20. 5. 2009

NORSK
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NM KLUBBLAG 2009

Velkomstbulletin

Her ser vi noen av de deltagerne redaksjonen er helt sikker på vil prege årets finale i Lyngdal. Jeg er ikke helt sikker på at alle kjenner
alle navnene så her kommer de. Øverst fra venstre: Helge Mæsel (turneringsleder), Gaute Ubostad (Team Rosfjord), Fredrik
Simonsen (Studentenes BK), Gjermund Rekstad (Topbridge BC), John Ivar Seiersten (Brandbu BK), Tommy Søiland (Nærbø BK),
Petter Haram (Grand BK), Robert Langbakk (Narvik BS) og Bjørn Lindgren (Heimdal BK). Alle Flotte representanter for Norsk Bri dge.

Vi ønsker lykke til.

Rosfjord - Lyngdal | Redaktør: Nils Kvangraven
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Hilsen fra Norsk Bridgeforbund
På vegne av Norsk Bridgeforbund er det en glede å ønske deltakere,
publikum og media velkommen til årets finale i NM for klubblag.
Årets vakreste eventyr finner i år sted på Sørlandet og vi er sikker på at
deltakerne vil oppleve uforglemmelige dager 21. - 24. mai i Lyngdal.
NM finalen for klubblag er en fest og et av de store høydepunktene i
forbundets turneringer. Som finalister møtes nå åtte lag til sluttdyst i en
turnerning som startet i oktober i fjor med 290 lag fra 156 klubber.
Lagfinalen omfattes med stor interesse og liveoverføringene vil
utvilsomt bli fulgt av tusenvis over det ganske land.

Program Torsdag
Captains meeting

09.00-09.30

Lineup

09.45

De driftige arrangører i Lyngdal BK og Farsund BK har en klar ambisjon
om å arrangere det beste bridgemesterskap i Norge noensinne.
En hjertelig takk til alle ildsjeler som har nedlagt et stort og omfattende
arbeid og vi håper dere opplever en spennende og velspilt finale.

Åpning ved ordfører

09.30-10.00

På vegne av Norsk Bridgeforbund ønsker jeg deltakere og arrangører
lykke til med finalen i NM for klubblag 2009!

1. Runde - 2. halvrunde 12.30-14.45

Jan Aasen
President NBF

1. Runde - 1. halvrunde 10.00-12.15
Pause

12.15-12.30

SIDETURNERING 1

13.00-15.30

Rundepause

14.45-15.30

Lineup

15.15

2. Runde - 1. halvrunde 15.30-17.45
SIDETURNERING 2

17.00-19.30

Pause

17.45-18.00

2. Runde - 2. halvrunde 18.00-20.15
NM Spabridge

Velkommen til Rosfjord og Lyngdal

Kampoppsett Torsdag

Årets finale for NM lag arrangeres av to gode venner, Lyngdal og
Farsund. Hånd i hånd skal naboskapet dyrkes i form av dugnad og
med våre to klubbers felles lag, Team Rosfjord, i finalen. Rammen
rundt mesterskapet skal være i de beste hender her på Rosfjord
hotell og med vår dyktige dugnadsgjeng tror vi bridgenorge skal
legge merke til oss. Vi skal rett og slett arrangere tidenes
mesterskap i Norge!

runde 1

Lyngdal BK takker Farsund for at de ble med oss på dette
arrangementet. Vi håper våre lokale spillere utnytter denne unike
muligheten til å oppleve stemningen og suge til seg inntrykk når
NM spilles. Dette blir en opplevelse for oss alle sammen.

runde 2

Kos dere og lykke til!
Hilsen alle oss i NM Komité

20.45-23.00

hjemmelag

bortelag

Heimdal BK

Nærbø BK

Studentenes BK

Team Rosfjord

TopBridge BC

BK Grand

Brandbu BK

Narvik BS

hjemmelag

bortelag

Team Rosfjord

TopBridge BC

Nærbø BK

Studentenes BK

Brandbu BK

Heimdal BK

Narvik BS

BK Grand
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Nedenfor ser vi Lyngdals maskot og
deputy Calle, blir det medalje? Ja er
redaktørens tips!

Årets spillested –
Rosfjord hotell

Team Rosfjord

Hva er det med dette sjarmerende stedet
som etter hvert er etablert som Agders
bridgemekka. Innehaver Gaute Ubostad
spiller i årets finale og har æren for den
fantastiske lekestuen bridgen her har fått.
Gjestfrihet og stort hjerterom er det første
jeg tenker på når jeg skal beskrive Gaute. Jeg
tror jeg har alle med meg når jeg sier tusen
takk for alt du gir bridgen Gaute.

Et lag fult av rutine, selv om alle spiller sin
første nm finale for lag har de nok erfaring
til at vi har troen på medalje!

Rosfjord ble kåret til årets reiselivsbedrift i
sør Norge for 2008.

Calle knutsen (47(– Karl Olav Hansen (45)
Lyngdals store sønn Calle er stormester og har
rikelig erfaring. Calle er ugift, men ryktene sier
han har noen gode venninner på Copa cabana!
Karola har de siste årene brukt mye krefter på
administrative oppgaver for klubb, krets og
forbund. Et sterkt engasjement for
rekruttering, ja rett og slett en ildsjel her i
distriktet. Sportslig er han heller ingen løpegutt
da han kan vise til flere KM titler og nm
deltagelser de siste årene. Karola er gift med
Kirsten.
Gaute Ubostad (35)– Per Knutsen (36)
Gaute er gift med Hege og har to barn. Han
eier og driver hotellet vi spiller på sammen
med familien sin og tilfører oss i bridgen en
uvurderlig verdi med spillelokale og enorm
velvilje. Gaute har vunnet flere KM titler og
deltatt i to par finaler. Per bor sammen med
Yvonne og katten Leif i et rødt hus i skogen.
Hans virke på sosialkontoret i Lindesnes er
sikkert grunnen til at han aldri sier et skjevt ord
når makker gjør noe dumt, han har rett og slett
sett verre ting før! Sportslig er Per erfaren med
Km titler og flere sesonger i 2 divisjon.
Martin Reinertsen (50)– Åse Biribakken 53)
Martin har vel spilt i alle turneringer i Norges
land. Er stormester og har spilt flere parfinaler
samt 2 divisjon. Han har gjentatte ganger
prøvd å bli ordfører i Farsund, men foreløpig er
formann i kretsen det høyeste vervet han har
hatt. Han jobber på smelteverket og bor
sammen med Bippe. Åse er en av våre få
kvinnelige stormestere. Hun har flere NM titler
fra mix/dame og har spilt i mange år i vår nest
øverste divisjon. Åse er gift med Ola og har 3
voksne barn. Til daglig treffes Åse på
Biblioteket i Farsund.
Nils Kvangraven (31)
Nils er vel mest kjent som spiller med flere nm
finaler og titler bak seg. Men i årets
mesterskap skal Nils gjøre ting han ikke kan.
Bulleteng redaktør, regnskapsansvarlig og NPC
for Team Rosfjord er alle oppgaver Nils ikke har
hatt før.

Litt historie om Rosfjord
Rosfjord Strandhotell startet sin historie
først i 1934, da som Leirplass for telt. Den
ble da drevet av Isabella Ubostad som
overlot driften til sin sønn Abraham
Ubostad i 1949, som videreførte
campingdriften til 1972. Han og hans
kone Agnes startet da det som har satt
fart på utviklingen, de bygde hytter og
utvidet campingen med flere plasser.
Nåværende vertskap Arvid og Hilda Gerd
Ubostad overtok driften da, og har
videreutviklet plassen til å være
en betydelig aktør på Sørlandet innen
turisme og kurs/konferanse. Hotellet med
serveringsplasser ble først bygget i 1986
og har siden den gang utviklet seg både i
størrelse og form. Foreløpig siste
utbygging ble ferdigstilt i 2008.

Redaktørens hjørne
Egentlig er det med stor sorg jeg tok på meg oppgaven å underholde spillere og
andre interesserte med årets bulleteng i NM finalen for lag. Etter selv å ha spilt de
tre siste finalen var det nedtur å bli slått ut før finalen. Jeg må derfor advare alle
mot kort lunte, dårlig humør og en utrolig trang til å henge ut årets finalister for
den minste feil. Her må dere passe dere!
Fra spøk til tips! Min erfaring fra tidligere finaler er at vi alltid får en overraskelse
eller to. Og det vil kanskje vise seg at medaljekandidater ikke var
medaljekandidater likevel! Tilslutt står uansett det sterkeste laget på topp. Jeg tror
årets finale ikke er et unntak, her må dere passe på alle VP folkens.
Gullet går til Narvik BS. Dette er dyktige, kreative og etter hvert svært erfarne
spillere. Riktignok har de to mer ”lokale” blad på laget, men disse klassespillerne
bærer fortsatt et solid favorittstempel i mine øyne. Eneste hinder er den store
bardisken, lange åpningstider og de hyggelige prisene Gaute har gitt oss under
mesterskapet.
Så tidenes råeste tips, våre lokale helter blir nr 2. Et sølv jeg tror Gaute vil henge
opp i gullramme ved resepsjonen på Rosfjord sammen med et bilde av NPC. Får de
en god start og klarer å holde stemningen så blir dette noen morsomme dager for
oss lokalpatrioter. Det skal i alle fall ikke stå på heiagjengen.
På tredje får vi en gjeng jeg har stor sans for. Brandbu BK. De har i mange år hatt
topplaseringer her i landet, kanskje mest i par, og fortjener nå litt tur i et
lagmesterskap. Tvers igjennom hyggelig gutter som spiller en stødig bridge på
gentlemans vis. Det hadde gledet meg med en medalje til Brandbu.
Årets finale er kanskje den mest uforutsigbare på lang tid og alle lag har realistiske
medalje ambisjoner. Jeg velger derfor å si at de andre lagene blir nr 4, så får vi se
om i alle fall et av lagene blir det! Videre setter jeg et ”wildcard” på Topbridge BC.
Dette er flinke spillere som spiller nøyaktig, solid og god bridge. Jeg vet de er
skuffet over mine forhåndstips og vil prøve alt de kan for å gjøre de til skamme!
Dette blir spennende folkens, ta vare på alle VP og spill vanvittig bra bridge!
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Studentenes BK

Lars Eide – Ankermann på redaktørens
”dreamteam”

Mitt drømmelag!
Som redaktør kan jeg skrive nesten hva jeg vil. Over disse maidagene i
Lyngdal kommer jeg til å presentere mitt ”dreamteam”. Jeg blir overrasket
hvis jeg får mange med meg på dette laguttaket og forventer engasjement
fra dere lesere. Oppfordrer alle til å sende inn sine ”dreamteam”, noen vil
vi ta med her i bulletinen.

De skal bergta oss med ungdommelig
pågangsmot og siste nytt på
meldesystemfronten. Redaktøren
husker da disse gutta gikk i bleier og fikk
inn stayman med morsmelka på 90tallet. Nå har de sluttet med bleier og
foretrekker switch, xyz, exclusion,
kløverføringer og andre fæle
konvensjoner som redaktøren ikke kan.
Sverre Johan Aal (27)
Musiker, sanger, kunstner og
bridgespiller. Utdannelsen innen musikk
har tatt mye tid de siste årene, men han
har likevel fått med seg både medaljer
og representasjonsspill. Gull i OL kan vi
ikke være annet enn missunelige på!
Sverre hadde et par år i nødhavn i
Kristiansand og har en liten
hjemmebane i årets finale.

Det første paret jeg tar ut er
Lars Eide – Harald ”nordbysjefen” Nordby
De har så vidt jeg kjenner til aldri spilt sammen, men for en kombinasjon
det ville vært.
Lars Eide er en av de beste spillerne jeg har spilt med. Alltid topp fokus,
stødig og med en enorm oversikt. Dessverre har ikke Lars fått det NM
gullet han fortjener enda, men jeg håper det kommer. Han kom
opprinnelig fra Oslo, men har de siste 25 årene bodd på Hamar og jobber
til daglig innen det som tidligere het Aetat. Han ble i 1980 europamester
for junior på lag med blant annet en lovende Tor Helness. De fleste
kjenner Lars som en enorm ressurs for våre juniorer med sine juniorleirer i
forbindelse med bridgefestivalen. At han også har rekruttert 4 gutter selv
som alle har spilt på det norske junior landslaget har vel også blitt lagt
merke til. Det var Lars som en gang spurte en 17 år gammel (talentfull?)
Kvangraven om han ville spille en turnering, noe som i løpet av de neste
årene ble massevis av turneringer. Det er Lars som har lært meg alt jeg
kan i bridge, en helt fantastisk personlighet i Norsk Bridge. Hadde vi hatt
en hall of fame, var du selvskrevet der Lars!
Harald Nordby har vært en enorm personlighet i Norsk Bridge siden 60årene. Jeg vet ikke hvor mange NM titler han har, men det er flere enn jeg
sikkert ville tippet. Nordbysjefen har mange internasjonalt gode resultater
og var i sin tid en av de få Garozzo-Belladona fryktet å møte. Dessverre har
jeg aldri spilt med Harald, men jeg vet det ville vært en opplevelse.
Engasjementet er fortsatt like intenst og vinnerviljen stor selv om han har
passert de 70. Han er fortsatt en av de jeg frykter mest ved bridgebordet.
Jeg ville blitt veldig fattig hvis det var poengene jeg har fått mot Harald
som skulle vært summert opp. En spiller med et sjeldent talent. En Norsk
bauta!

Håkon Kippe (27)
Han har herjet resultatlistene de siste
årene og fikk med seg
representasjonsspill på juniornivå. Vi
husker godt den suverene seieren i NM
par i fjor. Dette er en solid bridgespiller.
Til daglig er det studier som krever
mesteparten av tiden.
Fredrik Simonsen (23)
Enda en verdensmester som beærer oss
med sitt nærvær. Opprinnelig fra
Østfold, men har kommet seg greit på
plass i Trøndelag og Trondheim. Studier
og bridge er unge Simonsens tidsfordriv
nå for tiden. Redaktøren benytter
anledningen til å hilse til far Thor som
helt sikkert følger ivrig med på sønnens
innsats.
Erlend Skjetne (20)
En ekte trønder som enn så lenge er å
regne som student. Tross sin unge alder
har han alt spilt to parfinaler, vunnet 2divisjon og hentet hjem internasjonale
medaljer. En dyktig bridgespiller som vi
håper skal glede oss både med artikkel
og gode spill.
Aasmund Forfot (32)
Ekte trønder som startet sin
bridgekarriere midt i tyveårene.
Redaktøren skal faktisk ha litt av æren
for det var han som på slutten av 90tallet dro i gang Aasmund med Bridge da
de avtjente 1.gangs tjenesten sammen.
Lite ante redaktøren at det skulle blir en
nasjonal toppspiller ut av gutten.
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Spill fra lokale størrelser
Vest-Agder Bridgekrets alltid hatt gode resultater i de forskjellige norgesmesterskapene.
Brødrene Mæsel har vært, og er enda, et av våre absolutte toppar. Storebror Helge er den
mest profilerte og den som både har spilt og engasjert seg mest i organisasjonen NBF. I
dette mesterskapet får dere oppleve han som dyktig turneringsleder. Lillebror Roald runder
i disse dager 2500 mesterpoeng, og er slettes ingen ”novise” . Folk kan si hva de vil, men
Roald har det lille ekstra og tør spille på mavefølelsen. At han har fått kallenavnet
”luringen” er ikke uten grunn. På dette spillet viser at han ikke bare er lur, men rett og slett
dyktig.
Storebror
9652
85
DT832
92
KJT4
3
A84
AT843

Lillebror

AD8
AK9742
K9
K5
73
DJT6
J65
DJ76

Meldingene plasserte Roald i 3nt som Vest og
spar i utspill ga ingenting gratis. For oss
dødelige ser det ut som det er hipp som happ
om vi prøver å etablere ♥ eller ♣, men luringen
vet bedre. Det finnes en 4-2 sits i kløver som
han kan tåle, men ingen i ♥. Derfor spilte
luringen kløver konge og kløver til …. Ja
nettopp tieren! 12 stikk og en score høyere enn
det du trenger i snitt for å vinne turneringer var
fult fortjent.

Fakta om Lyngdal
Når man besøker nye steder er det alltid gøy å vite litt ”fakta” om stedet. Ivrig sjekket jeg tre forskjellige kilder vedrørende Lyngdal.
Ordføreren, en patriot (min samboer) og Encyclopedia på nett. Ordføreren kunne fortelle om en by som skulle vært landsdelens
hovedstad, men ekle kristiansandere har jevnlig holdt flinke lyngdøler i sjakk med råtten lobbyvirksomhet og sjikane. Befolkning på
ca 10.000, men dette kunne lett vært 500.000 hvis ikke undertrykkelsen hadde foregått så systematisk de siste 200 årene.
Patrioten, eller min bedre halvdel, kunne fortelle meg om en by som ble etablert før den første istiden som baserte seg på enorme
naturressurser og med en særs intelligent urbefolkning. Sannsynligvis var Jesus Lyngdøl fordi han kunne gå på vannet, det skal
nemlig våre lokale helter bevise at Lyngdøler kan i årets finale! Befolkning på ca 15.000 hvis vi kun teller de som bor i bykjernen.
En liten sjekk på nett sier 7368 innbyggere og et næringsgrunnlag i primærnæringer og industri. Bystatus fikk Lyngdal fra 1/1-2001.
Visstnok var olav den hellige innom i nødhavn rundt år 1000 da han ble overrasket av dårlig vær. Selv om han sannsynligvis tok godt
for seg blant de lokale kvinnene er det ikke sikkert alle lyngdøler har vikingblod i årene.
Dere får selv velge hva dere tror på, men det som er en ubestridt sannhet er at dere vil få noen fantastiske maidager her i denne
sjarmerende sørlandsbyen.
Nyt Lyngdal, nyt Rosfjord og nyt tidenes NM finale for lag!
Æ Glær mæ 

Nils ”200”Kvangraven
Bulletinredaktør
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RobotBridge! (av 200)
En kveld jeg kjeda meg gikk jeg inn på bbo og fant en såkalt robotbridge turnering. Det
forgår slik at man spiller i 25 minutter hvor man har robot som makker og motstandere. Det
samme har alle andre deltagere. Oppgaven er å få mest mulig poeng på blokka i løpet av de
25 minuttene, altså totalpoeng.
Godt fornøyd fikk jeg opp følgende hånd:
DT942
EK
EKD974
Min robot var giver og meldingene gikk uforstyrret:
Robot
200
1♠
2♣
2♥
?
Hva melder du nå? Svaret er selvsagt 5nt! Gode gamle ”store frie” eller” Josephine” (etter
fru cultbertson). Etter ca et nanosekund hadde robotmakker svart 7♥ og spent ventet jeg
på utspillet for å se hva robot hadde meldt på. Deilig var det å se robot var med på notene
da han hadde EKxx i hjerter og spar konge. 2210 på bok hjalp godt på i turneringen som ble
vunnet med en totalscore på ca 4000 poeng.
Du och jag roboten, det skulle vore du och jag

Slik gikk det i fjor
nr

lag

1

2

3

4

5

6

7

1
2

tot

Snitt

Heimdal BK 2

16

21

23

25

22

25

Kristiansand Bk

13

16

7

16

23

14

17

149

21,3

22

111

15,9

3

Heimdal BK 1

22

9

18

18

7

14

19

107

15,3

4

Tromsø Bk

17

14

13

16

8

21

11

100

14,3

5

Vikersund BK

11

16

17

6

Sørreisa BK

19

16

9

12

12

16

13

97

13,9

5

23

16

8

96

13,7

7

Stavanger BK

8

14

21

14

19

5

14

95

13,6

8

Bergen Ak BK

14

14

12

14

7

9

16

86

12,3

Vi ”forstå seg på’ere” kan si mye om mangt og meget, men en ting vet jeg
100% sikkert og det er at det blir ikke samme resultat i år som i fjor. En rask
titt på spillerne viser at kun 3 av de 42 spillerne i år var med i fjor. Stokkvik,
Olsen og Harr spilte finalen i fjor på henholdsvis Sørreisa og Tromsø.
Redaktøren vil avklare en misforståelse. Mange mener man har tapt
turneringen om man blir på sisteplass i finalen, men det er vel ikke helt sant?
Blir du sist i finalen blir du nr 8 av 290 lag. Etter kjapp hoderegning har du da
blitt topp 2,75 %! Hadde alle mine deltagelser gitt sluttresultat innefor topp
2,75 % av deltagerne hadde jeg vært happy….

Grand BK
Et friskt lag, men holder det til
topplassering?
Tommy Skodje (34)
Singel, adjunkt og uten barn. Tommy har
fokus på livest gleder, og blant livets gleder
finner vi selvsagt bridge. En glede han
håper han kan kombineres med minst et
par av de andre gledene her i Lyngdal.
Hvilke vil han ikke avsløre.
Petter Haram (44)
Petter jobber som datafreak, er singel og
har heller ingen barn. På mange måter
ligner han må makker Tommy, ryktene
forteller disse guttene liker turer til
varmere strøk, men måtte utsette neste tur
pga lagfinale. Bridge er livet!
Geir Engebretsen (50)
Samboer uten barn. Geir er daglig leder i
en håndverksbedrift og er den mest
meritterte i dette laget. Det er først og
fremst i parturneringer Geir har vist sin
dyktighet, Grand BK krysser fingrene for at
han skal hente frem superkreftene i årets
lagfinale.
Torstein Hesseberg (46)
Samboer uten barn. Torstein er superselger
av yrke og har fått med seg flere parfinaler
i løpet av karrieren. I lag sammenheng er 2
divisjon foreløpig vært høydepunkt.
Arnt Blix Vaagsæter (38)
Sjømann, singel og uten barn. Arnt har de
siste årene fått opp noen gode resultater
og får nå prøve seg på sin første lagfinale.
Som sine venner Tommy og Petter er han
glad i Thailand, heldigvis for oss har han
ikke glemt Norge helt og stikker innom til
årets finale.
Arnt Ola Fidjestøl (40)
Gift med to barn. Daglig leder for IKA Møre
og jevnlig deltagelse på høyt nivå i par og
lag turneringer omkring i Norge. En rutinert
BBO spiller med slue triks på lur.
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Statistisk sett har vi en vinner! (av 200)
Vi prøver i år å tilføre resultatservice til spillere og publikum et nytt element.
Redaktøren har tatt seg den frihet å forhåndsrangere spillere og lag basert på
mesterpoeng. Formelen er relativt enkel hvor hver spiller blir rangert etter
totalt antall mesterpoeng samt vunnet mesterpoeng de siste fem år. Vi har
valgt å gi 60% vekt på siste fem års poeng og 40% vekt på totalt antall
mesterpoeng. Videre får hvert lag en ranking basert på spillernes
gjennomsnittlige ranking. Videre har vi satt opp de statistiske resultatene pr
kamp basert på denne rankingen, altså har vi fått en statistisk vinner! Som
dere vil se utover mesterskapet vil vi presentere resultater målt mot denne
statistikken.
Statistisk sluttresultat blir:
lag

Rankingfaktor

1

2

3

4

5

6

7 Tot

snitt

TopBridge BC

17,13 % 20 17 18 16 20 18 16 125

17,9

Narvik BS

15,57 % 15 19 19 16 17 18 14 120

17,1

Brandbu BK

15,15 % 15 19 17 14 19 16 17 118

16,9

Team Rosfjord

12,76 % 16 13 18 14 16 14 18 108

15,4

Studentenes BK

11,34 % 14 15 13 17 13 12 17 101

14,4

Nærbø BK

11,06 % 17 15 12 17 14 12 13 100

14,2

Heimdal BK

8,56 % 13 11 11 13 10 15 12

85

12,1

BK Grand

8,43 % 10 11 12 13 11 15 13

84

12

Den enkelte spiller må også tåle en ranking, topp 10 i årets finale er:
Rank

Spiller

Klubb

MP

Siste 5 år

Faktor

1

Sam Inge Høyland

TopBridge BC

2

Jørn Arild Ringseth

Narvik BS

3137

504

8,66 %

795

497

4,97 %

3

Reidar Laland

4

Martin Reinertsen

Nærbø BK

1855

244

4,71 %

Team Rosfjord

1269

296

5

Dag Stokkvik

4,19 %

Narvik BS

936

326

3,90 %

6
7

Svein Seiersten

Brandbu BK

941

302

3,73 %

Åse Biribakken

Team Rosfjord

882

294

3,58 %

8

Calle Knutsen

Team Rosfjord

858

286

3,49 %

9

Svein Arild Olsen

Narvik BS

909

265

3,40 %

Håkon Kippe

Studentenes BK

503

344

3,37 %

10

Heldigvis for de andre lagene er bridge ikke en individuell sport. Vi ser at Sam Inge Høyland
topper denne listen med nesten dobbelt så høy ranking som nr 2 på listen! Jeg vet ikke om
det er tilfeldig eller bevist for å jevne ut feltet at Sam Inge spiller finalen med feltets lavest
rangerte spiller, nemlig Trond Hantveit. Men det er uansett et interessant poeng å følge
dette makkerparet. Nå skal det sies at redaktøren forventer seg mer av Trond enn
rankingen tilsier da han ikke har vært aktiv i norsk bridge de siste fem årene.

Sam Inge til venstre, Trond til høyre. Blir topp + bunn = middels? Eller har gutta skumlere
planer?
* Selve tabellen med rankingen publiseres utenom bulletinen

Nærbø BK
Sjelden klubb i finale sammenheng, men
ikke fult så ukjente spillere.
Reidar Laland (64)
Pensjonist, gift og 2 barn. Han har spilt
bridge på norsk toppnivå i 40 år og blir
derfor lagets nestor. Lag- og parfinaler i
fleng med mange forskjellige makkere.
Dyktig spiller det blir vanskelig å hente så
veldig mye imps ifra.
Ståle Frøyland (46)
Logistikkmedarbeider i Statoil, gift med to
barn. Ståle har mange gode plasseringer
bak seg fra både par og lag, men har de
siste årene ikke satset så veldig høyt. Blir
en farlig outsider i dette mesterskapet.
Torhild Ueland (36)
Samboer med 3 barn. Torhild er selvstendig
næringsdrivende. Hun har spilt 2 parfinaler
og to år i 2.divisjon. Ryktene forteller om
en ivrig bridgespiller som hele Rogaland
forventer mye av i de kommende årene.
Tommy Søiland (28)
Samboer og selvstendig næringsdrivende.
Tommy er en av de som skal løfte
Rogalandsbridgen til gamle høyder, det
starter her i Lyngdal med
medaljeambisjoner.
Ingvald Søiland (27)
Gift med 2 barn. Ingvald jobber i
Halliburton og er mest kjent i Norsk Bridge
for sine to norgesmesterskap i Junior NM.
David Ueland (24)
Student og samboer, bor i Bergen. David er
en av de etter hvert så kjente trillingene.
Han har blant annet to kretsmesterskap og
flere parturnering triumfer som de beste
bridgeresultatene enn så lenge.

