Gratulerer, Heimdal 2!
Fram til runde 6 har vi vært vitne til en maktdemonstrasjon uten like fra Heimdal 2’s
side. Ingen av de andre lagene kan ta dem igjen i siste runde. Faktisk er de så suverene at
de er det eneste laget som ligger over middels før siste kamp, og det kan vi ikke minnes å
ha sett tidligere! Litt uvanlig er det jo også med en finale strippet for Oslo-lag, og bare ett
lag fra Østlandet, mens alle de andre landsdelene er representert.
Rundenr 6
♠ T862
Spillnr 189(29)
♥ 52
Giver: Nord
♦ T6
Sone: Alle
♣ QT865
♠ KJ93
♠Q
♥ AQ843
♥ KJT
♦ 73
♦ A852
♣ AK732
♣ 94
♠ A754
♥ 976
♦ KQJ94
♣J

Av og til oppstår helt uventede resultat i relativt
uinteressante spill som i kampen mellom Tromsø og
Bergen. Her gikk meldingene:
Vest
2 kl
3 kl

Nord
pass
Dobl!!

Øst
1 NT
2 ru
Redobl!!

Syd
pass
pass
Pass rundt

3 kl var videre spørsmål etter fordelingen, og Nord, som tydeligvis angret på at han ikke
agerte i forrige melderunde, slengte doblingslappen på bordet.
Spar 6 kom ut til esset, og Onkel Trond Hegrand fortsatte med kløver knekt. Øst stakk og
tok nok en høy kløverrunde før han gikk løs på hjerteren. Han burde nok stukket over på
bordet andre gang, og tatt de to sparstikkene, men det er lett å glemme hvis man blir
kortblind. Nord trumfet den tredje hjerteren, tok sine to trumfstikk og fortsatte med ruter
10. Dermed sto det 3 redoblede beter når røyken hadde lagt seg!
Rundenr 7
♠ Q9764
Spillnr 199(7)
♥ T6
Giver: Syd
♦ AT62
Sone: Alle
♣ QT
♠A
♠ KJT53
♥ K854
♥ J73
♦ QJ8
♦ K94
♣ K7
♣ A8432
♠ 82
♥ AQ92
♦ 753
♣ J965

I lukket rom meldte Øst – Vest seg opp i 3 NT, og gikk to
beit med den elendige sitsen. I åpent rom ble det mer
dramatisk:
Stokkvik
1 kl
Dobl
Dobl

Kvangraven
1 sp
pass
pass

Olsen
pass
pass
pass

Homme
pass
pass
1 NT
pass

Vest spilte ut ruter dame som holdt stikket. Han vet om sparlengde hos makker, men kan
ikke spille denne fargen mer enn den ene gangen, så han forsøkte å finne noe i hjerter hos
makker ved å spille hjerter til knekt og dame. Syd kom inn og spilte kløver til dama og
kongen, og ny hjerter kom tilbake som Syd stakk med esset. Nå har han ingen inntak på
hånd, og endeliktet ble 2 doblede beter, og 12 IMP til Sørreisa.
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Rundenr 7
♠Q
Spillnr 204(12)
♥ A98643
Giver: Vest
♦ KT8
Sone: Nord-Syd
♣ T93
♠ 982
♠ T43
♥5
♥J
♦ 9643
♦ AQJ752
♣ J84
♣ AQ652
♠ AKJ765
♥ KQT72
♦
♣ K7

Det er både fordeler og ulemper ved å bruke Multi.
Her har vi en hånd der det kan bli en solskinnshistorie
om man trør varsomt. Etter at Vest passet, åpnet Nord
med 2 ruter. Øst passet, og Nord har et lite problem
dersom avtalene ikke er helt klare. La oss si at han
krever med 2 NT, og får 3 kløver fra Nord som viser
maksimumshånd. 3 ruter spør så etter hvilken farge,
og 3 spar viser hjerter. Nå er det nok best å melde 5
ruter som exclusion Blackwood, og på 5 sparsvaret (1
ess) er du i idealkontrakten 6 hjerter på rett hånd der du tåler kløverutspill. Her er dette
essensielt ettersom kløver ess og dame sitter bak kongen.
Bergenslaget åpnet med 2 hjerter (svake), og makker løftet til 4 hjerter. Når først
hjerteren er kommet på ”feil” hånd, er det kanskje aktuelt å melde 6 spar, men hvordan
finner vi ut at makker har spardamen???
Både Kristiansand og Sørreisa fikk hjerteren på Nords hånd, der Sørreisa var med til både
3 og 4 kløver på Øst-Vests kort. Egil Homme kontrollmeldte 5 kløver i Syd, og Nils Kåre
Kvangraven hentet 6 hjerter ut av boksen. Dermed startet Svein Aril Olsen med............
ruter ess! Da var det bare å snelle hjem 13 stikk og 17 IMP ettersom Sørreisa gikk beit på
det andre bordet.
Rundenr 5
♠ KT83
Spillnr 147(19)
♥ 8653
Giver: Syd
♦K
Sone: Øst-Vest
♣ J843
♠ A654
♠ Q72
♥7
♥ K94
♦ AQJ986
♦ T743
♣ AQ2
♣ KT
♠ J9
♥ AQJT2
♦ 52
♣ 9765

Nord Øst
4 hj 5 ru

Syd Vest
2 hj 3 ru
pass rundt

I kampen mellom Bergen og Sørreisa lørdag morgen,
åpnet bergenserne med 2 hjerter som er svak med 5-6
hjerter og 6-9 hp.
Hjerter kom ut til tieren. Liten ruter kom i snu, der esset
vant stikket, samtidig som kongen uvillig kom på.
Spillefører Dag Jørgen Stokkvik tok ut motpartens trumf, og eliminerte hjerter og kløver
selv, tok spar ess og lot Syd få på spar knekt. Han hadde intet annet valg enn å spille til
dobbeltrenons, slik at 11 stikk føk hjem.

Resultat etter 1. halvrunde av 7. kamp:
5
6
7
4

Bergen Ak BK (8)
Heimdal BK 1 (2)
Kristiansand Bk (2)
Heimdal BK 2 (1)

3
2
1
8

Stavanger BK (6)
Tromsø Bk (4)
Sørreisa BK (4)
Vikersund BK (7)

24-27
24- 6
42-31
45-23

De to Heimdalslagene har opparbeidet en liten ledelse, men vi får vel si at det er svært så
jevnt før andre halvrunde starter.
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Rundenr 7
♠ K754
Spillnr 211(19)
♥ AT6
Giver: Syd
♦ AQJ2
Sone: Øst-Vest
♣ J4
♠ QT32
♠ A96
♥ KQJ987
♥ 42
♦T
♦ 9864
♣ 72
♣ QT95
♠ J8
♥ 53
♦ K753
♣ AK863

Nils Kåre Kvangraven kom i 3 NT etter kløveråpning fra
makker og Vest hoppet inn med 2 hjerter. Stian André
Sundklakk spilt ut hjerter 4 og Nils Kåre lasjerte hjerter
to ganger før han kom inn på esset. Øst saket spar 6 og
bordet la ruter. Nå fulgte kløver knekt som Øst dekket
med dama, og den fikk han for. Stian fant nå det eneste
kortet som kan gi spilleføreren et problem – nemlig
kløver 5! Nils Kåre tenkte en stund ettersom han nå ikke
hadde sett at kløver 7 ville falle. Men hvorfor spilte Stian
kløver? I tillegg til spar ess som han måtte ha, hadde han nok kløverlengde. Nils Kåre
forsøkte åtteren i bordet som holdt! Dermed ble det 9 stikk og 7 IMP til Kristiansand.

Rundenr 7
♠ AJ92
Spillnr 216(24)
♥ 854
Giver: Vest
♦ KJ93
Sone: Ingen
♣ A7
♠ KQ
♠ 863
♥ AKJ76
♥ QT9
♦ T75
♦ 864
♣ Q854
♣ J96
♠ T754
♥ 32
♦ AQ2
♣ KT32

I åpent rom åpnet Vest med 1 NT, og det gikk pass rundt. I
lukket rom åpnet Kristiansand med 1 hjerter som Nord
doblet. Syd tok noe forsiktig ut i 1 spar, men når Nord
høynet til 2 spar, var Mr Stokkvik sporenstreks i 4 spar.
Kortgudene var snille med ham, så Sørreisa knep innpå
forspranget med 9 IMP:

Det var vel ingen oddsbombe at Heimdal 2 vant. At Kristiansand tok sølvmedaljen var en
svært hyggelig overraskelse. De spilte jevnt og stødig i den siste kampen med rundt 1100
tilskuere på BBO. Heimdal 1 spurtet sterkt inn til bronseplass, mens
Resultatet av 7. kamp:
1 Bergen Ak BK

Stavanger BK

15 - 15

(44 - 47)

2 Heimdal BK 1

Tromsø Bk

19 - 11

(41 - 14)

3 Kristiansand Bk

Sørreisa BK

22 - 8

(95 - 53)

4 Heimdal BK 2

Vikersund BK

17 - 13

(69 - 54)

Slutteresultat etter 7 kamper:
1 4 Heimdal BK 2
27

Kristiansand
Bk

Terje Aa, Geir Helgemo, Jørgen Molberg, Børre Lund, Per Erik
Austberg

149,
0

Marianne Homme, Egil Homme, Helge Stornes, Roy Olsen, Nils
Kåre Kvangraven

111,
0

3 6 Heimdal BK 1 Petter Tøndel, Petter Eide, Allan Livgård, Bjørn Morten Mathiesen
4 2 Tromsø Bk

Gunnar Harr, Trond Hegrand, Peter Marstrander, Rune Brendeford
Anderssen, Jan Trollvik, Per ! Aronsen

107,
0
100,
0

5 8 Vikersund BK Lars Øivind Allard, Vidar Smith, Håvard Jensen, Sigurd Evjen

97,0

Rune Bjelland, Arild Lauvsnes, Helge Strøm, Fred Arne Moen,
6 3 Stavanger BK
John Helge Herland, Thorleif Skimmeland

96,0 (0)

6 1 Sørreisa BK

Dag Jørgen Stokkvik, Stian André Sundklakk, Svein Aril Olsen, Jan
Einar Sætre, Steingrim Ovesen

96,0 (0)

8 5 Bergen Ak BK

Jon Sveindal, Marianne Harding, Kåre Kristiansen, Torstein
Rongved, Ole Kvamme

85,0
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Redaktøren får være fornøyd med at Kristiansand var jokeren som ødela forhåndstipset
vårt. Mesterne fikk også følge av to lag til som fikk score over middels.

Resultat fra Lørdagsturnering
1 [9] Audhild Vistnes - Arne Rødne

Stavanger BK/BK Trond

42,0 (4)

2 [4] Sigmund Rosland - Endre Haukali

Klepp BK/Brasseriet Single BK

40,0 (-4)

3 [10] Paul Bang - Jan Fjælberg

Stavanger BK

31,0

4 [16] Lasse Holen - Reidar Hunsdal

Stavanger BK/Rosenberg BK

27,0

5 [13] Egil Skjærpe - Vetle Faag

Stavanger BK

19,0

6 [1] Maiken B. Skaaren - Per Ove Egeli

Stavanger BK

17,0 (0)

6 [11] Mona Lindstrøm - Willy Myhre

Stavanger BK/Sogndal BK

17,0 (0)

8 [17] Erik Eliassen - Carl Mathiesen

Tasta Randaberg BK/Stavanger BK

10,0 (2)

8 [3] Inger Lill Olsen - Karl Magnus Nøkling

Tasta Randaberg BK/

10,0 (0)

10 [14] Hege Sundland - Trond Knutsen

Damene BK/Stavanger BK

11 [8] Jan Muri - Geir Larsen

Stavanger BK

12 [2] Svein Arne Valvik - Olav Veland Thu

Stavanger BK

-2,0 (0)

12 [18] Owe Rødne - Per Haugaard

Kvernevik BK

-2,0 (0)

14 [12] Helge Horseng - Kaj Ove Skartun

Statoil

-8,0

15 [19] Trond Ødegård - Egil Gimre

BK Gann

-15,0

16 [20] Kjell Endresen - Sverre Snekkervåg

Stavanger BK/

-27,0

17 [7] Jan Erik Olsen - Yngve Nygaard

Stavanger BK

-33,0

18 [15] Venke Hetlelid - Alf Inge Hetlelid

Vatland BK

-37,0

19 [6] Arild Lauvsnes - Rune Bjelland

Stavanger BK

-45,0

20 [5] Per Ove Aasen - Karl Johan Tørkli

Trond/Stavanger BK

-59,0

9,0
6,0 (-2)

Anekdoter:
Dette skal ha skjedd:
Otto Jensen. som ble norgesmester for par med Fridtjof
Sverre i 1953 og spilte på laget som ble norgesmestre for
lag i 1955, var kjent som byens laaaangsomste spiller.
Alle fordelinger, odds etc skulle vurderes før et kort ble
spilt.
På et tidspunkt syntes Fridtjof det gikk over streken og
utbrøt på "oslosk": "Hvis du ikke spiller et kort nå går jeg
hjem!". Til hvilket Otto repliserte: "Du får heller gjøre det
da...."
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Avslag
I min bridgeungdom var jeg heldig og fikk Erik Høie som
makker på slutten av 60 tallet i sommerbridgen i Stavanger
Bridgeklubb. Erik åpnet med 1 Ru, jeg sa 2 Kl, Erik 2 Ru, jeg
2 NT, Erik 3 Ru og jeg sa 3 NT..... Nå sa Erik 7 Ru - og pass
rundt. Da jeg la ned blindemann ble jeg forklart "Nå vet du
hva avslag er...."
Ernst Eide, som satt med utspillet og Ru Ess, var en
gentleman og doblet selvfølgelig ikke....
Carl Mathiesen

Løsninger på rebusene i bulletin 0.
Vi takker Eli Solheim for de innsendte rebusene. Det ser nok ut til at de var litt i
vanskeligste laget, for vi har ikke fått noen riktige svar innen fristen.

Oppgavene:

Her er løsningene:

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

1. Stavanger
2. alert
3. Silda
4. pass
5. Heimdal
6. skvise
7. Kaninen ( Svinet, Ulven )
8. monrad
9. Rogaland
10. robber
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Takk for oss!
På vegne av arrangørene vil jeg takke for oss. Det har vært
inspirerende å jobbe for og med så disiplinerte lag, og jeg
håper det er gjensidig.
Dataverdenen er ikke helt perfekt ennå, så vi har fått
merke at det har vært stukket kjepper i hjulene for oss
under arrangementets gang fra bits og bytes. Når man
skriver en bulletin er det ikke for sin egen del, men for
massene utover i det ganske land. Dessverre har disse ikke
blitt publisert slik vi ønsket på grunn av de nevnte
dataproblemene.
Jeg håper også at fremtidige lagarrangører lar det være
fulle serier med spill ved alle bordene. Lagfinalen har så få
spillere at dette burde være mulig. Da hadde det vært
enklere å følge med på begivenhetenes gang etterhvert
som konkurransen skrider fram. Slik det fungerer i dag, er
det veldig uoversiktlig for en som vil overvåke spillerne.
Håper dette er oss tilgitt, og at vi har kunnet by på en spennende og minneverdig finale!
Hilsen Reinert Amundsen, bulletinredaktør
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