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Velkommen til Stavanger! 

 
 
 
Våren har allerede kommet godt i gang her med grønne skudd som gjør seg klare til  en 
symfoni der vi vil bidra med kløver, ruter , hjerter og spar. Til slutt vil vi så håpe at det 
blir en grand finale med verdige norgesmestre. 
 

Vi vil uten videre gratulere alle deltakerne i 
finalen som vinnere etter en lang kvalifisering, 
og håper oppholdet i oljehovestaden samt den 
europeiske kulturhovedstaden for 2008 blir 
minneverdig. 
Spillinga vil foregå i Stavanger Hall i Clarion 
Hotel Stavanger. Hotellet ligger midt i sentrum 
med gangavstand til alle Stavangers kulturtilbud 
samt uteliv. 
Men hvorfor ikke slappe av etter spillinga i 
bridgepuben? Arrangørene av årets NM vil ikke 
være verre enn tidligere års finaler. Og vil få 
tilby avslappende forhold etter en begivenhetsrik 
dag. 

Reinert Amundsen, redaktør 
 
 

Program 
 

Onsdag 
19:00 - 23:00 Åpningsturnering for NM-deltakere og alle 

interesserte lokale spillere. Deltakeravgift kr 100 
pr spiller - alle inntekter brukes til premiering - 
pengepremier + vin til de beste. 
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Torsdag 
 
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 
 
Kamp 1         
1 Tromsø BK - Kristiansands BK          
2 Stavanger BK - Heimdal BK 1    Sendes på BBO        
3 Heimdal BK 2 - Bergen Akademiske BK            
4 Sørreisa BK - Vikersund BK           
                     
Kamp 2           
1 Heimdal BK 1 - Heimdal BK 2    Sendes på BBO         
2 Kristiansands BK - Stavanger BK          
3 Sørreisa BK - Tromsø BK          
4 Vikersund BK - Bergen Akademiske BK           
                     
 

Sendinger på BBO 
 

Torsdag 1. mai 
 
 

10:00 Finals, Round 1, Segment 1 Stavanger – Heimdal 1 
12:30 Finals, Round 1, Segment 2 Stavanger – Heimdal 1 
15:45 Finals, Round 2, Segment 1 Heimdal 1 – Heimdal 2 
18:15 Finals, Round 2, Segment 2 Heimdal 1 – Heimdal 2 
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Deltakerne 
 
Stavanger BK har jo hele tiden hatt et lag klar for finalen, hvem som skulle spille på 
laget, var imidlertid uklart fordi 6. runden, hvor to av klubbens lag deltok, hadde 
innvirkning på hvem som til slutt skulle spille. Nå er det klart at det blir Rune Bjelland, 
Arild Lauvsnes, John Helge Herland, Thorleif Skimmeland, Fred Arne Moen og Helge 
Strøm som skal forsvare arrangørklubbens ære. 
 
Heimdal BK 1 gikk seirende ut av bataljen mot gamle rutinerte rever fra Pass BK, 
dermed kommer Allan Livgård, Bjørn Morten Mathiesen (som erstatter Espen Lindqvist), 
Petter Tøndel og Petter Eide til Stavanger. 
 
Bergen Akademisk BK 3 Med spillerne Marianne Harding, Kåre Beyer Kristiansen, 
Torstein Rongved, Jon Sveindal og Ole Kvamme slo Stavanger BK 4 i en kamp som ble 
riktig spennende etterhvert. Men et par utgangssvinger i sluttfasen ordnet det hele for 
Bergenserne. 
 
Vikersund BK med spillerne Lars Øivind Allard, Sigurd Evjen, Håvard Jensen og Vidar 
Smith har spilt overbevisende i de to siste utslagsrundene, dermed er nok et habilt lag klar 
for finalen. 
 
Kristiansand BK3 med spillerne  Egil Homme, Marianne Homme, Roy Olsen, Helge 
Stornes og Nils Kåre Kvangraven brakte Kristiansand BK til finalen for tredje året på rad. 
De slo ut Grand 1. 
 
Sørreisa med spillerne Steingrim Ovesen, Dag-Jørgen Stokkvik,  Stian André 
Sundklakk,  Svein Aril Olsen og Jan Einar Sætre ble andre laget fra nord som kvalifiserte 
seg etter en knapp seier over Brandbu 1, dermed er også de på vei til Stavanger. 
 
Heimdal BK2 med velkjente Glenn Grøtheim,Terje Aa, Jørgen Molberg, Børre Lund, 
Geir Helgemo og Per Erik Austberg var andre kvalifiserte lag til NM-finalen, og det 
skjedde på en overbevisende måte. Hele 120 imps seier er maktdemonstrasjon og gir et 
foreløpig favorittstempel til de meritterte trønderne. 
 
Tromsø BK1 med spillerne Peter Marstrander, Rune Brendeford Anderssen, Per I. 
Aronsen, Jan Trollvik, Gunnar Harr, Trond Hegrand ble første finalelaget fra 6. runde, de 
slo Stavanger BK 5 med 26 imp i en relativt jevn batalje, hvor Stavangerlaget lå over 
med 2 imp etter første halvrunde. Gratulerer til Tromsø, og velkommen til Stavanger! 
 
 



 6 

And the winner is...... 
 
Så er vi kommet til den delen der redaktøren skal drite seg ut. Som vanlig er finalen 
proppfull av alle aspekter av norske toppspillere. Fra ringrever som nesten husker 
Svartedauen og Storofsa, til ynglinger som knapt er over bleiestadiet. Men dog, her kan 
alle slå alle – og det vil de også gjøre. 
 
Det blir ingen oddsbombe om vinnerlaget kommer fra Heimdal BK. Er andrelaget sultent 
nok, har de ressurser i bøttevis til å hente hjem tittelen, så vi plasserer dem som 
forhåndsfavoritter.  
 
Førstelaget spiller såpass overbevisende at vi tipper dem på sølvplass. De har i flere år 
dannet stammen i juniorlaget vårt, og er vinnervante samtidig som de jobber svært så 
seriøst med systemutvikling. Jeg blir ikke overrasket om de henter tittelen, men holder en 
knapp på gammel-heimdølene. 
 
Nå hadde jeg tenkt å tippe Tromsø på bronseplass, men ble litt skeptisk når jeg ser at 
Trond Hegrand kom på 19. plass i Sørreisa nylig (det virket litt uwirkola-ig), selv om han 
slo Dag-Jørgen Stokkvik fra Sørreisa som klatret helt til bunns av dem som hadde 
plusspoeng. Må det skjerpings til, eller vil de reise kjerringa? Jeg tror ikke de er helt 
døgnville når de kommer hit til sydligere strøk. Vikersund er et annet outsiderlag som har 
spilt overbevisende i de siste utslagsrundene, de kan også lukte seg frem til riktig så edelt 
metall. Selv om det er to blad Heimdal, Tromsø og Vikersund som er nevnt med navn, 
hindrer dette ikke at også de andre lagene vil kunne blande seg inn.  
 
Likevel har jeg ved dette gjort min plikt, for det blir selvsagt umulig å finsikte resultater. 
Her blir det et rotterace der alle vil slå alle, og jeg frykter at flere av lagene har tenkt å 
gjøre mine tips til skamme. Og jeg ønsker lykke til dem som kan si: ”veni! ludo! vici!” 
 
 
 

Turneringsleder 
 

"The Farmer" er turneringsleder under finalen. Han er en velkjent 
gammel rev som har spilt bridge på toppnivå i Nord-Norge i mange 
år. Han er også kjent for å arrangere "Farmen international" fra 
gården sin,  en turnering for inviterte som også blir overført på BBO. 
Han har også sin egen webside hvor "Farmen" er sentral. "The 
Farmer" har også hatt mange turneringslederoppgaver, og har således 
vært å se som fast turneringsleder ved bridgefestivalen på 
Lillehammer de siste årene. John P er kjent for å være en meget 
bestemt herremann som stiller krav til spillerne. Det vil vi nok få 
erfare under finalen, og vi er er komfortable med at 

turneringsledelsen er i beste hender. 
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REBUSER 
 
Eli Solheim har bidratt med noen nøtter til avveksling fra 
bridgen. De er jo relatert til hva vi holder på med her. 
 
Dersom Paul tillater det, vil vi sette opp ett Flax-lodd til 
den heldig uttrukne vinneren som har flest rette svar. 
 
 
 

 
 
 
 

Løsning kan leveres innen lørdag 3. 
mai kl 1700 til Reinert Amundsen, 
eller e-mail reamunds@broadpark.no 
. 
 
 

Åpen bridgeturnering  
lørdag 3. mai 

  
Vi vil få minne om den åpne parturneringa for NM-deltakere og alle interesserte lokale 
spillere. Påmelding på NBF-data. 
 
 

Mesterpoeng: Kretspoeng  
Dato: 03.05.2008  
Tid: kl 2000 - 2330  
Sted: Clarion Hotell Stavnger  
Startkontingent: kr 100 pr spiller  
Pameldingsfrist: 02.05.2008  
Påmeldingsform: Internett  
Maks antall par/lag: 60  

Info/Premiering: Pengepremier og vin. Hele påmeldingsavgiften brukes til premiering med 
unntak av administrative utgifter.  

Turneringsleder: John Pedersen  
Kontaktperson: Paul Bang (paulbang@broadpark.no )  
Telefon: 90570370  

1.  egen + nesten gravid 
2.  oppdrett + grønnsak 
3.  fisken 
4.  dokument 
5.  bo + li 
6.  klemme 
7.  dyret 
8.  kanskje + rekke 
9.  fred + feil + fugl 
10. raner 

Eli pønsker ut en ny rebus.... 
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Epost: paulbang@broadpark.no  

I begynnelsen...... 
Stavanger Bridgeklubbs historie 

ved Carl Mathiesen, bearbeidet av Reinert Amundsen 
 
Stavanger Bridgeklubb er blant de første som ble tilsluttet det nye Norsk Bridgeforbund. 
Den første perioden vil vi rekonstruere gjennom legendariske Chr ”Kissa” Mathiesens 
jubileumstale ved Stavanger bridgeklubbs 25 års jubileum i 1958: 

 
”Herr President, mine damer og herrer. 
Det er to episoder som jeg uvegerlig må minnes når det 
dreier seg om vår kjære hobby, bridgen.  Den ene, da jeg 
som 10-12 åring en gang doblet min bestemor i en eller 
annen melding, - og hun i en meget skarp og irettesettende 
tone kom med følgende klassiske replikk: "Det er bare 
gategutter som dobler." - Den annen, da jeg en gang i 
krigstiden spilte med hennes søster.  Det var også en dobling 
fra min side som var årsaken. Den gamle damen lette 
febrilsk etter det rette uttrykket, alt mens hun betraktet sine 
"stolte blader", - og med en viss triumf i stemmen kom det: 
"Jeg, jeg dobler om igjen". 

Er det ikke underlig hvor forskjellig disse to representantene for en generasjon reagerte 
på samme situasjon? Ved nærmere ettertanke så er det i grunnen ikke så merkelig. 
Forklaringen må vel ligge i at den første episoden fant sted et par år før bridgen i 
Stavanger ble organisert, - i en tid hvor bridgenormer & -lover må ha vært mer eller 
mindre relative begreper, - så da borgermester Bertram C. Middelthon den 19. april 1933 
tok initiativet til stiftelsen av Stavanger Bridgeklubb så var det ikke bare en stor snøball 
han satte i gang (jeg tror knapt at han selv i sine mest entusiastiske øyeblikk turde håpe 
på en slik utvikling); nei, han satte også  dermed en bom for vilkårligheten som bridgen 
ble utøvet under i de mange foreninger og hjem rundt omkring. 

Allerede fra første dag var interessen for klubben meget stor, og medlems-tallet var pr. 
1.1.1934. oppe i 168, hvorav 54 damer. 

Klubblivet kan i disse 25 årene grupperes i tre karakteristiske perioder, hver avgrenset av 
tiden før, under og etter krigen. 

De første årene, frem til krigsutbruddet i 1940, var naturlig preget av oppbygging; såvel 
hva spilledyktighet som hva arrangementsteknikk angår.  Ved foredrag og kåserier av 
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klubbens fremste medlemmer ble grunnen lagt, - og også ved impulser utenfra.  N.B.F.s 
daværende generalsekretær, arkitekt Wagle, holdt instruksjons-foredrag allerede høsten 
1933 og arrangerte klubbens første makkerparturnering - etter Mitchell-systemet. Det må 

ha vært litt av en maratonaffære, for ifølge 
protokollen så ble turneringen først avsluttet kl ½4 
om natten.  I 1938 fikk klubben besøk av nok en 
kapasitet på området, idet bridgens "grand old man", 
rektor Midsem, under et tredagersarrangement med 
foredrag og prøver tilførte byens bridgeinteresserte 
nye impulser såvel hva spill som meldinger angikk. 

Klubbaftenene ble i begynnelsen basert på 
robberbridge - tregheten overfor de nye innslag: 
markering av kort, mapper, slipper o.l. var tilstede i 
fullt monn.  Men etterhvert som 
arrangementteknikken og utstyret ble mer 
alminnelig og kjent vakte duplikat-kampene 
interesse, og ble en tid enerådende, avløst av avis- 
og oppgave-turneringer. 

I hvert av årene 1936 og -37 arrangerte klubben en 
åpen bridgeturnering for alle byens bridgeinteresserte, og disse skulle vise seg å svare til 
forventningene i høy grad, for klubben fikk her rekrutter, som i de senere årene har vært 
med å bringe klubben fremover. 

Klubben vokste seg nå mer og mer ut av barneskoene, og spillerne ble mer og mer 
turneringsminded.  Det var derfor nokså naturlig at damene i klubben tok skrittet i 1938 
og dannet sin egen Stavanger Damebridgeklubb - for den tidligere hyggeklubb var nå gått 
over til å bli den konkurranseklubben som siden har preget dens virke. 
Dette var pokalkampenes tid. Allerede i 1934 kom den første kamp i stand, motstanderen 
het Haugesund Bridgeklubb.  Den første aksjen i pokalen tapte vi med stor margin, men 
klubbens spillere greide siden å "reise kjerringa" og fikk pokalen med seg hjem til odel 
og eie.  Siden så kom kamper mot bridgeklubbene i Flekkefjord, Bryne, Ålgård, Sandnes 
og Bergen i stand, - og sannelig har våre spillere vært ubeskjedne når det gjaldt sølvet; 
for bare ved en leilighet, 4-kantturneringen mot Bergens Bridgeklubb, Bergens 
Polytekniske Forening og Stavanger Klubbselskap, gikk pokalen vår nese forbi idet 
Bergens Bridgeklubb vant denne til odel og eie. 

(Fortsettelse følger) 


