillingen: 
 
                     D 
                     - 
                     - 
                     D x 
                                                         - 
Irrele-                                               - 
vant                                                  kn 
                                                         K 10 
                     - 
                     - 
                     10 
                     E 8 
 
Nå fulgte den siste trumfen fra Nord, og Øst kastet 
desperat kløver 10, men da forsvant trusselkortet 
ruter 10 fra bordet og kløver til esset ga den for-
ventede utløsning for den gode Svein Harald 
Riisnæs i Nord. 

Tommy Sandsmark 



 

Med gode og går ting så meget 
bedre!!! 
Lars Rasch hadde tryllestaven i handa når han 
spilte denne tregrangen. Som så ofte før så er 
selvfølgelig motparten med og hjelper med tryl-
lingen, så også nå.  
 
Spillet vridd 90 grader. 
 
                                       84 
                                       9842 
                                       Q532 
                                       K95 
             T732                                            KQ9 
             J75                                              QT6 
             T9                                                KJ87 
             QT86                                           J64 
                                       AJ65 
                                       AK3 
                                       A64 
                                       A73 
 
Giver vest, ØV i sonen 
 
             V         N          Ø         S 
             P          P          1R        X 
             P          1H        P          1NT 
             P          2NT     P          3NT 
 
Sprekt meldt og sprekt spilt ble det da vest servet 
spar 3. Lars larsjet spar dame og fikk fortsettelse 
med kongen. Den ble tatt med esset, og fortsatte 
med en kløver til nieren og knekten. Øst fortsatte 
med spar selvfølgelig og Lars kom inn på knekten. 
Hjerter ess hjerter konge… Ingen avblokkering av 
damen og da ble han puttet og måtte spille ruter… 9 
stikk kunne bokføres og Lars hadde den gli som 
skulle til for å få hjem den grismeldte utgangen. 
 
En liten QUIZ 
 
                         AQTxx  
 
                         Kxx 
 
Du har åpna med 1NT og er spillefører i fire spar 
med sparbeholdningen over. Du sløver som vanlig 
og spiller spar til esset og spar til kongen og spar 
mot bordet. Sånn har du lært å spille farven. Med 
du oppdager at du ikke har fulgt med ett fnugg, og 
har ingen anelse om hva som er lagt på de to første 
stikkene. Vest følger med en liten spar. Skal du gå 
opp med damen eller legge tieren?????? 
 

Bård-Olav Aasan 

Tellekunst i NM – Klubber 
Gjøvik/Vardal har startet NM-finalen godt og leder 
etter å ha slått Bergen Akademisk 2 og Heimdal med 
sifrene 25-2 og 20-10, noe som er imponerende. De 
har imidlertid fått hard motstand i kveldens siste 
kamp mot Vikersund.  
 
Spesielt kan vi si at følgende spill ga systemgevinst, 
men akk mer for motparten enn for de som brukte 
konvensjonen. Og konvensjonen, det var den etter 
hvert så kjente nymotens svake 2-seteråpningen. At 
den kan være et tveegget sverd. er følgende spill et 
eksempel på.  
 
 
Giver Nord.  
Sone Ingen 

♠2 
♥E K D 4 
♦K 8 5 2 
♣E10 8 7 

 
♠D kn 7 5 4                                 ♠K 10 9 8 6 
♥10 9 8                                       ♥kn 
♦kn                                             ♦10 9 4 3 
♣K 5 3 2                                      ♣D 9 4 

 
♠E 3 
♥7 6 5 3 2 
♦E D 7 6 
♣kn 6 
 
 

Sigurd Evjen fra Vikersund var blitt spillefører i 6 hjerter 
etter at Vest åpnet med 2 spar, Vidar Smith i nord doblet, 
og øst sa fire spar. Sigurd Evjen hadde til 5 hjerter som 
Smith med sin gode hjerter høynet ett hakk.  Utspill var 
ruter knekt som ble stukket med kongen i bordet. Etter tre 
ganger trumf, fulgte kløver knekt som fikk løpe rundt til 
Østs dame. Han forsatte nå med liten ruter, som Evjen 
etter en liten tellepause la sekseren på og noterte tilfreds 
at den holdt stikket.  
 
Hvorfor denne manøver? Jo fordi 100% jo er bedre odds 
enn de 75% som dobbelfinessen i kløver gir når vest ikke 
dekket første gangen. Vest har jo åpnet i 2 spar og vist 5 
spar, han har videre fulgt tre ganger hjerter, hvis han 
skulle ha fire ruter og singel kløver, ville jo øst bare kun-
ne ha en ruter, men har vitterlig vist 2 allerede! Ergo må 
ruterknekt ha vært den eneste ruter vest har fått utdelt i 
dette spillet, og Evjen skal ha ros for våkenheten. Det 
hadde selvfølgelig smakt enda bedre om begge kløver-
honnørene satt bak! 
 

Fortalt av Svein Hj Andreassen 



 

Tor Helness som makker på bridgefestivalen?  
 
På kveldsturneringene tirsdag 29. juli og onsdag 30. juli vil det bli det muligheter 
for å få seg en knallgod makker. Forutsetningen for å få spille med Tor (eller noen 
av de andre) er at du byr høyest. Laveste bud er kr. 200,-.  
 
Fram til tirsdag 29. juli kl. 20.00 kan bud sendes pr sms til 906 82 076. Vennligst oppgi spillernavn, bud og budgivers navn. 
Siste anledning til å komme med bud vil være tirsdag kl. 21.10 i spillelokalet på Atlantic og tilsvarende på onsdag kveld. 
 
Tirsdagskvelden har vi følgende gode spillere:                           
Tor Helness         Norgesmester par 1980, 82, 86, Norgesmester mix par 1991, Vunnet åtte titler  
                             i Seriemesterskapet, Vunnet NM for klubblag 7 ganger. Representert Norge  
                             i mange internasjonale mesterskap                                                                                       Bud        500,- 
 
Olav Hjerkinn      Norgesmester veteran 2001, Spilt 9 år i 1. div.             
 
Erik A. Eide         Sølvmedalje NM junior, blant annet i årets festival.  
 
Rønnaug Asla      Seriemester for damer 1990, 92, 93, 96. Spilt i SM 1. Divisjon. Nr. 5 og  
                             nr. 8 NM par. Nr. 3 NM klubblag. Representert Norge i mange internasjonale  
                             mesterskap. 
 
Thomas Charlsen  Europamester for junior 2000/01. Flere topplasseringer NM junior i perioden 93-97 
                             Norgesmester klubblag 1999. Spilt flere år i 1. div.      
 
Helge Hantveit     Norgesmester klubblag fire ganger. Spilt utallige år i 1. div       
 
Einar Asbjørn Brenne        Landslagssjef for åpen klasse i mange år. Norgesmester junior 1971!      
 
Knut Koppang      Norgesmester for par og klubblag, sølv EM lag, bronse VM lag, spilt mange år i 1.  
                             divisjon, tidligere landslagssjef NBF.             
 
Ann Karin Fuglestad. Seriemester for damer 2003. Norgesmester mixlag 2002     
 
Siv Thoresen        Norgesmester for mixpar. Seriemester for damer.. Spilt i 1. divisjon. Landslagsspiller. 
 
Marianne Harding  Norgesmester for damer                                                                                                    Bud       500,- 
                
Helge Mæsel        Norgesmester for par. Seriemester. Bronsemedaljer OL.            
 
Onsdagskvelden har vi følgende gode spillere:                           
Tor Helness                                                                                                                                                      Bud        500,- 
 
Jon Sveindal        Norgesmester par 1992. Vunnet 4 titler i Seriemesterskapet Vunnet NM for klubblag  
                             6 ganger. Sølvmedalje VM lag og Nordisk mester.      
 
Tor Bakke            Norgesmester mix par 1997, 4 titler i SM. Vunnet NM for klubblag 4 ganger       
 
Knut Koppang                     
 
Helge Mæsel                       
 
Ann-Mari Mirkovic. Seriemester for damer 1998, 2001              
 
Petter Eide           Nordisk mester junior 2003, Norgesmester junior 2001 og 2003. 
 
Allan Livgård       Nordisk mester junior 2003, Norgesmester junior 2003.            
 
Ann Karin Fuglestad 
 
Marianne Harding  Norgesmester for damer 



 

Tidsplan for spillingen under Bridgeuken 
 
Dag            Dato          Start          Slutt          Turnering                          Spill 
Tirsdag      29/7           10:00         11:45         NM for klubblag,  
                                                                            6. Halvrunde                          12 
Tirsdag      29/7           10:00         13:50         NM mix, 3. sesjon                  30 
Tirsdag      29/7           10:00         13:30         Singel 1                                  27 
Tirsdag      29/7           10:00         13:30         Sideturnering 6                       27 
Tirsdag      29/7           12:00         13:45         NM for klubblag,  
                                                                            7. Halvrunde                          12 
Tirsdag      29/7           13:45         15:30         NM for klubblag,  
                                                                            8. Halvrunde                          12 
Tirsdag      29/7           15:00         19:35         NM monrad/kval. NM par,  
                                                                            1. sesjon                                   36 
Tirsdag      29/7           15:00         20:00         NM mixlag, 1. sesjon             35 
Tirsdag      29/7           15:00         18:30         Singel 2                                  27 
Tirsdag      29/7           15:00         18:30         Sideturnering 7                       27 
Tirsdag      29/7           16:30         18:15         NM for klubblag,  
                                                                            9. Halvrunde                          12 
Tirsdag      29/7           18:15         20:00         NM for klubblag,  
                                                                            10. Halvrunde                        12 
Tirsdag      29/7           21:30         23:30         Kveldsturnering 3,  
                                                                            Kiellandssalen*                      15 
 
Dag            Dato          Start          Slutt          Turnering                          Spill 
Onsdag      30/7           10:00         11:45         NM for klubblag,  
                                                                            11. Halvrunde                       12 
Onsdag      30/7           1000           14:15         NM monrad/kval. NM par,  
                                                                            2. sesjon                                 33 
Onsdag      30/7           10:00         14:00         NM mixlag, 2. sesjon            28 
Onsdag      30/7           10:00         13:40         Kløvertreff 2, 1. Sesjon         24 
Onsdag      30/7           10:00         14:00         IMPs across the field,  
                                                                            1. Sesjon                                30 
Onsdag      30/7           10:00         13:30         Sideturnering 8                      27 
Onsdag      30/7           11:45         13:30         NM for klubblag,  
                                                                            12. Halvrunde                        12 
Onsdag      30/7           14:30         16:15         NM for klubblag,  
                                                                            13. Halvrunde                        12 
Onsdag      30/7           15:00         18:05         NM monrad/kval. NM par,  
                                                                            3. sesjon                                 24 
Onsdag      30/7           15:00         18:00         NM mixlag, 2. sesjon,  
                                                                            3. sesjon                                 21 
Onsdag      30/7           15:00         18:10         Kløvertreff 2, 2. Sesjon         21 
Onsdag      30/7           15:00         18:05         IMPs across the field,  
                                                                            2. sesjon                                 24   
Onsdag      30/7           15:00         18:30         Sideturnering 9                      27 
Onsdag      30/7           16:15         18:00         NM for klubblag,  
                                                                            14. halvrunde                        
12Onsdag  30/7           21:30         23:30         Kveldsturnering 4,  
                                                                            Kiellandssalen*                    15 

                                                                         
 
Dag           Dato          Start         Slutt          Turnering                          Spill 
 
Torsdag     31/7           11:00         14:15         NM par, 1. sesjon                24 
Torsdag     31/7           11:00         14:00         Patton, 1. sesjon                   21 
Torsdag     31/7           11:00         14:05         De lisensløses turnering       24 
Torsdag     31/7           11:00         14:30         Sideturnering 10                  27 
                                                                                           
Torsdag     31/7           15:00         18:45         NM par, 2. sesjon                28 
Torsdag     31/7           15:00         19:00         Patton, 2. sesjon                   28 
Torsdag     31/7           15:00         18:05         De lisensløses turnering,  
                                                                        2. sesjon                               24 
Torsdag     31/7           15:00         18:30         Sideturnering 11                  27 
                                                                                           
Torsdag     31/7           21:30         23:30         Kveldsturnering 5,  
                                                                        Kiellandssalen*                  15 
 
 
Dag           Dato          Start         Slutt          Turnering                          Spill 
 
Fredag       1/8             10:00         14:00         NM par, 3. sesjon               30 
Fredag       1/8             10:00         14:00         NM damer, 1. sesjon          30 
Fredag       1/8             10:00         13:50         IMPs across the field 2,  
                                                                        1. sesjon                              30 
Fredag       1/8             10:00         13:30         Sideturnering 12                 27 
                                                                                           
Fredag       1/8             16:00         19:00         NM par, 4. sesjon               30 
Fredag       1/8             16:00         19:00         NM damer, 2. sesjon          30 
Fredag       1/8             16:00         18:50         IMPs across the field 2,  
                                                                        2. sesjon                              30 
Fredag       1/8             16:00         18:30         Sideturnering 13                 27 
                                                                                           
Fredag       1/8             21:30         23:30         Kveldsturnering 6,  
                                                                        Kiellandssalen*                  15 
 
 
Dag           Dato          Start         Slutt          Turnering                         Spill 
 
Lørdag      2/8             10:00         13:30         NM par, 5. sesjon           26 
Lørdag      2/8             10:00         13:30         NM damer, 3. sesjon           26 
Lørdag      2/8             10:00         11:45         Lynbridge, 1. sesjon            28 
Lørdag      2/8             10:00         13:05         Sideturnering 14                  24 
Lørdag      2/8             12:00         13:30         Lynbridge, 2. sesjon            24 
                                                                                           
Lørdag      2/8             14:00         17:15         NM Par, 6. sesjon                24 
Lørdag      2/8             14:00         17:15         NM damer, 4. sesjon           24 
Lørdag      2/8             14:00         16:45         Sideturnering 15                  21 
                                                                                           
Lørdag      2/8             20:00                           Bankett, Atlantic Hall  

Torsdag lanserer Norsk Bridgefestival en ny lagtur-
neringsform; ”Patton”. Per Nordland opplyser at 
dette er en turnering som ligner Board a match. Sco-
ren til lagene teller også, og det er mulig å få inntil 
seks poeng på å bedre score enn motparten.  
 
Det gjør at de som tar store sjanser med harde mel-
dinger og harde stamper kan få seg en ubehagelig 
overraskelse når regnskapets time kommer. 
 
Når man har mellom 40 og 60% av totalscoren gis 
det 3-3 i tillegg til Board a match-scoren. Fra 60 og 
til ca. 67% gis 4-2, fra 67 og opp til 75% gis 5-1, 
mens med 75% eller mottar de glade kampvinnere 6  

Ny turneringsform ”Patton” 
poeng ekstra, mens motparten ikke får noe ekst-
rapoeng. 
 
Kalkuleringsformen som er vist gir utslagene 
som nevnt ovenfor.  
 
Turneringen går over to sesjoner torsdag. Fra  kl. 
11:00 – 14:00, og etter en times pause fortsetter 
spillingen fram til kl. 19:00.  
 
Det spilles sju runder a 7spill, hver kamp varer 
en time.  


