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

Arrangør: Ski Bridgeklubb

Arild Torp (1936-1997)
Æresmedlem og et samlingspunkt for bridgespillere i Ski BK.
Arild var fra Sarpsborg, og unnlot aldri å minne om sin opprinnelse når vi passerte grensen
mot Østfold. Ellers ble han naturalisert Ski-gutt etter å ha flyttet til Ski i 1969 - han kom da
fra Oslo og bridgemiljøet i Akademisk BK.
Vi ble bedre kjent nettopp i 1969, da vi begge spilte NM-lag i Sandefjord. Han spilte på lag
med storheter som Tore Jensen og Knut Koppang. Det forteller litt om hans posisjon i sin
klubb. Han var en fremragende bridgespiller, og jeg lærte en del av ham da jeg senere hadde
ham som makker i fire år. Ett av hans faste uttrykk var 'pass er en god melding'. Han brukte
passen 'aktivt', både for å fortelle om svakhet og styrke. Dessuten kunne han etter en rekke
passer dukke opp med en melding som viste at han hadde trukket konklusjoner av motpartens
meldinger - han kunne balansere eller straffedoble etter at alle trodde meldingsforløpet var
over.
I Ski BK hadde han formannsvervet i flere år, men med sin våkne interesse og sosiale legning
var han et samlingspunkt og en initiativtaker helt uavhengig av styreverv. Etter å ha holdt
bridgekurs klarte han å hente inn flere bord med nybegynnere til spilling i klubben. Hjemme
hos Arild var det ellers stadig 'samlinger'. Der kunne man regne med både spilling og
diskusjon, og kanskje en matbit i blant; Arild var en kokk langt ut over amatørstadiet.
Etter Ranik Halle fikk Arild tilbud om å overta Aftenpostens bridgespalte. Han tok i mot
tilbudet, og det skaffet ham både gleder og sorger - det var de som mislikte hans journalistikk
- og han kunne vel også være litt ”rask” i blant. Han var imidlertid også her ivrig engasjert,
og fikk avisen til å etablere Ranik Halles pris. Han tok også på seg formannsvervet i NBP
(norsk bridge presse) i en periode.
Arild var noe splittet i sin oppfatning av systemer og konvensjoner. På den ene siden mente
han at man kunne klare seg uten det meste; han skrev selv en liten bok med titelen 'Bridge for
naturalister'. På den annen side satte han seg inn i mye nytt, og brukte en god del av det også.
Han spilte Blue Club ganske tidlig, og kunne nok systemet ganske godt (inntil jeg spilte med
ham og forenklet det). Han spilte med Helge Vinje, og brukte hans omfattende
forsvarssystem - også kjent som 'journalist'. På 'samlinger' hjemme hos Arild forekom det
nok at mye tid gikk til å diskutere konvensjoner. Han var slik med på å høyne nivået blant
sine klubbkamerater.
Som selvoppnevnt ”diktator” på lagene i de 9 årene Ski BK hadde lag i 1. divisjon, var det å
”ta en billig forsikring” hans yndlingsfrase til oss andre. Og når vi hadde svarte halvrunder
eller begikk harakiri i spilleføringer, kom hans farsinstinkt til sin rett; Vi fikk alltid trøst og
tilgivelse. Han var
et eksempel til etterfølgelse som formann og lagleder og etterlot seg et stort savn da han døde.
Herman Larssen

Tormod Røren stod imot fristelsen
Spill 171(11)
Dealer: South
Vul: None

A7
AKJ982
AK3
42

K98
75
QJT9
JT87

WEST
Allan Livgård
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

T432
T63
8742
Q3

NORTH
Tormod
Røren
2 kl
2 hj
3 hj
4 rut
4 NT
5 NT
7 hj

QJ65
Q4
65
AK965
EAST

SOUTH

Erik Eide

Terje Nyborg

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Pass?
2 rut!
2 sp!
4 kl
4 sp
5 rut
6 rut
Pass

1. Tormod Røren ble spillefører i sin andre storeslem
denne runden. Første gang gikk han en bet etter at
hjerter ut gjorde spilleføringen vanskelig fordi det
tok ut et inntak i bordet.
2. Etter et imponerende meldingsforløp kom N-S i 7
hjerter, men syds pass i åpning er vel diskutabel?
Likeså nords 2 kløveråpning. But don’t argue with
success!
3. I utgangspunktet ser hele kontrakten ut til å henge
på sparkappen + en ruterstjeling. Kløveren kan ikke
godspilles pga manglende inntak i bordet. Men
Røren “fikk” en annen mulighet! Jeg spilte kløver
dame ut. Esset vant stikket, men makker la våkent
kløver 10!
4. Nå har spillefører 2 valg! Skulle han fortsatt ta
sparkutt etter ruterstjeling og ut med trumfen – eller
skulle han spille på sekvensutspill f eks QJ87(3)?
5. Røren spilte ess og konge i ruter, ruter til stjeling.
Så fikk dessverre spar dame gå rundt.  , og
kontrakten stod. 11 imp til Moss.
Innlevert av Erik Eide

Godt meldingsforløp

Spill ?
Dealer: Syd
Vul: ?

Txx
xxx
Jxxx
xxx
x
KQ

AJx
AJT9xx
Axx
A

WEST
Torgeir
Månum
Dobl
4 NT
6 hj
7 NT

NORTH
Jørstad Jr
Pass
Pass
3

Pass

KQTxx
KJxxx
KQxxxx
xx
x
Qxxx
EAST
Gunnar
Nordby
3 sp
5 kl
6 sp
Pass

SOUTH
Kai Jørstad
1
2

2 sp
Dobl
Pass
Pass
Pass

6. Krav
7. Invitt til /NT
8. Akseptert
Spillet hadde selvfølgelig ingen problemer for
spillefører. Her gav meldingene og bridgeforståelsen et
perfekt resultat for Gjøvik og Vardal.

Flink gutt: Pål Tore Fondevik, Sortland
Spill 1193(1)
Dealer: North
Vul: None

9
T87543
63
AT84

8542
AK
T9872
K2

WEST
Arild Årmot
Pass
Pass
Pass

NORTH
Sigve
Smørdal
Pass
2 rut 2
4 hj

QJ76
96
QJ4
Q953
AKT3
QJ2
AK5
J76
EAST
Øystein
Eriksen
Pass
Pass
Pass

SOUTH
Pål T.
Fondevik
1 NT 1
2 hj
Pass

1. 15-17 hp
2. Overføring
3. Litt hardt meldt av nord, men Pål Tore
rettferggjorde meldingen!!
4. Ruter 10 kom ut til esset. Hjerter knekt stakk vest
med kongen og fortsatte i ruter til kongen hos Pål
Tore. Nå fulgte kløver 8 og 9-eren hos øst. Øst vred
nå spar dame og nå hadde Pål tore fått den hjelpen
han trengte.
Han stakk med spar ess og spilte ruter til trumt, og
kløver ess ble innkassert. Pos’en var nå:

Spill 1193(1)
Dealer: North
Vul: None

--T875
-T4

854
A
98
---

J76
9
--Q5
KT3
Q2
--J

Nå fulgte hjerter til vest’s ess , og han var sørgelig innspilt. Han valgte å spille spar opp i
saksa og bordets 2 kløvere forsvant. Om han spiller ruter, kastes en kløver i bordet og Pål
Tore trumfer på hånden før bordets siste kløver forsvinner på spar konge. Moralen er: Ikke gi
Pål Tore lillefingeren!

Innlevert av Sigve Smørdal

Revolverintervju på tampen.
Pål Tore Fondevik er avslappet etter 1911 i nest siste kamp. De leder nå med 7
poeng på Sunndalsøra og Moss. Vi hadde ett
mål for laget, og det var å få medalje. Det
har gått bedre enn ventet – til nå. Men
Skien i siste kamp er en vrien motstander, så
vi får se?
Du er primus motor oppe i kretsen din. Hva
er din mening om å la klubber arrangere
finalen og få med et lag der? Spennende for
arrangøren, men ikke artig som for dere med
så store tap i begynnelsen. Bra at de vant en
kamp. Men er positiv til tiltaket, spesielt ved å legge de til jubileer og få med det sosiale.
Arrangementet? Imponert!! Vi ble godt tatt imot allerede i resepsjonen og servicen har vært
fin. Men mest imponert er jeg over resultatservicen! Dette er nærmest en fornyelse dere viser
her. Det flotte ramasystemet, flott dataflyt på informasjonen om resultater like etter kampslutt.
Noe negativt: Litt tett og varm luft i spillelokalene, sier han, før han starter oppladningen til
siste kamp. Blir det NM-tittel, suser det vel litt i hodet?

Geir Hoff står over siste kamp for
overraskelsen Førde. En 5. plass er jo bra,
men uff! Alt hva vi har sølt bort. Føler vi
kunne hatt så mye mer inne, sier han
ergerlig. Ikke imponert over nivået, men
må ete i seg igjen en kritikk av Christer K
som sitter like ved. Lett å spille bridg
eher, du vet hva motparten holder på
med. Verre hjemme i klubben!!!
Kretsen og klubben blomstrer etter
opplegg med Terje Lie, som var meget
vellykket. Men det er vanskelig å ta vare
på de nye. Har mange unge, heldigvis.
Noe negativt? Har ikke sett noe av Ski!!! Kun spillelokaler og senga, og det er litt trist at
programmet er så stramt. Og ----- vi er fryktelig skuffa over å ikke fått vist oss frampå BBO.
Folk ringer og lurer i --- verden ledelsen holder på med. Vi er riktignok læregutter denne
gangen, men vi lå jo på tredjeplass.
Arr. Sjefen må bare beklage, men vi noterer denne innvendingen og tar den med i briefen
etterpå.
Elers: Flott at liten klubb kan arrangere. Det er bredden som gir penger og eliten som tar. Bør
fortsette denne ordningen, sier han, før han haster opp til RAMA.

Gullmedalje: Sortland BK

F.v: Olav Ellingsen, , Håkon Arild Bergsrud, Pål T. Fondevik og Sigve Smørdal

Sølvmedalje: Sunndalsøra BK
Christer Kristoffersen,
Geir Olav Tislevoll, ,
Asbjørn.Kindsbekken,
Bjørn Olav.Ekren,
Ulf Håkon Tundal,
Ole.Berset

Bronsemedalje: Skien BK

Kay, Jørstad, Ronny Jørstad, , Øystein
Eriksen og Arild Årmot

4.Plass: Moss BK
Knut Molander, Tormod Røren og Svein
Åstrøm

5.Plass: Heimdal BK
Petter Tøndel, Espen Lindqvist,
Erik Eide,
Petter Eide,
Allan Livgård(i.t.s)

6.Plass: Førde BK

7.Plass: Gjøvik og Vardal BK
8.Plass: Ski BK
Herman Larssen,
Lawrence Bjørnå
Dag A. Iie
Simon Rasmussen
Morten Korsaksel
Tore Haraldsen

Rica-Prisen:
Dukk på dukk!
I den spennende kampen mellom Moss og Sortland dukket følgende finurlige motspill opp.
Spill 2
Dealer: West
Vul: All

932
JT432
A964
8

Q87
AQ8
KJ852
J6

AT4
K76
T7
AK754

WEST

KJ65
95
Q3
QT932
NORTH

Hansen

Bergsrud

EAST
Johansen

SOUTH

Ellingsen

1. Egil Hansen, Moss, skulle spille 3 NT i vest med hjerter knekt ut fra nord. De fleste
som overvar BBO syntes det så greit ut, men da hadde de ikke regnet med vikingene
fra nord. For her ser vi hva landslaget hadde å bryne seg på da de tapte for dette laget
i 6. Runde.
2. Utspillet ble stukket med kongen i bordet og ruter 10 spilt derfra, ruter dame, konge
og første dukk med ruter 4. Inne i vest hadde spillefører sin første prøve som ble liten
kløver til esset og ruter 7, ruter 3, ruter 2 fra hånden – og ny dukk!!! Hva nå. Det ble
spilt liten kløver til damen og knekten – og avkast av en liten hjerter fra nord!!!
Dette kunne tyde på at han hadde avkastproblemer, f eks K kn x i spar. Hjerter fra
syd til damen i vest, som igjen er inne. Egil valgte å fortsette med en ruter og nord
var inne på nieren og kunne godspille hjerteren. Egil er i et dilemma mht hvor spar
konge befinner seg og valgte å spille inn nord. Men Bergsrud kunne nå ta sitt
hjerterstikk og syd fikk for sin spar konge. Det betydde 1 beit og utgangssving til
Sortland. Meget pent.
3. Innsendt av Lawrence Bjørnå.
(Redigert utgave)

Juryens begrunnelse:
Bergsrud utførte, i samme spill, to ganger
gode, taktiske dukk. I tillegg laget han en
illusjon hos spillefører ved et meget vakkert
avkast.
Harald Nordby, RAMA
Rolf Lersbryggen,
NBF
Olav Hjerkinn, Arrangør

Innsender : Lawrence Bjørnå (t.v) og Håkon Arild
Bergsrud

