
Pris: 10 kroner

Søndag 6.august

Helgemo-Austberg vant parfinalen

Geir Helgemo tok sin femte parfinale, Per Erik Austberg sin andre, da knep seieren foran Bakk-Høyland og Jensen-
Høiland lørdag. Men det holdt hardt. Kun fem poeng skilte de to beste parene før sisterunden. Da røyken hadde lagt seg
skilte det 52 poeng mellom de tre beste.



Redaktørens leder

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:
Søndag 6.august
Imp across the field kl 1000-1530

Vel blåst, Skien!
En kjempesuksess. Omtrent så enkelt kan Norsk
Bridgefestival 2000 oppsummeres. I skrivende
stund gjenstår kun avslutningsturneringen søn-
dag. Med mindre det skjer noe spesielt avvikende
der, noe vi på ingen måte tror, kan vi slå fast at
den tekniske avviklingen har vært tilnærmet prikk-
fri. Det vitner om nitidig planlegging der man har
evnet å ta høyde for det meste. I denne sammen-
heng velger vi å hoppe over det smårusk som vi
alle visste måtte komme. Det er umulig å lage til
et slikt gedigent pionerprosjekt uten noen små-
misser.
Svein Markussen og hele hans stab har all grunn
til å si seg tilfreds. De fortjener til de grader alle
lovordene. Det samme gjør Norsk Bridgeforbund
for at de var framsynte nok til å satse så høyt.
Det er ganske så storveis at man kan få til noe
slikt i langstrakte og folkefattige Norge. Ved si-
den av det arrangementstekniske på alle plan er
det miljøet som har imponert mest. Alle har vært
hyggelige og har hatt det hyggelig. Sjelden har
vi opplevd slik forbilledlig atmosfære.
Kvaliteten på NM-avisa skal andre få vurdere.
Men vi mener at Markussen og president Aasen
gjorde et klokt valg da de bestemte at den skulle
være fri og uavhengig med en eneveldig redak-
tør. Det er oftest den beste garanti for å sikre åpen
debatt, noe vi da også har lagt opp til. Så mange
innspill er det ikke kommet, men arrangørene har
i hvert fall fått noe å ta med seg i evaluerings-
arbeidet. Vi føler oss trygge på at man vil gå grun-
dig til verks. Det kan ikke være tvil om at festiva-
len er kommet for å bli. Og da er jakten på forbe-
dringer viktig. Det får man best til ved å ta med
seg alle inntrykk. Så får de ansvarlige til slutt ta
de nødvendige beslutninger. Neste festival er be-
rammet til Stavanger i tidsrommet 27. juli til 4.
august 2001.
Før redaktøren nå tar snarveien til moltemyrer og
potetland i Tana, vil vi til slutt takke alle for fan-
tastisk flotte bridgedager i Skien. En spesiell takk
til alle i redaksjonen for imponerende innsats. Det
har ikke vært noe å utsette på arbeidsmoralen!

Da en av spillerne ble litt dårlig tidligere i uka, var
det en som framholdt overfor hovedturneringsleder
at man hadde trengt en stevnets lege.
– Vi har det, sa Sandsmark.
– Jasså, hvem da, ble det spurt.
– Per Nordland er fylkesveterinær i Trøndelag, og
det trengs med så mange rare arter.

– Vi har lege

Geir Helgemo ble bridgekonge. 50 forbundspoeng for par-
finale-seieren gjorde at han endte på 74,1 poeng i løpet av
festivalen. Dronning ble Else Marie Heibø som fikk 19,0,
fattige 0,3 foran Anna Malinowski.

Slik ser lista ut:
1. Geir Helgemo                74,1
2. Per Erik Austberg   50,0
3. Jim Idar Høyland    44,2
4. Leif Erik Stabell     42,8
5. Peter Marstrander    42,8
6. Ketil Jørstad             40,8
7. Sam Inge Høyland    39,2
8. Tor Bakke                38,0
9. Nils Kåre Kvangraven  35,8
10. Tom Høiland              35,7
11. Kjell Otto Kopstad     33,3
11. Ole Kopstad                33,3
13. Arild Rasmussen       32,0
13. Sven-Olai Høyland    32,0
15. Arve Farstad              30,1
16. Øystein Jensen           30,0
17. Boye Brogeland         29,5
18. Finn Brandsnes          28,3
18. Rune Anderssen         28,3
18. Geir O. Tislevoll        28,3
21. Christer Christoffersen  28,1
22. Pål Haga                     27,4
22. Espen Erichsen           27,4
24. Erik Sælensminde       27,0
25. Eskil Hagen                 25,9
26. Frode Fyllingen           25,7
27. Roy Kristiansen           24,8
28. Oddbjørn Gravanes      24,5
29. Harald Nordby              23,2
30. Jon Aabye                    23,1
Dronninglista:
1. Else Marie Heibø          19,0
2. Anna Malinowski          18,7
3. Ida Wennevold               18,5
4. Birgit Olsen                    17,8
5. Tulla S. Lybæk                16,8
6. Inger S. Rolfstad              16,0

Geir ble konge



Fem poeng skilte mellom Helgemo –
Austberg og Bakke - Høyland før
sisterunden. Men trønderne Geir
Helgemo og Per Erik Austberg trakk
det lengste strået, og rodde i land sei-
eren med 45 poengs margin til slutt.

Tor Bakke og Jim Høyland ledet før
siste sesjon, og de ledet med en høy-
ere plusscore da enn det Geir Helgemo

Ny tittel til Helgemo-Austberg

Per Erik Austberg tok sin andre parfinale lørdag Geir Helgemo vant sin 5. parfinaletittel totalt, og sin
andre sammen med Per Erik Austberg

Av Geir Gisnås og Per Erik Austberg til slutt vant med.
Og før man la ut på de 18 siste spil-
lene i siste sesjon, så hadde Bakke –
Høyland et forsprang på nesten 80
poeng.

Men det stoppet opp for Bakke – Hø-
yland, mens Helgemo – Austberg kom
sigende oppver. Og så med et jafs –
fem runder før slutt – var rollene byt-
tet. Før runden hadde Bakke-Høyland
et forsprang på 60 poeng. Etter run-

den ledet Helgelmo – Austberg med
70 poeng. Den ledelsen ga de aldri fra
seg.

Tom Høiland og Øystein Jensen spur-
tet også sterkt på slutten, fra en fjer-
deplass før sisterunden til tredjeplass
på pallen etter at siste kort var lagt.
Og da var de kommet helt opp i ryg-
gen på Bakke-Høyland. Bare sju po-
eng skilte andreplassen fra tredjeplas-
sen.

TAPTE  PÅ MÅLSTREKEN: Tor Bakke og Jim Idar Høyland ble nummer to etter en spennende avslutning.



I dette motspillet, under parfinalens
siste dag, fikk Krister Christoffersen
og Geir Olav Tislevoll riktig boltre seg
mot Jostein Pettersen og Espen Torp.
En skikkelig massakre ble det, etter et
helt fantastisk motspill:

Trøndermotspill

 N/ØV        ♠ D109
                                     ♥ 953

                                              ♦ KKn9
Pettersen           ♣ KD93                    Torp
♠ 654     ♠ KKn73
♥ Kn104                         ♥ E762
♦ 8765     ♦ D432
♣ EKn4         ♣ 2

                                                       Christoffersen
                                              ♠ E82
                                              ♥ KD8

                ♦ E10
                                              ♣ 108765

N
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S

Spill 137    Tislevoll

 N/ØV        ♠ D109
                                     ♥ 3

                                              ♦ KKn
Pettersen           ♣ -                          Torp
♠ 65     ♠ KKn
♥ 10                                ♥ E7
♦ 876     ♦ D4
♣ -         ♣ -

                                                       Christoffersen
                                              ♠ E82
                                              ♥ 8

                ♦ 10
                                              ♣ 8

N
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S

Spill 137    Tislevoll

Av Geir Gisnås

N Ø S V
1kl dbl rdbl 1NT
p p dbl pass rundt

Tislevoll spilte ut hjerter ni til Syds
dame. Christoffersen vred kløver fem,
som fikk følge av fireren, treeren og
toeren!

Det fulgte ytterligere to kløverrunder,
og Jostein Pettersen fikk sitt første
stikk for kløver ess. Han lot hjerter
knekt seile rundt, men hjerter-
honnøren satt feil, og Syd kom inn
igjen. Krister tok for ruteresset før han
innkasserte sine to kløverstikk. Før
den siste spilles er situasjonen blitt:

På kløver åtte ble både bordet skvist
første gang. Tislevoll kastet spar-
nieren, og Pettersen forlangte spar
knekt. Nå fulgte spar ess og spar til
damen, og bordet var skvist enda en
gang. Jostein Pettersen valgte å kaste
en liten hjerter. Sekundet etter var
bordet innspilt på hjerter ess. Det ble
Pettersens andre og siste stikk i fore-
taket. For nå måtte han spille ruter opp
i saksen til Geo Tislevoll.

Geir Olav Tislevoll

Christer Kristoffersen

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Per Erik Austberg - Geir Helgemo
Tor Bakke - Jim Høyland
Tom Høiland - Øystein Jensen
Arild Rasmussen - Erik Sælensminde
Kjell Otto Kopstad - Ole K Kopstad
Oddbjørn Gravanes - Nils KKvangraven
Arnold Digre - Arild Holdaas
Jon-Egil Furunes - Tor Helness
Helge Mæsel - Roald Mæsel
Terje Garsegg - Egil Hansen
Knut Molander - Svein Åstrøm
Boye Brogeland - Espen Erichsen
Per Bjerkan - Bjørn Buer
Kai Jørstad - Ronny Jørstad
Peter Marstrander - Leif Erik Stabell
Frank Bogen - Øystein Hangås
Nils-Otto Eliassen - Kjell Arne Holth
Christer Kristoffersen - Geo Tislevoll
Erik Bølviken - Jostein Sørvoll
Gunnar Harr - Jan Einar Sætre
Rune B Andersen - Finn Brandsnes
Ole A Berset - Asbjørn Kindsbekken
Lorentz Nitter - Øysten Lerfald
Bjørn Bentzen - Jørn Thunestvedt
Roald Mjøs - Terje Sande
Artur Malinowski - Harald Nordby
Jan Arne Heimdal - Svein G. Karlberg
Sam Inge Høyland - Sven Olai Høyland
Jørn Ringseth - Espen Lindqvist
Widar Eiker - Per Elvin Pedersen
John-Hallvard Skoglund - Tore Skoglund
Bjørnar Hagen - Kurt Pedersen
Kurt Strand - Liss Wahlmann
Bjørn Sverre Flatøy - Hans Kofoed
Frode Holen - Jørund Årdal
Ole Ovesen - Ingebrigt Jensen
Geir Brekka - Jon Solli Hansen
Tom Johansen - Lasse Aaseng
Jo-Arne Ovesen - Paul I Thomassen
Anders Dale - Karstein Magne Kleppevik
Espen Kvam - Terje Lie
John Helge Herland - Leif Kvamsdal
Klaus Flatøy - Yngve Noren
Johannes Høie - Åsmund Stokkeland
Knut Daling - Torgeir Daling
Øyvind Haagensen - Carl Mathiesen
Svein Arne Munkvold - Olav Thoresen
Arild Hoff - Jens Sagevik
Per Johnsen - Torgeir Månum
Sigurd Evjen - Marius Leikvold
Rolf Lersbryggen - Pål Martinussen
Per Hafnor - Birger Nytrøen
Åsmund W Eriksen - Sverre Nordseth
Turid Bjørnå - Svein Elvevold
Øyvind Haga - Birger Pedersen
Geir Enge - Ole Petter Lerfald
Jan Arild Øverli - Fred Larsen
Kjell Helmersen - Trond Olsen
Are Nesdal - Atle Sæterdal
Vigge Schytte - Sverre Selfors
Kjell Gaute Fyrum - Frode Sandum
Bjørn Olav Ekren - Arne Thomassen
Jostein Pettersen - Espen Torp
Jørgen Wollestad - Ole Bernt Jensen
Henning Hellemann - Sverre Johnsen
Ole J Olsen - Stein E Øen
Paul Andersen - Reidar Olsen
Børre Lund - Jørgen Molberg
Asgeir Langen - Svein Ingar Sæther
Terje Ingvaldsen - Skjalg Solum
Arne Almendingen - Rolf Hansen
Asbjørn Anthonsen - Alf Jensen
Arild Gjelstenli - Asbjørn Sjåstad
Jarle Ystebø - Jan Lutro
Sigmund Bakke - Svein Harald Riisnæs
Jon I Seiersten - Trond Skiaker
Egil Hagen - Jarle Ness
Borgar Lunheim - Geir Nymoen
Berton Gudmestad - Tor Moi
Terje Nyborg - Cato Sundeng
Gunnleif Gjøsæter - Roy Inge Urheim
Kenneth Tørstad - Knut F Reksten

845
800
793
754
687
677
670
647
628
596
453
424
419
418
373
373
349
348
313
296
267
235
225
197
193
175
167
157
156
150
141
137
108
  75
  55
  54
  43
  29
  26
   8
-17
-18
-55
-75
-81
-85
-88
-91
-116
-117
-130
-149
-154
-160
-169
-170
-184
-216
-216
-228
-288
-295
-299
-319
-330
-347
-360
-407
-436
-445
-447
-458
-467
-513
-522
-546
-550
-558
-574
-605
-609
-1039

Sluttresultat NM-par 2000



Etter en hektisk uke finner
Svein Markussen tid til en liten
prat med NM-avisa.

– Hvordan har du det nå?
– Jeg føler en dyp tilfredsstillelse
over at vi har klart å bringe dette
arrangementet i havn. Dessuten er
jeg glad for at alle deltakerne ser ut
til å trives. Vi har hatt en veldig god
stemning i salen, noe jeg tror blant
annet skyldes den høye kvinne-
andelen. Det har vært noen smårusk
i tekniske sammenheng, med de har
løst seg etter hvert. Det tekniske ap-
paratet er komplisert ved en slik fes-
tival, og det har fungert bedre enn
man kan forvente. De fortjener ros.
– Hvilke tanker sitter du igjen
med etter dette arrangementet?
– Først og fremst er det gledelig
med over 2500 deltakere i de turne-
ringene som har blitt arrangert. Det
er mer enn dobbelt så mange som
var forhåndspåmeldt. Den gode del-
takelsen, med fulle hoteller, har via
en samarbeidsavtale med messe-
senteret gitt seg utslag i gunstig
husleie av spillehall. Vi har hatt god

Generalens seier

Av Stian Høiset GENERALEN: Svein Markussen gleder seg over festivalsuksessen.

dialog med hotellene, og
tilbakemeldingene som er kommet,
blant annet om dansemuligheter,
forstår de godt.
– Hvilke deler av arrangemen-
tet har vært spesielt positive?
– Fra en arrangørs synspunkt er det
viktig at deltakerne liker seg her. Re-
sepsjonen roses av spillerne, de fø-
ler at de har blitt tatt i mot på en
ordentlig måte. Og så har vi hatt et
kvalitetsprodukt i NM-avisa.
– Noen negative opplevelser for
arrangøren?
– Vi forsøkte med et lotteri for
trivselsfondet for barn på riks- og
radiumhospitalet, men der har vi hatt
skuffende dårlig salg.
– Dette har vært en kjempe-
dugnad for bridgeklubbene i
Skien. Klarer dere å engasjere
medlemmene til ny innsats hvis
det skulle bli aktuelt å legge fes-
tivalen til Skien igjen?
– Vi må sette oss ned og evaluere
arbeidet vi har gjort før jeg kan ut-
tale meg om vi kan si ja til en even-
tuell forespørsel om en ny festival.
Dette har vært et pilotprosjekt, vi

har lært mye, og en neste festival
vil i så tilfelle klart bli mye enklere
for oss. Men selv om vi har hatt
god hjelp av ekspertise, har mye ar-
beid vært gjennomført som dugnad,
og jeg forstår lokale medlemmer
som er slitne. Det som er viktig for
oss, er at vi nå har en erfarings-
kapital som vi må ta vare på.
– Har du hatt noe tid til spilling selv?
– Jada, jeg fikk en 17. plass i NM
veteran. Jeg deltok også i kvalifika-
sjonen, hvor vi lenge lå godt an, men
vi datt stygt ned på slutten. Dessu-
ten skal jeg spille NM Monrad med
æresmedlem i bridgeforbundet Rolf
J. Olsen.
– Arrangementet har fått mye
ros. Det må varme?
– Ja, helt klart. Det er en tilfreds-
stillelse å vite at vi har gjort dette
riktig. Jeg vil gjerne takke mine gode
medhjelpere for suksessen vi har
hatt.
– Og nå skal du ha ferie til uka?
– Ja, men det går nok noen dager til
rydding.
Men så skal jeg slappe av med fe-
rie. Uten bridge.



Torkild Hagen og Ketil Jørstad  fra Astra/ABC spurtet fra
3. til 1.plass i siste runde i Åpent NM Monrad par. De vant
knepent forn Roy Kristiansen og Eskil Hagen. Lars Rasch
og Gunnar Nordby ledet før siste runde, men måtte ta til
takke med 3.plassen, 61 poeng bak norgesmestrene.

Hagen-Jørstad spurtet seg til seier

SPURTET: Ketil Jørstad (t.v.) og Torkild Hagen fra
Astra/ABC spurtbeseiret konkurrentene i åpent NM
Monrad par.

Av Geir Gisnås

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Torkild Hagen - Ketil Jørstad
Roy Kristiansen - Eskil Hagen
Lars Rasch - Gunnar Nordby
Bjørn Strand - Trond Mogaard
Rolf J Olsen - Svein Markussen
Marius Haga - Per Grime
Dag Tore Røseng - Jan Olav Røseng
Rune Brattgjerd - Lars Frøland
Bjørn Sverre Gulheim - Harald Skjæran
Siv Thoresen - Jan Frode Karlsen
Per Ongstad - Terje A Pedersen
Gerd Marit Harding - Helge Stanghelle
Fred A Moen - Thor Erik Hoftaniska
Jørn Wathne - Ida Wennevold
Johs Pedersen - Helge Jacobsen
Vidar Smith - Håvard Jensen
Willy Postvoll - Sigurd Østerbøvik
Jan Tore Berg - Tommy Birkelund
Harald Hansson - Torbjørn Pedersen
Anders Fodstad - Are Aarebrot
Trond Hegrand - Jan Trollvik
Frode Fyllingen - Tor Ivar Bang
Erik Thorvaldsen - Rune Edvardsen

Resultater:
378
374
317
256
255
253
246
220
193
188
178
168
160
159
159
155
153
139
114
  84
  76
  75
  67

Gunn Helness - Ann Mari Mirkovic
Hans Slaaen - Trygve Sætereng
Svein Høyland - Torild Ueland
Andr‚ Øberg - Geir Egil Bergheim
Bjørn Henning Grandal - Kjell Isingrud
Kjell Karlberg - Tore Simonsen
Arne Tveiten - Olav Hjerkinn
Ingeborg Harder - Eirin Karlsen
Hans Melby - Tina Ovenstad
Kurt Ove Thomassen - Tommy Kristiansen
Odd Mydland - Ola Moen

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

  65
  65
  57
  36
  26
  25
  17
   8
   8
   6
   6

Hele Norsk Bridgefestival har vært en stor fest. Her et lite
knippe bilder fra slutten av parfinalen.

Bridgefesten



NM-avisa møter Mona Helgemo før siste sesjon i mixen.
Hun er sånn passelig fornøyd med  at  hun og samboer
Jon Terje Storsten ligger på ca. middels.  De har spilt
sammen i 2 år nå og kvalifiserte seg til NM-Mix fra NBF
Møre og Romsdal.

Jon Terje har spilt bridge i 25 år.  Mona spilte litt da hun
var i tenårene, men sier selv at forståelsen for bridge da
var heller mager.  Etter 12 års opphold, hadde hun imidler-
tid virkelig lyst til å satse og forsøke å bli god.  Så i –97
gikk hun bevisst inn for å bruke mer tid på hobbyen sin og
å tilegne seg mer lærdom.   Med 2 barn og eget hus samt
full jobb, sier det seg selv at man må prioritere sin tid.  Fra
1 til 3 kvelder i uken spilte hun i forskjellige klubber, og litt
etter litt kom resultatene i form av gode plasseringer i de

Mona – datafreak
med OK-vegring

Av Unni Welander

lokale turneringene.  Hun og Jon Terje tok en 3.dje plass i
den første turneringen de spilte sammen.  For 3.dje året på
rad har hun vunnet SM Damer for Møre og Romsdal, men
kvalifiseringen til 1. divisjon har laget dessverre ennå ikke
klart.

Det lille hun kunne for mange år siden, egentlig kun å telle
poeng ler hun, kom fra hennes foreldre.  Faren spiller
turneringsbridge, moren kun privat.  Mona er eldst i søs-
kenflokken med sine 34 år, Geir er 30 og den yngste søste-
ren, som overhodet ikke spiller bridge, er 29 år.  Hun fortel-
ler at familien er samlet rundt de tradisjonelle høytider og
store dager som familier flest, men at de aldri spiller bridge
når de er sammen.  Det drypper likevel inn noen gode råd
fra lillebror når de treffes på forskjellige turneringer.

Mona er utdannet skipsingeniør og jobber som salgsin-
geniør hos Rolls-Royce (dekksmaskineri).
De to guttene hennes er 11 og 5 år gamle og huset ligger i
Spjelkavik utenfor Ålesund.  For tiden er hun ivrig opptatt
med oppussing, både snekring og maling gjør hun unna
som en lek.  Jon Terje får lov til å hjelpe til med noe sparkling
og pussing, men det er først og fremst hennes prosjekt
smiler hun.  Mona er også glad i å lese bøker, bridge og
skjønnlitterært går unna både på norsk og engelsk.  Hun
bedyrer at hun ikke har noen klisterhjerne, men at hun har
lett for å huske det hun leser.  Jon Terje nikker enig og
mener at hun i tillegg er flink til å omsette det hun leser til
det grønne bord, og han synes hun har hatt en rask utvik-
ling:  På 3 år har hun fått ca. 43 forbundspoeng – ikke dår-
lig!

Mona er datafreak, men med vegring for OK-Bridge.  Hun
synes hun bruker nok tid på hobbyen sin som det er og
dessuten foretrekker hun klart det sosiale samværet rundt
bridgebordet.

Vi ønsker det sympatiske paret lykke til videre!

Mona Helgemo og Jon Terje Storsten tar en matbit før
siste sesjon i NM-Mix.

Pent spilt!
Av Tommy Sandsmark
Lisbeth Yri fra Fjordane hadde et rik-
tig godt motspill i dette spillet fra NM-
mix:

                 ♠ Kn95
                                     ♥ 983

                                              ♦ 104
                                              ♣ D9875

♠ 763     ♠ ED84
♥ 52                                ♥ D1064
♦ 96532     ♦ EKDKn
♣ EK10         ♣ 2

N
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♠ K102
♥ EKKn7
♦ 87
♣ Kn643

V       N         Ø             S
Anna       Geir       Odin Lisbeth
Malin-        Engeb-   Sven- Yri
owski          retsen    dsen

Pass
Pass       pass      1 ru pass
1 NT      pass       3 NT pass
pass      pass

Kløver 5 kom ut til knekten og esset. Nå
fulgte fire ganger ruter fra toppen. En li-
ten spar gikk til syveren og knekten i
Nord, og han la nå ned hjerter 9, som ble
dekket med tieren og knekten.

Syd skiftet til en ny kløver, som Vest stakk
med kongen:
Nå kom naturligvis den siste ruteren fra
Vest, og ta en liten titt på Syd. Legger hun
en spar, så står sparfargen gjennom
uttopping. Legger hun kløver, kan Vest
spille hjerter. Da vil Syd være innspilt, og
kan ta et hjerterstikk til før hun må spille

                 ♠ -
                                     ♥ 83

                                              ♦ -
                                              ♣ D98

♠ 63     ♠ ED8
♥ 5                                  ♥ D6
♦ 9     ♦ -
♣ 10         ♣ -

                                              ♠ K10
                                              ♥ EK

                ♦ -
                                              ♣ 6

N
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S

spar opp i glufselufsen.

Men Lisbeth Yri hadde løsningen på rede
hånd. Hun kastet ett av sine ståstikk, nær-
mere bestemt hjerter konge, i full tillit til
at makker hadde kløver dame, slik han
hadde markert. Dermed ble det bare ett
stikk til på spilleføreren, og altså bet.



Lena synes hun hadde valgt riktige
varianter i dette spillet fra NM-Damer.

Uflaks for
Lena

Av Øystein Eriksen

 Ø/Ingen    ♠ D1073
                                     ♥ D43

                                              ♦ DKn3
                                              ♣ 1053

♠ Kn64     ♠ E95
♥ KKn982                      ♥ E105
♦ 1097     ♦ K8652
♣ D2         ♣ Kn4

                                              ♠ K82
                                              ♥ 76

                ♦ E4
                                              ♣ EK9876

N
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Spill 30

Med Øst som giver og ingen i sonen
hadde meldingen gått slik:

Øst Syd Vest Nord
1 ru 2 kl 2 hj 3 kl
3 hj 4 kl pass rundt

Vest spilte ut ruter 10 til Knekt, Konge
og Ess. Nå fulgte Ess, Konge i klø-
ver, ruter til Damen og ruter til stjeling.
Så spilte hun hjerter, og etter to
hjerterstikk til motparten kom den
tredje hjerteren til trumf. Ingen ville
selvsagt hjelpe henne med sparen.
Stillingen hadde nå blitt denne:

 Ø/Ingen    ♠ D1073
                                     ♥ -

                                              ♦ -
                                              ♣ 10

                                              ♠ K82
                                              ♥ -

                ♦ -
                                              ♣ 98

N
V Ø

S

Spill 30

Hvor var spar Knekt? Lena satset på
at Øst som åpner hadde denne og
spilte elegant spar til Damen og
Østs Ess. Spar igjen og skuffelsen var
stor da Knekten dukket opp hos Vest,
nei dette var ikke Lenas dag

Parene fra Telemark har ikke levd helt
opp til forventningene så langt i turne-
ringen. Etter en svært dårlig innledning
har imidlertid Ronny og Kai Jørstad kla-
tret noe oppover og en av grunnene til
dette er følgende motspill:

Lokale favoritter
Av Jan Tore Berg

 N/NS        ♠ EKn
                                     ♥ 87

                                              ♦ K1086
                                              ♣ EKn542

♠ 96     ♠ K72
♥ 6542                            ♥ KKn9
♦ 95     ♦ EKn73
♣ 109873         ♣ KD6

                                              ♠ D108543
                                              ♥ ED103
            ♦ D42
                                              ♣ -

Spill 21
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Kai åpnet i en kløver i Nord og Øst gikk
inn med 1 grand som øyeblikkelig ble

doblet av Ronny. Vest tok ut i 2 klø-
ver som Kai doblet, hvoretter Øst for-
søkte seg med 2 ruter. Ronny passet
og Vest passet og Kai doblet på nytt.
Det gikk 2 ganger pass og Vest for-
søkte nå 2 hjerter . Ronny doblet i Syd
etter 2 ganger pass, og med dette
døde meldingsforløpet ut.
Utspillet fra Kai var hjerter 8 til Knekt
og Dame, det fulgte spar til Esset og
mer spar til Kongen. Nå fulgte spar
til stjeling og overstjeling med hjer-
ter 7 (Ronny la spar 10 som ber om
ruterskift). Ruter 10 fra Kai til Knekt
og Dame. Hjerter Ess og mer hjerter
fjernet nå trumfen. Kløver Konge ble
stukket med Esset og Kai spilte nå
ruter Konge. Mer enn 3 stikk kunne
spillefører nå ikke få. 1100 til Kai og
Ronny og nesttopp.  En hadde spilt
1 NT redoblet på Østs kort med 1600
som resultat.
Det hører med til historien at de fleste
hadde spilt delkontrakt i spar Nord –
Syd, med den snille sitsen var 11 stikk
standard.

Charles Birkely, Alta, og Berit Rubach,
Sørreisa vant sideturneringen lørdag.
Jan Jacobsen og Tarald Øygården fra
Skien kom imidlertid sterkt mot slutten,
og før siste runde var det helt uvisst
hvem av de to parene som skulle vinne.
Men Birkely/Rubach gjorde sine side-
saker godt, også i siste runde, og kunne

Birkely/Rubach vant
siste sideturnering

Charles Birkely og Berit Rubach vant bridgefestivalens siste sideturnering.

dermed avslutte bridgefestivalens
siste sideturnering på toppen av
resultatliste.

Resultater:
1. Charles Birkely - Berit Rubach   48
2. Jan Jacobsen - Tarald Øigarden 29
3. R. Danielsen - Ragnhild Brekka  11



Kjenner du denne mannen?
Hans navn er Jan Henriksen
(40 år) og bestyrer alt som har
med Bridgens hus i Trond-
heim.
Så er du en tur i Trondheim, stikk
innom Brattørveita, det er her det skjer.
Jan har kommet til Skien og ikke uten
grunn, han er her for å presentere sitt
nye dataprogram. Jeg tar en prat med
Jan som forteller ar han ikke har spilt
bridge mer enn i 10 år. Som oss andre
har han blitt grepet av spillet og har
spilt Mix-Lag, NM kval., NM Lag og
diverse sideturneringer. I tillegg har
han bistått med turneringsledelse så
han har hatt en travel bridgeuke.
Jan jobber heltid med bridge og for en
tid tilbake så han behovet for bedre
dataopplegg for turneringer og han
begynte derfor for litt over et år siden
å jobbe med program, spesielt på
klubbnivå, som går på Serie-
turneringer, Howell og Singel. Dette
er program for slipper, plansjer, navn
antall spill pr. runde i det hele tatt det
som er nødvendig for gjennomføring
av turneringer produsert i Excel. I til-
legg er det utregningsprogrammer for
de ulike turneringene. På alt dette har
det vært svært lite og Jan så behovet
for en oppdatering på området. Sær-
lig når det ble opp til 12-16 spill i run-
den var det dårlig stell. Nå gjenstår det
lite før alt er ferdig, en del er ferdig-

I bridgens tjeneste
Av Øystein Eriksen

utviklet og resten regner han med skal
bli ferdig i løpet av august. Det er kun
litt småpuss og kryssjekking som står
igjen sier Jan. Hans bordplansjer har
for øvrig blitt brukt i NM - Par og NM
– Mix.
Han tok en rask demonstrasjon for
meg hvordan det virket og for en som
ikke er så veldig bevandret i data-

verden var det meget imponerende. I
løpet av høsten vil Jan sende ut til-
bud til alle klubber og de som er inter-
essert kan ta kontakt med ham i Brid-
gehuset i Trondheim, han håper og
regner med god respons fra klubber
og kretser. Hva blir neste utfordring?
Nei nå må jeg få ferdig med dette, så
får vi se  sier han til avslutning.

Meldingsforløpet startet med 1 hjer-
ter i Syd. Vest; Olav Hjerkinn, mel-
dte 1 NT.

Da min mann etter å ha fått vite at
makker hadde 4 kort spar ,17/18
poeng og fordeling 4-3-3-3, så var
han etter min mening idiotisk nok
til å melde 4 spar i stedet for 3 NT.
Men jeg antar at min mann regnet
med et ekstra stikk på sin makkers
spilleføring, noe som viste seg å
stemme presis.

Nord spilte ut hjerter 3, stukket i

Innspill på innspill!
Av Lilly Tveiten Syd med Esset, og fortsatte i far-

gen. Olav stakk med Kongen, tok
tre runder trumf, hvorpå Nord skjø-
desløst kastet hjerter Knekt.. Syd ble
puttet inn på hjerter og valgte klø-
ver 8 tilbake. Den løp til 10’er og
Damen. Ny kløver til spilleførers
Ess og igjen ble Syd innspilt på klø-
ver Konge. Nå er ruter 9 det viktig-
ste kortet, for når han fortsetter med
ruter 5,så må Nord legge Knekten.
Dermed sikrer finessen på ruter 10
kontrakten.

Hurra!!!!

 S/NS         ♠ 107
                                          ♥ Kn83

                                              ♦ Kn762
                                              ♣ 10532

♠ EK86     ♠ DKn52
♥ K74                             ♥ 652
♦ E104     ♦ K83
♣ E74         ♣ D96

                                              ♠ 943
                                              ♥ ED109
            ♦ D95
                                              ♣ KKn8

Spill 31
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Bridgens mann i Trondheim Jan Henriksen..



Generalsekretær Rune Anderssen satte
her motparten på en prøve som de ikke
klarte:

Leste sitsen

 S/Ingen    ♠ KKn10542
                                     ♥ 2

                                              ♦ 109876
                                              ♣ 9

♠ ED7     ♠ 986
♥ 7                                  ♥ EKDKn853
♦ 53     ♦ E2
♣ EK85432         ♣ D

                                              ♠ 3
                                              ♥ 10964

                ♦ KDKn4
                                              ♣ Kn1076

Spill 107
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Finn Brandsnes i vest åpnet med 1 klø-
ver, nord sperret med 3 spar og Rune
avsluttet med 4 hjerter. Spar ut til esset
fulgt av sju ganger hjerter. For å unngå
12 stikk, må faktisk syd sake alle sine
høye ruter. Det klarte han ikke mot Rune.
Han startet med å kvitte seg med den
minste. Senere forsvant en ruter til.
Med fem kort igjen hadde syd de tre klø-
verne han måtte holde pluss KD i ruter.
Nå tok Rune for kløver dame, ruter ess
og fortsatte pent med liten ruter. De to
siste stikkene tok EK i kløver. Med ru-
ter konge ut, som mange fikk, er det all-
tid 12 stikk.

Jeg har bakspilt Rønnaug Asla to
ganger. Begge ganger har det gått
galt for henne. Så også under mix-
finalen, hvor vi forsøkte et spill. Men
motparten var god og heldig og tok
med seg mesteparten av poengene.

Derfor tok jeg «mitt onde øye» med
meg og tuslet vekk. Og nesten med
en gang jeg var borte så dukket
dette spillet, hvorpå Rønnaug kunne
konstatere at «Det går likar no’».

Spillet kom i neste siste runde og så
slik ut:

Mix-skvis
Av Geir Gisnås

 S/Ingen    ♠ EKn872
                                     ♥ KKn2

                                              ♦ E2
                                              ♣ K74

♠ 10954     ♠ D6
♥ D5                                ♥ 9743
♦ KKn854     ♦ 10963
♣ 106         ♣ Kn83

                                              ♠ K3
                                              ♥ E1086
            ♦ D7

Spill 91
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Rønnaugs makker, Per Ivar Isaksen
fikk gleden av å spille 6NT, og han fikk
spar fire ut fra Vest. Knekten tok med
seg damen under kongen, og så satte
Isaksen kløveren i spill. Vest kastet 2
ruter og en spar. Fra bordet forsvant
to spar, mens Øst kastet to ruter.

Nå fulgte hjerter til knekten som holdt,
og kongen felte etterpå Vests dame.
Nå tok Isaksen for ruter ess før han
spilte seg hjem på hjerter ess. Situa-
sjonen er blitt denne:

 S/Ingen    ♠ E8
                                     ♥ -

                                              ♦ 2
                                              ♣ -

♠ 109     ♠ 6
♥ -                                   ♥ 9
♦ K     ♦ 10
♣ -         ♣ -

                                              ♠ 3
                                              ♥ 10

                ♦ D

Spill 91
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                ♣ ED952

♣ -

På hjerter 10 ble Vest skviset og måtte
gi Isaksen alle stikkene. Isaksen /Asla
fikk en fortjent topp på Isaksen fine
spilleføring. Delt riktignok, men topp.

Bisk bisk
Av Geir Gisnås

Det er vakthunden Sjakk som har pas-
set på kort og meldebokser, dataustyr
og et halvt tonn med gjenglemte
systemkort i spillelokalene til Norsk
Bridgefestival.

Sjakk er egentlig en snill hund, men
når han holder vakt på natta her så har
han vært ordentlig bisk.

Det er egentlig litt rart å ha en bridge-
vakt som heter Sjakk. Man kan bli matt
av mindre, men Sjakk har løst oppga-
vene sine flott. På fritiden jager han
elg, opplyser eieren.



Hvis en ser motparten er på rett vei,
gjelder det å få snudd skiltet slik at

Stabell snudde skiltet
Av Knut Kjærnsrød

 S/ØV        ♠ K95
                                     ♥ EKn9

                                              ♦ ED65
                                              ♣ E95

♠ E732     ♠ Kn8
♥ 1054                            ♥ K62
♦ 742     ♦ Kn108
♣ 1042         ♣ KDKn76

                                              ♠ D1064
                                              ♥ D873

                ♦ K93
                                              ♣ 83

Spill 99
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veivalget blir galt. Det klarte Leif Erik
Stabell med en fiks liten manøver her:

Nord havnet naturlig i 3 NT , fikk klø-
ver ut og stakk den tredje. Spar konge
til esset og hjertervrien tok spilleren
korrekt med esset. Liten spar til da-
men og spar til nieren som Leif Erik
la hjerter på. På ruter mot bordet la
han i ruter ti, og på spar ti lot han en
kløver fare. Når spilleren nå dro ruter
til esset, fullførte han skiltvridningen
med ruter knekt. Spilleren snudde
nesa lydig og spilte hjerter knekt si-
den han trodde eneste sjanse var
hjerter konge hos Vest. Dermed ble
det bet, men det var kanskje en anelse
surt da slippen kom tilbake og viste
minus seks på spillet !

Et spill jeg har fått referert fra side-
turneringen tirsdags kveld så slik ut:

Tenk å få
dette til!

Av Kai Jørstad

                 ♠ K
                                     ♥ EK432

                                              ♦ KKn75
                                              ♣ EKn6

♠ 9753     ♠ D642
♥ 965                              ♥ DKn87
♦ E986     ♦ D32
♣ D4         ♣ 107

                                              ♠ EKn108
                                              ♥ 10

                ♦ 104
                                              ♣ K98532

N
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Bortsett fra 4 bord som kom i 6 kløver,
kom de andre i 3 grand med 10 eller 11
stikk alt etter som de valgte ruter. Ved
det bordet jeg hørte om, kom spar ut.
Deretter ble det spilt kløver E og klø-
ver J, og da 10’eren kom fra Ø, la S na-
turlig kongen og fikk 6 kløverstikk, men
tenk om det satt slik:

                 ♠ K
                                     ♥ EK432

                                              ♦ KKn75
                                              ♣ EKn6

♠ D9753     ♠ 642
♥ 965                              ♥ DKn87
♦ E986     ♦ D32
♣ 4         ♣ D107

                                              ♠ EKn108
                                              ♥ 10

                ♦ 104
                                              ♣ K98532

N
V Ø

S

Jeg har byttet spar dame og kløver
dame. Spar kommer igjen ut. Fortset-
telsen blir igjen kløver E og kløver J
som Ø dekker med damen. For å be-
holde forbindelsene kommer temmelig
sikkert nå syd til å lasjere denne (be-
standig i lag).
Det er nå poenget kommer, tenk å få
det til. Du dekker ikke kløver J med
damen, du legger kløver 10!!! Kommer
S til å lasjere. Aldri i par i hvert fall!

NS: Barbro Svendsen - Christoffer
A. Arntzen, OBK/Kløverknekt

ØV: Eirin Karlsen - Kay Strand,
Tåkeheimen.

Nord følte at Nord-Syd ikke hadde
noen god liste etter de første 6 spil-
lene, og med et spill igjen var det
bare å gripe sjansen til å begrense
tapet.
Etter pass - pass fikk Nord sjansen
til å svinge. 1 spar (5 kort+) måtte
være en grei åpning, og Eirin meldte

Tyveri?
Av  Christoffer Abel Arntzen

 S/ØV        ♠ EK102
                                     ♥ D87

                                              ♦ Kn53
                                              ♣ 854

♠ 76     ♠ D53
♥ 653                              ♥ EK1092
♦ KD76     ♦ E984
♣ EKn62         ♣ 9

                                              ♠ Kn984
                                              ♥ Kn4

                ♦ 102
                                              ♣ KD1073

Spill 47
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inn 2H. Barbro i Syd hadde til in-
vitt-Stenberg med sine 8 tapere(!)
og meldte 2NT, før Kay sa 3H.
Pass – pass til Syd som ikke kun-
ne la det død ut, og kjempet med
3 spar. I fjerdehånd ble Eirin sit-
tende lenge i boksen, men valgte
tilslutt å si pass. Med sine
bortkastede verdier i spar var det
vel langt frem til 4 hjerter, og 3
spar kan jo fyke hjem.

Altså:

N Ø S V
P P

1S! 2H 2NT!!3H
P P 3S P
P P

Kontrakten gikk 2 bet etter litt
krøll i motspillet da Øst kun fikk
med seg en kløverstjeling, og
Nord toppet tilslutt ut spardame.
Om det ble noen sving?
Neida, på det andre bordet var
motspillet litt bedre, men da Syd
hadde fått beholde 2S ble det nok
et buttspill i kampen hvor begge
lag fikk 14 IMP og 15VP.



Blant bakspillerne i parfinalen
treffer vi tidligere formann i
Norsk Bridgepresse, Tore
Mortensen.
 Han er her for å spille selv og følge
med sine venner i bridgemiljøet, men
vil nok bruke noen av spillene i sin
bridgespalte i Drammens Tidende,
hvor han har skrevet om bridge se siste
15 årene.
– Hvordan er det å være journalist un-
der bridgefestivalen?
– Nå må jeg si at jeg tar journalistrollen
noe avslappet, jeg er tross alt pensjo-
nist og skriver bare en liten spalte, men
noen av spillene vil nok dukke opp i
Drammens Tidende.
– Hvordan er dekningen av bridge i
din egen avis?
– Jeg må dessverre si dårlig. Det er
svært vanskelig å få inn redaksjonelt
stoff om bridge, sier Tore. Men jeg har
et håp om en liten reportasje denne
gangen siden et lokalt par, Inger Rolf-
stad og Erling Brekka vant NM mix par
suverent.
– Hvor mange NM har du dekket?
– Jeg har nok vært på de fleste par-
finalene de siste 20 årene, og en god
del lagfinaler i den samme perioden.
– Hvordan har NM utviklet seg?
– Før var jo finalene atskilte, men nå
foregår alle innenfor en og samme uke,
så det er blitt et kjempearrangement.
Det har vært en fest og virkelig artig å
oppleve.
– En annen utvikling er den økende
dameandelen, som jeg synes er en be-
rikelse for bridgen, fortsetter Tore. Jeg
tror vel vi kan takke mix-turneringen for
det, foruten NM damer. Men det er
synd vi ikke har flere virkelig gode

Journalistveteran
Av Stian Høiset

JOURNALISTVETERAN: Tore Mortensen bakspiller Leif Erik Stabell.

damespillere. Jeg vet ikke hvor vi svik-
ter, om vi ikke er flinke nok til å rekrut-
tere yngre damespillere, om vi ikke er
flinke nok til å oppdage talentene, el-
ler om vi ikke er flinke nok til å utvikle
dem.
– Har du spilt selv under festivalen?
– Ja, jeg deltok i NM veteran, og har
spilt i 2 sideturneringer. Jeg må si at
bridge er en storartet hobby for en
pensjonist. Det er en kjempefin måte
å bruke hodet og å komme ut blant
folk.

– Har du funnet noen gode kandida-
ter til Rica-prisen i år?
Tore humrer.
– Nei, jeg har ikke lagt vekt på det. Jeg
har fulgt spillere på fritt grunnlag.

– Hvor mange journalistpriser har du
selv?
– Jeg synes ikke det er så viktig med
denne journalistprisen, men den er jo
et incitament til å få skrevet om gode
spill. Det er uansett spillerne som gjør
jobben.

NB! Husk vi skal selge 10 stk av Pc’ene
Vår sponsor Unic Nettverk A/S i Skien som sponser oss med alt datautstyret under festivalen har gitt oss ett
meget bra tilbud på 10 av pcene.
Dette er HP P3 600Mhz maskiner av ypperste kvalitet. Disse vil bli solgt for nettopris inn til Unic A/S.
Printerne skal også selges. Maskinene er de samme som er i bruk i resepsjonen.
Priser etc står på side 2 i festivalavisa som kommer ut hver dag.

Ta kontakt med resepsjonen for mer info.

Først til mølla etc…..



Østlendingen Julius Moe har «holdt
ut»  i 28-29 år på Vestlandet. Nå går
han løs på en større oppgave; få or-
den på regnskapsbilagene i Norges
bridgeforbund. Deretter blir han sann-
synligvis den neste generalsekretæ-
ren.
– Jeg føler at det er behov for å se på
en del av forholdene og rutinene på
forbundskontoret. Vi må få orden på
regnskapsfunksjonen. Økonomien er
god, men måten det har vært håndtert
på kan bli bedre.
– En ryddegutt med andre ord?
– I første omgang blir jeg vel det. Men
jeg håper på å bidra med noe mer enn
det. Målet er å få satt ting mer i sys-
tem, erklærer han.
På spørsmål om han har ambisjoner
om å bli generalsekretær svarer han:
– Tja….Det er så mange som har spurt
om jeg var villig til å søke. I startfasen
trodde jeg at det ville bli vanskelig å
kombinere generalsekretærjobben
med alt det andre jeg skal gjøre. Men
jeg blir vel konstituert og kommer til å
søke. Så får det bli opp til styret å av-
gjøre den saken, sier han.
Han er inneforstått med at en slik jobb
vil kreve 24 timers innsats av ham.
Men han håper samtidig at bridge-
spillerne klarer å skille hva som er
privatpersonen Julius Moe og hva
som er generalsekretæren Julius Moe.
- Det er ikke lett å se en slik forskjell
på en spillekveld for eksempel, sier
han.

56-åringen setter nå kursen hjem igjen
etter noen værharde harde år i den
vestlige delen av Norge. Han har holdt
til i det som blir kalt bygde-Norges
styggeste by.
- Jeg har registrert at noen mener det.
Men jeg har aldri skjønt hvorfor, og
jeg har sett andre steder som i mine
øyne er mye verre enn Førde, sier han.
Men han ønsker ikke å gå inn i en fag-
lig diskusjon med arkitekter.
Økonomi er hans greie.
- Jeg er utdannet som statsautorisert
revisor. Men jeg solgte praksisen for
å ta en jobb i offentlig revisjon, for-
klarer han.
Det gjorde han på grunn av for stort
arbeidspress og et etter hvert mer og

Ryddegutten som kan bli sjef
Av Roar Hushagen

mer innviklet lovverk.
– Dessuten er det begrenset hvor
lenge en kan jobbe intenst fra slutten
av februar til mai, mener han.

Men han har likt seg godt i Førde mye
takket være to solide hobbyer. Den
første er naturlig nok bridgen. Julius
Moe har vært aktiv både lokalt og sen-
tralt.
– Jeg har hatt noen år i lovutvalget
og har vært klubbformann i Fjordane
bridgekrins, forteller han.
Og han har veldig ofte tatt på seg verv
som klubbformann og kasserer i de
bridgeklubbene han har vært innom.
– Du liker å ta et ansvar?
– Jeg kunne ikke tenke meg å ta opp
kortene på en klubbkveld før alt var
på plass for å si det sånn.

Den andre hobbyen har vært å fiske.
- Jeg er glad i å fiske. Jeg ser vanske-
lighetene med å få noe særlig fisk på
Karl Johan.
– Du kan jo fiske i Akerselva?
– Det blir ikke helt det samme som el-
vene på vestlandet. Men nå er ikke

laksetilgangen den samme som den
var før der heller, forklarer han.
Underforstått ligger det jo i nærmere
30 års eksil at Julius Moe ikke blir syn-
lig deprimert av en regnværsdag.
- Det er nå også best å fiske når det
regner, sier han med et smil.

Men familien har også vært en med-
virkende årsak.
- Når en flytter til et nytt sted i skole-
pliktig alder føler en et ansvar for å gi
ungene en stabilitet, og dermed hol-
der en lettere ut, mener han. Og setter
også pris på et godt bridgemiljø.
Nå har igjen familien spilt en avgjø-
rende rolle.
– Alle mine tre unger har flyttet tilbake
til østlandet og sine røtter. Sånn sett
er det tid for meg å bryte opp igjen,
sier han.
Han ble spurt om han vil ta jobben
med å få sving på regnskapsførselen
sentralt, og gjorde det en
betenkningspause.
– Når du har familie kan en ikke ta slikt
på sparket. Det må vurderes og dis-
kuteres, forklarer han.

SKAL RYDDE OPP: Julius Moe skal rydde opp i bilagsrotet i Norges
Bridgeforbund. Deretter blir han sannsynligvis generalsekretær.



I spill nummer 16 fra sideturneringa
fredag formiddag gjorde Gunnar
Nordby/Anders Holstad (S) det bra
mot Frank Svindahl/Geir M Skard

Nord åpnet med 1 ruter etter pass
fra vest. Øst doblet og syd haket på
enda ett kryss. To ganger pass og 1
spar fra øst som ble doblet av syd.

Spar konge kom ut, og det ble skift
til ruter til tieren. Esset og damen til
trumf og overtrumf. Spar ess, klø-
ver ti spar og spar dame. To ruter-
stikk med avkast av hjerter på
hånda, og i bordet hjerter i gjennom
og resten stod. 2000 i bet. Betong!

To betonn(g)
 V/ØV       ♠ D732
                                     ♥ 9762

                                              ♦ EKD106
                                              ♣ -

♠ 64     ♠ 10985
♥ 1043                            ♥ KKn5
♦ Kn852     ♦ 73
♣ D543         ♣ EK108

                                              ♠ EKKn
                                              ♥ ED8

                ♦ 94
                                              ♣ Kn9762
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Vi møter president Jan Aasen
når festivalen synger på siste
verset.
– Hvilke tanker gjør du deg om festi-
valen, nå når NM går mot slutten?
– Det har vært en ubetinget suksess
med god deltakelse. Arrangementet
har så og si vært prikkfritt, og vi har
fått med oss mye ny kunnskap som vi
må bearbeide og bygge videre på.
Bridgefestivalen i denne formen er
kommet for å bli.
– Lokaliseringsspørsmålet har vært
drøftet. Hva er din mening om fram-
tidige NM-arenaer?
– Det er gjort et vedtak om at Stavan-
ger skal arrangere NM neste år, og det
forholder vi oss til. På lengre sikt ser
jeg for meg at arrangementet kan am-
bulere mellom 3-4 faste spillesteder.
Geografisk sett er Østlandet mest sen-
tralt. Arrangørklubben må ha tilgang
til stor nok stab og kunne skaffe pas-
sende lokaler. Og arrangementsstedet
må ha nok overnattingsmuligheter av
flere typer og ulike prisklasser.
– Hva har gjort mest inntrykk på deg
under NM?
– Stemningen i salen og spilleklimaet
har vært veldig bra. I turneringeledelse
og organisasjon har vi fått mange nye
erfaringer som kan brukes til å videre-
utvikle oss som turneringsarrangør.
– Og når det gjelder spilling?
– Det har vært mye godt spill. Kvalifi-
sering til NM par virker å være en rik-

Ubetinget suksess
Av Stian Høiset

tig satsning. Det var høy kvalitet, og
nåløyet for å kvalifisere seg var trangt.
– Hva har du gjort selv under festiva-
len?
– Alt fra vannpåfylling og søppel-
tømming til seremoniforberedelser og
premieutdeling. Og så har jeg forsøkt
å holde motet oppe i staben når kref-
tene har røynet på.
– Hva tror du om framtida til norsk
bridge, sett i lys av resultatene her i
Skien?
– Jeg er optimist. Det er mange gode
spillere og god atmosfære. Vi har hatt
en dyktig stab og flinke medhjelpere.
Denne festivalen har vært et løft for

SUKSESS: Jan Aasen fastslår at bridgefestivalen har vært en suksess.

norsk bridge. Videre har mediene vært
her, både aviser og TV, og kommunen
og det lokale næringsliv har deltatt.
Jeg håper det vil komme de lokale
klubbene til gode i videre satsing når
de får igjen kreftene etter arrangemen-
tet.
– Og nå er det tilbake til hverdagen
igjen?
– Først gleder jeg meg til banketten.
Men det skal bli godt å komme hjem
og kunne få seg en brødskive med
brunost uten å stå i kø. Ellers vil jeg
takke alle for deltakelsen, ønske god
hjemreise og velkommen til neste års
bridgefestival!

- Tusenvis av poeng….
..lover Tommy Sandsmark, og
veiver ut med armene.

- Hva beha’?
- På søndagens IMP across the
field-turnering som starter  klok-
ka ti. Vi håper på massevis av
god deltakelse. Husk – jo flere
par – desto bedre blir det, og jo
raskere går det å komme seg
opp fra bord 17 til bord 1. På-
melding ved bordene.

Sa Tommy Sandsmark. Blant
mye, mye annet.



RICA IBSEN HOTEL

Når dere har spillet 
kortene riktig møtes vi 
på SEIRSPLASSEN.

Trubaduren Olav Sørli
underholder og skaper 
stemning.

Rica Ibsen Hotel
”Det gode vertskap”

Grill-meny
Grillet ytrefilet 160g kr 135,-
Sommer koteletter kr   97,-
T-Bone Steak 200g kr 115,-
Salat m/ ost og skinke kr   79,-
Havets salat kr   89,-
Pille reker kr   92,-

Serveres med bakt potet eller 
potetsalat, krydder smør og 
salat

Hver dag fra kl 17.30-23.00

Solveig Mäkinen – det er
jenta si det!  214 mil har hun
kjørt fra Alta for å komme til
Bridgefestivalen, ifølge med
ei venninne til Støren, resten
av veien alene.  Er det noen
som slår den?
Ikke nyttet det å kjøre i Sverige heller
på grunn av flommen.  Men vi hører
ingen klager.
Pytt, sier Solveig, det er da ingen sak.
Jeg kjører til jeg blir trøtt, da sover jeg
15-20 minutter i bilen.  Bensinstasjo-
nene har så fine toaletter, kjekt å stelle
seg der.
Helt uproblematisk gikk turen dess-
verre ikke.  På Elverum var den indre
drivknuten gåen og hele akselen
måtte skiftes, kr. 5.000,- takk.  Sure
penger!

Solveig forteller at siden hun var 14
år har hun vært interessert i bridge.
Onkelen spilte og hun likte å være
bakspiller.  Det så ut til å være så
moro.  Siden den gang har hun hatt
bridge i bakhodet.

Mil etter mil
Av Unni Welander

Hun er nå 51 år gammel og har 4 voksne
barn, ingen av dem spiller.  Først for 1 ½
år siden gjorde hun alvor av å melde seg
på et bridgekurs.  Da var det gjort!  Fra
da av har hun spilt 4 ganger i uka:  man-
dag i Veteranklubben, tirsdag i BK79,
torsdag i Alta BK og lørdag privat, 1 el-
ler 2 bord.

Hun har fått seg mange nye venner,
ingen av de gamle har foreløpig latt
seg overtale til å lære bridge.

Onsdag ble hun nr. 2 i sideturnering
med makkeren, og hadde det ikke
vært for meg hadde vi vunnet sier
han.

Solveig liker å gå tur, hun går i fjellet
hele sommeren, når hun kommer
hjem nå skal hun på multetur.  Og så
er hun med rette svært stolt av at hun
har sluttet å røyke for 4 mnd. siden.
Hun har i 37 år røykt 3 pakker rullings
i uka, men så ble det brått slutt en
klubbkveld.  Følte at dette ikke var
bra.   ALDRI skal jeg tenne en røyk
igjen bedyrer hun.

Og attpå til skal dama kjøre samme
veien tilbake til Alta, 231 mil igjen,
denne gangen helt alene.
Trond Håland er så imponert at han
har lovet henne gratis flybillett til
bridgefestivalen i Stavanger neste år.
Her har du det svart på hvitt, Solveig,
sørg for å minne ham på det når NM-
Uka nærmer seg neste år!

Og GOD TUR hjem!!

Solveig Mäkinen har kjørt 214 mil fra
Alta for å komme til Bridgefestivalen i
Skien!



Vi har tidligere under festiva-
len omtalt nettstedet OKbrid-
ge, en Internettbasert bridge-
klubb hvor spillere fra alle ver-
densdeler kan møtes. Tor Hel-
ness har et annet alternativ.
– Hva er ”topbridge”, Tor Helness?
– Topbridge er for så vidt en Intern-
ettbasert bridgeklubb som OKbridge,
men spilleideen er litt annerledes, for-
klarer Tor.
– Hvem er det som står bak?
– Foruten meg selv, er det Tormod
Røren og Jørgen Østensen som star-
tet opp. Siden har vi fått hjelp av Eskil
Hagen og Jon Egil Furunes.
Det finnes en håndfull nettbaserte
bridgeklubber på verdensbasis, hvor
OKbridge er den største. I og med at
klubbene er verdensomspennende, er
det nesten 5000 spillere som deltar. På
OKbridge er det i snitt 800 spillere i
aksjon til enhver tid.

Topp bridge med topbridge
Av Stian Høiset – Topbridge har en litt annerledes

form enn de eksisterende nettklub-
bene, fortsetter Tor. I dag er det meste
av spillet som foregår der av sosial
karakter, det er lite konkurranse. Vi har
tro på at en konkurransebasert
bridgeklubb med premiering vil ha et
marked.
– Med premiering – hvordan tenker
dere å unngå juks?
– Det gjøres på den måten at det bare
spilles singleturneringer. Alle som
logger seg på vil få utdelt ukjente
makkere som byttes underveis, og
alle bruker samme meldesystem.
– Hvordan finansieres premiene?
– Det vil bli en spilleavgift på om lag
1 krone pr. spill. Mesteparten av dette
vil gå til en premiepott. Det er tenkt
både dagpremier og turnerings-
premier.
– Hvor langt er dere kommet i opp-
bygging av denne nettbridge-
klubben?
– Vi anser oss ferdig med testing av
det tekniske. Nå finpusser vi bruker-

grensesnitt og kommunikasjon. Vi er
inne i en testfase hvor møtestedet er i
drift hver torsdag og søndag kveld.
Rundt 1. september regner vi å ha i drift
ordinære turneringer med i første rekke
norske spillere, og fra nyttår av vil vi
prøve å etablere oss internasjonalt.
– Særlig har vi tro på at dette vil være
ideelt for nybegynnere, sier Tor entu-
siastisk. Ikke bare spillestensiler, men
hele meldings- og spillforløp vil være
tilgjengelig. Du kan logge deg på for
en f.eks. en 16-spills turnering, få din
score og se hvordan det er meldt og
spilt ved andre bord. På den måten går
det an å se hvordan gode spillere
håndterer kortene du akkurat har spilt.
Videre er det heller ingen binding i tid.
Du kan logge deg på og spille bare ett
spill, hvis det er det du ønsker. Jeg har
stor tro på at dette vil bli populært.

Du kan besøke Topbridge på intern-
ett-adressen www.topbridge.com.
Fram til september er det bare prøve-
drift på torsdager og søndager.

BRIDGEKLUBB PÅ INTERNETT: Tor Helness har stor tro på sin nye satsing.



Rønnaug Asla – Per Ivar Isaksen ble
nr. 4 i NM – Mix og i dette spillet de-
monstrerte Rønnaug at bridge-
kunnskapene er i orden.

Rønnaug fant spilleføringen
Av Per Ivar Isaksen

 Ø/Alle      ♠ EDKn5
                                     ♥ E74

                                              ♦ K103
                                              ♣ E32

♠ 9876     ♠ K1032
♥ 106                               ♥ Kn985
♦ Kn95     ♦ D876
♣ K1076         ♣ D

                                              ♠ 4
                                              ♥ KD32

                ♦ E42
                                              ♣ Kn9854
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Etter åpning i Nord med 1 kløver ble
sluttkontrakten 3 NT på Nords hånd.

Utspillet var spar 3 som ble dekket
med spar 7 i Vest og Damen hos Røn-
naug. Hun fortsatte med kløver 2 til
Damen i Øst. Øst skiftet nå til ruter 7
som ble stukket med Esset i bordet.
Kløver Knekt ble trukket som ble dek-

ket av Kongen og Esset, Øst kastet
en ruter. Ny kløver brakte Vest inn på
kløver 10. Spar 6 ble stukket med Es-
set og Rønnaug kastet selv en ruter i
bordet. Nå kom hjerter Ess og hjerter
4 til Damen. På kløver 9 kastet Røn-
naug spar 5 og Øst kastet spar 10. Vi
har nå kommet fram til denne posisjo-
nen:

 Ø/Alle      ♠ Kn
                                     ♥ 7

                                              ♦ K10
                                              ♣ -

♠ 98     ♠ K
♥ -                                   ♥ Kn9
♦ Kn9     ♦ D
♣ -         ♣ -

                                              ♠ -
                                              ♥ K3

                ♦ 4
                                              ♣ 5
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I denne posisjonen dro Rønnaug klø-
ver 5, Vest kastet spar 8, Nord hjerter7
og Øst? Øst er skviset i 3 farver og
må gi opp. 11 stikk ga +18, er det frem-
deles noen som hevder at jenter ikke
kan spille kort?

Magnar Vigrestad 33 år, og
Ole Skjæveland 49 år, begge
fra Ganndal BK på Sandnes,
har spilt 14 av 15 sideturner-
inger i løpet av Festivaluka.
Grunnen til at de misset den ene, var
at de ble sittende i kø da Frednesbrua
i Porsgrunn gikk opp.  Det tok hele 15
min. for skipet å passere, så de to iv-
rige bridgespillerne måtte se i øynene
at tiden ble for knapp til å rekke frem i
tide.  Uheldigvis hadde de akkurat
denne dagen bestemt å ta bilen, de
øvrige dagene tok de  bussen (som jo
ikke krysser elva).
Allerede den andre dagen kjøpte de
nemlig 7-dagers billett fordi de fant ut
at det var flere fordeler ved å ta bus-
sen, både rimeligere og større frihet til
å kose seg med en øl i det fine været
på bridgepuben etter spillingen.  Men

Alle sideturneringene – på èn nær!
Av Unni Welander. det ble ikke så billig som de hadde

forespeilet seg, for på første busstu-
ren hoppet de av i Porsgrunn i den
gode tro at de var kommet til  Skien.
Det måtte bare bli drosje resten av
veien – ikke helt billig.  Men lykken
ville at de den dagen vant 8. plass (27
bords turnering) og fikk pengepremie.
Så fikk den premien hjul å gå på.

Guttene spiller sammen én gang i uka
hjemme.  Men totalt spiller de 3-5 kvel-
der hver ukentlig.  Magnar har spilt i
4-5 år og Ole kun i 2 ½ år.
Her nede har de bodd i en kjekt innre-
det garasje på Stathelle hos familie av
Magnar.  Hver morgen har  de stått
opp kl. 08.00 og tatt siste bussen hjem
kl. 23.00.

De er kjempefornøyd med NM-Uka og
synes sideturneringene har vært flotte
Den største hadde 33 bord, og det er

ikke småtteri her til lands.  De roser
det trivelige miljøet både i spillesalen,
på benkene utenfor og på bridge-
puben.
De gleder seg allerede til neste bridge-
festival i Stavanger!

Magnar Vigrestad og Ole
Skjæveland har spilt 14
sideturneringer sammen.

DYKTIG: Rønnaug Asla er en
dyktig spillefører, det beviste hun
flere ganger under Norsk
Bridgefestival.



Jeg tok kontakt med Tommy
Sandsmark for en avsluttende
kommentar. Som vanlig møtte
jeg en blid og imøtekommende
Tommy og vi tok en prat i kafe-
teriaen, jeg har litt tid nå sa
Tommy.

På veien ut ble vi stoppet et par gan-
ger av folk som skulle ha kommenta-
rer til et eller annet og jeg kommen-
terte: Med denne farten kommer vi vel
ikke ut i kafeteriaen en gang før utpå
ettermiddagen. Slik har det vært hele
tiden sier Tommy men det er bare po-
sitivt.

Da vi omsider får satt oss måtte jeg
innledningsvis få noen personalia,
selv om jeg har kjent Tommy i mange
år.
- Jeg har blitt 53 år, har vært gift med
Siri i 10 år og vi har sammen 3 små kat-
ter: Lillepus, Bittepus og Snoppen. Vi
var innstilt på bare å ha hunkatter sier

Turneringsledernes general.

Av Øystein Eriksen Tommy og Snoppen ble garantert hun
noe som senere viste seg å være helt
feil men vi kunne jo ikke kaste ham ut
for det. Tommy og Siri bor i Bygdøy
alle og har hytte i Enebakk der de ko-
ser seg så ofte de har tid. Selv kattene
legger om livet når de er i Enebakk sier,
hjemme er de typiske huskatter men
der ute forvandler de seg til skikkelige
utekatter.

Så tilbake til Festivalen. Grunnen til
den suksess Festivalen må sies å ha
fått er først og fremst grundig plan-
legging både sentralt og lokalt i for-
kant, både av turneringene, regnska-
pet og dublering. Både arrangørene
her nede og staben min har arbeidet
kjempegodt sammen, grunnen til det
er først og fremst at alle er blide, har
godt humør, er hjelpsomme og hyg-
gelige mot hverandre og spillerne. Vi
har alle vært innstilt på at dette arran-
gementet skulle bli en opplevelse som
vi alle kunne ha glede av og være
stolte av. Dette tror jeg har smittet
over på spillerne i salen slik at atmo-
sfæren her også har vært helt på topp.
Det har ikke vært noen tilkallelser for

ubehageligheter ved bordene og det
har kun vært 3 appeller, et utrolig lite
antall for et så stort arrangement.
I min stab har vi lagt det opp slik at
turneringslederne først diskuterer pro-
blemene i eget forum, deretter kommer
de til meg for å få et råd. Våre inten-
sjoner har med dette vært å kvalitets-
sikre avgjørelsene. Dette mener jeg
har vært utviklende for turnerings-
lederne, teamarbeid, iver, grundig
planlegging, entusiasme  og oppføl-
ging av de foreliggende planer har lagt
grunnlaget for en vellykket Festival.
Dette har vært fint for utviklingen av
«broilerne» som turneringledere for
senere turneringer.

Tommy er også full av lovord overfor
regnskapet som innehar meget stor
kompetanse. Problemene har vært løst
før de kommer til spillernivå. Vi er alle
stolte over den jobben vi har gjort her
nede og det har også de lokale arran-
gørene all grunn til å være.

Jeg spør forsiktig om han ikke vil sette
fingeren på noe som ikke har fungert
som det skulle. Selvsagt har ikke alt
gått knirkefritt, sier Tommy. Noen ste-
der har det vært noe mangelfull plan-
legging i forkant. Jeg hadde laget en
organisasjonsplan i forkant men
denne har ikke helt blitt fulgt opp.
Kopimaskinen har sviktet, det har
vært alt for lite kort dublert i forkant
og vi fikk forfall fra folk vi hadde reg-
net med til denne jobben. Skien skulle
for eksempel ha dublert alle side-
turneringer i forkant, kun 4-5 var fer-
dige.
Det var også noen som tok seg den
frihet å spille sideturneringer i stedet
for å gjøre andre ting de var satt til
Dette skapte unødvendig stress for de
som jobbet, vi har måttet ty til nød-
løsninger men alt har heldigvis løst
seg. Et lite spark til NBF sentralt. Litt
svikt i forkant av Festivalen har skapt
unødig stress her nede. Så et lite hint
til de lokale arrangører. Informasjon og
resultater bør stå på den veggen der
folk går ut, ikke der folk kommer inn,
da har de det for travelt.
Maten i kafeteriaen er noe ensidig et-
ter min smak, jeg savner mer variasjon
i tilbudet.
                             Forts. på neste side

GENERAL: Tommy Sandsmark, fornøyd turneringsledersjef



Han vil gjerne komme med en klar mel-
ding:
Det er synd og skam at Festivalen
neste år går i Stavanger, det er her i
Skien vi har høstet erfaringer som
kommer til nytte for de lokale arrangø-
rene, feil vil med letthet kunne rettes
opp dersom Skien hadde fått arrange-
mentet også neste år. I Stavanger vil
vi ikke kunne dra nytte i samme grad
av den kompetanse som Skien nå har
opparbeidet seg og mange av de
samme feil vil kanskje bli gjort. Selv om
Stavanger er en trivelig by tror jeg ikke
de vil trekke like mye folk p.g.a. byens
beliggenhet. Jeg mener at deltager-
antallet fort kunne vært doblet neste
år dersom Skien hadde fått arrange-
mentet.. Maken til data og telefon-
opplegg har jeg ikke opplevd noen
gang, jeg tør si at jeg heller ikke har

sett maken i VM eller EM. Er det pro-
blemer kommer en smilende Kjell Karl-
berg og gir seg ikke før problemene
er løst.
Så litt om samarbeidet generelt. Sam-
arbeidet på lederplan mellom presi-
dent, stevnegeneral og hoved-
turneringsleder har vært både gi-
vende, positivt og ikke minst lærerrikt,
sier Tommy.
Jeg spør litt om vyene framover. Tur-
neringene har stort sett fungert bra
med et par unntak:

1.B – finalen i Lag NM burde vært ny,
lagene burde startet på skratch. Dette
var det ikke godt å vite på forhånd.

2. Åpen NM Monrad par med kun 2
sesjoner gir et resultatet som ikke er
så mye verdt. Her burde det lett kunne

utvides med 1 sesjon slik at de slutter
på samme tid som Par NM.
3. Jeg savner turneringer som Dame
Lag, Junior Lag og kanskje Veteran
Lag?
4. NM Mix bør kanskje for framtiden
arrangeres på samme måte som NM
for damer. Da blir også dette en stor-
mønstring.

Jeg vil avrunde, sier Tommy, med å si
at jeg var svært takknemlig for å bli
spurt om å være leder i dette arrange-
mentet. Etter å ha følt meg som en pa-
ria i nesten 13 år gledet det meg vel-
dig da NBF spurte. For 7 – 8 år siden
foreslo jeg selv en slik festival som det
vi nå har fått og jeg regner selvsagt
med at dette blir en tradisjon. Det har
vært utrolig slitsomt her nede men det
har også vært utrolig morsomt

Hvor mange personer som har deltatt under Norsk Bridgefestival 2000, har man ikke oversikt over. Men legger man
sammen deltakerne i alle turneringene unntatt IMP across the field, kommer man til 2480. De har slitt seg gjennom 1430
spill. Totalt er det laget 26.362 dubletter – ca. 18.500 i løpet av festivalen.
Vi kan nevne at 447 har fått forbundspoeng

2500 deltakere

FOLKSOMT: Det var folksomt i spillelokalene under hele bridgefestivbalen, både av tilskuere og spillere. Ekstra
folksomt ble det da det nærmet seg slutten på parfinalen. Her fra sisterunden hvor Tor Bakke og Jim Høyland er
omringet av ivrige tilskuere.


