
Pris: 10 kroner

Fredag 27. juli

� Vi er klare og vi gleder oss! NM-sjef Svein Markussen og hans lokale stab mener å ha det
meste under kontroll. Til de grader at sjefen sjøl koster på seg hvilestilling. Men det blir ikke
mye hvile for denne gjengen de nærmeste ni dager. De er innstilte på å gjøre en skikkelig jobb
slik at deltakerne får en størst mulig opplevelse.

� Velkommen til Skien!





Redaktørens leder
Kjære leser!

Avisa du nå leser er like historisk som bridgefestivalen
du er en del av. For første gang i forbindelse med NM-
finaler skal det hver dag komme ut ei slags lokalavis
for deltakerne og alle andre med interesse for vår kjære
hobby. Det er ei avis laget ut fra helt vanlige journa-
listiske kriterier med en ansvarlig redaktør, som fak-
tisk er medlem av Norsk Redaktørforening.
I klartekst betyr det at NM-avisa ikke er et menighets-
blad for arrangører og NBF, men et uavhengig organ
for hele festivalen der redaktøren er ansvarlig for inn-
holdet. Formålet er best mulig å gjenspeile festivalen
� både innenfor og utenfor spillelokalene. Vi håper at
mange kommer med bidrag, både i form av spill, inn-
spill og ikke minst tips. I spaltene skal det være rom
for både ros og ris. Vi vil spesielt oppfordre til debatt
� både gjennom leserbrev og kjappe ytringer under
vignetten «Klar melding». Ikke minst er debatt viktig
for stadig å kunne forbedre tilbudet bridgefestivalen
gir. Også NM-avisa skal ha meninger. Men de skal
kun komme til uttrykk på denne plass!
Det er mange ting å mene noe om kort tid før det hele
braker løs. Førsteinntrykket ved ankomst spille-
lokalene er imponerende. Det levner ingen tvil om at
det er lagt ned et stort arbeid på forhånd. Alt fra å få
på plass kompliserte dataløsninger til å vaske de
mange stolene som tilhører lokalene. De var ikke ak-
kurat rene da arrangørstaben tok fatt på å gjøre alt i
stand.
Festivalgeneral Svein Markussen sier i et intervju med
NM-avisa at han føler seg rimelig trygg på at dette
skal gå bra. Vi håper han får rett i det. Skjønt ingen
kan forvente at alt skal gå på skinner. Vi må ikke
glemme at dette er noe helt nytt i bridge-Norge.
Det er også viktig å poengtere at alle har et ansvar
for at arrangementet skal bli slik vi alle  håper � nem-
lig et utstillingsvindu for bridgen i Norge. De kanskje

Dette er NM-avisa

Fritt og uavhengig organ for Norsk Bridgefestival
2000, med formål å fremme bridgen.
Ansvarlig redaktør: Alf Helge Jensen
Medarbeidere: Artur Malinowski, Jonill Storøy,
Geir Gisnås, Roar Hushagen, Øystein Eriksen, Kai
Jørstad, Harry A. Vågen, Unni Welander, Sondre
Hogstad, Stian Høiset og Tor Hildre.

Dette er NM-avisa:

Program:
Fredag 28. juli
NM Veteran 1. sesjon kl 1400-1700
NM Veteran 2. sesjon kl 1800-2100
NM Junior 1. sesjon kl 1400-1700
NM Junior 2. sesjon kl 1800-2100
NM Mixlag 1. sesjon kl 1400-1700
NM Mixlag 2. sesjon kl 1800-2100
Sideturnering 1 kl 1730-2100

Lørdag 29. juli
NM Veteran 3. sesjon kl 1000-1300
NM Veteran 4. sesjon kl 1400-1700
NM Junior 3. sesjon kl 1000-1300
NM Junior 4. sesjon kl 1400-1640
NM Mixlag 3. sesjon kl 1000-1300
NM Mixlag 4. sesjon kl 1400-1700
Sideturnering 2 kl 1000-1330

Klar melding
Dette er lesernes egen spalte for korte meningsyt-
ringer om mangt. Redaksjonen vil være behjelpelig med
å skrive om nødvendig. Det er bare å ta kontakt. I re-
gelen vil anonyme meldinger bli avvist. I tillegg til
denne spalte har leserne også anledning til å ytre seg
gjennom vanlige leserbrev.

I mangel på klare meldinger til denne utgaven ba vi
hovedturneringsleder Tommy Sandsmark og et kjapt
og fyndig bidrag, en utfordring han tok på strak arm:
� Det er veldig hyggelig å se at Norsk Bridgeforbund
har fått et æresmedlem som har skjelt ut kreti og pleti
gjennom 15 år, nemlig Rolf Olsen. Kanskje er det håp
for meg også, sier Tommy med glimt i øyet. Han be-
nytter samtidig anledningen til å minne om at ingen
må leke turneringsleder på egen hånd, men straks til-
kalle de som er satt til jobben om noe uregelmessig
har skjedd.

TIPS OSS!!
Den store NM-festivalen er i gang. Vi både tror og håper
at deltakerne kan se fram til spennende og hyggelige
bridgedager i Skien. NM-avisa blir forhåpentligvis et
viktig innslag. Den skal foreligge hver dag til
morrakaffen. Som alle andre aviser er vi avhengige av
tips for at resultatet skal bli leservennlig. Tipsene kan
være om så mangt.  For eksempel om de som må gjøre
helt spesielle ting for å komme seg til NM-festivalen, om
familier som spiller (kanskje flere generasjoner), om de
som har helt spesielle årsaker for å dra til Skien, om helt
unge eller svært så voksne deltakere, om de som har
avtalt gjensyn i Skien etter mange år og om mye mer.
Tenk gjennom hva du vil lese om.  I så fall vet du hva det
kan være verd å tipse om.



� Hvem er Svein Markussen?
� Jeg kommer opprinnelig fra Rygge. Vokste opp i et ty-
pisk industrimiljø med en særdeles nevenyttig far. Utdan-
net ingeniør og diplomøkonom. Bodde 23 år på Kongs-
vinger før vi flyttet til Skien.
 Som bridgespiller er jeg akkurat blitt veteran. Var vesent-
lig mer aktiv på 1970- og 80 tallet da vi bodde i Kongsvin-
ger. Har deltatt i tre lagfinaler og åtte parfinaler, med en 3.
plass i NM lag som beste. Har alltid vært heldig med mak-
kere og lagkamerater, og har derfor stadig blitt dratt fram
til gode resultater. Men jeg har i alle år måttet innse at jeg
bare er nest best i huset. Rønnaug kan skilte med vesent-
lig bedre resultater, selv om mye muligens er erobret i let-
tere konkurranse (forsiktig her!). Vi har to voksne døtre
som tidlig opplevde å bli
«satt ut i skogen» for at
foreldrene skulle kunne
dyrke sin hobby. Den yng-
ste debuterte i lagfinale da
hun var 3 måneder, og mis-
tet muligens interessen for
bridge etter det. Av leg-
ning er jeg nok litt utålmo-
dig. Liker å se at ting fun-
gerer og vil ha resultater
av det jeg driver på med.
Har derfor pådratt meg en
del tillitsverv innenfor
bridgen opp gjennom årene, og er for øyeblikket leder i
Skien Bridgeklubb. I det sivile har jeg hatt lederstillinger i
diverse bedrifter, og er for tiden økonomisjef i et industri-
konsern her i Grenland.

� Hvorfor bruker du all fritid, sikkert også en del av ar-
beidstida, i nesten et år for å lage til NM-festival i bridge?
� Det er flere årsaker til dette: Jeg har stor sans for NBFs
beslutning om å gjøre noe mer ut av NM-finalene enn tid-
ligere tradisjonelle småarrangementer spredt geografisk og
over tid. Dette blir det lite blest av, og de sosiale sidene
har ikke blitt ivaretatt i nevneverdig grad. For halvannet
år siden ble jeg forespurt av NBF om å være med i en
gruppe som skulle finne egnede steder å arrangere en NM-
uke. Flere alternativer ble vurdert, men valget falt etter
hvert på Skien.Vi kan skilte med gode lokaler, tilstrekkelig
hotellkapasitet og ikke minst et bridgemiljø som har kapa-
sitet og kvalitet til å håndtere oppgavene. Vi har hatt et
godt samarbeid med kommunale instanser, reiselivs-
bedrifter og næringsliv i dette prosjektet, og ikke minst

SJEFEN SJ L
Av Alf Helge Jensen

De er mange og de er dyktige. Men det er bare
en SJEF. Og som sjefen over alle sjefer har
Svein Markussen utvilsomt gått foran som et
lysende eksempel og lagt ned mer arbeid enn
noen annen. Men det snakker han nødig om.

Navn: Svein Markussen (55)
Yrke: Økonomisjef
Sivil status: Gift med Rønnaug Asla (50). To
barn; Ingunn (27) og Hanne (23)
Hobby utenom bridge: Jakt og fiske
Bridgekarriere: Spilt i 38 år. Beste plassering
3. plass NM-lag for Kongsvinger i 1977. Spiller
i 3. divisjon.
Favorittsystem: Naturlig

har medlemmene i de tre arrangørklubbene i Skien stilt hel-
hjertet opp.
Hovedmotivet vårt for å påta oss et slikt arrangement er
håp om å skape mye blest i lokalmiljøet, og at dette etter
hvert skal gi grunnlag for bedre rekruttering til bridgen og
til klubbene. Selv om vi har et aktivt bridgemiljø i Skien
med tre klubber og et eget Bridgens Hus, kan vi ikke nekte
for at gjennomsnittsalderen hos våre medlemmer er rime-
lig høy. Uten rekruttering vil det fort gå nedoverbakke, og
det ønsker vi å gjøre noe med. Vi har jobbet med kurs og
andre rekrutteringsoppgaver i tre år. Suksessen har vært
variabel, men vi har kapret et 20-talls nye medlemmer. Vi
forventer at Bridgefestivalen vil gi oss mye omtale i media
og gjøre flere nysgjerrige på hva vi driver på med. Men
det forplikter. Skal vi få resultater, må vi stå klar med
opplæringstilbud og et klubbmiljø som er attraktivt for nye
medlemmer.

�Men hva sier kona og arbeidsgiveren til at festivalen opp-
tar så mye av tida og oppmerksomheten din?
� Kona er veldig forståelsesfull. Hun er aktiv bridgespiller
sjøl. Men jeg blir fra tid til annen beskyldt for å glemme alt
annet. Det blir som han som fikk høre at han ikke husket
annet enn hvor den kløverknekten satt i 1952. Arbeidsgi-
veren er fleksibel, men jeg må gjøre jobben min uansett.

� Hva får dere som arrangører igjen for slitet?
� Å jobbe sammen i et prosjekt som
dette innebærer ikke bare slit. Jeg er
imponert over den innsatsviljen som
medlemmene våre legger for dagen.
Jeg er sikker på at slikt samarbeid gjør
at vi lærer hverandre bedre å kjenne
og bidrar til en enda bedre klubbånd.
Den økonomiske avkastningen blir
ikke all verden, men noe har vi opp-
nådd gjennom sponsoravtaler og
annonsesalg. Overskuddet går til
klubbene. For Skien Bridgeklubbs del
skal noe brukes til å markere 70-årsju-
bileet neste år.

� Har påmeldingen svart til forventningene?
� Oppslutningen er noe lavere enn vi håpet på. Det er et
tankekors at NM for juniorer trekker så få. Det bekrefter
nok bare at rekruttering må være vår viktigste oppgave
framover. Ikke uventet er ekstrakvalifiseringen til NM-par
blitt den største turneringen. Som kjent var denne endrin-
gen i opplegget til parfinalen omdiskutert, og avhengig av
tingets godkjennelse, og forelå betenkelig sent i forhold
til opprinnelig påmeldingsfrist.
� Planen var å få det til en familie-happening. Men det har
vel ikke slått til. Ingen trengte barnepass. Har deres feilbe-
regnet i så måte?
� På et par områder må vi fastslå at våre ambisjoner ikke er
nådd. Tanken om at dette også skulle bli et arrangement
hvor man kunne kombinere bridge med ferie og fritid og ta
med seg familien, har slått til bare i liten grad. Årsakene
kan være flere, og det får NBF analysere i ettertid. Jeg tror
at alderssammensetningen i NBFs medlemsmasse vil vise
seg å være viktigste årsak, ved siden av økonomi.



� Hva har gledet/skuffet deg mest i for-
beredelsene?
� Den gedigne dugnadsinnsatsen til et
30-talls medarbeidere både gleder og
imponerer. Skuffelser har det egentlig
vært få av. Selvsagt har ikke alt gått på
skinner, og det har vært mye å lære for
alle involverte. NBFs administrasjon
har som kjent hatt en del problemer i
det siste, men dette har ikke hatt nega-
tive følger for vårt samarbeid. NBFs
sentrale komiteer som har hatt ansvar
for teknisk turneringsopplegg og an-
nen gjennomføring, har fungert bra og
bistått oss når vi har hatt behov.

� Antall NM-titler er omtrent fordo-
blet. Er det fare for inflasjon og lavere
status?
� Sportslig sett vil ikke alle NM-titlene
ha samme status. NM-par vil utvilsomt
fortsatt være det gjeveste. Men det er
viktig at festivalen reflekterer mangfol-
det og utviklingstrekk i norsk bridge.
Kvinneandelen er sterkt økende, og
dette rettferdiggjør opprettelse av
dame- og mixklasser.

� Hva med den sosiale delen?
� Vi skal gjøre vårt beste for at gjes-
tene skal oppleve noe mer enn bare
bridge. Jeg både tror og håper på tri-
velige NM-dager. Den offisielle åpnin-
gen av festivalen skjer i Ibsenhuset lør-
dag kl 19.00. Her lover vi et halvannen
times show med underholdningsinnslag som dere ingen
bør gå glipp av. Dette er selvsagt gratis for alle bridge-
spillerne. Premieseremonier vil finne sted på kveldstid på
Rica Ibsen hotell på de dager turne-
ringer avsluttes. I tilknytning til dette
blir det også diverse underholdning-
sinnslag, bridgerestaurant, -pub og
dans. Banketten holdes på Ibsenhu-
set lørdag 5. august. Opplegget blir
mer omfattende enn vanlig. Vi har in-
vitert gjester fra EBL, Kulturdeparte-
mentet, fylket, kommunen, sponsorer, m.m. Ved siden av
parfinalistene, som etter gammel tradisjon er invitert spe-
sielt, håper vi at flest mulig finner anledning til å være med
på banketten.

� Får du tid til å spille?
� Jeg skal spille veteran-NM med Henning Hellemann. Min
gamle makker fra den tid vi begge bodde på Kongsvinger.

� Hvilke personlige ambisjoner har du på vegne festiva-
len?
� Det er jeg for gammel til å ha. Jeg har et avslappet for-
hold til det hele.

ROLIG: Svein Markussen har nok å gjøre, men virker
nesten uforskammet rolig i innspurten til den historiske
bridgefestivalen.

«Jeg har ikke behov for å
hvile på suksessen!»
Svein Markussen, NM-sjef

� Du mener vel ikke å si at du stil-
ler deg likegyldig til festivalens
ettermæle?
� Nei, men jeg tåler å få kritikk. På
vegne av alle som har gjort en stor
jobb, håper jeg selvsagt på suksess.
Det tror jeg også på. Riktignok er det
et stort prosjekt og noe helt nytt vi

har laget til, men jeg mener vi har det meste under kontroll.

� Hva gjør Svein Markussen når det hele er over?
� Da har jeg fortsatt ei uke igjen av ferien. De første par
dagene går til å rydde. Så litt fritid før arbeidet igjen ven-
ter. Og det er greit nok. Jeg har ikke behov for å hvile på
suksessen!



TIL
SELSKAPET

ALT I KAKER
OG

FINERE BAKVERK
Vi bruker kun ekte krem i våre kaker

TINHOLT
Tinholt bakeri a/s � Skien

N. Falkum - tlf. 35 52 16 00

Telenor: Digitale linjer
Alcatel: Trådløse linjer
Apro Kommunikasjon AS:  Tele-
fonsentral og dataspredenett

Gilde � for smakens skyld



Det er en stor glede å få ønske dere
alle hjertelig velkommen hit til Skien
og den historiske  «Norsk Bridgefes-
tival» i år 2000. Deltakelse på festiva-
len er en fin måte å starte det nye år-
tusenet på. Jeg er sikker på at dere vil
få noen minnerike dager under festi-
valen, både i løpet av spillingen og de
øvrige aktivitetene som skal skje.
Bridgeklubbene i Skien og Norsk
Bridgeforbund har lagt ned mye ar-
beid i forberedelsene til festivalen.

Vi startet festivaluken med NBFs
juniorleir, også det her i Skien. Så star-
ter vi spillingen fredag den 28.7 med
norgesmesterskap for juniorer, vete-
raner og mixlag. Etter å ha spilt disse
mesterskapene fredag og lørdag, in-
viteres dere alle til åpningsseremoni
kl. 19.00 i Ibsenhuset. Seremonien vil
inneholde mange spenstige innslag.
Det er mye å glede seg til. Ordføreren
i Skien kommune vil forestå den offi-
sielle åpningen av festivalen.

Når åpningsseremonien er ferdig ca.
kl 20.30, beveger vi oss til bridge-
puben på Rica Ibsen Hotell. Her vil det
hver kveld tilbys grilling, uteserve-
ring, levende musikk samt mulighet til
å låne kortstokk for de som ønsker å
spille mer. Her vil det bli liv og røre
hver kveld etter spillingen.

Premieseremoniene foregår samme
sted som bridgepuben. Den første
premieseremonien vil være lørdag 29.7
kl. 22.30 (etter åpningsseremonien).

Her vil premievinnerne bli behørig
markert med fanfarer, rød løper,
premiepall og alt som hører med. Jeg
håper at du deltar for å være med å
hylle premievinnerne.

Slik fortsetter festen gjennom hele
uken. Det blir premieseremonier alle
dagene det er avsluttet norgesmester-
skap, og bridgepuben vil være åpen
hver kveld.

Når vi begynner å nærme oss slutten,
etter å ha arrangert 25 ulike turnerin-
ger, blir det avslutningsbankett med
premieutdeling for NM par og åpent
NM-Monrad par. Banketten starter

Kjære spillere og  gjester
med aperitif kl. 19.30 i Ibsenhuset. Så
blir det middag, premieutdeling, og
hyllest av de som skal hylles. Deret-
ter blir det dans og moro. Husk å
melde deg på innen fristen.

Festivalen avsluttes søndag med en
«IMPs across the field»-turnering. Da
er vi ved veis ende. Etter ti dager med
spilling og opplevelser kan vi alle reise
hjem og nyte minnene. Bruk opplevel-
sene til å markedsføre neste års festi-
val i Stavanger, og til å vise at brid-
gen kan være en kombinasjon mellom
konkurranse og moro. «Norsk Bridge-
festival» skal være forbundets flagg-
skip.

Igjen vil jeg få ønske dere alle hjerte-
lig velkommen hit til Skien. Takk for at
du har ønsket å delta på hele eller de-
ler av «Norsk Bridgefestival 2000 .
Jeg vil også få takke alle våre samar-
beidspartnere til festivalen, bridge-
klubbene i Skien, Skien kommune,
reise- og næringsliv i Grenland-områ-
det, sponsorer og andre, som har gjort
det mulig å få til festivalen.

Velkommen til «Norsk Bridgefestival
2000».

Med hilsen
NORSK BRIDGEFORBUND

Jan Aasen
President

Gratis!

Husk åpningsseremonien
lørdag 29.07 kl 1900

i Ibsenhuset



Liker du hestesport, spill og
spenning? Da får du full ut-
telling på Klosterskogen
Travbane i Skien. Hver man-
dag hele sommeren er det

V5-løp her.V5-løp mandag 31. juli.Og mulighetene er mange
enten du spiller vinnerspill, plasspill, trippel eller dagens dob-
bel. Det gjeveste V75-løpet på lørdagene besøker også trav-
banen i Skien.
Informasjon: tlf. 35 59 14 50

Liten
Konkurransedyktig

Serviceinnstilt



Bak denne historiske bridge-
festivalen ligger det mye slit.
Denne kjernen har lagt ned
mye arbeid for at du skal få
en perfekt festival.

- Staben inkluderer omtrent 30 men-
nesker. De som har vært i hoved-
gruppa har jobbet med dette i ett år.
Det har vært jevnlige møter internt.
Men det har også vært månedlige
telefonmøter med turneringskomitén,
forteller stevnegeneral Svein Markus-
sen som sammen med Trygve Lisland
og André Øberg har vært den indre
sirkel.
Men det er først nå i innspurten det

har blitt virkelig hektisk.
- Det er de siste 14 dagene og den siste
uka at det virkelig har blitt et trykk.
Men nå har vi fått alt opp og det ser jo
bra ut, sier han og slår ut med hendene.
Det er mange som fortjener ros i denne
sammenheng. Men først og fremt gir
han verbale blomster til Kjell Karlberg,
Per Ivar Isaksen og Reidar Olsen.
- De har gjort en kjempejobb med å få
opp data- og telefonutstyr, mener han.
En solid dugnadsinnsats ligger bak
hele veien.
- Uten en fenomenal innsats fra mange
hadde ikke dette gått.
- Hvor mye vil det kostet i rene kroner
om en ikke hadde hatt en slik dugnads-
innsats?
- Det tør jeg ikke si. Men det ville kos-
tet mye�

Sliterne bak festivalen
Av Roar Hushagen Et slikt gigantarrangement har natur-

ligvis de fleste ikke vært borti før.
- Vi er ikke så veldig erfarne i en slik
sammenheng. Vi har måttet lære en del
underveis. Heldigvis har vi også kun-
net dra veksler på Norges bridge-
forbund, sier han.
Og da er det to navn han ønsker å
trekke fram.
- Sigmund Bakke fra Horten og Geir
Engebretsen har vært viktige støtte-
spiller, sier han. Og på tampen har
Tommy Sandsmark gitt viktige bidrag.
- Og nå er alt i orden?
- Jeg håper det. Vi hadde litt smårusk
med internettproblemer. Men det er
løst, sier en litt småstresset stevne-
general.

Hvis du imponeres over data-
opplegget til Norsk Bridge-
festival 2000, bør du legge deg
på minnet at man ikke er kom-
met gratis til suksess.

Vi alminnelige bridgespillere har nok
med å melde, spille, notere på slippen
og følge bordplansjen fra bord til bord
i glede over overstikk eller nedtrykt
over beten.
For at vi skal kunne levere fra oss slip-
pen og få resultatet tilbake i neste
runde (som oftest spiller til overmål 3
puljer på én gang), for at resultatene
skal presenteres raskt også på intern-
ett, avis/bulletin utkomme daglig, te-
lefon/telefax/mobiler virke som de
skal,  har noen jobbet i en hel uke,
opptil 50 timer hver.
Dette er folka bak data�n:  Kjell Karl-
berg, Reidar Olsen og Per Ivar
Isaksen.

Kjell Karlberg er 45 år, har en sønn
på 15 år og enebolig vest for Skien,
samt en god venninne:  Annic fra

Folka bak
data�n

Av Unni Wilander

Bodrun (som vi skal komme tilbake til
siden).  Han begynte etter endt skole-
gang for 25 år siden å jobbe som ra-
dio/TV-tekniker.  De siste 2 årene har
han tatt full nettverksutdannelse med
NT-sertifisering og kurs i WEB-design.
I uka før NM har han montert 18
arbeidsstasjoner, 2 NT-servere, 12
printere, internet-tilkopling fra samtlige
maskiner samt lokalt internet. Litt av
en eksamen!  Han har for øvrig hatt
god hjelp i Anne Mjelva, som jobber
som dataekspert i Elkem.
Kjell liker foruten bridge, å kjøre sin
motorsykkel, en FJ 1200.

Reidar Olsen er 40 år og ugift, bor i
leilighet i Porsgsrunn.  Han har jobbet
med data og telekommunikasjon i alle
år, de siste 11 årene i APRO. Reidar har

stått for opplegging av strukturert
spredenett til data, 4 tastetelefoner og
12 trådløse.  Han har i alt lagt opp 1
kilometer med kabler sammen med Per
Ivar.
Liker foruten bridge best å slappe av
med seiling og golf.
Representerer Telemark i NM-par med
makker Paul Andersen.

Per Ivar Isaken er 36 år og ugift, bor i
enebolig i Porsgrunn. Han har i flere
år jobbet som driftsingeniør i SKK.
Han har stått for installering av pro-
gramvare og det interne internettet
(intranett).  Hans hobbyer er data, golf
og litt bridge.
Starter i NM-mix for Telemark med
makker Rønnaug Asla.

GLUPE KARER: Takket være solide kunnskaper og stor arbeidslyst har
disse tre karene lagt opp et datanettverk som i hvert fall under testene har
fungert tilnærmet perfekt. Fra venstre Kjell Karlberg, Per Ivar Isaken og
Reidar Olsen.



Byen i mitt hjerte er selvsagt Skien. Jeg ble
født her og har bodd her mesteparten av mitt
liv, så da blir valget lett.
Hvorfor? For en utenforstående kan byen virke død
og kjedelig, de eneste turistattraksjonene har vært at
det er Henrik Ibsens fødeby og at byen er starten på
Telemarkskanalen.
For oss som bor her, er byen imidlertid utgangspunk-
tet til det meste. Det er kort vei til sjøen og som nær-
meste nabo har byen et turterreng som lett kan måle
seg med Nordmarka. I tillegg er det kort vei til fjellet,
så utgangspunktet for friluftsliv er det aller beste.
Adkomsten til byen er lett, med tog fly, buss eller bil,
kun to timers kjøring fra Oslo.
Litt historikk: I 1958 feiret vi 600-årsjubileum og i
år 1000-årsjubileum. Slå den du!
Bakgrunnen for dette raske hoppet er at det under
utgravinger i byens sentrum ble funnet bevis på at

SKIEN � min by
Av Øystein Eriksen byen er eldre enn det man opprinnelig trodde. Så i år

har vi feiret jubileum med pomp og prakt og med selv-
este Kongen på besøk. Da er det jo også naturlig at
byen ble tildelt Norsk Bridgefestival som et ledd i
1000-årsfeiringen. De staute vikinger Dag Eilivsson
og hans sønn Gregorius Dagssøn står som to av
grunnleggerne av byen. På Stevneplassen, der brid-
gen spilles, finnes det to statuer av disse.
Handel er nøkkelordet for byen, den er og har vært
et handels- og administrasjonssentrum. I tillegg vok-
ste det fram en stor sagbruksindustri, i dag er Union
bruk en av byens bærende bedrifter. Vi kan godt si at
Skien opp gjennom historien har vært en hjemsøkt
by, få norske byer har vært herjet av så mange flom-
mer og branner. Derfor er det ikke mye bebyggelse
som finnes fra eldre tid. Dersom du har tid, ville jeg
imidlertid tatt en tur oppover Snipetorp på byens øst-
kant, dette er den eneste delen av byen som unngikk
den siste store bybrannen. På høyden over Snipetorp
finner dere Brekkeparken, Telemark fylkesmuseum,

RAGER: Skien kirke rager i sentrum av byen og er vel verd en titt.



en koselig park med gamle bygninger og en restau-
rant med utsikt over de nedre deler av byen, jeg an-
befaler et besøk. Er du av den kulturelle sorten vil
jeg også nevne Ibsens Venstøp, 10 minutter med bil
nord for byen, Kapitelberget, med gamle kirkeruiner
øst for byen, Gimsøy kloster, med rester av det tidli-
gere klosteret, Skien kirke, midt i byen og har du tid
og været er bra vil jeg absolutt anbefale en tur opp
Telemarkskanalen med Victoria eller Henrik Ibsen.
Byen i dag: Skien er jo blitt kjent som byen med de
mange menigheter, den mest kjente forgrunnsfigur
her er vel Åge Samuelsen med sin Maran Ata, men
de fleste trosretninger er nok representert i byen. I
de senere år har det blitt gjort mye for å få fart på
byen og turismen. Det har skjedd endel utbygginger i
sentrum, med vekslende hell etter min mening, der
arkitekturen ikke alltid har vært det mest framtre-
dende. Byens uteliv har tatt seg kraftig opp med di-
verse puber og restauranter.
I finvær vil jeg sterkt anbefale en tur på Lang-
bryggene der tre uterestauranter gjør sitt til at du skal
trives. Ved Hjellevannet ligger det også flere puber
og restauranter. Jeg regner med at bridgespillere fra
det ganske land vil sette sitt preg på byen i uka som
kommer. Av forlystelser ellers vil jeg nevne Lunde-
tangen kinosenter, Herkules fritidspark, Lekeland (like

ved spillelokalet) og Odd Stadion der viktige hjem-
mekamper mot Brann og Molde spilles i løpet av
bridgeuka. Odd stadion ligger forøvrig kloss ved
Stevneplassen der turneringene spilles.
Dersom behovet for å ta et bad under oppholdet
skulle melde seg, er det flere muligheter i byens nær-
het, ta kontakt med en av damene i resepsjonen så er
jeg sikker på at dere får all den informasjonen dere
trenger.
Til slutt vil jeg avslutte med å ønske alle velkommen
til byen og håpe dere får et trivelig opphold her.

LEKELAND: Et eldorado for de yngste er nærmeste
nabo til spillelokalet. (Alle foto: Telemark-reiser)

TELEMARKS STOLTHET: En tur på Telemarkskanalen bør en få med seg.





I forbindelse med Norsk Bri-
dgefestival, NM-uka begyn-
ner et nytt og spennende sam-
arbeid med Norsk Rikstoto.

- Dette skal være begynnelsen på et
fruktbart samarbeid, ikke bare med
NM-uka, men med Norsk Bridge-
forbund, sier regionsjef Rune Michel-
sen for Norsk Rikstoto i Telemark.
Michelsen hevder at bridgespillere er
en perfekt målgruppe for Norsk Riks-
toto, da det helt klart er mange poten-
sielle spillere innen bridgemiljøet.  Han
er overbevisst om at de felles ingredi-
ensene, vinnerinstinkt og trakten et-
ter spenning, vil gjøre sitt til at dette
blir et godt samarbeid.
Michelsen er selv ivrig bridgespiller
og travspiller, og ser virkelig fram til
dette med en sjelden iver og glød.
- Lista legges foreløpig lavt, men mål
på sikt er at alle klubbene i landet skal
ha faste andelslag,  og at det blir en
økt spilleomsetning innen bridge-
miljøet. Dette med andelslag er en me-
get interessant spilleform da rikstoto
helt klart er et høyodds-spill der sjan-
sene for å vinne øker proporsjonalt
med innsatsen. Det vil da si at det er
vesentlig bedre at mange spiller
sammen, enn at enkeltspillere spiller
for, la oss si 100-150 kroner pr. gang,
sier han.
Her på bridgefestivalen vil Norsk
Rikstoto ha en egen stand med
onlinelinje til alle travbanene i landet,
slik at man kan levere inn bonger her
hele tiden under festivalen. Alle lø-
pene vil også bli vist på tv direkte her
på standen. Norsk Rikstoto har nem-
lig et eget produksjonsselskap som
produserer sendinger fra alle travløp-
ene her i landet daglig. Dette selska-
pet heter Kanal H, og er også ansvar-
lige for en del produksjoner for TV2.
Blant annet �Karl&Co� og
�Bykampen�. Standen her oppe vil
være betjent hver dag fra klokken 14
til ca. klokken 21, slik at resultater og
eventuelle premier kan hentes med en
gang etter løpe.

Spennende
samarbeid

Av Sondre Hogstad

- Andre mål for dette samarbeidet er
blant annet NM i V75, der bridge-
spillere skal konkurrere seg i mellom
om artige premier. Da det er kjent at
det innen bridgemiljøet allerede er
mange gamblere vil nok dette forhå-
pentligvis bli mottatt med stor entu-
siasme.
 Michelsen oppfordrer alle klubbene i
landet til å melde seg på! Det vil
komme informasjon om dette arrange-
mentet i Norsk Bridgeforbunds maga-
sin utover høsten.
- Her i Skien har vi de to siste årene
hatt en bridgeturnering vi har kalt

�Toto-cupen�. Denne har foregått i
restauranten på Klosterskogen Trav-
bane, og premiene har primært vært
travbonger i kombinasjon med penger.
Dette er noe Norsk Rikstoto har lyst
til å bygge videre på, og de håper at
det kan bli en landsdekkende turne-
ring. Det finnes jo travbaner rundt de
fleste av de store byene her i landet,
så det burde være mulig å få til. Kan-
skje kunne det også arrangeres en fi-
nale, for eksempel i forbindelse med
NM-uka?

HOVEDSPONSOR: Norsk Rikstoto med regionsjef Rune Michelsen er
hovedsponsor for bridgefestivalen og blir en spennende
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For første gang samles alle NM-bridge-
arrangement under ett tak på én drøy uke i
Norsk Bridgefestival 2000.

Skien feirer i år sitt 1000 årsjubileum og ønsket å være
vertskapsby for bridgespillerne.  Med en bridgegeneral
som Svein Markussen i spissen samt hans utmerkede lo-
kale stab, NBF-ansatte og flere dyktige eksterne folk, er
festivalen nå en realitet.  Og skal det være så skal det være:
en skikkelig åpningsseremoni måtte man også ha!

Den går av stabelen i Ibsenhuset, Skiens storstue (ved si-
den av Bondeheimen Hospits) lørdag kl. 19.00.  Det er gra-
tis inngang.
Forestillingen er i forbindelse med jubiléet, sponset av
Skien kommune med et betydelig beløp.  Programmet er
utarbeidet i samarbeid med Ibsenhusets stab. Og det er
mange godbiter man kan se frem til.

NRKs Ove Eriksen skal være konferansier og i halvannen
time lose oss gjennom showet.  Skiens ordfører Kari Lise
Holmberg vil foreta den offisielle åpningen sammen med
presidenten i bridgeforbundet, som vil entre scenen på en
heller utradisjonell måte.  Knut Buen trakterer som vanlig
hardingfela bedre enn andre. Bratsberg Amt Jazzorkester
står for den triveligste form for musikk man kan ønske seg
� selveste gladjazzen!  Og X-positure med vokalist Randi
Anett i spissen lar det skikkelig dunke med tøff tekno!   Det
lokale høydepunktet blir revyen med  bridgeinnslag om
«Bondeknøler fra Siljan» (kommune nordøst for Skien).
Flere prominente gjester er invitert, fra Regjeringen, Skien
kommune, Telemark fylkeskommune, Norges Idrettsfor-
bund og presidenten i det Europeiske bridgeforbundet.
Alt i alt håper og tror vi at minst 500-600 personer vil gjeste
åpningssermonien og at det blir en festlig og minnerik opp-
levelse.

NM-bridge under ett tak

Det er også lagt opp til hyggelige bridgesamvær med nye
og gamle venner  i  et etter hvert forhåpentlig nydelig  som-
mervær i utendørs bridgepub på Rica Hotel Ibsen.  Her vil
også premieseremoniene foregå, den første lørdag 29.07,
kl. 22.30, ellers tirsdag, onsdag og fredag og under ban-
ketten lørdag kveld.

Banketten annonseres nærmere i senere avis.

Av Unni Welander

Mange veteraner
Rundt 400 bridgespillere vil være i aksjon under
første dag. Størst deltakelse er det i NM Veteran
med 89 par. I NM Junior er det bare 30 par. Det
tredje norgesmesterskapet som starter i dag, er
NM Mixlag der det deltar 37 lag. I tillegg kommer
ei sideturnering der det er fritt fram for å melde
seg på helt fram til start.

Startproblemer
Alt har dessverre ikke gått på skinner under
produksjonen av første nummer av NM-avisa.
Det har flere forklaringer. Den viktigste er di-
verse �barnesykdommer� som dukket opp. Det
har ført til en litt tynnere utgave enn vi i ut-
gangspunktet håpet på. For å klare deadline
sånn noenlunde, måtte vi forskyve flere artikler
til neste nummer. Vi beklager.

Bildene på forsiden av NM-avisa er foto av grafiske trykk, inspirert av kortstokken og laget av den
kjente norske grafikeren Jan Baker. Noen av bildene kan sees og fås kjøpt i resepsjonen.

Vokalist Randi Anett i X-positure.


