FINALE
NM FOR KLUBBLAG
20-23 MAI 2004
VELKOMSTBULLETIN

Bridgesenteret Oslo
VELKOMMEN
Bridgesenteret ønsker dere alle velkommen til finalen i NM for klubblag 2004.
Det er en stor ære for oss å få arrangere dette mesterskapet. Bridgesenteret ble stiftet i 1999
og har siden den gang gradvis utvidet sine lokaler. Vi har nå nesten daglig spilling og
kursvirksomhet. Siden starten har vi blant annet arrangert 1 divisjon to ganger. Det er derimot
noe helt spesielt å få ønske velkommen til et NM for klubblag!
Finalelagene har slitt seg gjennom et nåløye som for mange er det trangeste blant norgesmesterskapene. 344 lag fra 189 klubber startet cup spillet i oktober, nå er det 8 lag igjen som
kjemper om medaljene. Blant finalistene har vi alt fra de mest rutinerte landslagspillere til de
som er i sin første finale.
Mange mener lag finalen er den morsomste og gjeveste av alle norgesmesterskapene. Vi
håper denne oppfatningen gjelder også etter dette mesterskapet.
Nytt av året er at vi ikke har eget RAMA, men vil overføre ramakampene på Bridge Base
Online, som er et online nettsted for bridge. Hvilke kamper som skal vises bestemmer vi
fortløpende.
Da vil jeg til slutt ønske alle spillerne lykke til med årets norgesmesterskap.

Finn Brandsnes
Bridgesenteret
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PROGRAM
Runde 1
Torsdag 11.15-16.00
1 BK Grand - Heimdal BK 1
2 Bodø BK Lyn - Mo BK
3 Heimdal BK 3 - Vikersund BK
4 Sortland BK - OBK/Kløverknekt

Runde 2
Torsdag 17.00 – 21.45
1 Mo BK - Heimdal BK 3
2 Heimdal BK 1 - Bodø BK Lyn
3 Sortland BK - BK Grand
4 OBK/Kløverknekt - Vikersund BK

Runde 3
Fredag 10.00 – 14.45
1 Bodø BK Lyn - Sortland BK
2 Heimdal BK 3 - Heimdal BK 1
3 Vikersund BK - Mo BK
4 BK Grand - OBK/Kløverknekt

Runde 4
Fredag 15.45 – 20.30
1 Heimdal BK 1 - Vikersund BK
2 Sortland BK - Heimdal BK 3
3 BK Grand - Bodø BK Lyn
4 OBK/Kløverknekt - Mo BK

Runde 5
Lørdag 10.00 – 14.45
1 Heimdal BK 3 - BK Grand
2 Vikersund BK - Sortland BK
3 Mo BK - Heimdal BK 1
4 Bodø BK Lyn - OBK/Kløverknekt
Runde 6
Lørdag 15.45 – 20.30
1 Sortland BK - Mo BK
2 BK Grand - Vikersund BK
3 Bodø BK Lyn - Heimdal BK 3
4 OBK/Kløverknekt - Heimdal BK 1

Runde 7
Søndag 10.00 – 14.45
1 Vikersund BK - Bodø BK Lyn
2 Mo BK - BK Grand
3 Heimdal BK 1 - Sortland BK
4 Heimdal BK 3 - OBK/Kløverknekt

Premieutdeling

15.15
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PRESENTASJON AV FINALELAGENE
De forskjellige finalelag ble selv bedt om å gi en kort presentasjon av spillerne:
BK GRAND
Geir Engebretsen
45 år, entreprenør innen maling og gulvlegging
Deltatt i flere parfinaler med 4.pl (2002) som beste resultat
2.pl NM mix (2000) og 3.pl NM mixlag (2001)
Vunnet alle store parturneringer på Vestlandet
Espen Kvam
35 år, IT-rådgiver
Norgesmester for par (1998) og 2.pl NM Par (1999)
2 tidligere finaler i NM lag; 3.pl (1999) og 5.pl (2001)
3.pl i SM 1.div (2001)
2.pl Junior-VM for lag (1993)
Terje Lie
40år, jobber sammen med Geir
Norgesmester for par (1998), 2.pl NM par (1999) og 4.pl (2002)
3.pl i NM lag (1999) og 5.pl (2001)
3.pl i SM 1.div (2001) og 2.pl (2004)
Lars-Ove Remvik
44 år. Konferanse-/kursvert ved Scandic Hotel Ålesund
Har spilt 6 sesonger i 2. divisjon og deltatt i 1 lagfinale og 2 parfinaler tidligere.
Hallgeir Hartvigsen
39 år, Innkjøpssjef
Har spilt 7 sesonger i 2. divisjon og deltatt i 1 lagfinale og 1 parfinale tidligere.
OBK / KLØVERKNEKT
Laget er på en mann nær identisk med Oslo 4 som klorer seg fast i 2.div.
For 4 av spillerne er det premiere for finalespill i NM Klubber, og en rekord vi har satt i årets
utgave av NM Klubber allerede er at vi ikke har arrangert en eneste hjemmekamp! Da passer
det jo greit at finalen er på hjemmebane.
Den som trekker opp snittalderen for laget er nestor og stormester Arve Farstad som jobber i
Aetat.
Han spilte konkurransebridge før noen av oss andre på laget var påtenkt, så pokalskapet har
rukket å bli velfylt. Parmester i 1976 er vel rangert høyest, og han er kvalifisert til NM Par i år
igjen.
Martin Andresen, 27 år.
Norges midtbanestrateg og kaptein på fotballandslaget, Blackburn og Stabæk er siste kjente
opphold.
Bridge har etter hvert blitt motvekten til fotball og han har (stort sett) sammen med Arve
flere gode resultater. Har bl.a. nådd finalen i USA's mest prestisjefylte turnering Blue Ribbon
Pairs 2003.
Maja Rom Anjer, 32 år.
Utdannet fysiker & sivilbibliotekar, ansatt som webutvikler for De norske Bokklubbene.
Arbeider primært med internettbokhandelen mao. Har sølv og bronse fra NM-damer, bronse
fra NM mix-lag. Medlem av den eksklusive damebridgeklubben Lakk & Lær.
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Håvard Heimset Larsen, 28 år.
Utdannet sivilingeniør, numerikk fra NTNU, jobber i Telenor Nordic Mobile som Utvikler.
Sterk bidragsyter til at Studentenes BK fortsatt lever i beste velgående.
Christoffer Abel Arntzen, 30 år.
Utdannet sivilingeniør, telematikk fra NTNU, jobber i NetCom med mobile
internettløsninger.
Kort karriere på juniorlandslaget som 18-åring, og ellers noen premier fra NM Jr. og NM
Mix.
Har holdt flere bridgekurs for studenter i både Trondheim og Oslo. Relativt systeminteressert
og lei
av at bridgespillende nordmenn flest sitter fastlimt til 15-17 NT og 5kort spar.
Svend Odin Spillum Svendsen, 31 år.
Dannet, ung mann som for tiden er litt usikker på hva han arbeider med, livnærer seg i
mellomtiden med diverse spilling på Internett. Parmester i 2001, og ellers mange gode
plasseringer i turneringer i inn - og utland.
En albueskade har satt stopper for en lovende karriere som backgammonproff.
MO BK
Frank Bogen: 43 år, spiller sin 2. lagfinale, skal spille sin 7. parfinale, 3 år i 1.div ,veldig
mange år i 2.div.
Øystein Hangås: 52 år, spiller sin 2. lagfinale , skal spille sin 6. parfinale, 3 år i 1. div, mange
år i 2.div
Bengt Gøran Olofsson: 44 år, spilt 15 parfinaler (2,plass) og 6 lagfinaler (3. plass) i Sverige.
Spillt 3 år i 1. div i Norge.
Svein Gunnar Karlberg: 36 år, 7 parfinaler, 3 lagfinaler, 2 år i 1. div
Trond Eriksen: 46 år, 4 parfinaler, 6 lagfinaler, 3 år i 1.div.
Bjørnar Småli: 57 år, 3 parfinaler, spiller sin andre lagfinale, 3 år i 1.div.
SORTLAND BK
Håkon-Arild Bergsrud.
60 år, gift med Wenche og arbeider til daglig som klinikksjef ved tannhelsetjenesten på
Sortland. Har tolv km for lag og tre i par. Deltatt i seks parfinaler og har totalt ti sesonger i 2.
divisjon.
Olav Ellingsen
39 år og gift med Linda. Arbeider som daglig leder ved Berg Hansen Reisebyrå på Sortland.
Vunnet åtte km lag og ett i par, deltatt i to parfinaler og fire sesonger i 2. divisjon. Har en
andreplass i NM junior fra 1983.
Pål Fondevik
48 år og jobber som IKT leder ved Stokmarknes sykehus, gift med Berit. Har ni km lag og tre
i par, deltatt i tre parfinaler, spilt tre sesonger i 2. divisjon.
Sigve Smørdal
36 år, samboer med Dagny og jobber som skiftleder ved Nordlaks Produkter. Har i alt ni KM i
lag og tre i par, har deltatt i fire parfinaler. Spilt tre sesonger i 2. divisjon. Har også to
juniorfinaler med en tredjeplass som beste.
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HEIMDAL 1
Laget er identisk med årets seriemestere. Per Erik Austberg og Jon Egil Furunes er tatt ut på
det noske landslaget til årets europamesterskap i Malmø, mens resten av laget har tatt en
pause fra landslaget inntil videre ;
Tor Helness, 46 år, gift med Gunn, 3 barn.
Tor har spilt på landslaget nesten sammenhengende i over 20 år. Blant hans
beste prestasjoner der må nevnes 1 sølvmedalje og 3 bronsemedaljer i EM lag, 1
bronsemedalje i bridge-OL (1980!) og ikke minst 2 sølvmedaljer og 1 bronsemedalje i VM
lag. Tor har klart å sanke flere enn 20 norske mesterskap (inkludert seriemesterskapet).
Av yrke er Tor aksjemegler.
Geir Helgemo, 34 år.
Geir har vunnet 5 NM-gull for par, og 3 for lag. I tillegg har han vunnet seriemesterskapet
rekke ganger.
Internasjonalt har han vunnet VM for singel og VM juniorpar, i tillegg til en rekke andre
prestisjetunge turneringer. Han har vært en nøkkelmann for det norske landslaget i mange år,
med sølv i EM (2001) og VM (93 og 2001 ) som beste resultat.
Geir er profesjonell bridgespiller.
Glenn Grøtheim, 44 år, gift og har 2 barn.
Utvikler og utgiver av Relepresisjon eller ”The Viking Precision Club” som den engelske
utgaven heter (nettadresse: www.vikingclub.net). De viktigste resultatene:
EM: Sølv i 2001 og bronse i 97,93 og 87
VM: Sølv i 2001 og 93 og bronse i 97
Norske mesterskap: 12, inklusive 9 seriemesterskap.
Annet: Han har i de senere år sammen med Terje etablert seg på et av de amerikanske lagene
og spiller fast i de amerikanske mesterskapene. De kom til semifinalen i det siste
mesterskapet.
Jobber med handel mot den nordiske kraftbørsen, Nord Pool.
Terje Aa, 42 år, gift og har 2 barn.
Av resultater nevnes;
EM: Sølv i 2001 og bronse i 97 og 93
VM: Sølv i 2001 og 93 og bronse i 97
Norske mesterskap: 12, inklusive 9 seriemesterskap.
Jobber i Postverket med ambisjon om en profesjonell bridgekarriere.
Jon-Egil Furunes, 46 år, gift med Trine, 2 barn.
Jon-Egil fikk sin landslagsdebut med Tor, i en alder av 41 år i 1999, med en
bronsemedalje i EM lag.
Deretter har det blitt 4. plass i VM lag, 5. plass i bridge-OL og 4. plass
i demonstrasjonsgren
i Salt Lake City. Av norske mesterskap har Jon-Egil 5 stykker inkludert
seriemesterskap.
Han jobber innen utvikling av software.
Per Erik Austberg, 35 år, nybakt pappa, gutt på 4 uker og en datter på 9 år.
Han debuterte på det norske landslaget i VM på Bermuda i 2000 sammen med Geir. Det endte
med fjerdeplass, og han har siden den gang spilt OL i Mastricht og Salt Lake City.
Per Erik har vunnet 2 NM-par og 2 NM-lag, i tillegg til 4 seriemesterskap. Han er utdannet
siviløkonom og daglig leder i Alpha AS som blant annet driver med regnskap og
bedriftsutvikling.
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VIKERSUND
Allard Lars Ø.
: 39år. Datakonsulent 586 mp. 5 parfinaler( nr. 2 som best) 2 lagfinaler
1996 og 2003. Sølv monrad lag 2002.
Evjen Sigurd
: 34år. Kundekonsulent. 480 mp. 9 parfinaler( nr. 21 som best) 1
lagfinale 2003. 6 i NM-Mix 2000. Vunnet Sølandet Mester par.
Jensen Håvard
: 38år. Sagslusk 749 mp. 5 parfinaler(nr. 2 som best)
1 lagfinale
2003. Sølv monrad lag 2002.
Smith Vidar
: 42år Vaktmester. 1336 mp. 10 parfinaler( nr 5 som best) 2 lagfinaler
1996 og 2003. Sølv monrad lag 2002.
Vunnet 13 to eller tre dagers Forbundsturneringer.

HEIMDAL 3
Heimdal 3 har ikke levert sin CV til bulletinen, redaktøren kommer derfor med en kort
rapport om spillerne.
For å advare dere andre, Nidaros 3 er etter min mening det mest kreative finalelaget.
Kreativitet kombinert med gode ferdigheter gjør at jeg mener de er den største utfordreren til
Heimdal 1.
Selv om dette er et av finalens absolutt yngste lag har spillerne mye rutine. Alle har flere
sesonger i enten første eller annen divisjon, og samtlige har spilt lagfinalen tidligere.
Børre Lund: Oppfant den geniale konvensjonen ”BØRRES TO KLØVER” som enten er
halve stokken eller ingenting. Børre har 1400 MP, og har vunnet de fleste store turneringer i
Norge.
Aksel Hornslien spiller i 2. divisjon. Av senere prestasjoner kan nevnes seier i Bergen
Akademisk storturnering i 2002 (sammen med Børre). Han har 313 MP (registrerte !)
Jørgen Molberg har også mange gode prestasjoner. Tidligere juniorlandslagsspiller, og han
har vunnet flere store turneringer i inn og utland. At han bare står registrert med 659 MP må
skyldes en forglemmelse!
Bjørn Morten Mathisen, 2 divisjon spiller med en drøss gode plasseringer. Har 1075 MP.
Rune Brattgjerd. Tross sine 313 MP er han lagets ”proff”. Begynte sin bridgekarriere med
Per Egil Austberg på slutten av 90-tallet.
Christer Kristoffersen, en av lagets store kunstnere. Utrolig kreativ spiller som alltid leter
etter skviser jeg knapt kjenner navnet på....Han har 768 MP og av senere prestasjoner kan
nevnes seier i årets mesterpulje under Olrud påsken.

BODØ BK LYN
Espen Larsen - Lærer. 39 år. Seier i Junior NM i 1989. NM-finaler for
klubber og dobbeltfinalist allerede i 1990 med Jørn Åselid. Avdelingsvinner
2. divisjon 2002 og i 1. divisjon med Nord-Østerdal i 2 sesonger.
Stein Ivar Lekang - Lærer. 44 år. NM-klubber og 3. plass 2001, Vinner 2.
divisjon 2003, 1. divisjon med Salten nr. 6 2004
Jørn Åselid - Heismontør. 34 år. NM klubblag og dobbelfinalist allerede i
1990, 20 år gammel. Juniorlandslaget i EM 1994 og Nordisk Mester for junior
i 1995. 3. plass NM klubber i 2001. Avdelingsvinner 2. divisjon i 2003, 6.
plass i årets 1. divisjon. Kvalifisert for parfinalen også i år.
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Jan Muri - Sivilingeniør. 51 år. RBK-spiller i fotball fra 70-tallet. 2.
divisjonsvinner i 2003. 6. plass i årets 1. divisjon. NM finalist for par
fra Stavanger i år. Spiller til vanlig med Paul Bang i Stavanger. Spilte på
Bodøs finalelag også i 1990.
Tarjei Eck Hansen - Regionsjef ISS. 50 år. Bridgeforfatter. Finale-grossist
fra 70-tallet i studietiden i Trondheim. NM-finale for klubber i 1990 og
NM-finalist med Norvag, Bodø i 2001 og 3. plass. Avdelingsvinner 2.
divisjon 2003 og 6. plass i årets 1. divisjon. NM finalist for par med Jørn
Åselid senere i år.

RICA-PRISEN
Det vil etter NM for Klubblag bli delt ut Rica-pris for beste spill/motspill/melding samt pris
til den som har skrevet om spillet. For å komme i betrakting må spillet leveres inn til
bulletinen. Dette er statuttene for Rica-prisen:

Statutter
1. Rica-prisen utdeles i forbindelse med NM-finalene for par og klubblag.
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 framheving 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 i regelen
ikke i betraktning. Juryen kan imidlertid i spesielle tilfeller fravike dette. 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 (om ønskelig)
* NBPs leder eller den han/hun bemyndiger
* En representant oppnevnt av NBF
7. 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.
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REGLEMENT
Reglement for finalen
1.

I finalen gis det adgang til å stille med seks spillere, men maksimum én tidligere
utslått spiller fra et lag innen samme klubb kan delta. For å oppnå tittel og
premie må minst fem halvrunder være spilt når det er åtte lag i finalen. Ved 10
lag kreves seks spilte halvrunder.

2.

De deltagende lag spiller alle mot alle i kamper à 32 spill.
Førstnevnte lag i kampoppstillingen betegnes som arrangør og sitter NS i åpent
rom og ØV i lukket rom. I første halvrunde skal lagleder for gjestende lag levere
plassering av spillerne (på utlevert line-up skjema) til sekretariatet senest 30
minutter før kampstart. Lagleder for arrangerende lag skal levere sin plassering
av spillerne senest 25 minutter før kampstart. For annen halvrunde skal lagleder
for arrangerende lag levere sin plassering av spillerne senest 10 minutter før
runden starter, og lagleder for gjestende lag senest 5 minutter før runden
starter. I annen halvrunde blir arrangerende lags spillere sittende i ro, mens
gjestende lags spillere bytter plass.
Bytte av makker betyr et nytt par. Når arrangerende lag har utpekt sine spillere
for annen halvrunde, skal gjestende lag plassere sine spillere slik at ikke noe
par spiller mot et par de allerede har møtt.

3.

Under en kamp har spillerne ikke lov til å forlate det rom de spiller i, unntatt etter
tillatelse av turneringsleder; eller, i lukket rom, i følge med en av turneringslederens representanter. Spillere har ikke anledning til å bakspille eget
lag. Kun TL og arrangørens representant(er) har adgang til lukket rom.

4.

Det brukes meldebokser.

5.

Det brukes alert og stopp.

6.

NBFs systemkort skal brukes.

7.

Samtlige spill er datagitt.

8.

Lagleder for arrangerende lag må sørge for at kampresultatet, kvittert av begge
laglederne, leveres til turneringsleder senest 10 minutter etter avsluttet runde.
Uregelmessigheter med innleveringen kan medføre straff. Hvis gjestende lags
lagleder ikke er til stede leveres listene innen fristen uten hans underskrift.

9.

Tid for halvrunde er 135 minutter, medregnet tid for utregning. Lag som møter
for sent eller forsinker turneringen, vil ved første gangs forseelse bli tildelt
advarsel. Ved senere overskridelser vil laget eller lagene bli trukket ½ VP pr.
påbegynt 5 minutter. Ved påstand om sent spill av motstander må
turneringsleder tilkalles og gjøres oppmerksom på forholdet.

8

10.

Forekommer det uregelmessigheter ved bordene skal turneringsleder straks
tilkalles. Turneringslederens avgjørelse kan innankes for det oppnevnte
appellutvalg, som avgjør appellen med bindende virkning. Slik anke leveres
skriftlig til turneringslederen innen 30 minutter etter at kampen er ferdigspilt. En
appell vil ikke bli prøvet med mindre kapteinen er enig i appellen, og den skal
være undertegnet av lagets spillere (minst tre - én fraværende spiller skal
betraktes som enig). Appellgebyr på kr. 100 skal innbetales.

11.

Forekommer det feil i utregningen, må deltagerne straks gjøre turneringslederen
oppmerksom på dette. Feil vil bli rettet, hvis protest innleveres senest 1 time
etter at sluttresultatet for kampen ble offentliggjort. Forekommer det vridd spill i
noen kamp, blir spillet annullert og vinnerpoeng beregnes etter pkt. 2.6.4.

12.

Kampens utfall avgjøres ved hjelp av Internasjonale Match-poeng (IMP - se pkt.
2.6.2.) og vinnerpoeng (VP - se pkt. 2.6.3.).

13.

Står to eller flere lag likt i vinnerpoeng, vinner det lag som har størst kvotient
(antall IMP vunnet, dividert med antall IMP tapt).

14.

Det blir benyttet RAMA. Kamper bestemmes av TL.

15.

Alle systemer er tillatt. For kamper hvor ett eller flere par spiller sterkt kunstige
systemer, gjelder følgende:
A Lag der minst ett av parene benytter et sterkt kunstig system:
a) Er alltid bortelag, men har fortsatt hjemmelagets plikter.
b) Må plassere sine spillere først i begge halvrunder.
c) Hvis ett par i et lag benytter et sterkt kunstig system, kan motparten
velge å benytte samme par i begge halvrunder mot slike par. Dersom
begge lag har par som benytter sterkt kunstige systemer, følges de
vanlige regler for hjemme- og bortekamp.
B Ethvert lovlig forsvar mot sterkt kunstige systemer godtas, også forsvarsmeldinger som innebærer spesielle forsvarsmeldinger i spesielle
soneforhold.
Forsvarssystemet skal foreligge skriftlig.
Frist for fremleggelse er som for line-up. Når et par har deklarert et sterkt
kunstig system, kan åpningsmeldingene ikke endres som et "forsvar mot
forsvaret", men de har rett til å avtale forsvar mot forsvaret.

C

16.

Når to sterkt kunstige systemer møtes, tillates ingen å endre sine åpningsmeldinger.
Alle fire spillere tillates å ha forsvarssystemet til disposisjon under meldings
forløp og spill.

For øvrig spilles etter internasjonale lover for turneringsbridge, offisiell utgave
1997.
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