
Akkurat nå er vi kommet til NM-
ukas fjerde dag, og vi begynner å 
få kåret mestre i flere klasser. Den 
største og helt sikkert gledeligste 
overraskelsen i alle fall for noen, 
var det at Sissel Sneve og Kjell-
Ove Helmersen vant NM-tittelen 
i mix-par foran forhåndsfavoritte-
ne Terje Lie og Siv Thoresen. 
Også på tredje plass ble det en 
overraskelse da Kjell Gaute Fy-
ran og Eirin Halvorsen sikret 
seg denne. Vi gratulerer! 
 
Ellers så må vi innrømme at vi ar-
rangementsmessig har hatt en del 
problemer både med teknologien 
og bruken av denne. Det medførte 
blant annet at webben måtte tas 
ned mandag kveld da det viste seg 
at spillene til alle kampene i NM-
klubber ved en feiltagelse kunne 
nåes på webben. Slikt skal selv-
sagt ikke forekomme og selv om 
nye spill ble laget og alt gikk bra, 
er det en ripe i lakken. 
 
Det er også kommet opp en del 
prinsipielle innvendinger mot at 
vårt flaggskip NM-klubber har 
fått en stemoderlig plass i et noe 
bortgjemt hjørne av hallen. Når vi 
også hadde en litt trang start med 
tekniske vansker som gjorde at 
service med spillstensiler og but-
ler ble noe forsinket ble noe mur-
ring blant våre fremste spillere 
som jo spiller denne turneringen. I 

etterkant kan vi ha en debatt om vi 
er tjent med å presse denne turne-
ringen inn i et ellers tettpakket pro-
gram. 
Det har også kommet innvendinger 
om priser på turneringsdeltakelse og 
premieringen. Selv om vi har en 
presset økonomi i forbundet, må 
dette må tas alvorlig. Vi kan ikke ri-
sikere at vi priser oss ut av markedet 
og underminerer den respons som 
bridgefestivalene hittil har hatt. En 
balansert festival hvor folk trives, 
får spille interessante turneringer og 
dyrke og utvide gode nettverk blant 
bridgespillere er det vi trenger! 
 
Singelturneringene 3 og 4 som skal 
gå på fredag kl 10 og 15 er ved en 
feiltakelse falt ut på web-sidene 
våre. Disse går selvsagt etter planen 
og kan bare hindres av at interessen 
ikke er stor nok. For øvrig er det et 
par justeringer også for andre turne-
ringer som starter fredag ettermid-
dag. Programmet for resten av uken 
som står bak i bullitinen er rettet 
opp og korrekt. Vær spesielt opp-
merksom på sideturneringen som 
starter kl 1600. 
 
Og så er NM-Monrad Par startet 
med hele 140 par på startstreken. 
Her blir det et bikkjeslagsmål om å 
komme blant de ti heldige som for 
forsette å spille når NM-Par starter 
torsdag! 
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NM-Monrad Par er i gang 
Så er de i gang alle de som vil være med å kjempe om NM-tittelen fra tors-
dag i til lørdag i NM-par. Og det er mange gode spillere med. Best ut er Bjørn 
Kvia og Reidar Laland som har  fått en pangstart og i øyeblikket  sitter på 
bord 1 og leder. Men det er mange runder igjen og mange som vil til NM-
finalen! 

Enkel skvis gir enkel hjemgang i 3nt 
 
NM-monrad er i gang og i skrivende stund er 
det de gamle ringrevene fra Jæren, Bjørn 
Kvia og Reidar Laland som regjerer på bord 
en.  
 
At de kan sine saker viste ga Bjørn Kvia et 
eksempel på i syvende runde.  
 
Spill nr 20 Vest/Alle 
 

♠ KJ6 
♥ AJ75 
♦ K9 
♣ Q753 

 
♠ AT843                    ♠ 972 
♥ KQ                          ♥ T8632 
♦ T52                         ♦ A76 
♣ K92                        ♣ JT 
 

♠ Q5 
♥ 94 
♦ QJ843 
♣ A864 

 
Mot Geir Larsen og Kjell Magne 
Fagerbakke var det Geir som 
startet det hele med 1 spar, som 
Bjørn doblet i nord. To spar ble 
etterfulgt av 3 ruter fra Reidar, 
og etter pass i vest hadde Bjørn 
det nødvendige tillegget og par-
kerte i 3 NT.  
 
Ut kom spar liten til liten, tieren 
og kongen. Ruter konge ble stuk-
ket og mer spar til esset og mer 
spar fulgte.  
 

Nå kom det fire ganger ruter og vest be-
gynte å få pustevansker. Situasjonen var 
blitt: 

♠ - - 
♥ AJ 
♦ - - 
♣ Q753 

 
♠ 84                  ♠  
♥ KQ                ♥ T863 
♦ - -                  ♦ - - 
♣ K9                  ♣ JT 
 

♠  
♥ 94 
♦ 4 
♣ A86 

Når den siste ruteren nå kom, var puste-
vanskene blitt akutt! Geir gjorde det beste 
ved å kaste hjerter dame i håp om at mak-
ker kunne finne frem en knekt her, men 
det førte til at Bjørn tok sine 9 stikk og no-
terte +46 i protokollen. Harde utganger må 
vinnes skal man nå NM-finalen! 

Paul Bang 



Gi dem ikke lillefingeren! 
 
Veteranmestrene vet å ta vare på en sjanse 
når de får den. Spillet under kan være en 
illustrasjon.    
 
Ø/N-S 

♠4 2 
♥E D kn 5 
♦E K 8 6 
♣K kn 6 

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

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

 
Øst             Syd             Vest            Nord 
p                 p                 1 sp            dbl 
p                 2 hj             2 sp            3 hj 
p                 4 hj             p.r. 
 
Guttene fra plankebyen melder det de har – 
og litt til!  Vest startet med ess-konge og 
ny spar, og Knut stjal med bordets hjerter 
knekt.  Så fulgte to runder trumf, ess-
konge i ruter med kløversak, ruter til stje-
ling, og kløver ti. Vest kunne ha betet 
kontrakten  ved å bruke esset, og fri seg i 
kløver. Den andre kløvertaperen er da 
uunngåelig.  
 
Men han var uoppmerksom, og la liten. 
Hvorfor det var feil fikk han erfare da 
Knut brukte bordets konge, og vest kort tid 
etterpå ble spilt inn på esset! Med bare 
spar igjen måtte han spille til dobbeltre-
nons, og  dermed forsvant Knuts siste klø-
vertaper. Vunnet kontrakt ga 28 av 32 mu-
lige plusspoeng.  
 

                                     Jon Sveindal 

Fatet som ble borte 
 

♠ 972 
♥ K8 
♦ AT8752 
♣ K5 

♠ A65                               ♠ Q43 
♥ QJ76543                      ♥ A9 
♦ -                                       ♦ KQ64 
♣ Q63                              ♣ AJ97 
                    ♠ KJT8 
                    ♥ T2 
                      ♦ J93 
                    ♣ T842 
 
Spill nr. 78 (14) i NM-mix. Øst,Nord/Syd.  
 
Undertegnede og makker overnattet til siste 
sesjon i NM-mix på 12. plass. Målet var å i 
alle fall å få et premiefat til slutt. Vi endte 
akkurat utenfor, og her ett av spillene som 
kunne ha skaffet oss det. I stedet havnet jeg 
i ”smørfatet”! 
 
I dette spillet satt jeg øst og åpnet med 1 
NT. Makker sa 2 hj – overføring og etter 2 
sp fra meg hoppet makker til 4 rut som 
måtte være en splinterpos. Nord Turid 
Bjørnå doblet og det døde ut på min 4 hj. 
 
Utspill rut kn fra syd som jeg kastet en 
spartaper for å sikre meg 2 fete ruterstikk. 
Nord stakk med rut E. Øyeblikkelig lå kl 5 
i bordet som tilbakespill. Da måtte jeg i 
tenkeboksen. Kunne hun spille fra kl K mot 
bordet hvor kl D lå og smilte? Usannsynlig. 
Farten på tilbakespillet indikerte en singel-
ton. Opp med kl E, kastet siste spartaper på 
rut K og spilte meg inn på bordet på spar E. 
Resonnementet med singel kl, gjorde at 
kapp ikke var aktuelt her så jeg spilte liten 
hjerter til E for safe 10 stikk. 
 
Da viste nord meg hånden sin og jeg ble 
lang i maska da hun viste meg kl K. Jeg 
hadde inne 12 stikk i kontrakten ved å slip-
pe kl til D og ta hjerterfisken. Honnør til 
motspiller Turid!  

Terje Ingvaldsen 



KRA! 
Initialene til Kirsten Rita Arnesen passer 
godt til mixmakkeren – en utflyttet mos-
sekråke.  
 
Som kom med komplimenterende lyder etter 
at Kirsten hadde vist stor oversikt i motspillet 
under. 
Ø/Alle 
 

♠ D74 
♥ KD2 
♦ K52 
♣ D863 

 
♠ K863                      ♠ E10952 
♥ 98                           ♥ 763 
♦ Dkn1083                ♦ E9 
♣ 97                           ♣ 1052 
 

♠ kn 
♥ Ekn1054 
♦ 764 
♣ Ekkn4 

 
 
Øst             Syd             Vest            Nord 
p                 1 hj             p                 2 kl 
p                 3 kl             p                 4 hj 
p.r. 
 
Ruter dame var et naturlig utspill, og fikk be-
holde stikket. Ruter knekt fulgte, og syd la 
liten fra blindemann nok en gang. Og Kirsten 
kom inn på esset.  
 
Det krever litt is i magen å stole på at mak-
kers ruter knekt er lavinthal og viser sparinn-
komst, men Kirsten hade ingen problemer 
med å underspille spar ess!  
 
Spar konge og ny ruter gjorde ende på den 
kontrakten. Bra Kra! 
 

                                      Jon Sveindal 

En mester verdig! 
Ingen kan nekte for at NM-mix par ut-
viklet seg til å bli en triller til siste slutt.  
 
En tilsynelatende trygg ledelse ble svært 
så knapp for Kjell-Ove Helmersen og 
Sissel Sneve da de fikk –85 i nest siste 
runde.  
 
I siste runde skulle de ut mot gamle nor-
gesmestre, Åse Langeland og Sam Inge 
Høyland. Neste siste spill så slik ut: 
 
Giver Syd. Sone Øst-Vest 
 

♠ 954 
♥ K5 
♦ 8432 
♣ JT75 

 
♠ AKJ62           ♠ Q73 
♥ Q86               ♥ T97 
♦ KT                  ♦ AQJ976 
♣ KQ2              ♣ 4 
 

♠ T8 
♥ AJ432 
♦ 5 
♣ A9863 
 

Etter pass i syd sa Vest en spar og øst 
fire spar med pass rundt. Kjell Ove i nord 
skulle spille ut og tok en moden tenke-
pause mens en skokk av bakspillere fikk 
åndenød.  
 
Makker så også temmelig nervøs ut og 
mante vel til både de ene og det andre, til 
slutt falt valget på, ja nettopp hjerter 
konge.  
 
Fire stikk senere kunne en verdig mester 
notere 1 bet og alle tilhengerne kunne be-
gynne å puste igjen. 
 

Av Paul Bang 



Hvilken slem vil du spille? 
NM-Klubber 4 runde dukket dette spillet opp: 
Øst – Nord/Syd 
 

♠ 9 
♥ AKT87 
♦ AJT4 
♣ DJ6 

 
♠ AQT854                    ♠ K72 
♥ 652                            ♥ 943 
♦ 7                                ♦ Q982 
♣ 943                            ♣ T87 
 

♠ J63 
♥ DJ 
♦ K653 
♣ AK52 

På fire av syv bord nådde man slem, men i noe 
forskjellige farger. Aller uheldigst var de som 
kom i ”den beste” tilpassen, nemlig 6 ruter på 4-
4 tilpass. Den var umulig å vinne og ”de uheldi-
ge” gikk noe ufortjent 2 sonebeit. Bjørn Bentzen 
og Thomas Charlsen hadde det mest artistiske 
meldingsforløpet og var det eneste paret som 
nådde ”beste” kontrakten på ”dårligste” tilpas-
sen. 
 
S         V        N        Ø 
                                 p 
1kl      1sp      2hj      2sp 
p         p         3ru      p 
3hj      p         4kl      p 
4ru      p         6kl      p 
p         p 
 
I 6 spar kom spar ess ut, og da var det bare å 
stjele en spar i bordet og hente tolv stikk. 
 

Paul Bang 

Mot sensasjon i lagfinalen? 

Sveio leder etter fem kamper 
Fjorårsfinalist Sveio BK leder noe overraskende lagfinalen etter at fem av syv kamper er 
spilt. Det er også verd å merke seg at en av spillerne, Tone Torkelsen er eneste høne i lag-
finalekurven. De noe mer renommerte hanene på blant annet Heimdal ligger bak, og 
”bakkerst” ligger BAK1 og BAK2. 
 
Stillingen etter fem kam-
per: 
 
1. Sveio BK             88 
2. Heimdal              86 
3. Vikersund            83 
4. Sirius                    73 
5. Gjøvik og Vard.  72 
6. Mo                       67 
7. Bergen Ak 1        66 
8. Bergen AK 2       64 
 
Meget jevnt som vi ser, 
og det er også grunn til å 
legge merke til at Gjøvik 
og Vardal som ledet etter 
to kamper nå er kommet 
ned på jorden igjen. Det er formodentlig 
høydetreningen som ikke hjelper lenger... 

Tone Torkelsen er eneste dame i lagfinalen, 
og hun overnattet i tet. 



Full oversikt 
                                                         
                     K kn 7 6 5 4 
                     K 10 9 
                     E 10 
                     kn 10 
E 10 9 8                                           D 3 2 
E D 8 6                                            kn 2 
6 5                S/I                              K D 8 
9 4 3                                                E D 7 5 2 
                     - 
                     7 5 4 3 
                     kn 9 7 4 3 2 
                     K 8 6 
 
V                  N              Ø               S 
                                                        pass 
pass              1 sp           2 kl            pass 
2 NT             pass           3 NT         pass 
pass              pass 
 
Kløver knekt kom ut fra Nord til damen og kongen, 
og på kløver 6 la Vest liten så tieren tok med seg 
esset. Ny kløver til nieren satte opp fargen. Spar 10 
fra Vest, og Nord gikk opp med kongen. Han tok 
for ruter ess og spilte en ny ruter til bordets konge. 
Nå var stillingen: 
 
                     kn 7 6 5  
                     K 10 9 
                     - 
                     - 
E 10 9                                              D 3  
E D 8 6                                            kn 2 
-                                                       K  
-                                                       7 5  
                     - 
                     7 5 4 3 
                     kn 9 7  
                     - 
 
Nå sa vår helt i Vest til Nord: Jeg har litt dårlig med 
forbindelser, så jeg er nesten nødt til å spille på 
Vienna Coup! Hvis du har hjerter konge i tillegg til 
spar knekten, som jeg vet du har, blir du nå skvist 
sønder og sammen! 
 
Nord så litt mistroisk ut, og Vest spilte hjerter 2 til 
esset, spar til damen og på to kløvere og ruter 
konge forsvant tre hjertere fra Vest og Nord foldet 
sammen i en stille applaus. 
 
Hvem helten var, sier du? Jeg skulle ønske at jeg 
kunne si det var makker, men det var nok meg. 10 
stikk ga i alle fall +50. 
 

Tommy Sandsmark 
 

Dundee revisited 
 
                     E D kn 6 3 
                     9 7 
                     E 10 6 4 
                     D 9 
4                                                       9 7 
kn                                                     E D 10 6 5 4  2 
K kn 9 7 2    S/NS                           D 8 
kn 10 8 6 4 3                                     K 2 
                     K 10 8 5 2 
                     K 8 3 
                     5 3 
                     E 7 5 
 
Vest             Nord             Øst             Syd 
Tommy         Lemmet    Hans Jørgen    Johannes 
Sandsmark   Hætta      Bakke                Utsi 
                                                               1 sp 
2 NT             3 ru!         3 hj                   pass 
pass              4 sp          pass                   pass 
pass 
 
3 ruter fra unge Hætta var det ment som enten rutercue 
med spar eller ruterfarge, men det fantes ingen avtaler. 
 
Vest spilte ut hjerter knekt til Østs ess, og hjerter 10 
tilbake (ment som Lavinthal til kløver) tok med seg 
kongen og stjeling i Vest med den single spar 4. La-
vinthalsignalet var det litt vanskelig for Vest å tolke 
riktig, så han spilte ruter 7 tilbake. Utsi gikk opp med 
esset, og Øst visste ikke på dette tidspunkt at det kunne 
være viktig å avblokkere damen. Nå fulgte to runder 
trumf og hjertestjeling, og trumf tilbake til hånden: 
 
                     D  
                     - 
                     10 6 4 
                     D 9 
-                                                        -  
-                                                        D  6 5  
K kn 9          S/NS                           D 
kn 10 8                                             K 2 
                     K 8  
                     - 
                     5 
                     E 7 5 
 
Nå fulgte en sleip liten ruter fra Johannes, og dersom 
Vest legger lavt, vil Øst være innspilt på damen, og må 
spille hjerter til dobbeltrenons eller kløver inn I den 
kombinerte finessen.  
 
Men Vest hadd skjønt tegningen, gikk opp på ruter 
konge, som svelget makkerens dame 
(Krokodillecoupet), og spilte kløver knekt! 1 bet i 4 
spar ga hele 46,7 Monradpoeng. 
 

Tommy Sandsmark 



Får du ein sjanse, så må du ta vare 
på han! 
 
 
Vest/Alle 
 

♠ KQ5 
♥ T8763 
♦ AQ3 
♣ 94 

 
♠ T98743                   ♠ A6 
♥ 9                             ♥ KQ54 
♦ J95                         ♦ KT72 
♣ AK5                        ♣ 763 
 

♠ J2 
♥ AJ2 
♦ 864 
♣ QJT82 

 
V      N      Ø      S 
p      1hj    p      1nt 
p      p       p       
 
Min mix-makker, Nina Lien, starta med 
bridge i fjor haust. Ho melde seg på kurs i 
Førde og har spelt litt i klubb og ei turnering 
før vi reiste på denne festivalen. I dette spelet 
fekk ho sjansen når motparten gjorde feil, ein 
sjanse ho tok vel vare på. I mot 1nt vart utspe-
let spar som gjekk til dama i bordet og aust 
sitt ess. Ein ny spar gjekk fekk knekten i syd. 
Nina satsa no på begge hjarterhonnørane i 
aust og spelte liten hjarter til 10-eren i bordet. 
Denne vart stukke med dama i aust. Kløver 
kom attende herifrå til liten, konge og liten. 
Deretter følgde ny spar til bordets konge, på 
handa kasta Nina nå ruter. Kløver 9 fekk så gå 
frå bordet til esset i vest og no var det altså 
dags for motparten å gjere feil. Vest hadde 
nemleg fått det for seg at det var hjerterkont-
rakt vi spelte og ville ikkje spele spar til 
”dobbelrenons”! I stadenfor spelte ho ruter til 
Nina sitt ess som deretter fornøgd kunne følge 
planen sin og spele hjarter heim til knekten, ta 
for hjarter ess og kløverstikka og notere 8  

stikk og + 58 på spelet. Sjøl om motparten 
gjorde feil, var eg mektig imponert over 
Nina som satsa på at hjarteren sat som han 
gjorde. Så ingen skal kunne seie at ikkje dei 
heilt ferske kan finna gode poeng i eit spel. 
 
 
Innmeldt av Oddmund Midbø 
 
Mye vil ha mer 
 

♠ Kn 
♥ EKn1054 
♦ 764 
♣ EKKn4 

♠ E10952                    ♠ K863 
♥ 763                           ♥ 98 
♦ E9                                ♦ DKn1083 
♣ 1052                         ♣ 97 
                  ♠ D74 
                  ♥ KD2 
                    ♦ K52 
                  ♣ D863 
 
Spill nr. 68 (4)                 NM-mix 
Vest og alle 
 
Grådighet kan koste dyrt. Men det kan også gi 
någet ekstra, når det betaler seg. Det fikk mot-
standerne til ”griskingene” Marianne Harding og 
Jan Petter Svendsen erfare da forsøkte seg på 
3NT Nord-Syd i dette spillet: 
 
Jan Petter spilte spar to ut fra Vest til kongen og 
fikk treeren tilbake. Syd forsøkte seg med damen 
som ble stukket med esset. Vest tok også for spar 
ti, og han kan nå ta beten med fem sparstikk. 
Men; kan der være mer at hente mon tro?? 
 
Noe sånt tenkte Jan Petter Svendsen da han spilte 
en pitteliten spar tilbake til Mariannes sekser. 
Hun fortsatte lydig med ruter dame. Eneste sjan-
se til å klare kontrakten for Syd nå er at hun har 
spilt fra esset. Han forsøkte seg følgelig med 
kongen, og dett var dett. Taket ramlet ned og da 
man hadde ryddet opp i ruinene sto det bare tre 
stikk igjen til Nord-Syd. Seks bet ga ”ensam-
topp”. Men det hadde jo fem, fire, eller tre bet 
også gjort! 
 
Geir Gisnås 



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                                12 
Onsdag  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      1400      Singel 3                                         27 
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         15:00      19:00     NM par, 4. sesjon                         30 
Fredag   1/8         15:00      19:00     NM damer, 2. sesjon                    30 
Fredag   1/8         15:00      18:50     IMPs across the field 2,  
                                                         2. sesjon                                        30 
Fredag   1/8         15:00      1900      Singel 4                                        27 
Fredag   1/8         16:00      19:30     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.  


