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Heimdal til teten

INNHOLD
RESULTATER
Kamp 1
Kamp 2
Resultat åpningsturn
Offisiell åpning
Viego

1
2
7

Etter to kamper har Heimdal tatt ledelsen med
Kristiansand på 2.plass. Det er litt uklarhet rundt
straffepoeng, men det kommer vi tilbake til..
Det har vært en flott torsdag. God stemning i Ramasalen
og ikke mindre en 1300 tilskuere på BBO under innspurten
av siste kamp..

Det kom i ingen store bomber i første kamp. Heimdal, Studentene og
Flekkefjord vant klart, mens Kristiansand og OBK spilte jevnt. I andre
runde ble det hjemmeseier, denne gangen med solide 23 – 7, som
foreløpig er rettet til 21-5. Flekkefjord spurtet sterkt mot Heimdal og
reddet til corner.. I bunnen sliter Norrøna mest, men det er ingen tog
som har gått enda.
Vi gleder oss til i morgen, der første BBO kamp er mellom Heimdal og
Studentene.
RESULTATER RUNDE 1
BK Norrøna– Studentenes BK
Narvik BS – Flekkefjord
Heimdal BK – Bodø BK Lyn
KrSand BK – OBK / Klknekt

7 -23
9 –21
24 –5
17 -13

RESULTATER RUNDE 2
Flekkefjord – Heimdal BK
Studentenes BK – Narvik BS
KrSand BK – BK Norrøna
OBK / Klknekt – Bodø BK

13
13
21
12

-17
-17
-5
-18

…
TABELL

Heimdal BK …………………..……...
KrSand BK ………..…………………..
Studentenes BK ……..……………..
Flekkefjord ………..…………………..
Narvik BS …………………………………..
OBK …………………………………………..
Bodø BK ……………………………………..
BK Norrøna ……………………………..

41
38
36
34
26
25
23
12
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Runde 1
Det er alltid godt for lagene å komme i gang med spillinga. Marianne og Egil Homme fikk
sin ilddåp ved å bli plassert rett i RAMA. Det løste de på en glimrende måte og viste
særdeles lite nerver. De ledet med nesten 30 IMP ved halvtid, men måtte se på at
lagkameratene skuslet bort en del i andre. Ellers viste Studentene god form og Heimdal
overrasket ingen ved å hente hjem en klar seier. Gledelig Vest-Agder innsats også fra Flekkefjord
som vant en klar seier

Full kontroll med Jørn Arild Ringseth
Av Rune Kvaran
Spill

– Giver syd
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enkel show up, men her hadde Jørn Arild uansett full
kontroll.
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1 hj i nord viste spar. 1 spar minst 3-kort. Hjerter
dame kom ut som Jørn Arild stakk med Ess. Spar E
og mer spar til kongen. Nå kan øst ta for hjerter
konge og gi makker stjeling, men har visste ikke om
nord hadde 3 eller 4 spar. Kløver Dame i vri til
kongen. Spar dame og kløver ess. Liten ruter som
vest stakk med kongen og mer ruter som Jørn måtte
la gå til esset uansett. To runder spar skviste vest i

HUSK SIDETURNERINGER
TO GANGER HVER DAG..

hjerter og ruter. Må velge mellom å blanke kongen
eller kaste ruter. Her kastet han ruter og det ble en

SIDE 2
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Runde 2
Denne runden gikk med favorittene Heimdal mot Flekkefjord i Rama. Det ble en jevn og
til dels velspilt første halvrunde med små utslag.. I andre runde gikk det litt mer over
stokk og stein, blant annet med beit i to storeslemmer (en til hver…). I første halvrunde
opplevde Nils og Tom å ta inn fire redobla beit mot 1NT. Det kunne de ikke huske å ha
opplevd før.

Hvis du ikke spiller ut trumf her gjør
du det aldri Grime!

stjeling og enda en hjerter til stjeling.
Nå kunne Nils bare spille en spar fra bordet og fikk
uppercut på ruterkonge singel. 7 trumfstikk, spar ess og

Av Nils Kvangraven

ess-konge i hjerter ga totalt 10 og 130 inn.

Spill 4 – Giver Øst – Alle i sonen

Neste gang spille du ut trumf når motparten passer
ned yeslek Per Ove?
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Det er ikke alltid slinkninger er
slinkninger!
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Per O.
Pass

Tom
Pass!

Spill 1 – Giver nord – ingen i sonen
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Nils og Tom spiller yeslek mot 1nt, et tveegget sverd som
som det så fint heter. 2ruter viste hjerter eller de
to sorte farvene. Tom hadde liten tro på at det var de to
sorte og meldte pass. Per Ove Grime hadde
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stikk. Spar ut satte fart på mølla. Spar ess, spar til

Pass

Pass

Spar til stjeling og ny hjerter til stjeling. Spar til
stjeling og enda en hjerter til stjeling.
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en avgjørelse i utspillet som skulle svinge mange
ruff. Hjerter ess og konge og ny hjerter til stjeling.
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Per Ove Grime er en lystig kar. I dette spillet ble det
litt mindre lystig ved bordet da makkers slinkning
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sos redobling ble passet ut. Tom var ikke sein om å
innkassere sine seks spar stikk. Nils saket hjerter og
en kløver og Per Ove saket litt feil og endte opp med
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trist. Men Per Ove er en lystig gutt og plukket raskt
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opp neste spill og noterte sine minus som en mann.
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fire beit. 1600 ut i et spill hvor motparten
sannsynligvis hadde stoppet i delkontrakt er alltid

1kl

Sånn gikk faktisk meldingene i åpent rom. Boye
trodde at fruen hadde spar konge og ruter cuebid.
Sammen med kløverkonge skulle det være nok for
alle stikkene. 4sp meldingen til Tonje var nok ment
som et forslag til alternativ kontrakt, og ekteparet
måtte slukøret notere en beit..

Per Ove Grime var ikke like heldig med alt, men i
følge Nils tok han det som en mann !!!

Spill 18 – Giver øst – NS i sonen
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RESULTATER SIDETURNERING ONSDAG KVELD…

Siri Sandnes og Helge Mæsel vant.
Imponerende 38 par stilte til start…
Siri var ikke snauere enn at hun vant også Sideturnering 2, denne gangen sammen med Terje
Skårdal. Jon Solli Hansen ble nr 2, fulgt av HF Hegtun og AM Wangberg.

SIDE 5
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Trivelig åpning av årets finale…

Nils Kvangraven hadde gleden av å ønske velkommen til årets finale. Han er selv i den ”heldige”
situasjonen å være både arrangør og spiller. Han fortalte av vi har lagt vår sjel i å lage dette til en
arrangement for mange og han håpet av de fleste ville reise herifra med gode minner.
Han takket for oppslutningen om åpningsturneringa, der ikke mindre enn 17 finalister stilte opp for å
spille med en lokal helt. Dette er en god måte å profilere bridgen på og det skaper entusiasme. Han
takket også staben sin, der Helge Stornes og Snorre Aalberg fikk velfortjente (?) takk for innsatsen
så langt.
Rune Handal ønsker deltakere, finalister og gjester velkommen på
vegne av NBF. Han gledet seg over det han har sett så langt og håpet
på et fortsatt vellykket arrangement. Rune brukte anledningen til å ta
opp et par kontroversielle episoder fra den siste tiden. Det en er av
Sverige Bridgeforbund har meldt seg ut av det Nordiske samarbeidet
og det andre er at Rolf Olsen har blitt bedt om å fratre sitt verv som
landslagskaptein. Rolf Olsen har etter NBF sin oppfatning opprådd
ukorrekt i forbindelse med uttak av årets landslag og uttøvd press mot
Forbundet på en måte som ikke aksepteres. Ny UK og landslagskaptein
vil bli engasjert..

Deltakerne ble presentert og fikk hver sin sekk fra vår hovedsponsor, LOS. Ett minutt over 10 var vi
klar til å gyve løs på det vi egentlig har kommet hit for, nemlig å spille kort…
LYKKE TIL ALLE SAMMEN !!!!

SIDE 6
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Vi tilbyr polske fagarbeidere med høy kompetanse
til entreprenører, private og til det offentlige.

Vårt timehonorar er fra kr 195,-

+ mva.

BUTLER FØRSTE KAMP

SIDE 7
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Et snitt på 450 MP i bedriften…
er det vel ikke mange som slår. I tillegg til at VIEGO etter hvert begynner å markere seg
på som en seriøs aktør på regnskapsmarkedet her på Sørlandet, har de fire kameratene,
Nils Kvangraven, Geir Brekka, Helge Stornes og Stig Drangsholt, også satt bedriften på
bridgekartet flere ganger. Et bedriftsmeterskap og et NM lag Monrad er de foreløpige
skalpene, men mer venter sikkert. Vi har samlet de fire kollegaene og vennene til en
bitteliten prat om skjemt og skrømt….
For noen år siden kom du rekande på ei fjøl
ned til oss på Sørlandet, Nils. Det var vel
kjærligheten som trakk deg også ?
Du vet hvordan det er… Treffer du en sørlending,
har du to valg. Enten å flytte nedover eller finne
deg en annen. Jeg valgte det første..
Nå gikk ikke dette forholdet helt på skinner, men
det ga meg i alle fall mitt hittil største seier, sønnen
Markus som nå er blitt 4 år.
Du er utdannet revisor og jobbet en stund i
Merkantil Service. Så fikk du lyst på å starte
noe for deg selv.
Det stemmer det. Det å være sin
egen herre er noe annet enn å være
ansatt. Jeg inngikk kompaniskap
med Stig Drangsholt og vi startet
firmaet ”Viego”. Det har vært mye
arbeid og lange dager, men vi holder da hodet over
vannet og mer enn det. Etter hvert ansatte vi
kaninen (Geir Brekka) og for et par år siden gikk
Helge Stornes inn i firmaet også.
I tillegg til at dere er makkere ved
bridgebordet er dere partnere i
forretningslivet. Kan det være problematisk ?
Det er kanskje ikke så lett å glemme alle makkers
egg fra spillinga i helga når du møter opp på jobb
mandag morgen, men stort sett går det greit. Alle
fire er gode bridgespillerer noe seieren i
Bedriftmesterskapet 2003 beviser. Vi prøver å skille
rollene, selv om noen av oss er flinkere til akkurat
det enn andre..
Den minst meritterte, men mest markante
bridgespilleren i Viego er Stig
Drangsholt. Han er selskapets hjerne med sine
livsviktige datakunnskaper. Vi lister oss til et
spørsmål om den beryktete Frankrike turen Stig
hadde sammen med Nils i fjor.
Det går rykter om at du bare går under
tilnavnet herr Sortie i Frankrike, hva er
opphavet til dette Stig?
Vel, etter en lang bytur kvelden før kan vel alle
skjønne at et besøk på Picasso museet ikke er
en høydare. Jeg prøvde i beste velvilje å være med

de andre på dette kulturhistoriske innslaget.
Selvfølgelig var jeg litt uheldig med en kommentar
da jeg så et skilt over inngangsdøra til en
utstillingssal hvor det sto SORTIE. I etterkant har
jeg skjønt at kunstneren ikke het Sortie likevel....
og om det var det så har han det norske navnet
Exit!
Helge Stornes virker å være den rolige og sindige
av medarbeiderne. Han rister bare på hodet…
Når det koker som verst, enten det er kaninen
som ikke har gjort oppgavene sine
tilfredstillende eller det er gårsdagens spillekveld
som blir diskutert høylydt, er han like rolig.
Hvordan klarer du dette, Helge ?
Hvordan skulle det nå gått, om ALLE
skulle ropt like høyt og like klart hevdet
å eie sannheten ? Jeg sier som min
kloke bestefar sa, ”En får bruke vettet
– den som har det.”
VIEGO sin Benjamin og altmuligmann, Geir Brekka,
blir sist i rekka denne gangen også. Hvem er den
beste bridgespilleren av dere fire ?
Og det spør du om ??!!!!. Vel er jeg ikke like god med
disse regnskapsprogrammene som Nils og ikke kan jeg
like mye data som Stig. Men bridge – det kan jeg. Jeg
innrømmer at jeg hadde et veddemål med sjefen om
hvem som ville bli Stormester først. Akkurat det vil jeg
ikke gå nærmere inn på, men Nils ble i alle fall ikke rik
på det sidebettet…. (og det var faktisk Nils som ikke ville
satse penger !!)
Når det gjelder data, fortelles det at Geir ble bedt om å
starte et program fra en diskett. Har dere sett han som
putter regningene til Nettbanken i CD-skuffa ? Geir er
den eneste jeg kjenner som ikke ler av den reklamen, for
dere kan sikkert tenke dere hvor disketten havna …
Hvem vinner årets finale ?
For en gangs skyld aner jeg en samstemthet i
bedriften, med unntak av daglig leder Kvangraven..
Det blir IKKE Kristiansand !!!
Nå har jeg ikke mer plass igjen på sida her i
Bulletinen, så jeg sier takk for praten og ønsker alle
fire god bedring !!!
SIDE 8
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SVINDEL PÅ HØYT NIVÅ

RICA PRISEN
Vi minner om at det også i år deles ut pris til
beste spill, motspill eller meldingsforløp. Det
er RICA HOTELLENE som gir en gravert penn
til den spiller og journalist som publiserer det
”beste” spillet. Spill må være publisert i
bulletinen senest søndag. Det betyr at det kun
er spill fra torsdag, fredag og lørdag som kan
vinne.
Juryen i år er Harald Skjæran (NBF), Helge
Mæsel (NBP) og Snorre Aalberg (Arr..)
Vi oppfordre ALLE til å komme med bidrag.
Det gjelder også dere som ser på BBOsendingene. Send mail til post@aalbergdata.no
og dere kan være med i konkurransen.

Hvis du hele tiden legger ut feller for dine motstandere,
går de før eller siden i dem. Selv om ”problemet” i ettertid
er svært så synlige.
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Utspill singel spar. AK i ruter og kløver til vest. Han
spilte mer kløver, kløver til stjeling og ut med den
siste trumfen. Stillingen er :

Vi minner om morgendagens
BRYGGEBRIDGE kl 18.00.
Det blir servering av mat og drikke.
Finalister gratis. Andre kr. 100,Sideturnering kl. 20.00 – 22.00
15 spill kr.100,-
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Påmelding senest lørdag kl. 15.00
Båttransport….
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En liten hjerter mot bordet. Vest stikker med damen og
frir seg med kløver konge. Geir ber om hjerter knekt fra
bordet. Kløveren trumfes og Geir spiller mer hjerter.
Vest hadde sovet akkurat så godt som håpet og brukte
10’eren. Du ser sikkert hvor det ble av den siste
hjertertaperen. Hadde hjerterknekt ligget igjen i bordet,
ville ganske sikkert esset svelget kongen….. og betet
kontrakten.
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BR 9 –24

Regnskap for Howellturneringer
•
•
•

Lei av å regne slipper etter klubbkvelden ?
Lei av at tverrsummer ikke stemmer ?
Lei av å vente flere dager på resultater ?

Endelig er det enkle regnskapsprogrammet klubben
din har ventet på kommet…..
Enklere enn dette blir det ALDRI !!!
Info: www.aalbergdata.no

BUTLER ANDRE KAMP
blir dessverre ikke klar før i morgen. det er noe innkjøringsproblemer med BridgeMate, men det aller
meste skal være løst til i morgen. Da har BK2000-gutta lovet LIVE internett oppdateringer:
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