Bulletin nr. 5

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

Arrangør: Ski Bridgeklubb

Olav Ellingsen, Sortland
hadde ett godt spill mot Moss.

Spill 2
Dealer: South
Vul: N-S
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3. 2 ganger ruter ut og deretter ruter til det som Røren
vet er til dobbeltrenons. Spillefører trumfet på
bordet og kastet kløver 10 på hånda. Spillefører
antok, som riktig var, at Nyborg satt med
sparlengden. Nå kom liten spar til knekt og ess.
Hjerterreturen ble sluppet til hånden. Nå kom “the
key play” - liten spar til åtteren! Kontrakten stod
fordi Ellingsen stolte på at han spilte mot gode
spillere.
Innsendt av Roger Kristiansen

Skiprofil
Rolf J. Olsen, populært kalt ”Joffen” blant spillerne da han som generalsekretær i NBF styrte
forbundskontoret med effektiv og myndig hånd. Noen oppfattet nok hans direkte tale som et
utslag av liten serviceinnstilling, men dilldall var noe han fort avfeiet. Som makker fikk jeg
høre det når mine resonnementer hadde ført meg ut på de store vidder og det kom en blunder i
spilleføring eller motspill. Men i motsetning til andre makkere kom han raskt med replikken;
”Vel, verden går videre”. Og tilgivelsen førte til skjerpelse i spillet.
Rolf J. var Skigutt og kombinerte klubbkvelden med besøk hos sin gamle far, som fortsatt
bodde i Ski. Vårt makkerskap var ”dirigert” av Arild Torp med tanke på spilling i 1. divisjon,
og Rolf J. fikk streng beskjed av Arild om å lære seg Blue Club i løpet av sommerferien fordi undertegnede ikke kunne spille andre systemer! Det ble en god start med seier i Moss
BK’s jubileumsturnering hvor generalsektretæren demonstrerte at han kunne føre kortene like
bra som han administrerte kontoret (referert i Østlandets Blad):
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Rolf J. fikk i kontrakten 3 NT hjerter 10 i utspill. Utspillet ble stukket med damen, og
sparfargen måtte undersøkes, og en spar ble spilt til kongen og en ny mot bordet i den hensikt
å ta en finesse. Da Vest viste renons andre gangen og la en kløver, stakk Syd opp med
blindemanns ess for å gå over til hjerterfargen. Rolf J. Spilte seg inn på kløver ess og fortsatte
med den markerte finessen med åtteren. Så kom hjerter damen, som Vest stakk med esset.
Vest så ingen grunn til eventuelt å åpne ruterfargen for Syd, så han fortsatte hjerterspillet.
Stillingen er da:
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Rolf J. fortsatte nå, med full oversikt over hvordan motpartens fordeling var, med ruter til
kongen og nok en ruter mot hånden. Øst stakk med ruter knekt, som han fikk beholde for!
Han kunne ta for spar dame (Syd kastet kløver), men måtte gi blindemann stikk for spar knekt
eller, som han gjorde, spilte ruter til syds saks. 10 stikk ga en god score.

Så et spill referert av grand old Arne Hofstad i Adresseavisen (referert ordrett:
Vi er i finalen i NM-lag i Bergen. Dette spillet fra kampen mellom Kverneland og Ski BK falt
i RAMA-publikums smak:
♠KD62
♥ K Kn 7 6 3
♦74
♣10 9
♠ 10 3
♥D854
♦ E Kn 10 8 6
♣ K Kn

♠ E kn 8 7 5 4
♥ 10 9
♦D953
♣8
♠9
♥E2
♦K2
♣ED76432

Da spillet kom på skjermen fikk vi vite at Ski i lukket rom hadde stoppet i fire kløver i Syd.
Motspillet hadde gått perfekt. Spar ut til Østs ess og skift til ruter ga forsvaret de tre første
stikkene. Hvorefter trumfkongen i tidens fylde ga beten.
I RAMA kom kvernelands Paul Bang helt i fem kløver. Men her var ikke motspillet like godt,
eller heldig hvis De vil være høflig. (Antihelten i Vest sier takk for siste bemerkning).
Vest startet med ruteresset, Øst regnet med at det var fra E-K (Nei! Se kommentar senere), og
la styrke fra damen. Hvorpå Vest spilte en ruter til.
Mange forståsegpåere i Bergen har diskutert hva som er spillerens beste sjanse efter denne
starten. De fleste mener at han nu skal toppe hjerter. Og når damen ikke stuper, skal han prøve
trumfsaksen.
Dette kan være ”beste” spilleplan så mye det vil, det fører iallfall til bet. Men
Paul Bang vant sin utgang i strid med ekspertisens oppfatning. Han la ned trumfesset.
Og da kongen ikke var så vennlig å stupe, fortsatte han med tre ganger hjerter med
finesse og parkerte spartaperen på den tredje
Og dermed kom han i avisen.
Etter kampen, noe gram i hu etter å ha dyttet på en utgang, spurte jeg forsiktig
generalsekretæren om han ikke kunne lagt ruter 9 og fortalt om sparesset. Jeg fikk et kontant
svar: ”Du satt og grukket så lenge før utspillet at jeg skjønte du hadde problemer. Derfor var
jeg forpliktet til å legge styrke fra damen”! Hvis alle bridgespillere hadde like stor etikk i sitt
spill som fhv generalsekretær, så kunne vi kanskje også kalt bridgen et edelt spill.
Olav Hjerkinn

Hva blir neste meldng???

BBO-bordet Åpent rom
Sparesset som forsvant!!!!!
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