
Bulletin 2
NM for klubblag 2007
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Quality Hotel Grand Steinkjer

Kristiansands BK leder etter første dag!

Kristiansands BK har tatt ledelsen med 10 VP på Bergen Akademiske BK 1 etter første dag av NM for klub-
blag på Steinkjer. Det har vært mange tette oppgjør i de 2 første rundene, seierene til Kristiansandsgjengen 
er de eneste over 20VP så langt. Det kan bare bety at dette mesterskapet kommer til å bli rekordjevnt og at vi 
får akkurat den finalen vi drømte om (ihvertfall mange av dere spådde en jevn, jevn finale).

I dag er den den hardeste dagen av alle, og vi kommer nok til å få se hvem som takler maratonet best.



 Tidsskjema 
 Torsdag 24.mai  
 20:00 - 22:00 Åpningsturnering  
  
 Fredag 25.mai  
 09:30 - 10:00 Offisiell åpning 

 10:00 - 12:15 Runde 1, 1. halvrunde 

 12:30 - 14:45 Runde 1, 2. halvrunde 
  
 14:45 - 15:45 Lunsj 
  
 15:45 - 18:00 Runde 2, 1. halvrunde 

 18:15 - 20:30 Runde 2, 2. halvrunde 
  
 Lørdag 26.mai  
 09:00 - 11:15 Runde 3, 1. halvrunde 

 11:30 - 13:45 Runde 3, 2. halvrunde 
  
 13:45 - 14:45 Lunsj 
  
 14:45 - 17:00 Runde 4, 1. halvrunde 

 17:15 - 19:30 Runde 4, 2. halvrunde 
  
 19:45 - 22:00 Runde 5, 1. halvrunde 
  
 Søndag 27.mai  
 10:00 - 12:15 Runde 5, 2. halvrunde 
  
 12:15 - 14:30 Runde 6, 1. halvrunde 

 14:30 - 15:15 Lunsj

 15:15 - 17:30 Runde 6, 2. halvrunde 

 Bussavgang til låven 18:15 
 18:00 - 24:00 Felles arrangement  
             i historisk atmosfære  

 20:00 - 22:00 Vikingebridge 
  
 Mandag 28.mai  
 10:00 - 12:15 Runde 7, 1. halvrunde 

 12:30 - 14:45 Runde 7, 2. halvrunde 
  
 15:45 Lunsj m/premieutdeling

Ny stormester!
Espen Lindqvist, 23 år, fikk under åpningen overrakt 
stormesternålen av NBF`s Generalsekretær Rune 
Handal. Jørn Arild Ringseth fikk tildelt Grandnålen 
av NM General Rune Kvaran.

R I C A P R I S E N  2 0 0 7 

For å vinne årets Ricapris  
må du overbevise følgende jury:

Arne Thomassen, Norsk Bridge Presse, NBP 
Rolf L. Lersbryggen, Norsk Bridgeforbund, NBF 

Lorentz B. Nitter, arrangøren, Ogndal BK

Vinnerene vil bli presentert i siste bulletin og vil få 
overrakt prisen under premieutdelingen.

Innleveringsfristen er satt til fristen bulletinredaks-
jonen setter for innlevering av stoff til siste bulletin.



Bulletinredaktørens spalte

Kristiansands BK 2 har tatt ledelsen etter 2 kamper, 
det er på ingen måte uventet da de på papiret ikke 
hadde antatte topplag som motstandere.

BAK 1 har startet litt under pari, kun 16-14 seier mot 
Åsane BK i dagens siste kamp var skuffende. Ingen 
av ufordrerene har hatt noen katastrofe start så vi kan 
vente oss ett race om NM tittelen der alle kommer til 
å slå alle i nøkkelkampene.

Dagen startet med at arrangøren ønsket velkommen 
til NM på Steinkjer 2007. Steinkjers ordfører ønsket 
så alle deltagere velkommen til Steinkjer, han vartet 
også opp med en humørfylt presentasjon av Steinkjer 
By og sang sågar Steinkjers bysang for det frem-
møtte publikum. Alle som en var i godt humør etter 
at ordfører Per Sverre Rannem i tillegg vartet opp 
med en masse morsomheter.

NBFs Generalsekretær Rune Handal ønsket velkom-
men til jubileumsåret og overrakte NBF`s vimpel til 
arrangørklubbens Rune Kvaran som er leder i hoved-
komiteen for NM klubblag.

Heimdal BK`s Espen Lindqvist fikk overrakt storm-
esternålen under åpningen av mesterskapet i en alder 
av 23 år, imponerende spør du meg og han er en av 
de yngste noensinne som mottar nålen.

Gratulerer også til Jørn Arild Ringseth som mottok 
Grandnålen under åpningen.

I morgen tidlig braker BAK 1 og BAK 2 sammen i 
det som fort kan være en liten finale i årets NM. Vi 
kommer selvsagt til å dekke kampen som dagens 
kamp i morgendagens bulletin.

Det var hyggelig å se at hele 850 personer valgte å 
overvære sendingen fra det ene av våre 2 bord på 
BBO når det var sending fra hele 5 bord samtidig. 
Til sammenligning var det bare rundt 150 personer 
som så på de andre bordene i snitt.

Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle de 
frvillige kommentatorene som hittil har stilt opp og 
til de som senere denne helgen skal kommentere 
sendingene fra Steinkjer.

Slik så bulletinredaktøren ut da “ingenting” fungerte som det skulle i morges.



Sett på BBO
av GeO Tislevoll

Kamp 1, 1 halvrunde

Vi som ikke er på Steinkjer under NM-dagene - av ulike grunner - må følge de spennende NM-kampene 
på BBO. Her noen kritiske situasjoner fra første kamp mellom veteranene fra Bergen Akademiske 2 og det 
unge laget fra Heimdal BK. Bergenserne tok ledelsen ved halvtid. Her noen av spillene som slo ut kraftig:
Spill 2, Øst, Nord-Syd.

   

   
   

  

Liker du søppelmulti? Det er en 2 ruteråpning som viser en svak, svake 2. Fordelen tilhengerne av konven-
sjonen fremhever er at da blir 2 hjerter/sparåpning en “seriøs” hånd. Her fikk “søppel-multien” et litt komisk 
preg.

Øst, Allan Livgård åpnet med 2 ruter. Svein Olai Høyland gikk innpå med 2 spar, og over nords 3 kløver 
- naturlig - sa han 4 spar! Øst åpnet altså på Multi med sparfarge, men motparten endte i utgang i hans sper-
refarge! Den utgangen var imidlertid ikke til å rokke. Da Heimdal kom i 3 grand ved det andre bordet ble det 
12 imp til Bergen. Høyland - Eide hadde ingen problemer med å ta fem stikk, en bet, etter hjerter konge ut.

Spill 7, Syd, Alle.
Noen spill senere ble det 12 imp tilbake til Heimdal. Hva spiller du ut her etter 1 spar i tredje hånd fra nord, 
2 kløver - Toronto fra syd, og 4 spar fra nord?
Øst sitter med: 

 
Spar 10 ut ble feil da hele spillet så slik ut:

  

    

  

Ved det andre bordet spilte Livgård ut hjerter konge mot samme kontrakt. Om spillefører dukker den må for-
svaret få tatt kløverstikket med det samme, men spillefører stakk og spilte kløver. Eide måtte opp med esset 
for å bete, og gjorde det. Like etter var det en bet til notering.
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Størst sving var det i første halvrunde var dette spillet.
Spill 10, Øst, Alle.

  

    

  

Eide - Høyland stoppet i 3 spar og noterte 170. Etter 1 spar i åpning og 1 grand svar fra vest meldte Livgård 
4 spar direkte, en tøff melding. Hjerter kom ut til østs ess. Så kløver dame til nords ess. Uansett hva han 
spiller av spar, hjerter eller kløver blir det nå fort ti stikk. En ruter forsvinner på kløver konge, og spar løser 
seg med en taper. Men Bakke vred til ruter unna damen! Normalt er det ikke riktig å vri unna en dame 
gjennom spillefører med knekten på bordet, men her satte det spillefører på prøve. Livgård valgte kongen, 
kanskje nettopp fordi det er mer vanlig å skifte unna et ess i en slik situasjon. Med to tapere i ruter ble det 
bet. Dermed 7 imp ut, i stedet for 10 inn til Heimdal!
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Kamp 1, 2 halvrunde
Andre halvrunde av den første BBO-kampen ble preget av noe rufsete spill fra det unge Heimdalslaget. Med 
få spill igjen så det ut til at de skulle gå seg på et ganske stygt tap, men flere gevinstspill mot slutten gjorde 
at bergenserne kun vant 14-16. Det spillet Heimdals-guttene helst vil glemme fra andre halvrunde er nok 
dette:
Spill 23, Syd, Alle.

  

    

  
Pga. av tekniske problemer på BBO i begynnelsen av andre halvrunde fikk vi ikke meldingsforløpet fra 
lukket rom. Men det er kanskje like bra. Nord/syd for Heimdal endte nemlig i 4 hjerter, en fryktelig hard 
kontrakt. Den gikk to bet, 200 til Bergen. Utgangsmelding av ungdommene i lukket, altså, men i åpent var 
det bare ungdommene som meldte, andre veien! Etter 1 ruteråpning av øst og 1 spar fra vest meldte øst 2 
ruter. Kanskje han skulle fått spille der, men vest sa ikke unaturlig 2 spar. Øst må ha oppfattet det som litt 
konstruktivt (hva de har avtalt vites ikke i skrivende stund), for han gikk på videre med 3 hjerter. Nå passet 
vest. Trolig må han ha hatt et håp om 5-6 fordeling og svake kort hos øst, og dessuten var han redd for om 
han meldte mer ville de ble doblet. Øst må nok ta mesteparten av skylden, vest burde fått være i fred i 2 spar. 
Dermed spilte Heimdal 4 hjerter nord/syd ved det ene bordet, minus 2, og 3 hjerter øst/vest ved det andre 
bordet. Spillefører i 3 hjerter slapp unna med to bet, men likevel 9 imp til Bergen., tre mer enn lagets vinner-
margin i kampen. 
Litt ujevn spilling av det unge Heimdalslaget altså, og de rutinerte bergenserne burde kanskje sikret en noe 
større seier. Vi trøndere har imidlertid tro på Heimdals-guttene, og regner med bedre spilling utover i mester-
skapet.
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Dagens kamp
av Ivar Berg

Nokre spel frå Bergen Akademisk 1 – Juniorklubben
Spill 2, NS i sonen, Øst giver.
  

  

    
  

  
Øst  Syd  Vest  Nord
2ru – dbl  – 2hj – 3kl
pass – 4sp – pass rundt
2ru var svak multi, og 2hj viste eigen farge. No såg det ut som Aust hadde 5-korts spar, men Helge Hantveit 
lét seg ikkje skremme! Som vi ser, er 4sp ein lettspela kontrakt – når ein først er der.

Spel 10. Alle i sona, Aust gjevar.

  

    
  

  

Aust og vest fekk melde i fred:

1sp  –  1 NT
2hj  –  2sp
4sp

2hj viste ekstraverdiar med lang sparfarge, 2sp minimum.
Kløver 7 kom ut til A. No kan Aust kaste rutertaparen sin på kl K viss han får sjansen, men Arne Thomassen 
i Nord skifta til ruter for å gje speleførar eit val. Ragnar Davidsen greidde prøven, og la liten ruter som drog 
essen. Ny ruter gjekk til kongen. 

Hjarter konge gav inntak til å spela spar mot handa, og Thomassen la i spar dame. Det er einaste måten å gje 
speleførar eit val på, viss han har AJ9 i spar, da må han velgje om han trur på KQx eller KQ framom i spar.
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Spel 11. Ingen i sona, Sør gjevar.

  

    
  

  

Sør  Vest  Nord  Aust  
pass  – pass – 1NT – 2sp
2NT – pass – 3kl – pass rundt

2NT var Lebenshoel, og bad makker melde 3kl (for å spela ein minor). Slik sett var det jo bra makker hadde 
4-kortsstøtte, ein eventuell 4-2-tilpass hadde neppe spela så godt.
Ruter Q kom ut, og Vest gjorde nok feil når han stakk med essen. Han skifta spar 9 til J og Q, spar A og meir 
spar. Arne Thomassen stal no med kløver konge, og sigla kløver 8 rundt til A. Aust skifta hjarter 8, men 
knekten stod og ny kløverkutt følgde. I sluttposisjonen måtte Nord velje om Aust hadde spela ut frå ru Qx 
eller QJ, men han satsa på at det var frå sekvens og toppa ut ruter knekt for heimgang.
Viss Vest legg liten ruter på utspelet, går kontrakten alltid beit. Aust kan bli innspela for å gje Nord eit spars-
tikk, men han får berre kasta éin ruter i bordet, og blir hengande med fem taparar (2 i spar, 2 i ruter og 1 i 
kløver).

Spel 24. Ingen i sona, Vest gjevar.

  

    
  

  

Heile salen var i 3 NT her; halvparten vann kontrakten, den andre halvparten gjekk beit.

Helge Hantveit opna i fjerdehanda (Sør) med 1 kl (sterkt), Nord meldt 2 kl (naturleg utgangskrav) og Sør 
avslutta med 3 NT. Hjarter Q og J kom ut til lasj, og hjarter 3 gjekk til K og A. Kløver K og kløver til J tapa 
til dama bak. No kom spar 2, og Sør må velje.
Viss han går opp på spar A, må kløveren gå og han må finne ruter Q. Viss spar Q held stikket og ruter til 10 
går bra, er han heime jamvel om kløveren ikkje bryt om ruteren gjev 4 stikk. Helge Hantveit spela slik, og 
var gav det overstikk.

På det andre bordet kom hjarter Q og liten hjarter til K, båe lasja. På den tredje hjarteren la Arild Rasmussen 
i Vest hj J, som såg ut som lavinthal til spar. Dermed vart det ekstra freistande å gå opp på spar A. Når Sør 
etterpå tok ruteren feil veg, vart det to beit.
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Når spar dame held, er ruter til 10 berre gale viss Aust har den fjerde hjarteren (som det kunne sjå ut til et-
ter hj Q følgd av J ut) og ruter dame. Ergo bør nok ikkje Aust ta for hjarterstikket sitt om det sit slik. Ho er 
likevel berre det fjerde stikket for forsvaret, og Sør kan bli freista til å spela ruter til 10 og gå beit jamvel om 
kløveren eigentleg gjev 5 stikk.

Spel 12 gav jamt over små utslag, i denne kampen var det to imp for 3 NT i staden for 5 kløver, men kva er 
eigentleg beste kontrakt på desse Aust – Vest-korta?

Aust  Vest

  

    
Kva kontrakt vil du vera i viss du berre ser korta til Aust – Vest? 6 av 8 bord spela 3NT med 10 eller 11 
stikk, og eitt bord 5kl med 11. Berre Baard Olav Aasan – Annar Dahlen meldte slem. Lønn som fortent var 
det vel ikkje å finne kløveren 5-0 og ruteren 4-1, slik at 6 kl gjekk beit.

Beste kontrakt?
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Leder av hovedkomiteen, Rune Kvaran ønsker velkommen til Steinkjer og NM for klubblag 2007.



3 grand hjem for Jim på skvis
av Tor Bakke

1. kamp, spill 14. Ingen i sonen, Øst giver.

  

  
         

    
    

      
  

NORD   SØR
Tor Bakke  Jim Høyland
1kl   1NT
3NT

Utspill hjerter til ess og kløver 10 tok neste stikk. Deretter kløver til ess og en ny hjerter. Så fulgte kløver 
til konge og 2 hjerterstikk. Jim kastet spar på begge hender. Spar til ess ble etterfulgt av kløver til damen og 
vest var skvist. 

Kaster han spar konge kan Jim fortsette med spar dame med avkast av ruterknekt i bordet. Ruter 10 sikrer så 
3 ruterstikk siden nien faller. Kaster vest ruter på siste kløver tar bordet 4 ruterstikk til slutt.
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Synkront selvmord
Undertegnede møtte en av NM-finalistene fra He-
imdal, Allan Livgård, i siste runde i velkomstturner-
inga. Etter en stayman-sekvens ble kontrakten 3 NT i 
Sør på disse korta:

  
 

    

  

Stig Bartnes fra arrangørklubben spilte ut en liten 
kløver til 10 som holdt. Ny kløver gikk til Stigs 
kløver K, og en tredje kløver ga Sør en litt billig 
inngang. Øst kastet en liten ruter, og bordet la en 
liten spar. Liten ruter til finesse gikk bra, og spar K 
ble spilt fra bordet. Livgård stakk med spar A, og 
sloknet nok litt da han fortsatte med en liten hjerter. 
Ruter 10 og mer ruter gav fire ruterstikk, og Livgård 
fikk problemer med å holde både spar og hjerter, 
med 11 stikk som resultat. NM-farer Baard Olav 
Aasan, Ogndal, klarte heller ikke å bryte skvisen. De 
skjerper seg nok når alvoret starter.

Ragnar Midjo
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Bridgefestivalen er for alle! 
I år arrangeres Bridgefestivalen for 8. gang, og 3. gang på Lillehammer. 
I løpet av disse årene har mange vært innom festivalen. Bare de siste to 
årene på Lillehammer har over 1600 av forbundets vel 11 000 
medlemmer lagt noe av ferieturen innom Bridgefestivalen. Noen spiller 
spiller en turnering og reiser igjen, mens andre spiller alt de kan komme 
over hele uka. Har du ennå ikke tatt turen innom Bridgefestivalen, så 

håper vi at noen av de nye tilbudene vi har i år vil friste deg. Uansett hvilken kategori du 
tilhører, er du velkommen til en ny bridgefestival på Lillehammer 27. juli til 5. august.  

Nye tilbud! 
Som et resultat av fjorårets spørreundersøkelse under bridgefestivalen, har vi altså noen nye 
tilbud som vi håper vil bli tatt vel imot. Tirsdag 31. juli arrangerer vi en lagturnering for 
veteranlag, og torsdag 2. august er det lagturnering for damelag. De har ikke fått NM-status i 
år, men hvis deltagelsen blir stor, kommer turneringene på programmet med NM-status til 
neste år. 
Et annet tilbud som ble etterspurt i fjor, var en ekstra pulje i Avslutningsturneringen. Mange 
har nok fryktet nivået der, og det skal ikke stikkes under en stol at det har vært en oppgave å 
ta fatt på. I år har vi derfor gleden av å invitere også til en Avslutningsturnering for de som 
ikke føler seg hjemme blant den ypperste eliten. Tilbakemeldingene i fjor tatt i betraktning, 
her forventes stor deltagelse. Meld dere derfor på tidlig selv om det er mulig å melde seg på 
helt fram til start hvis det fortsatt er plass i salen! 
Et tredje tilbud som vi er spente på hvordan vil bli tatt imot, er det faglige påfyllet vi vil legge 
opp til på formiddagen før spillingen. Vi har fått noen av landets fremste bridgelærere til å 
komme med bidrag i timen før turneringene starter på formiddagen. I skrivende stund kjenner 
jeg ikke detaljene i opplegget, men kanskje det er klart innen denne avisa går i trykken? Du 
vil uansett finne mer informasjon på festivalsidene på internett (www.bridgefestival.no).

Oppgradert utstyr 
Ved siden av disse tilbudene, har vi takket være vår økonomiske garantist, Rune Hauge, 
kunnet gjøre en rekke oppgraderinger av datautstyret, bord, kort, mapper osv. Dette vil gjøre 
jobben enklere for oss i staben, og opplevelsen enda bedre for alle spillerne. 

NBFs 75-årsjubileum – Bursdagsfest for alle! 
Som du sikkert har fått med deg, er det i år 75 år siden forbundet ble stiftet. Når tiden kommer 
for festivalen, har dette blitt markert flere ganger, men hvorfor ikke ta enda en bursdagsfest? 
Mandag 30. juli blir det en storstilt folkefest i hagen på Radisson SAS Lillehammer Hotell, og 
alle er velkomne. Billetter til denne festen, som også inkluderer mat og underholdning, får du 
kjøpt underveis på festivalen. For pris og nærmere opplysninger om dette arrangementet 
henviser jeg til festivalsidene og forbundets egne hjemmesider.  

Velkommen til Lillehammer! 
Med alle disse nye tilbudene håper vi selvfølgelig nok en gang å kunne forbedre suksessen fra 
de foregående festivalene, og det vil du vel ikke gå glipp av? Vi ses på Lillehammer, gjør vi 
ikke? 

Vel møtt! 
Bridgehilsen fra Festivalgeneralen 



1. Kr.sands BK 2  44,0 
2. BAK 1   34,0 
3. BAK 2   32,0 
4. Astra/ABC 1  30,0 
5. Heimdal BK 2  29,0 
6.  Åsane BK   28,0 
7. Juniorklubben   22,0 
8. Ogndal BK   21,0 

1. Astra/ABC 1 -  Åsane BK  16 - 14 (47 - 42) 
2. BAK 1 - Juniorklubben  18 - 12 (67 - 45) 
3. Kr.sands BK 2 -  Ogndal BK 24 - 6 (111 - 53) 
4. BAK 2 - Heimdal BK 2  16 - 14 (60 - 54) 

Resulater og tabeller etter første dag

1. Juniorklubben -  Kr.sands BK 2 10 - 20 (51 - 80) 
2. Åsane BK -  BAK 1  14 - 16 (47 - 54) 
3. BAK 2 - Astra/ABC 1  16 - 14 (61 - 52) 
4. Heimdal BK 2 -  Ogndal BK 15 - 15 (84 - 83) 

Kamp 3
1. Bergen Akademiske BK 1 - Bergen Akademiske BK 2 
2. Kristiansand BK 2 - Åsane BK 1 
3. Ogndal BK - Juniorklubben
4. Astra/ABC 1 - Heimdal BK 2
          
Kamp 4 
1. Åsane BK 1 - Ogndal BK
2. Bergen Akademiske BK 2 - Kristiansand BK 2
3. Astra/ABC 1 - Bergen Akademiske BK 1
4. Heimdal BK 2 - Juniorklubben
          
Kamp 5
1. Kristiansand BK 2 - Astra/ABC 1
2. Ogndal BK - Bergen Akademiske BK 2
3. Juniorklubben - Åsane BK 1
4. Bergen Akademiske BK 1 - Heimdal BK 2

Runde 1 Runde 2





Artig sluttposisjon
av Ivar Berg

I spel 14 dukka ein interessant posisjon opp:
Ingen, Ø.
  

  
         

    
    

      
  

Allan Livgård fortalde om dette spelet frå kampen mellom BAK 2 og Heimdal. Jim Høyland var speleførar 
i 3NT i Sør, med hjarter ut. Kløver til dama og meir kløver. Aust sette opp hjarteren, og Sør kløveren medan 
Vest kasta ein spar. På to rundar hjarter forsvann to spar i bordet og ein på handa. Vest fridde seg med spar, 
og posisjonen når den siste kløveren blir spela er denne:

   

   

  

Aust kan kaste ein spar, men kva med Vest? Kastar han ruter, er det nok å sigle ru T og spela ny ruter. Om 
han kastar spar konge, kan Sør spela spar dame og kaste ein ruterhonnør frå borde! Ruter 10 dreg med seg 
kongen, men sidan ruter 9 sit dobbel fell ho under den andre ruterhonnøren, og ruter 7 – av alle kort – tek 
siste stikk! (Sidan Vest ikkje visste kven som hadde ruter 10, kasta han sjølvsagt ein ruter, så det vart ikkje så 
spennande.)
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Vi retter en stor takk til våre sponsorer!


