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Finale NM-klubblag 2005
Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai

Arrangør: Ski Bridgeklubb

Førde først ut av stadion på Ski.
Geir Angedal smilte bredt da jeg dro ham ut av åpent rom ved kampstart torsdag morgen. På spørsmål
om hvordan det var å lede NM-lag, kom det beskjedent at han nok kun var en 5. mann på laget. Selv
var han slått ut i 3. runde, men fikk Skitur likevel da kammeratene hans kvalifiserte seg.
Stemningen hadde vært på
topp etter kampen i går. I
munter samtale lurte de på
når Sunndalsøra fikk
merke kjøret, slik at de
kunne sette inn rykket og
dra ifra. Lagkammeratene
syntes ikke de hadde spilt
spesielt godt, ingen
toppkamp fra deres side.
Men det ene paret – Geir
Hoff og Geir Hjelmeland –
leder Butleren på 62 foran
Tundal-Ekren på 59, og det
virker overbevisende.

Geir Angedal – meget fornøyd reserve på Førdelaget

Noe av forklaringen ligger kanskje i den svarte starten for hjemmelaget. Som passasjer i bilen hjem
etter kampen, gikk diskusjonen på et dramatisk svingspill, hvor 6 spar ble løftet til 7 spar - med en beit
som resultat. Dyrt i lagkamp, og etter mine erfaringer handlet dette om ett av de klassiske problemene
i bridgen; Hvem er kaptein i meldingsforløpet?
Vi ønsker begge lag lykke til nå når de møter folk med gode stavtak i bridgeløypa!
OHj

Skiprofil
”Midsem, Baltzer Anton (1867-1947), skolemann, f. i Kråkstad, 1921-37 rektor i Ålesund.
Utga flere lærebøker i tysk, bygd på den direkte metode. Lærer i språkmetodikk ved Det
pedagogiske seminar 1913-21. Kjent bridgeekspert, forfatter av bøker om bridge. Ble 1931
verdensmester i dette spillet.”
Ovenstående er hentet fra Gyldendals store konversasjonsleksikon fra 1965. Kråkstad ligger i
utkanten av Ski sentrum så vi adopterer ham som Skispiller. Men om han praktiserte datidens
whist eller auksjonsbridge i en klubb på sitt hjemsted, er ukjent. A. Midsem, som var hans
forfattertittel, er vel til nå Norges mest produktive bridgeforfatter. Og jeg gjengir referater fra
bøkene i originalspråket. Midsem var en språklig stilist, det er nesten noe av Hamsun over den
– så nyt beskrivelsene.
Historikk
Midsem fikk stor omtale i jubileumstidskriftet til NBF 1932-1982. William B. Herseth skriver
at Midsem var Morgenbladets første bridgeredaktør og rektor Midsem var den mest trofaste
og innsiktsfulle Culbertsonianer vårt land har fostret., ” ja han kjente faktisk Culbertsons
system bedre (!) enn Ely himself, hvor utrolig det enn kan høres. Det ble nemlig litt av en
sensasjon da Midsem - svart på hvitt – dokumenterte Culbertson på et bestemt tidspunkt tok
direkte feil av sitt system! Forklaringen?? Ganske enkelt at Culbertsons system ikke var noe
”enmannnsverk” av Ely selv, men resultatet av et teamwork hvor bl. a Josephine Culbertson
og New York Times bridgeredaktør Albert H. Morehead spilte fremtredende roller.
Culbertson hadde – viste det seg – faktisk glemt en av Moreheads nyskapninger innen
systemet. Men Midsem ”arresterte” bridgekongen, for det var ikke noe i Culbertsons system
som han ikke kunne!”
I sin spalte tok han opp spillets teori og finesser til grundig behandling, han hadde en evne til
å analysere spillene og gjøre poengene lysende klart for leseren. Han gjorde bridgen
alminnelig kjent og bidro sterkt til dens sterke vekst i denne perioden, skriver Herseth. Og vi
må huske på at andre systemer – f eks Vienna – var mer brukt på den tiden. Ved siden av sin
”misjonering” av Culbertsons system var nok hans kåserier om andre sider ved bridgen like
viktig. Jeg gjengir noen utdrag fra hans Bridgekåsererier fra 1934 hvor tidskoloritten ved
overgangen fra auksjonsbridge til kontraktbridgen kommer tydelig fram:
I den siste tiden er det foregått intet mindre enn et gjennombrudd på bridgens område: Fra å
være en vesentlig privat adspredelse, riktignok meget yndet og meget utbredt, er bridgen blitt
en offentlig anerkjent åndens idrett, jevnstilt med de store fysiske; skøite- og skisport, tennis,
fotball og boksing. Den har følgelig fått internasjonale lover, som anerkjennes overalt – selv
om man kan være uenig i en og annen detalj – og som derfor alle spillere snarest mulig bør
sette seg inn i. Med ett slag er da alle lokale former og uvaner feiet vekk – et avgjørende
fremskritt.
Og bridgesporten har fått en fast og omfattende organisasjon; de talløse klubber og
enkeltpersoner er forenet i i nasjonale forbund verden over; Norge har også sitt, og alle
interesserte må selvsagt bli medlemmer. Disse nasjonale forbund har igjen dannet den
internasjonale liga (i Holland 1932), denne omfatter foreløpig kun de europeiske land; men
også store amerikanske foreninger har sluttet sig sammen i et felles forbund.
70 år etterpå kan en vel reflektere om åndens idrett står noe særlig sterkere nå enn den gang i
forhold til det å bli akseptert som sportsutøvelse. Men antagelig var bridgens utvikling
kanskje i sin viktigste utvikling noen gang og alt det nye ga stor optimisme for utviklingen og
førte til etablering av sosiale muligheter for alle lag av befolkningen. Og TV’n var ikke
oppfunnet.

Pål Fondevik fra Sortland
syntes iallfall at Pizzaen var
god!

Anne Lene Johnsen – Proff
BBO-kommentator

Kåre K – semiproff BBOkommentator!

Lensmannen kjører safe som Ramakommentator!

Board 31
Dealer: South
Vul: N-S
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All pass

Rasmussen og Korsaksel klarte her å stoppe fint i 2 NT med
25 HP :) Utspill var liten hjerter fra Tundal. Etter 3 runder hjerter er
blindemann inne på A. Nå kom liten kløver til K, og nok en kløver mot
D isteden for å satse på sparen 3-3 :) Dette ble eneste måten å vinne
kontrakten slik som kortene sitter. Inne på kløver A spilte Ekren spar J.
Korsaksel hadde nå 8 stikk med å spille kløver mot 9eren etter 3 runder
spar. Bra og uredd spilleføring av Korsaksel.
Innsendt av Raymond Frivåg

Heimdal brakk staven på Ski.
Prøysen har sagt noe om Hamar og slakt, og muligens var det slik brødrene Eide og lagkammerater
følte det utover i toppkampen mot Heimdal. Noe slukkøret satt de og hørte på når Ramasjef Tommy
deklarerte om ungdommelig overmot når de små dobbeltskårene rant inn som en stor å. Mor Jette, som
medfølende tilskuer til kampen som ble overført på BBO, var nok en god mor å ha på hjemturen til
Askim seint på kvelden.
De fikk nok ikke vist sitt beste –
uheldig kamp fra deres side,
forsvarte Ulf Tundal dem i et
kort intervju på morrakvisten.
Han satt på rasteplassen i dette
bridgens 5-milløp. Jeg var litt
nysgjerrig på denne tidligere
landslagsspilleren som nå har
dukket opp igjen som troll av
eske. Ulf forteller at han var på
landslaget og på toppen i 87-89,
og fikk en noe bitter tredjeplass i
EM, hvor det i innbyrdes oppgjør
mot England manglet kun 1 imp
på å komme til Bermuda Bowl
(verdensmesterskapet for lag).
Nå har han i halvannet år jobbet
Comeback av Ulf Tundal
med system – Relepresisjon sammen med Bjørn Olav Ekren. Mye kunstige meldinger og masse overføringsvarianter for å få
kontrakten på riktig hånd a la italienerne. De bruker BBO som treningsarena, fordi de her kan
manipulere kortene mht styrke og fordelinger, en metode han anbefaler for god trening. Spesielt
gunstig når makker bor i Bergen!
Kampen i går var kun håndverk. Godt gjennomført, men ingen spektakulære avisspill. Om han satser
igjen? Nei, det kreves for mye. Ulf ble borte fordi han begynte på Dr. Ing. studiet i fysikalsk
metallurgi ved NTNU og jobbet 1 år ved Sintef etterp. Nå er han forsker ved Hydro Aluminium på
Sunndalsøra. Familie og jobb krever sitt. I år har han kun spilt 1. divisjon og rundekamper. Det virker
som om han har det med bridge som med sykling, har du lært det en gang så ---På spørsmål om norsk bridge er i en nedgangsfase, så nøler han noe med svaret. Det virker som
toppene nå er noe mette, sier han, de er ikke på hugget slik som før. Men i toppform er ingenandre
bedre heller, sier han. Men spill til Ricaprisen fikk jeg ikke ---- det er tørke på spill i presserommet,
så bare kom med en papirlapp. Vi skriver det inn på PC.
OHj
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Jeg får nok
ikke delta i
NM for
bridgespillere
i Ski. Jeg
kommer til
kort!
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