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Ute blant ulver (Nils Kvangraven)
Steinar Nilsen, gammel Rosenborg spiller, følte sine motspillere var ufine 

med han i motspillet på dette spillet. 
 

Rundenr 4 
 ♠ JT85432  

Spillnr 125(29) ♥ 62   
Giver: Nord  ♦ Q62   
Sone: Alle 

 ♣ 5   
 ♠ AQ97  ♠ K6 

 ♥ AT3  ♥ KQJ85

 ♦ 3  ♦ T85 

 ♣ K8642 ♣ Q93 

  ♠   
  ♥ 974  
  ♦ AKJ974  
  ♣ AJT7 

 
 

Steinar, som er mest kjent for sine raid på venstresiden av Lerkendal for ca 

en mannsalder siden, hadde påtatt seg oppgaven å snelle hjem 4

1 i syd spilte ut ruter 9 til ufin 2’s dame. Ufin 2 var ikke dum så han spilte spar 

2 til stjeling. Kløver ess og ny kløver gikk til stjeling hos ufin2 som igjen ga ufin 

1 en ny stjeling. 3 beit og -300 var det ikke mange imp å hente på for de

sympatiske RBK spilleren.  
 

 

 

Et fornøyelig meldingsforløp
Petter Haram – Tommy Skodje vant lett torsdagens spa

og slett ingen andre på samme bane som disse gutta denne kvelden. Petter 

rapporterer om mange morsomme spill og uthever dette som det mest 

underholdende 

 

Meldingene gikk 

Vest Nord Øst Syd 

Olsen Tommy Harr Petter 

1♥ dbl 1♠ 5♥ 

Pass 7♣ pass 7♠ 

Pass 7nt pass rundt 

 

Jeg har ikke så mange år på baken i bridgen, men har da rukket å oppleve 

mange meldingsforløp i min tid. Noe i nærheten av dette kan jeg ikke huske å 

ha sett før. At de noterte 2220 er den største selvfølgelighet! Gunnar Harr må 

nok lengre ut på landet med psykemeldingene sine neste gang!

  
 

 
1 

 

Sånn så det ut den gangen Steinar 

herjet i Trondheims

 

Program 
 

Captains meeting

5. Runde 

Pause

Lineup

6. Runde 

Pause

6. Runde 

Rosfjord Open

NM Galla

BridgeQuiz
 

Kampoppsett
Runde 5

hjemmelag

TopBridge BC

BK Grand

Team Rosfjord

Studentenes BK

 

runde 6 

hjemmelag

Brandbu BK

Heimdal BK

Studentenes BK

Narvik BS

 

(Nils Kvangraven) 
spiller, følte sine motspillere var ufine 

Steinar, som er mest kjent for sine raid på venstresiden av Lerkendal for ca 

en mannsalder siden, hadde påtatt seg oppgaven å snelle hjem 4♥ i øst. Ufin 

1 i syd spilte ut ruter 9 til ufin 2’s dame. Ufin 2 var ikke dum så han spilte spar 

2 til stjeling. Kløver ess og ny kløver gikk til stjeling hos ufin2 som igjen ga ufin 

300 var det ikke mange imp å hente på for den 

Et fornøyelig meldingsforløp (Nils Kvangraven) 
Tommy Skodje vant lett torsdagens spa-bridge, det var rett 

og slett ingen andre på samme bane som disse gutta denne kvelden. Petter 

spill og uthever dette som det mest 

Jeg har ikke så mange år på baken i bridgen, men har da rukket å oppleve 

min tid. Noe i nærheten av dette kan jeg ikke huske å 

ha sett før. At de noterte 2220 er den største selvfølgelighet! Gunnar Harr må 

nok lengre ut på landet med psykemeldingene sine neste gang! 

Om han var ufin1 eller ufin2 er 

jeg usikker på, men han var ufin 

med Steinar!

 
Sånn så det ut den gangen Steinar 

herjet i Trondheims storstue Lerkendal  

Program lørdag 

Captains meeting 09.45 

5. Runde - 2. halvrunde 10.00-12.15 

Pause 12.15-12.30 

Lineup 12.45 

6. Runde - 1. Halvrunde 13.00-15.15 

Pause 15.15 

6. Runde - 2. halvrunde 15.30-17.45 

Rosfjord Open 10.00-17.30 

NM Galla 20.00 

BridgeQuiz 21.00-22.30 

Kampoppsett 
unde 5 (2 halvrunde) 

hjemmelag bortelag 

TopBridge BC Heimdal BK 

BK Grand Brandbu BK 

Team Rosfjord Nærbø BK 

Studentenes BK Narvik BS 

 

 
hjemmelag bortelag 

Brandbu BK Team Rosfjord 

Heimdal BK BK Grand 

Studentenes BK TopBridge BC 

Narvik BS Nærbø BK 

 
Om han var ufin1 eller ufin2 er 

jeg usikker på, men han var ufin 

med Steinar! 



 

 
 

 

 

 

3 
Snorre Aalberg har de siste årene blitt 
en av de ”mektigste” i norsk bridge. 
Hjemmesiden www.kristiansandbk.org 
kan bare beskrives med et ord, 
fantastisk. Tusen takk for en flott side 
Snorre. 

God årgang 

I 1977var det to store begivenheter i 

verden. Elvis døde og noen dager 

senere ble redaktør 200 født. Blant 

andre ting som fattet medienes søkelys 

var NM finalen for lag som dette året 

ble arrangert på Kongsvinger. Et av 

spillene så slik ut, en kjedelig storeslem 

som helt sikket du og makker hadde 

meldt i en fei……. 

EKD7   

K9 

D2 

Dkn1075 

 

          
 

Kn109 

E842 

E7 

EK43 

Men meldingsforløpet tror jeg ingen 

hadde kopiert i årets finale: 

Syd Vest Nord Øst 

1♣  1♦   2nt  p  

3♣  p  4♣   p 

4♦  p  5♠  p 

7♣ pass rundt  
 

Jommen sa jeg smør… men dette var et 

dagligdags medingsforløp i de dager. 

Superpresisjon het systemet. 2nt viste 

4-5 kontroller, 4♦ var cue-bid og 5♠ 

naturlig! Jeg er bare glad Blackwood 

var innført på 90-tallet da jeg begynte å 

spille bridge! 1440 ble notert på blokka 

av Svein Markussen – Henning 

Hellemann for hjemmelaget 

Kongsvinger. De fikk da også 

bronsemedaljen bak Stavanger på 

sølvplass og Akademisk som tok gull.  

 

 

 
 

 

    A T 9 6 2

    D 6 5 

   T 

    A D 6 4 

 

Av og til er krigen tapt er det noe som 

heter, men Snorre tok tyren ved hornene 

og spilte i stikk to kløver konge. Hvem kan 

klandre Karola for å etablere sparstikket 

sitt med kløver dame som inntak?  

klandret han ikke og claimet 9 stikk! 

Snorre lest redaktørens Bolstips om”the 

power of the unseen hand” tro?

 

Redaktørens hjørne 
 

 

Snorre Aalberg 
 

Jeg hadde den tvilsomme gleden 

av blant annet å spille en finale på 

lag med Norges mest kjente 

hjemmeside redaktør Snorre 

Aalberg. Snorre har et sterkt 

engasjement og en veldig 

intensitet når han spiller bridge. 

Han er snill og god, selv om noen 

av vitsene på hjemmesiden av og 

til kan virke litt vel ondskapsfulle.. 

 

Dette spillet er fra Nærbø da jeg 

fikk mitt etter hvert så kjente 

navn 200. Motstandere var to av 

årets finalister, Calle Knutsen og 

Karl Olav Hansen. Snorre skulle 

spille 3nt i syd med spar i utspill 

        

        

 

 

 

 

 

 

Vi har nå den tøffeste dagen bak oss med 80 spill på de som ikke liker å stå 

over halvrunder. Resultatene viser det som vi vel alle viste på forhånd at alle 

kort skal spilles før noe er avgjort.  

 

Studentene har hatt en litt ”slapp” dag med tap og uavgjort

jegerne kommet innpå byttet og Topbridge er nå rett i ræva på de unge 

trønderne. Narvik er heller ikke langt bak, selv om de har strevd med mye 

sløsing av imp. Jeg tror fortsatt Narvik tar med seg gullet hjem til fest i det 

høye nord, men nå må snart verdensmester Ringseth få til et bulletin spill.

Nærbø imponerer periodevis, men dessverre legger de inn en katastrofe 

halvrunde innimellom og ødelegger totalscoren sin, kanskje de kan skjerpe 

seg for avslutningen? 

 

Brandbu har ikke helt fått de store resultatene enda, men henger med likevel. 

De har en ”rolig” avslutning og har alle muligheter for noen store seire i 

innspurten. Redaktøren tviholder på sitt medaljetips også her. 

 

Hjemmelaget team Rosfjord derimot har skuffet både 200 og Norge. Selv 

det enda er muligheter begynner vi å se at toget drar ifra oss på perrongen. 

Men never give up …. Som en kjent mandalitt pleier å si!

 

Så litt mer statistikk…… vi har hatt over 2000 forskjellige besøkende på våre 

hjemmesider, totalt ca 30 000 treff på hjemmesiden vår og ca 6000 besøk. 

Itte gæern’t som min gamle far ville sagt det! 
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 K 

 

A T 9 6 2 

 

 

 7 4 

 J 8 2 

J 7 2 

 J T 8 5 2 

 K 5 3 

 T 9 4 

A K D 3 

 9 7 3  

 

Av og til er krigen tapt er det noe som 

heter, men Snorre tok tyren ved hornene 

og spilte i stikk to kløver konge. Hvem kan 

klandre Karola for å etablere sparstikket 

sitt med kløver dame som inntak?  Snorre 

klandret han ikke og claimet 9 stikk! Hadde 

e lest redaktørens Bolstips om”the 

power of the unseen hand” tro? 

Vi har nå den tøffeste dagen bak oss med 80 spill på de som ikke liker å stå 

over halvrunder. Resultatene viser det som vi vel alle viste på forhånd at alle 

Studentene har hatt en litt ”slapp” dag med tap og uavgjort, dermed har 

jegerne kommet innpå byttet og Topbridge er nå rett i ræva på de unge 

trønderne. Narvik er heller ikke langt bak, selv om de har strevd med mye 

sløsing av imp. Jeg tror fortsatt Narvik tar med seg gullet hjem til fest i det 

å snart verdensmester Ringseth få til et bulletin spill. 

Nærbø imponerer periodevis, men dessverre legger de inn en katastrofe 

halvrunde innimellom og ødelegger totalscoren sin, kanskje de kan skjerpe 

ore resultatene enda, men henger med likevel. 

De har en ”rolig” avslutning og har alle muligheter for noen store seire i 

innspurten. Redaktøren tviholder på sitt medaljetips også her.  

Hjemmelaget team Rosfjord derimot har skuffet både 200 og Norge. Selv om 

det enda er muligheter begynner vi å se at toget drar ifra oss på perrongen. 

Men never give up …. Som en kjent mandalitt pleier å si! 

Så litt mer statistikk…… vi har hatt over 2000 forskjellige besøkende på våre 

jemmesiden vår og ca 6000 besøk.  

 



 

 

2 ess vekk spalten!
Bridge er et spill for de tøffe. Vi husker fra gårsdagens bulletin en gråtende David 

Ueland som valgte å ikke ta for sine to ess mot slem og måtte notere 

tydeligvis fart på lysten til våre NM stjerner til å melde slike sl

derfor valgt å ta dette med i egen spalte i denne bulletinen.

 
Rundenr 4 

 ♠ QT95   
Spillnr 105(9)  ♥   
Giver: Nord  ♦ KQJ   
Sone: Øst-Vest

 ♣ KQ9542  
 ♠ 7632  ♠  

 ♥ 853  ♥ KJT762

 ♦ 6543  ♦ A97

 ♣ A8  ♣ JT73

  ♠ AKJ84  
  ♥ AQ94  
  ♦ T82  
  ♣ 6 

 
Meldingene gikk 

Vest Nord Øst Syd 

Grand Frøyland Grand David 

 1♣ 1♥ 1♠ 

Pass 4♥ pass 4nt 

Pass 5♣ pass 5nt 

Pass 6♠ pass rundt 

 

David Ueland trodde ikke makker kunne melde splinter uten et ess så han godtok ikke 

svaret på RKC som viste 0 ess og valgte en storeslemsinvitt med 5nt. Frøyland kjenner 

nok makker godt nå og slo av med 6

spilte ut kløver 8! 980 inn til Nærbø som fikk spille 2

rommet. Med slike spill er det kanskje ikke så rart de ledet 73

 

 

Så kom det jaggu et spill til……
Denne gangen satt jeg rolig og koste meg med bilder fra dagens spilling når jeg fikk øye 

på skjermen hvor ting skjedde. Brandbu ligger litt under mot Topbridge o

plukker opp følgende hypp 

 

Rundenr 4 
 ♠ 6 

Spillnr 114(18)  ♥ 92 

Giver: Nord  ♦ 975 

Sone: Øst-Vest  ♣ E986532

 ♠ ED8743  ♠ KknT

 ♥ K74  ♥ EDkn863

 ♦ KD  ♦ kn62 

 ♣ kn7  ♣ 4 

  ♠ 952 

  ♥ T5 

  ♦ ET843 

  ♣ KDT 

Gjermund Rekstad spilte ut kløver ess og fortsatte med ny kløver…….. takk som byr sa 

far og sønn i kor, 980 til Brandbu og 11 imp!  Jommen sa jeg smør……..

 

spalten!    (Nils) 
Bridge er et spill for de tøffe. Vi husker fra gårsdagens bulletin en gråtende David 

Ueland som valgte å ikke ta for sine to ess mot slem og måtte notere -980. Det satte 

tydeligvis fart på lysten til våre NM stjerner til å melde slike slemmer. Redaktøren har 

derfor valgt å ta dette med i egen spalte i denne bulletinen. 

KJT762
A97 
JT73 

David Ueland trodde ikke makker kunne melde splinter uten et ess så han godtok ikke 

viste 0 ess og valgte en storeslemsinvitt med 5nt. Frøyland kjenner 

nok makker godt nå og slo av med 6♠ som ble sluttkontrakten. I Vest satt en luring og 

spilte ut kløver 8! 980 inn til Nærbø som fikk spille 2♥ dbl med en beit i det andre 

spill er det kanskje ikke så rart de ledet 73-22 ved pause? 

Så kom det jaggu et spill til…… 
Denne gangen satt jeg rolig og koste meg med bilder fra dagens spilling når jeg fikk øye 

på skjermen hvor ting skjedde. Brandbu ligger litt under mot Topbridge og far og sønn 

E986532 

KknT 

EDkn863 

 

 

Rekstad spilte ut kløver ess og fortsatte med ny kløver…….. takk som byr sa 

far og sønn i kor, 980 til Brandbu og 11 imp!  Jommen sa jeg smør…….. 

Meldingene gikk 

Vest Nord Øst Syd 

Seiersten Seiersten  

  1♥ pass 

1♠ pass 2♠ pass 

2nt pass 3♥ pass 

4♦ pass 4♥ pass 

4♠ pass 5♣ dbl 

Pass pass 5♥ pass 

6♠ pass  pass pass 

Denne gangen satt jeg rolig og koste meg med bilder fra dagens spilling når jeg fikk øye 

Ingvald Søiland var 

uheldig og tenkte på 

vakre damer, biler, fest 

og moro da han plutselig 

oppdaget han hadde 

utspillet på det spillet 

han nå holdt i nevene. 

Med tankene fortsatt på 

deler av det overnevnte 

svingte han opp luka og 

gjorde seg klar til å spille 

esset sitt, dessverre for 

han hadde blindemann 

allerede lagt ned kortene 

så han fikk se dem før 

han tok frem kortet fra 

hånden! Turneringsleder  

Helge Mæsel var ikke 

nådig, spillet ble ødelagt 

og motstander fikk 

tildelt +3 imp på spillet. 

Det kostet også 1 VP.  

 

Som en fattig trøst 

kunne redaktøren 

fortelle en liten historie 

om turneringslederens 

neste like kjente bror 

(luringen) fra 1 divisjon 

for noen år siden. 

Luringen satt også å 

tenkte på damer og 

rock’n roll da han 

plutselig fikk for seg at 

han skulle spille ut. Han 

deiset opp luka og 

klasket et ess i disken. 

Eneste problemet var at 

motparten fortsatt var 

midt i meldingsforløpet! 

Hva som ble dømt den 

gangen er usikkert, men 

verden har nok ikke sett 

maken verken før eller 

siden.  

Luringen spiller ut esset midt i 

meldingene! Hva ville du dømt? 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

  

Av og til er det deilig å ha lagkamerater! 
 

 
Rundenr 4  ♠ Ekn9   
Spillnr 116(20) ♥ knT8  
  ♦ 974  
  ♣ KD75   
 ♠ 7653

 
♠ KT842 

 ♥ K64 
 

♥ 52 

 
♦ D5 

 
♦ 8632 

 
♣ 8642

 
♣ 93 

  
♠ D 

 
  

♥ ED973
 

  
♦ EKknT 

 
  

♣ EknT 
 

 

Finn Brentebråten skulle spille 6♥ i syd og fikk trumf ut fra Sam 

Inge Høyland. Hjerter knekt fikk beholde stikke i bordet og hjerter 

ti fikk seile rundt til kongen. Ny hjerter tilbake gikk til damen på 

hånden. Nå tok Finn for ruter ess før han tok ruter ess og de siste 

trumfene på hånden. Når han nå spilte 4 x kløver måtte Hantveit 

holde spar kongen og gikk i 2-kort posisjonen ned til singel spar 

konge og singel ruter. Finn leste posisjonen helt korrekt og spilte 

ruter til …………. Kongen!  1430 deilige på blokka hjalp godt da 

Brandbu i lukket rom spilte ut ruter dame mot samme kontrakt!

 

Jeg tror Far og Sønn i lukket takket Finn for denne spilleføringe

mer enn en gang under middagen i kveld.

 

Finn Brentebråten (Brandu, 

Buskerud, Norge, Europa og 

Verden) hadde full kontroll i 

spilleføringen 

 

Norgesmestere i spa

Skodje, her i aksjon mot verdensmester 

Mer god årgang

I 1977 var det 

Breck – Reidar Lien som tok hjem 

gullet i NM par. De er en av 

mest sukses

tidene og denne tittelen var det 

første av i alt tre gull på fem år. 

 Kn72

 7

 Kkn6

 EDkn1052

 

 
 

 EK843

 EK84

 D102

 8

 

Disse gutta var ikke redde i 

meldeboksen så de meldte like greit 

6♠ i syd! Prøv å spille den med 

kløver 3 i utspill. 

 

Reidar Lien brukte ikke særlig tid på 

dette. Han stakk selvfølgelig med 

kløver ess, lot kløver dame seile og 

trumfet en kløver. Når kløveren satt 

3-3 var det bare å legge ned EK i 

spar for å felle damen d

spille spar til knekten. 12 stikk ga

selvsagt en score vi andre bare kan 

drømme om når vi melder slike 

slemmer. En hyggelig sits, men godt 

spilt av Lien som vel fant eneste 

sjanse for hjemgang. Ikke så rart 

disse gutta satte bakkerekord i 

vinnerscore et par år senere. De var 

rett og slett knallgode

Av og til er det deilig å ha lagkamerater!  (Nils) 

i syd og fikk trumf ut fra Sam 

Hjerter knekt fikk beholde stikke i bordet og hjerter 

rundt til kongen. Ny hjerter tilbake gikk til damen på 

hånden. Nå tok Finn for ruter ess før han tok ruter ess og de siste 

trumfene på hånden. Når han nå spilte 4 x kløver måtte Hantveit 

kort posisjonen ned til singel spar 

nge og singel ruter. Finn leste posisjonen helt korrekt og spilte 

ruter til …………. Kongen!  1430 deilige på blokka hjalp godt da 

Brandbu i lukket rom spilte ut ruter dame mot samme kontrakt! 

Jeg tror Far og Sønn i lukket takket Finn for denne spilleføringen 

mer enn en gang under middagen i kveld. 

 

3 
Norgesmestere i spa-bridge ble Haram 

Skodje, her i aksjon mot verdensmester 

Ringseth 

 

Mer god årgang 

I 1977 var det Bergens paret Per 

Reidar Lien som tok hjem 

gullet i NM par. De er en av Norges 

mest suksessrike par gjennom 

tidene og denne tittelen var det 

første av i alt tre gull på fem år.  

Kn72 

7 

Kkn6 

EDkn1052 

 

EK843 

EK84 

D102 

8 

Disse gutta var ikke redde i 

meldeboksen så de meldte like greit 

i syd! Prøv å spille den med 

kløver 3 i utspill.  

Reidar Lien brukte ikke særlig tid på 

dette. Han stakk selvfølgelig med 

kløver ess, lot kløver dame seile og 

trumfet en kløver. Når kløveren satt 

3 var det bare å legge ned EK i 

spar for å felle damen dobbel og 

le spar til knekten. 12 stikk ga 

selvsagt en score vi andre bare kan 

drømme om når vi melder slike 

slemmer. En hyggelig sits, men godt 

spilt av Lien som vel fant eneste 

sjanse for hjemgang. Ikke så rart 

tta satte bakkerekord i 

re et par år senere. De var 

rett og slett knallgode 
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Kaninen 

 Ann Karin 

David Ueland   (Nils Kvangraven)
….var ikke helt fornøyd med redaktørens 

sleivspark i gårdagens bulletin så han kom straks 

opp med en kontring.  
 

Rundenr 2  ♠ AQ73   
Spillnr 36(4)  ♥ AKQJ3  
Giver: Vest  ♦ K74   
Sone: Alle 

 ♣ 4   
 ♠ T2  ♠ K986

 ♥ T9742 ♥ 85 

 ♦ 52  ♦ A96

 ♣ 9852  ♣ AKQT

  ♠ J54  
  ♥ 6  
  ♦ QJT83  
  ♣ J763 

 
Meldingene gikk  

Vest Nord Øst Syd 

 Frøyland  Ueland

Pass 1♥ dbl 1nt 

Pass 3nt pass rundt 
 

Her var det vel ting å ta opp i meldeteknikk, men 

hva gjør vel det når vi får så flotte spill som 

dette! 

 

Ueland fikk kløver i utspill til damen i øst. Kløver 

ess ble fulgt av ♥ 8 i vri. Denne ble stukket i 

bordet og ruter gikk til damen. Ny ruter til konge 

fikk beholde stikket. 

Spill fra lokale størrelser 
 

 
 

Geir ”kaninen” Brekka og Ann Karin Fuglestad har de siste 2

solide resultater i Norsk bridge. Kaninen har også fått den ettertraktede rollen som maskot 

på hjemmesiden til Kristiansand BK, mens lillefugl først og fremst har markert seg med 

sportslige prestasjoner både nasjonalt og internasjonalt. I dette spillet ser vi kaninen vise 

full oversikt og utnytte en liten motspillsglipp til fulle. Oppdraget var å spille 3

spar fulgt av ♥ knekt i vri. 

 52 

E72 

D652 

ED92 

 

knT 

D864 

KT9874 
4 

 

 EKD983 

kn5 

kn3 

knT3 

 

876 

KT93 

E 
K8765 

 

 

Kaninen stakk med 

blindemann og spilte sine fem trumf. Stakkars 

vest ble fanget i en ekte criss

 E7

D65

 

D86 

KT 
 

 

 

T93

E
5

På den siste kløveren kan dere selv velge et 

avkast hos vest! 150 ga selvsagt kaninen hele 

bøtta full av poeng

(Nils Kvangraven) 
….var ikke helt fornøyd med redaktørens 

sleivspark i gårdagens bulletin så han kom straks 

K986 
 

A96 
AKQT 

 

Ueland 

 

vel ting å ta opp i meldeteknikk, men 

hva gjør vel det når vi får så flotte spill som 

Ueland fikk kløver i utspill til damen i øst. Kløver 

8 i vri. Denne ble stukket i 

bordet og ruter gikk til damen. Ny ruter til konge 

Posisjonen var nå: 

  ♠ AQ7   
  ♥ KQJ3  
  ♦ 4   
  ♣    
 ♠ T2  ♠ K986

 ♥ T974  ♥ 5

 ♦   ♦ A

 ♣ 98  ♣ KT

  ♠ J54  
  ♥   
  ♦ JT8  
  ♣ J7 

 
 

Elegant spilte David nå hjerter konge, saket en 

spar på hånden og fridde seg med den siste 

ruteren i bordet. Jeg tror han hadde lyst å si det 

samme som en mer kjent Kristiansander ”now u 

can sit there”…. Stakkars Fredrik Simonsen var nå 

innspilt og måtte gi Ueland 9 stikk. 

Geir ”kaninen” Brekka og Ann Karin Fuglestad har de siste 2-3 årene markert seg med 

har også fått den ettertraktede rollen som maskot 

på hjemmesiden til Kristiansand BK, mens lillefugl først og fremst har markert seg med 

sportslige prestasjoner både nasjonalt og internasjonalt. I dette spillet ser vi kaninen vise 

en liten motspillsglipp til fulle. Oppdraget var å spille 3♣ med E-K i 

Kaninen stakk med ♥ konge, ruffet en spar i 

blindemann og spilte sine fem trumf. Stakkars 

vest ble fanget i en ekte criss-cross skvis! 

E7 

D65  

 

  
 

 

 

 

T93 

E 
5 

 

På den siste kløveren kan dere selv velge et 

hos vest! 150 ga selvsagt kaninen hele 

bøtta full av poeng 

K986
5 
A 
KT 

Elegant spilte David nå hjerter konge, saket en 

spar på hånden og fridde seg med den siste 

ruteren i bordet. Jeg tror han hadde lyst å si det 

samme som en mer kjent Kristiansander ”now u 

can sit there”…. Stakkars Fredrik Simonsen var nå 

i Ueland 9 stikk.  

 



 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

5 

NM lag de siste 5 årene - Adelskalender 
Redaktøren har tatt seg den frihet å lage litt statistikk på de siste fem års 

lagfinaler (2004-2008). En gjennomgang som viser at 163 heldige 

bridgespillere har fått spilt denne flotte turneringen.  

 

Jeg har lagt inn en poengskala på plasseringer for å ”rangere” spillerne. 12 

poeng for 1 plass, 10 poeng for 2 plass, 8 poeng for tredje plass og fra 5 ned til 

1 poeng for plassene under dette. Ikke uventet gir dette en total Heimdal 

dominans på Adelskalenderen: 

Nr spiller Klubb Antall Poeng 08 07 06 05 04 

1 Geir Helgemo Heimdal BK 3 36 12 

 

12 

 

12 

1 Per Erik Austberg Heimdal BK 3 36 12 12 12 

1 Terje Aa Heimdal BK 3 36 12 

 

12 

 

12 

4 Jon-Egil Furunes Heimdal BK 3 26 2 12 12 

5 Glenn Grøtheim Heimdal BK 2 24 

  

12 

 

12 

5 Tor Helness Heimdal BK 2 24 

  

12 

 

12 

5 Nils Kvangraven Kristiansands BK 3 24 10 4 10 

8 Børre Lund Heimdal BK  2 22 12 

   

10 

8 Jørgen Molberg Heimdal BK  2 22 12 

   

10 

10 Christer Kristoffersen Heimdal BK 2 20 10 10 

10 Egil Homme Kristiansands BK 2 20 10 

 

10 

  
10 Marianne Homme Kristiansands BK 2 20 10 

 

10 

   

Det er 8 spillere som har fått med seg 3 av de 5 siste finalene, og det er hele 

23 spillere med 2 av de siste 5 finalene.  

Nr spiller Klubb Finaler 

1 Geir Helgemo Heimdal BK 3 

1 Per Erik Austberg Heimdal BK 3 

1 Terje Aa Heimdal BK 3 

1 Jon-Egil Furunes Heimdal BK 3 

1 Nils Kvangraven Kristiansands BK 3 

1 Allan Livgård Heimdal BK 3 

1 Espen Lindqvist Heimdal BK 3 

1 Petter Eide Heimdal BK 3 

 

Videre ser vi at det i disse 5 finalene har vært 26 forskjellige klubber 

representert (hadde det vært et lag fra forskjellige klubber hver gang ville vi 

hatt 40 klubber). 

Klubb Finaler Antall lag Antall spillere 

Heimdal 5 7 19 

Kristiansand 3 3 10 

Bergen Ak. 2 3 15 

Obk/Kløverknekt 2 2 9 

Vikersund 2 2 4 

BK Bodø lyn 2 2 7 

Sortland 2 2 4 

 

 Ingen av disse klubbene har lag i årets finale (utenom Heimdal selvfølgelig!). 

Vi ser videre at ingen av de høyst rangerte spillerne deltar i årets finale. 

Gammel Årgang  

En av kandidatene til årets spill i 2002 var 

dette signert en dansk junior spiller.  

 

 EDT8 

 954 

KD543 

T 

 

    K43 

    EDkn 

   kn76 

   E542 
 

 kn97 

 72 

ET982 

763 

 

652 

KT863 

- 

 KDkn98 

 

 

Vår helt skulle spille 4♥ i syd etter 1nt 

åpning i vest. Spar 3 i utspill tok bordets 

dame. Kløver T gikk til knekt og ess med ny 

spar tilbake til esset. Ruter konge gikk til 

ess og trumf. Nå var det vår helt våkent 

spilte stående kløver som han stjal i 

bordet! På ruter dame forsvant spilleførers 

spar og en spar ble stjålet på hånden. Ny 

stående kløver ble stjålet i bordet og ruter 

ble stjålet hjem igjen. Posisjonen var nå 

 

 8 

 9 

43 

 

 

     

    EDkn 

    

   2 
 

  

 72 

T9 

 

 

 
KT 

- 

 KD 

 

Igjen spilte vår helt stående kløver fra 

hånden og stjal med bordets nier. Når han 

så spilte ruter fra bordet saket han bare sin 

siste stående kløver og stakkars vest måtte 

gi det siste stikket til ♥ konge og kontrakten 

hjem!  

Dette var jaggu pent spilt! Skulle ønske jeg 

fikk til slike spill!  

 

 

 



 Dagens Kamp: Studenten
Redaktøren lurte seg inn på hjørnet i åpent rom da lederlaget tok imot Brandbu i runde 3. 

spillere, interessante spill og god stemning er alltid et godt utgangspunkt for god underholdning.

 
Rundenr 3  ♠ KQ873  
Spillnr 66(2)  ♥ A43   
Giver: Øst  ♦ QT   
Sone: Nord-Syd

 ♣ J42   
 ♠ 6  ♠ A92 

 ♥ J  ♥ KQ985

 ♦ J97532 ♦ 8 

 ♣ AQT97  ♣ K853 

  ♠ JT54  
  ♥ T762  
  ♦ AK64  
  ♣ 6 

 
Meldingene gikk 

Vest Nord Øst Syd 

John I Fredrik Svein Sverre 

Pass pass 1♥ pass 

1nt pass 2♣ pass 

5♣ pass rundt 

 

Ruter ess i utspill ble fulgt opp av spar knekt som fikk løpe til esset. Spillefører spilte nå hjerter til 

knekt som ble stukket av ess og ruter dame kom i retur. Etter å ha stjålet denne må spillefører 

velge hva han skal spille på. Han kan kaste to ruter i bord

alternativt kan han trumfe god ruteren og satse på at kløver knekt ikke sitter tredje imot. Svein 

valgte siste variant og måtte notere en beit.  Aktuelt sett ville han gått beit på en trumfhøyning 

hvis hadde valgt å spille på hjerter også. I lukket rom stoppet studentene i 4

imp nordover. 

 

I neste spill var verdensmester Simonsen snill med spillefører i sitt motspill mot 1nt.

 
Rundenr 3  ♠ A75   
Spillnr 67(3) 

 ♥ A72   
Giver: Syd  ♦ J9853  
Sone: Øst-Vest ♣ J4   
 ♠ T964  ♠ KJ82 

 ♥ T98  ♥ K6 

 ♦ AT  ♦ KQ64

 ♣ QT83 ♣ A96 

  ♠ Q3  
  ♥ QJ543  
  ♦ 72  
  ♣ K752 

 
 

Sverre Aal i syd spilte ut hjerter dame som fikk løpe til kongen hos spillefører. Ruter til esset ble 

så fulgt av spar T og Sverres dame. Nå fulgte fire hjerterstikk og spillefører hadde saket en ruter 

og en kløver før siste hjerter ble spilt, Fredrik skulle nå finne et avkast i denne posisjonen

 

  ♠ A7   
  ♥    
  ♦ J98   
  ♣ J4   
 ♠ 964  ♠ KJ8

 ♥   ♥  

 ♦ T  ♦ KQ 

 ♣ QT8  ♣ A9 

  ♠3  
  ♥3  
  ♦ 2  
  ♣ K752

 

På den siste hjerteren valgte Fredik å sake en spar og da 

kunne spillefører lett sake spar knekt. Men hvis Fredrik 

hadde saket en ruter ville spillefører vært skvist. Kaster han 

kløver spiller bare Sverre kløver og forsvaret får fire stikk i 

hjerter, to i spar og et i kløver. Men nå var kløveren 

beskyttet og sparreturen fra Aal knekte ikke spillefører som 

kunne claime 7 stikk og 90 i score. 

 : Studentene – Brandbu  (Nils) 
Redaktøren lurte seg inn på hjørnet i åpent rom da lederlaget tok imot Brandbu i runde 3.  Flinke 

spillere, interessante spill og god stemning er alltid et godt utgangspunkt for god underholdning.

ess i utspill ble fulgt opp av spar knekt som fikk løpe til esset. Spillefører spilte nå hjerter til 

knekt som ble stukket av ess og ruter dame kom i retur. Etter å ha stjålet denne må spillefører 

velge hva han skal spille på. Han kan kaste to ruter i bordet på KD i hjerter og trumfe de to siste, 

alternativt kan han trumfe god ruteren og satse på at kløver knekt ikke sitter tredje imot. Svein 

valgte siste variant og måtte notere en beit.  Aktuelt sett ville han gått beit på en trumfhøyning 

å spille på hjerter også. I lukket rom stoppet studentene i 4♣ og noterte +130, 5 

I neste spill var verdensmester Simonsen snill med spillefører i sitt motspill mot 1nt. 

Sverre Aal i syd spilte ut hjerter dame som fikk løpe til kongen hos spillefører. Ruter til esset ble 

Sverres dame. Nå fulgte fire hjerterstikk og spillefører hadde saket en ruter 

og en kløver før siste hjerter ble spilt, Fredrik skulle nå finne et avkast i denne posisjonen 

På den siste hjerteren valgte Fredik å sake en spar og da 

kunne spillefører lett sake spar knekt. Men hvis Fredrik 

hadde saket en ruter ville spillefører vært skvist. Kaster han 

kløver spiller bare Sverre kløver og forsvaret får fire stikk i 

spar og et i kløver. Men nå var kløveren 

beskyttet og sparreturen fra Aal knekte ikke spillefører som 

kunne claime 7 stikk og 90 i score.  

Verdensmestrene Aal – 
Simonsen sleit mot far og sønn 

Seiersten 
Flinke 

spillere, interessante spill og god stemning er alltid et godt utgangspunkt for god underholdning. 

ess i utspill ble fulgt opp av spar knekt som fikk løpe til esset. Spillefører spilte nå hjerter til 

et på KD i hjerter og trumfe de to siste, 

og noterte +130, 5 

 

 

 



 
Etter en rolig utgang til studentene kom det igjen et utfordrende motspill for våre 

verdensmestere 
 

Rundenr 3 
 ♠ AQJ7  

Spillnr 69(5)  ♥ 85   
Giver: Nord  ♦ KT75  
Sone: Nord-Syd 

 ♣ 943   
 ♠ T42  ♠ 963 

 ♥ QJ432 ♥ A7 

 ♦ Q93  ♦ AJ2 

 ♣ T8  ♣ AKQJ2

  ♠ K85  
  ♥ KT96  
  ♦ 864  
  ♣ 765 

 
Mot 3nt i øst spilte Sverre Aal spar 5 i utspill som Simonsen la spar knekt på. Litt 

overraskende fortsatte Simonsen med spar ess og satte makker på en prøve om han 

skulle avblokkere eller ikke. Sverre tenkte vel sånn at om han frykter en blokkering så 

spiller han vel opp igjen damen så ha la liten og trodde Simonsen ville ha et 

gjennomspill i ruter. Som sagt så gjort fulgte Sverre opp med ruter tilbake etter å ha 

kommet inn på spar konge. Svein Seiersten var nå flink og spilte hjerter ess og ny 

hjerter og fikk da 9 stikk så lenge hjerter konge ikke satt sammen med den siste 

sparen. + 400 mot en standard beit fra lukket rom ga Brandbu 10 imp. 

 

Så kom det en ”dødare”  

 
Rundenr 3 

 ♠ AK63   
Spillnr 71(7)  ♥ AQT9   
Giver: Syd  ♦ AQ93   
Sone: Alle 

 ♣ 2   
 ♠ 8754  ♠ T9 

 ♥ 86  ♥ J7543

 ♦ J82  ♦ K764 

 ♣ QT87 ♣ K6 

  ♠ QJ2  
  ♥ K2  
  ♦ T5  
  ♣ AJ9543

 
Begge bord kom i 6nt på nords hånd. I åpent spilte Brandbu ut spar og selv om vest 

ikke dekket ruter 10 ble det bare 11 stikk da Simonsen ikke klarte å seile 

hjerter stikk. I lukket rom ble det derimot mer fart da Skjetne spilte ut hjerter. Når 

Brentebråten spilte ruter 10 fra bordet klarte ikke Forfot å dekke med knekten og 

hjem dritten føyk!  17 imp til Brandbu…. 

 

På neste spill fikk Brandu enda inn et støt og 11 imp før dette spillet ble plukket opp

 
Rundenr 3 

 ♠ J542   
Spillnr 73(9)  ♥ K7   
Giver: Nord  ♦ AJ98   
Sone: Øst-Vest

 ♣ QT2   
 ♠ Q63  ♠ AK87 

 ♥ AQJ4 ♥ T9 

 ♦ K43  ♦ QT752

 ♣ A96  ♣ 54 

  ♠ T9  
  ♥ 86532  
  ♦ 6  
  ♣ KJ873

 
Meldingene gikk 

Vest Nord Øst Syd 

John I Fredrik Svein Sverre 

 1♦ pass 1♥ 

Pass 1♠ pass 3♣ (xyz=spillemelding)

Pass rundt 

 

Passivt av både øst og vest og dermed ble 

de utmeldt da Aal gjorde en god 

vurdering og hoppet til 3

hjalp Brandbu svært lite da studentene i 

lukket rom meldte og vant 3nt for 600 

inn. 10 imp nordover. 

 

Personlig liker jeg å melde kortene med 

engang og ville følgelig meldt inn 1nt over 

1♥ på vest sin hånd, men om dette er rett 

i lengden får 

  
Etter en rolig utgang til studentene kom det igjen et utfordrende motspill for våre 

Mot 3nt i øst spilte Sverre Aal spar 5 i utspill som Simonsen la spar knekt på. Litt 

overraskende fortsatte Simonsen med spar ess og satte makker på en prøve om han 

skulle avblokkere eller ikke. Sverre tenkte vel sånn at om han frykter en blokkering så 

ller han vel opp igjen damen så ha la liten og trodde Simonsen ville ha et 

gjennomspill i ruter. Som sagt så gjort fulgte Sverre opp med ruter tilbake etter å ha 

kommet inn på spar konge. Svein Seiersten var nå flink og spilte hjerter ess og ny 

fikk da 9 stikk så lenge hjerter konge ikke satt sammen med den siste 

sparen. + 400 mot en standard beit fra lukket rom ga Brandbu 10 imp.  

Begge bord kom i 6nt på nords hånd. I åpent spilte Brandbu ut spar og selv om vest 

ikke dekket ruter 10 ble det bare 11 stikk da Simonsen ikke klarte å seile ♥ 10 for fire 

hjerter stikk. I lukket rom ble det derimot mer fart da Skjetne spilte ut hjerter. Når 

Brentebråten spilte ruter 10 fra bordet klarte ikke Forfot å dekke med knekten og 

inn et støt og 11 imp før dette spillet ble plukket opp 

(xyz=spillemelding) 

Passivt av både øst og vest og dermed ble 

de utmeldt da Aal gjorde en god 

vurdering og hoppet til 3♣. 150 i beit 

hjalp Brandbu svært lite da studentene i 

lukket rom meldte og vant 3nt for 600 

inn. 10 imp nordover.  

Personlig liker jeg å melde kortene med 

engang og ville følgelig meldt inn 1nt over 

på vest sin hånd, men om dette er rett 

i lengden får andre avgjøre ☺  

 

 

 

Martin fikk også være med

 

 



 

 

47-45 til Brandbu halvveis følte nok studentene de kunne gjort noe med og gikk til 

verks etter pause med friskt mot. Det skulle vise seg å bli mindre imp i sving, men 

fordel Brandbu.  

 
Rundenr 3 

 ♠ 532   
Spillnr 89(25)  ♥ J9843  
Giver: Nord  ♦ K   
Sone: Øst-Vest ♣ Q842   
 ♠ AKT984 ♠ Q76 

 ♥   ♥ K752 

 ♦ AQT2  ♦ 97654

 ♣ KJ3  ♣ A 

  ♠ J  
  ♥ AQT6  
  ♦ J83  
  ♣ T9765

  
    
 

Et spill med sving i som skapte omsetning i flere kamper. Brandbus Ohren

Brentebråten meldte 6♠ for 1460 i åpent rom. I lukket rom var derimot studentene i 

det snille hjørnet og doblet Brandbu i 5♥. Det ga bare 500 og 14 imp til Brandbu. 

 

I kampen mellom Grand og Team Rosfjord stoppet Grand noe slapt i 4

Men i åpent rom gikk Martin Reinertsen amokk i meldeboksen og stoppet ikke før 7

Det var spill for kontraken, men i praksis er det vel ikke mange som hadde klart å 

toppe ut ruter konge for å kappe knekten etterpå. 

er undertegnete var ikke dette en score som ble satt pris på. I 6

ned ruter ess for 12 stikk og ville vært enkel å vinne. 

hele kampen for hjemmelaget som sårt kunne trengt denne seieren.

 

Etter litt imp til begge lag endte det med Brandbu seier 18

overbevisende av lederlaget som nå har Topbridge svært nært og Narvik ikke veldig 

langt bak seg på resultatlisten.  

 

45 til Brandbu halvveis følte nok studentene de kunne gjort noe med og gikk til 

verks etter pause med friskt mot. Det skulle vise seg å bli mindre imp i sving, men 

Et spill med sving i som skapte omsetning i flere kamper. Brandbus Ohren-

for 1460 i åpent rom. I lukket rom var derimot studentene i 

. Det ga bare 500 og 14 imp til Brandbu.  

I kampen mellom Grand og Team Rosfjord stoppet Grand noe slapt i 4♠ i lukket rom. 

Men i åpent rom gikk Martin Reinertsen amokk i meldeboksen og stoppet ikke før 7♠. 

Det var spill for kontraken, men i praksis er det vel ikke mange som hadde klart å 

toppe ut ruter konge for å kappe knekten etterpå. – 200 ble resultatet og selv om npc 

er undertegnete var ikke dette en score som ble satt pris på. I 6♠ er det safe å legge 

ned ruter ess for 12 stikk og ville vært enkel å vinne. – 17 imp i stedet for + 11 svingte 

hele kampen for hjemmelaget som sårt kunne trengt denne seieren. 

tter litt imp til begge lag endte det med Brandbu seier 18-12 (89-69). Ikke 

overbevisende av lederlaget som nå har Topbridge svært nært og Narvik ikke veldig 

7 spar var ikke et bud for 

evigheten! 

Gjermund og Tor Ove 
imponerte Snorre i Rama 

(red: det kal ikke mye til å 
imponere ei blind høns) 

Ricaprisen!!  (Snorre Aalberg) 

er klar til utdeling. Jeg bakspilte 

spill 1 i kampen mellom Nærbø og 

Toppbridge. Toril Ueland og 

Reidar Laland kom i en steinhard 

3NT, men mot deg og meg ville 

den gått hjem, i alle fall svært 

ofte. 

 

  ♠ A6   
  ♥ T8   
  ♦ T72   
  ♣ AKT743  
 ♠ KT853 ♠ 742 

 ♥ AK52  ♥ J943 

 ♦ QJ  ♦ A986

 ♣ 86  ♣ 92 

  ♠ QJ9  
  ♥ Q76  
  ♦ K543  
  ♣ QJ5 

 
 

Det var som om Tor Ove Reistad 

og Gjermund Rekstad hadde sett 

korta før. Utspill hjerter ess, skift 

til ruter dame til esset og hjerter 

knekt i retur. 

 

Selv med åpne kort kjenner jeg 

mange som hadde slitt med å 

beite. 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

Marit Limmesand  (Nils Kvangraven)
Marit er en av våre lovende jenter her i Vest Agder. At hun kan bridge fikk 

hun vist frem da hun tryllet hjem denne dødsdømte kontrakten. 
 

Rundenr 4  ♠ J862   
Spillnr 11(11)

 ♥ K9632   
Giver: Syd  ♦ J92   
Sone: Ingen  ♣ 8   
 ♠ KT7  ♠ A4 

 ♥ J854 ♥ AT7 

 ♦ 743  ♦ T8 

 ♣ AK3  ♣ QT7542

  ♠ Q953  
  ♥ Q  
  ♦ AKQ65 
  ♣ J96 

 
 

Meldingene gikk 

Vest Nord Øst Syd 

Einar Marius Sølve Marit 

   1♦ 

Pass 1♥ 2♣ 2♠ 

Pass 4♠ pass pass 

Dbl pass rundt 
 

Kløver i utspill gikk til kongen i vest. Hjerter knekt i snu fikk løpe til damen 

hos Marit! Ruter ess og ruter til knekt ble fulgt av liten hjerter fra 

blindemann som ble stjålet på hånden. Kløver ble nå stjålet hos 

blindemann og ny hjerter ble tatt på hånden. Ny kløver stjeling ble fulgt av 

♥ 9 som øst trumfet lavt og Marit overtrumfet med femeren. Posisjonen 

var nå 

 
   ♠ J8   
  ♥ K9   
  ♦ 9   
  ♣    
 ♠ KT7  ♠ A4 

 ♥ 8  ♥  

 ♦ 3  ♦  

 ♣   ♣ QT2

  ♠ Q9  
  ♥   
  ♦ KQ5 
  ♣  

 
Etter å ha overtrumfet med spar ni spilte Marit ruter kongen som øst 

måtte trumfe med esset. På kløver saket nå Marit en ruter og vest trumfet 

med tieren og overtrumfet med knekten. Hjerter kongen ble nå trumfet 

med damen på hånden og voila der kom den en 

åtter…. +590 deilige sjokolade poeng på riktig side vil nok bli husket lenge i 

heimen hos det kommende ekteparet.  Trenger jeg å nevne at redaktøren 

er en av få inviterte bridgespillere til bryllupet. 

 

(Nils Kvangraven) 
Marit er en av våre lovende jenter her i Vest Agder. At hun kan bridge fikk 

hun vist frem da hun tryllet hjem denne dødsdømte kontrakten.  

øver i utspill gikk til kongen i vest. Hjerter knekt i snu fikk løpe til damen 

hos Marit! Ruter ess og ruter til knekt ble fulgt av liten hjerter fra 

blindemann som ble stjålet på hånden. Kløver ble nå stjålet hos 

tatt på hånden. Ny kløver stjeling ble fulgt av 

9 som øst trumfet lavt og Marit overtrumfet med femeren. Posisjonen 

Etter å ha overtrumfet med spar ni spilte Marit ruter kongen som øst 

måtte trumfe med esset. På kløver saket nå Marit en ruter og vest trumfet 

med tieren og overtrumfet med knekten. Hjerter kongen ble nå trumfet 

med damen på hånden og voila der kom den en trumfhøyning på bordets 

åtter…. +590 deilige sjokolade poeng på riktig side vil nok bli husket lenge i 

heimen hos det kommende ekteparet.  Trenger jeg å nevne at redaktøren 

er en av få inviterte bridgespillere til bryllupet.  

 

 

 



 

  Finale NM lag 2009 
Rosfjord - Lyngdal 

Resultatliste 

 

lag runde 1 runde 2 runde 3 runde 4 runde 5 runde 6 runde 7 totalt snitt 

 

Studentenes BK 24 23 12 15       74 18,5 

 

TopBridge BC 16 20 20 17       73 18,3 

 

Narvik BS 16 16 19 17       68 17,0 

 

Nærbø BK 17 8 10 25       60 15,0 

 

Brandbu BK 14 12 18 13       57 14,3 

 

Heimdal BK 13 18 11 15       57 14,3 

 

BK Grand 14 14 17 3       48 12,0 

 

Team Rosfjord 6 10 13 13       42 10,5 

 

runde 1 

     hjemmelag bortelag imp imp vp  vp 

Heimdal BK Nærbø BK 47 65 13 17 

Studentenes BK Team Rosfjord 105 52 24 6 

TopBridge BC BK Grand 57 48 16 14 

Brandbu BK Narvik BS 55 61 14 16 

      runde 2 

     
hjemmelag bortelag imp imp vp  vp 

Team Rosfjord TopBridge BC 75 109 10 20 

Nærbø BK Studentenes BK 56 101 8 23 

Brandbu BK Heimdal BK 51 69 12 18 

Narvik BS BK Grand 72 62 16 14 

      runde 3 

     hjemmelag bortelag imp imp vp  vp 

Studentenes BK Brandbu BK 69 89 12 18 

TopBridge BC Nærbø BK 105 71 20 10 

BK Grand Team Rosfjord 73 60 17 13 

Heimdal BK Narvik BS 45 69 11 19 

Brandbu BK 

     
      runde 4 

hjemmelag bortelag imp imp vp  vp 

Nærbø BK BK Grand 132 52 25 3 

Brandbu BK TopBridge BC 55 70 13 17 

Heimdal BK Studentenes BK 53 56 15 15 

Narvik BS Team Rosfjord 58 46 17 13 

 

 
 

Runde 5  (pauseresultat) 

hjemmelag bortelag imp imp 

TopBridge BC Heimdal BK 48 3 

BK Grand Brandbu BK 25 43 

Team Rosfjord Nærbø BK 51 29 

Studentenes BK Narvik BS 51 14 
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Grafisk resultatliste for de tre beste lagene mot statistikk
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