Pris: 10 kroner

Lørdag 29. juli

Aasen vurderte å trekke seg
President Jan Aasen (bildet) sier han vurderte å
trekke seg da det stormet
som verst rundt regnskapsrot og intern strid i styret. Men at sonderinger i
organisasjonen og på tinget konkluderte med at han
burde fortsette. Noe et enstemmig ting var enig i.
Se side 4 og 5

Redaktørens leder
La debatten gå
Gjennom et åpenhjertig intervju i dette nummer av NMavisa kommer NBF-president Jan Aasen med et viktig
bidrag for å informere medlemsmassen om hva som
skjedde på bridgetinget og bakgrunnen for det. Dessverre har slik informasjon manglet etter tinget. Medlemsbladet har sviktet sin viktigste oppgave i så måte. Vi tar
det som en selvfølge at de forsøker å rette opp i neste
nummer. For sein informasjon er bedre enn ingen.
Det er verd å merke seg at Aasen ikke gjør krav på de
evige sannheter. Han omtaler saken sett fra sitt ståsted.
Andre vil nok se det annerledes. Disse bør snarest melde
seg. Åpen debatt er viktig hvis man skal komme videre.
Og det som videre bør skje, er at stridighetene legges
død. Den dyrekjøpte lærdommen må man imidlertid ta
med seg.
Aasen er befriende klar om mange forhold. Vi deler absolutt hans syn på at medlemsbladet kun kommenterte
stridighetene på lederplass, og det i en form som var
like forvirrende som harselerende. Det burde redaktøren spart seg. I likhet med medlemsbladet nøyde BIN
seg med å kommentere saken på lederplass. Vi kan ikke
sette de samme krav til BIN når det gjelder informasjon.
Redaktøren der står selvsagt fritt til å skrive hva han vil
i sitt eget blad. Men han hadde stått seg på å prioritere
en opplysende artikkel fra tinget, for så å kommentere
saken. Da hadde leserne hatt bedre sjanse til å skjønne
hva det dreier seg om.
For øvrig er det grunnlag til å spørre om BIN-redaktøren har hatt et litt for lettvint forhold til fakta. Beskrivelsen først i lederartikkelen samsvarer i hvert fall ikke helt
med presidentens framstilling. Vi har stor sans for klare
meninger også i bridgens verden. Det har vært alt for
mange solskinnsframstillinger av kritikkverdige forhold,
og det er ikke bridgen tjent med. Men når man skal mene
noe, spesielt om enkeltpersoners gjøren og laden, er det
særdeles viktig at grunnlaget for meningene er i samsvar med virkeligheten. Ellers blir man ikke tatt seriøst.
Det ville være veldig trist, for BIN er blitt mange hakk
bedre med unge Brogeland ved roret.

Dette
NM-avisa
Detteerer
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.

Program:
Lørdag 29. juli
NM Veteran 3. sesjon
NM Veteran 4. sesjon
NM Junior 3. sesjon
NM Junior 4. sesjon
NM Mixlag 3. sesjon
NM Mixlag 4. sesjon
Sideturnering 2

kl 1000-1300
kl 1400-1700
kl 1000-1300
kl 1400-1640
kl 1000-1300
kl 1400-1700
kl 1000-1330

Søndag 30.juli
NM Lag
1. sesjon
NM Lag
2. sesjon
Sideturnering 3
Siderturnering 4

kl 1100-1500
kl 1700-2100
kl 1100-1430
kl 1730-2100

Hva manglet i lederen?
Redaksjonen vil gjerne ha innspill om avisa vi lager.
Helst slike som kan bidra til å løfte produktet. Etter det
første nummeret har det nesten ikke vært tilbakemeldinger, bortsett fra at noe manglet i lederen. Det
tyder i hvert fall på at den ble lest. Derimot var det
ingen som oppdaget at datoen var feil! I hvert fall var
det ingen som kommenterte det.
Hva var det så som hadde falt ut i lederen? Poenget
var at alle har et ansvar for at arrangementet skal bli
det utstillingsvinduet for bridgen i Norge som vi alle
ønsker. Og at de kanskje viktigste stikkord i så måte,
er respekt for omgivelsene.
Helt til slutt ble det ønsket lykke til!

Skjerp dere!!
Den store NM-festivalen er i full gang. Det er også en
fåtallig redaksjon i NM-avisa. Heldigvis blir den større,
men som alle andre aviser er vi avhengige av tips for
at resultatet skal bli leservennlig. Så langt har tipsene
latt vente på seg. Vi håper det bedrer seg. Både når det
gjelder tips om interessante spill og mer hverdaglige
begivenheter. Som for eksempel de som måtte gjøre
noe helt spesielt for å komme seg til NM-festivalen.
Videre oppfordrer vi leserne til å bruke vår spalte ”Klar
melding.” Og ikke minst ber vi om at de mange skriveføre benytter presserommet. Gi ditt bidrag! Det være
seg om så vel spill som debatt.

– Har du sett lyset, Aasen?
avgang. Burde du ikke trukket deg?
– Dette var naturlig nok et spørsmål jeg tenkte grundig
– Noen ganger må man stå mot en storm. Pre- gjennom. Men jeg var spurt om å fortsette. Tross alt har vi
gjort en brukbar jobb. Og jeg vil være med på å rydde opp.
sident Jan Aasen er ikke synlig preget av de Noe annet ville være feigt. Dessuten gjorde jeg sonderinindre rystelser i Norsk Bridgeforbund, men han ger både i organisasjonen og på tinget. Jeg trakk den kontar kritikken inn over seg. – Jeg er ydmyk i klusjon at det ikke var mistillit. At jeg ble gjenvalgt med
forhold til situasjonen, slår han fast i dette åpen- akklamasjon, var kanskje et bilde på det. Husk at det var
fritt opp til tinget å velge nytt styre. Alle var på valg.
hjertige intervjuet.
– Det er ikke slik at du krampholder på posisjonen?
– Nei. Riktignok kan man risikere å bli mer opptatt av rolHva skjedde egentlig på bridgetinget? Og hvorfor? Medlen enn jobben som skal gjøres, men jeg mener å ha mer å
lemmene rundt om i landet sitter helt sikkert med mange
bidra med. Og det er nok å gripe fatt i.
spørsmål. Svar derimot har det vært dårlig med, noe som
– Hvilke vurderinger gjorde styret om generalsekretæhar gitt grobunn for en gedigen rykteflom. Medlemsblarens framtid da regnskapsrotet ble oppdaget?
det hadde kun noen spark på lederplass som nok heller
– Ansvarsforholdet er klart. Han er sjef for det som skjer
økte forvirringen enn virket oppklarende. Heller ikke BIN
på kontoret. I så måte vurderte vi flere reaksjonsformer. Ut
hadde noen artikkel om hva som skjedde på tinget. Men
fra en totalvurdering fant vi det ikke hensiktsmessig at geom vi skal feste lit til lederen der, så var regnskapsarbeidet
neralsekretæren måtte slutte. Styret kom ikke med mistillit.
en eneste stor skandale.
Personlig synes jeg det hadde vært greit om han hadde
– Tragedie er kanskje en bedre betegnelse, uten at jeg har
sittet ut åremålsperioden (januar 2002). Vi må ikke glemme
lyst til å utbrodere det. Men det er viktig å slå fast at det
de mange positive sidene ved Rune Anderssens arbeid.
overhode ikke har skjedd økonomiske misligheter. Dette
Han har vært sentral i arbeidet med bridgefestivalen,
er sjekket grundig gjennom oppryddingsarbeidet. Og birekrutteringskampanjen og medlemsbladet. Og det var mye
lagene var ført, men det var
hans fortjeneste at lotteriikke system i bilagsbunken
virksomheten kom i gang.
opp mot føringene. DeriNavn: Jan Aasen (33)
– Noen mener at han i praksis
mot er det riktig at kontoYrke: Kontorsjef skoleetaten Gjøvik kommune.
måtte si opp?
ene ikke var avstemt og at
Snart øk.sjef Høgskolen i Lillehammer.
– Det er ikke riktig. Hadde det
forholdet til offentlige
Sivilstand: Ugift
vært slik, ville han ikke sittet fram
myndigheter ikke var i orHobby utenom bridge: Lite. Motorsykkel og litt
til oktober. Det skjønner nok alle.
den, sier Aasen.
trening (ski og sykkel).
– Men det lettet kanskje styrets
– Hvordan var det mulig å
Bridgekarriere: Kun hobbyspiller. Har vært det
situasjon at han selv valgte å si
komme i en slik ulykksasiden 8. klasse. Med administrativt siden 1988. Preopp?
lig situasjon?
sident fra 1996.
– I forhold til tingets behandling
– Allerede våren 1999 inFavorittsystem: Naturlig
var det nok greit at Rune kunnnså vi i styret at regnskapgjorde sin avgang. Dermed gikk
sfunksjonen måtte styrmye av lufta ut av kritikkkes. Det ble da bestemt at vi skulle kjøpe denne tjenesten
ballongen. Det bør tilføyes at vi har hatt et ryddig samareksternt. Så skjedde det endringer i staben på forbundsbeidsforhold i etterkant. Og som arbeidsgivere har vi prøvd
kontoret, og det ble besluttet at en person der skulle føre
å være anstendige overfor alle ansatte.
regnskapene. Derfor ble avgjørelsen om ekstern bistand
– Har styret ukritisk pålesset forbundskontoret en masse
omgjort. Dette ble i første omgang velsignet av styret, men
nye oppgaver uten samtidig å prioritere?
på neste møte kom det kritikk av administrasjonen og pre– Til en viss grad. Vi har kanskje lagt litt for mye press på
sidentskapet med bakgrunn i omgjørelsen. I
at de må få til økt effektivitet. Dessuten har uenigheten i
etterpåklokskapens tegn er det ikke vanskelig å se at dette
styret tæret på kreftene både innad i styret og ikke minst
skulle vært gjort annerledes. Styret fikk regnskapsrapporter
hos de ansatte.
i løpet av høsten om hovedtallene og de viste seg i etter– Hva går egentlig disse stridighetene ut på, med unntak
tid hovedsakelig å stemme. Men det var rot med føringene
av regnskapsrotet?
i forhold til kontiene. I den grad at revisor ikke fant ut av
– Det er politisk uenighet som går på økonomi og ressursdet. I april ble jeg orientert av revisor om at det ikke var
bruk. Mindretallet har stort sett bestått av en og samme
mulig å revidere regnskapet. Umiddelbart etter hadde vi
person. Det er tre forhold det har vært strid om. Arbeidsmøte med revisor, det ble innhentet kompetanse utenfra
deling styre/administrasjon og styre/presidentskap. Det
og før tinget var regnskapet godkjent av revisor og
er mange saker som må løses der og da. Jeg mener styret
kontrollkomite. Det er mye å lære av det som skjedde. Jeg
skal diskutere politiske prinsipper og legge føringer for
beklager at våre kontrollrutiner ikke var gode nok.
disse. Så skal administrasjonen og presidentskapet følge
– Dette var altså bakgrunnen til at Oslo Bridgekrets i et
opp innenfor disse retningslinjene. Videre har det vært
langt notat krevde både styrets og generalsekretærens

Av Alf Helge Jensen

SELGER LYS: President Jan Aasen hevder ikke at han har sett lyset, men han reklamerer gjerne for disse lysene
som du nå får kjøpt gjennom forbundet. Og selvsagt her under bridgefestivalen.
uenighet om budsjettdisiplinen. Om hvor bindende bud- – Det må vi ta sjølkritikk på. Vi burde hatt en artikkel om
sjetteringen til den enkelte post skal være. Det tredje for- tinget i siste medlemsblad. Det blir ganske meningsløst når
holdet går på lønn. Budsjettet har i så måte økt mer enn det som skjedde på tinget kommenteres på lederplass, uten
man tradisjonelt har vært vant til. Tidligere har det vært at medlemmene har sjanse til å skjønne saken. Deler av
gjort en masse gratisarbeid. Dette må vi ta inn over oss og kommentarene hadde en svært uheldig form, noe jeg har
betale anstendig.
gitt klart uttrykk for.
– Hvilke grep gjør dere i det videre
Jan Aasen uttrykker håp om at
arbeid?
«Jeg trakk den konklusjon at man nå legger bak seg det som
– Konkret så langt er Julius Moe anskjedd og at organisasjodet ikke var mistillit. At jeg ble har
satt som økonomisjef med ansvar for
nen samler seg i fellesskap i
gjenvalgt med akklamasjon, det videre arbeid.
økonomi- og regnskapsfunksjonen. Vi
trenger en som er god på økonomi og
– Vi skal fordomsfritt bruke de
var kanskje et bilde på det.»
rutiner. Moe blir sannsynligvis konstiinnspillene som er kommet,
tuert som generalsekretær når Rune
også notatet fra Oslo BridgeJan Aasen, president NBF
Anderssen slutter. Hans etterfølger er
krets.
på ingen måte klar. Men vedkom– Så der var det mye bra?
mende vil få en mer utadrettet rolle. I
– Nei, det vil jeg ikke si. Men
løpet av august/september håper vi å ha noen kandidater. deler av det var tankevekkende. Og politisk var det helt
Kanskje vil vi headhunte en. Vi tar gjerne imot tips. En vik- legitimt det de gjorde, samtidig som det ga anledning til å
tig jobb blir å omstrukturere forbundskontoret. Tinget fikk lufte ut. Det nye styret samles for øvrig til sitt første møte
det løfte at her skal det skje endringer. Det samme gjelder under bridgefestivalen. Det blir spennende. Ellers håper
prosjektet «Klubbene i fokus.» Videre satser vi på å ta i vi å få besøk av presidenten i EBL (europeiske bridgebruk internett i langt større grad som et forum for informa- forbundet) fra 3.- til 6. august.
sjon og debatt. Åpenhet er viktig.
– Til slutt Jan Aasen, får du selv tid til å spille bridge un– Det har ikke vært sjenerende mye informasjon i etter- der festivalen?
kant av tinget?
– Det tror jeg ikke. Kanskje en sideturnering.

Byen ved elva - Porsgrunn
Velkommen til Porsgrund Porselænsfabrik as. Et vindu mot
prestisje og verdighet.

Stedet for voksent publikum
Karaoke hver tirsdag
Trubadur hver dag.

Har lag Høyland avgjort det hele?
Av Rune Andersen

Med et imponerende snitt på
hele 21 VP har Høyland tatt
en overbevisende ledelse i
lagmixen. Med hele 19 VP
ned til lag nummer to, OBK/
kløverknekt, har laget skaffet seg et godt utgangspunkt
foran dagens spilling, og
laget med brødrene Jim og
Sam Inge sammen med mor
Irma og Synnøve Balevik bør
ro det hele i land.
Det ser verre ut for tredje bror Høyland, Sven-Olai. Laget hans, Bergen
Akademiske BK var blant forhåndfavorittene, men har skuffet noe med
middels etter første dag. Det samme
kan nok også sies om lag Langeland/
Kofoed med de ikke ukjente spillerne
Geir Helgemo og Glenn Grøtheim som
sammen med Åse Langeland og Rita
Kofoed nok var alles stalltips til seieren. Nå er nok laget sterkt nok til å
surfe på monradbølgen, men 39 VP er
nok for mye å ta igjen på 6 kamper.
”Bord nummer 1 – bakterien” ser ut til

å påvirke mange av de spillerne som
tar veien til det laveste bordet. Plutselig ser alle tilsynelatende enkle spillføringer og motspill svært vanskelige
ut – med uvanlige resultater som resultat. En som imidlertid ikke lot seg
merke av presset, var Birgit Olsen som
sammen med sin makker Finn Gjone
leder butleren. Som Syd med:
sp 642
hj K86
ru E53
kl ED103
så hun at Øst åpnet med 1 hjerter. Hun
passet, og etter Vests 1 spar kom makker på banen med 3 ruter. Etter Østs
pass brukte ikke Birgit lang tid på å
finne ut at 642 i spar måtte være et sik-

♠ Kn8
♥ 952
♦ KKn109862
♣8
♠ KD973
♠ E105
N
♥ D7
♥ Ekn1043
V
Ø
♦D
♦ 74
S
♣ Kn7652
♣ K94
♠ 642
♥ K86
♦ E53
♣ ED103
Spill 22
Ø/ØV

kert stopp i fargen og dermed 3 NT.
Ingen hadde noe å tilføye, og 3 NT
ble sluttkontrakten.
Stakkars Barbro Svendsen i Vest hadde et vanskelig utspill. Fr a hennes
synspunkt virket det som om Syd
hadde stopp i hjerter og spar, men etter en lang tenkepause valgte ut hjerter dame som utspill. Christoffer Arntzen kunne ha reddet dagen med å
stikke med hjerter ess, men valgte å
slippe utspillet til Birgits konge og
dermed 400 inn til Birgit og Finn.
De fem lagene beste etter første dag:
1 Lag Høyland
127 VP
2 OBK(Kløverknekt
109
3 Skien Eriksen
108
4 Heibø
104
5 Tåkeheimen
103
De fem beste på butleren:
1 Birgit Olsen – Finn Gjone,Heibø
82
2 Synnøve Balevik – Sam Inge Høyland, Høyland
75
3 Irma Høyland – Jim Idar Høyland,
Høyland
68
4 Eirin Karlsen – Kay Strand, Tåkeheimen
63
5 Pernille Lindaas – Tor Ivar Bang,
Realistene
48

MUNTERT: LandslagspillerEva Lund Heitmann morer seg, kanskj til ære for fotografen.

De første vinnerne

Espen Anfinsen (t.v.) fra Stavanger og Frank Svindal fra
Oslo fikk æren av å bli de første vinnerne under Norsk
Bridgefestival 2000. De gikk klart til topps i den første av
sideturneringene, foran Eva Hagen og Inge Lyngedal
(Bridgekameratene). Espen og Frank spilte sammen for før-

ste gang. De møttes tilfeldig her og ble enige om å spille.
Senere under festivalen skal begge spille NM-lag og parkvalifiseringen, men ikke sammen. Espen er optimist og tror
på plass i parfinalen, mens Frank er mer beskjeden!

Jevnt i teten blant veteranene
Det største feltet under festivalens første dag var i veteranenes NM (bildet). I tet etter første dag ligger det solide
paret Herman Larsen og Tore Pedersen fra Ski BK. De har

tatt en knapp ledelse med 401, fire foran Hans Hollum og
Obert Naglestad fra Kirkenær. Ned til neste par, Annelise
Asla og Kåre Knutsen fra St. Halvard, skiller det over 100
poeng. Men det er på langt
nær noen betryggende ledelse med halve turneringen
igjen. Det blir ganske sikkert
store forandringer i løpet av
siste dag. Så spørs de om de
to beste parene holder unna.
De kanskje største favorittene, Harald Nordby og Leif
Salterød fra Astra/ABS, lå
godt an tidlig, men ved dagens slutt var de nede på 14.
plass. Spiller de seg opp under lørdagens to sesjoner?

I år ble det NM også for mor
Janne Grethe Hakkebo fra Leka BK har
aldri deltatt i NM bridge tidligere. Men
denne gangen ville hun ikke at meritterte
familiemedlemmer skulle dra alene.
De fleste bridgespillere har vel registrert at EM for juniorer
i Tyrkia er avsluttet nylig med stor suksess for de norske
ungdommene.
Sønnen Stig Roar Hakkebo var blant de norske deltakerne,
og han har tidligere deltatt i en rekke NM for junior. Junior
har også et seniormesterskap sammen med far Jostein
Riseth.
Men MOR har aldri vært med på denne begivenheten tidligere. Årets arrangement med en del åpne mesterskap,
ga imidlertid også ”hverdagssliterne” sjansen til å stille
opp.
NM-avisa fikk noen ord med Janne før mesterskapet startet:
- Hvorfor valgte du å dra til NM i Skien i år?
- I utgangspunktet hadde jeg ikke planlagt å dra, men da
Aslaug Tinglum fra Namsos ringte og lurte på om jeg og
Jostein kunne stille på mix-laget med henne og Tore Hansen, ble fristelsen for stor.
- Er du aktivt med i det lokale bridge-miljøet?
Det har blitt svært lite spilling i det siste, har nesten ikke
deltatt i klubben de siste 3-4 årene. Tidligere hadde vi
mange kvinnelige spillere, men nå har alle gitt seg og da
blir ikke klubbmiljøet helt det samme.
Men hvert år prøver jeg å få med meg SM damer 2. div. i
Trondheim, hvor vi er en fantastisk gjeng som har det helt
topp sammen. Det er årets høydepunkt, selv om ikke
bridge-resultatene har vært mye å skryte av.

KLAR: Ho mor Janne Grethe Hakkebo er klar for NMdeltakelse for første gang.

- Skal du spille mer enn NM Mix-lag her i Skien?
- Når vi først er her, så blir det til at vi slenger oss med på
NM damer også. Ellers er jo dette en fin anledning til å
treffe bridgevenner fra hele landet og å delta på en del andre sosiale aktiviteter enn bridge-spillingen.

Favoritter i tet i junior
Av Roar Hushagen

Etter juniorenes første dag,
ligger favorittparet Nils K.
Vangraven og Stig Roar
Hakkebo fra Rena/Heimdal i
tet med 138 poeng..
Begge var med på å sikre EM-gullet i
lag i Tyrkia, men spilte da med andre
makkere. En annen EM-mester, Gunnar Harr, ligger sammen makker Stian
Sundklakk (Sørreisa/Tromsø BK) godt
an. Etter en traurig start har de klatret

opp på sjetteplass med 72 plusspoeng
og har kontakt med teten. Det gjelder
også i høyeste grad et annet sterkt par,
Frode Fyllingen og Olav Ellestad fra
Bergen AK/NHH-K7. De to ligger på
en fjerdeplass med 96 poeng over middels.
Tommy Søyland og Ingvald Søyland
fra Nærbø var det store overraskelsesparet den første dagen. En periode ledet de med over 40 poeng. Men på
slutten ble det litt tyngre og nå ligger
de nede på delt åttendeplass med 63
plusspoeng. Den plassen deler de
med landslagsparet Erik Eide og Espen Lindkvist fra Hamar/Arendal.

Ronny Jørstad, Skien, som også var
med EM-laget, ligger på en 11. plass
etter første dag med sin ferske makker Jon Wefald, Drangedal med 30
poeng over middels. Landslagparet i
yngre junior, Jørn Ringseth og Petter
Eide fra Kvam BK/Hamar BK ligger
som nummer 13 etter første dag.

Den yngste og den eldste

STORT ALDERSSPENN: Mellom Thorgny Berge (snart 84) og Fredrik Simonsen (14) skiller det nesten 70 år, men
bridgeinteressen er felles.

Av Roar Hushagen

Her er NM-ukas eldste og yngste deltaker.
Mellom Thorgny Berge (snart 84) og Fredrik
Simonsen (14) skiller nesten 70 år i alder.
Det illustrerer veldig klart at bridge er et spill for alle.
Men det er ikke bare i alder forskjellen er stor. Fredrik er
en tøffing fra Askim som har kastet seg ut i NM-spillet på
kort tid. I april i år spilte han bridge for første gang.
Men det skremte ham ikke fra å stille opp i kamp med Norges beste.
– Nei, det betyr ikke noe, sier han. Og er langt mer opptatt
av at det ikke gikk så bra. Etter en pangstart, ble det etter
hvert veldig tungt.
– Vi ledet etter de to første rundene, men etter det gikk det
ikke så bra, sier 14-åringen som har et mål om å bli blant
de 20 beste. Han begynte å spille bridge på grunn av faren Tor, som også deltar i NM.
Thorgny har imidlertid mer enn noen måneders bridgeerfaring på baken.
– Jeg har nå spilt bridge i snart 68 år, og har vært mer eller
mindre aktiv hele veien, sier veteranen fra Kristiansand.
Han mangler litt på å runde 84 år (fyller i november), men
har overhodet ikke tenkt å gi seg.

Det virker faktisk ikke som om tanken har slått ham når vi
spør om dette.
– Er du gal? sier han.
– Hva er det som fascinerer så med bridge?
– Det er en veldig fin hobby, og så treffer jeg mange hyggelig mennesker. Stort mer er det ikke å si.

Klar melding
Dette er lesernes egen spalte for korte meningsytringer
om mangt. Redaksjonen vil være behjelpelig med å
skrive om nødvendig. Det er bare å ta kontakt. I regelen vil anonyme meldinger bli avvist. I tillegg til denne
spalte har leserne også anledning til å ytre seg gjennom vanlige leserbrev.
En av de lokale spillerne, Bente Eriksen, tar opp et problem som sikkert berører mange.
– Det oppstår veldig lang kø i restauranten når alle
skal ha mat samtidig. Dette kan løses ved at det legges inn pauser i de ulike turneringene til forskjellige
tider. Eller/og at det bemannes bedre i restauranten
når det er pauser i spillingen, sier Bente.

Trumf i Tyrkia
Av Artur Malinowski

Vi er vant til at norske
juniorlag gjør det bra i internasjonale turneringer, men i
årets EM i Antalya (Tyrkia)
overgikk våre gutter alle
tidligere prestasjoner! Første
plass i juniorklassen og
andre i skoleklassen vakte
stor oppmerksomhet i Europa.
Mange vurderte årets juniorlandslag
som svakere enn i forrige mesterskap.
Det var en stor feil! Alle parene spilte
veldig god og voksen bridge, kapteinen styrte laget fortreffelig, og når det
gjelder «lagspirit» og seriøsitet – kan
mange toppspillere lære av de norske
guttene.
Norge tapte bare 3 kamper av 25 i
juniorklassen og spilte veldig jevnt.
Tidlig i turneringen hadde jeg «medaljefølelsen». I avslutningsfasen var

det ikke tvil om hvilket lag som var
best, og seieren ble ganske klar.
I skoleklassen kom den store overraskelsen. Det faktum at våre spillere under 20 år skulle utfordre store bridgenasjoner med tradisjoner for ungdomsarbeid, kom som en sjokk for meg.
Mest morsomt var det at guttene ikke
tok av etter suksessen. Laget har en
balanse som mange kan misunne dem.
Her vil jeg presentere et spill fra mesterskapet med norske juniorer i hovedrollen:
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Spar ti ut ble dukket av Stig Roar Hakkebo. Spar knekt til liten ruter, spar og
dukk igjen! Nå kunne ikke forsvaret
få mer enn to stikk til. Etter spar ess,
og liten spar fra vest spilte Stig Roar
hjerter til bordet og ruter mot kongen
som øst måtte lasjere.
Etter at Stig Roar tok sine hjerterstikk,
var øst sjanseløs uansett hvilken minorfordeling han hadde. Han blir alltid skvist. For ikke å gi opp kløverholdet, må han kaste ruter.
I dette tilfellet satt kløver dame dobbelt og man trengte derfor ikke skvisen. Startfasen av spilleføringen var
brilliant og viser at juniorer har oversikt.
Jeg håper at spillerne på juniorlaget
satser på VM i Rio om ett år. Hvis det
skjer, kan vi glede oss til nye prestasjoner.

Vinnerne: (fra venstre) Artur Malinowski(coach), Nils Kåre Kvangraven, Ronny Jørstad, Stig Roar
Hakkebo,Thomas Charlsen, Gunnar Harr, Olav Ellestad og Sven Olai Høyland (npc).

Telemarks øverste bridgeorgan
Av Kai Jørstad

NBF Telemark er det øverste organ for bridge
i Telemark og ble stiftet ved at Grenland
Bridgekrets og Midt-Telemark Bridgekrets ble
slått sammen.

Den siste klubben i nedre Telemark er Drangedal. Der spilles det med fem bord.
Gvarv BK ble stiftet tidlig på 70-tallet og har i dag ca sju
bord på spillekveldene. Det blir jobbet med rekrutteringen
i form av lokale kurs. For øvrig kan det nevnes at det kun
er en kvinne som spiller aktivt på klubbkveldene. Hvor er
de andre?

Sammenslåingen, som for øvrig er et ønske fra NBF om å
oppnå en kretsstruktur lik den til Norges Fotballforbund,
skjedde høsten 1999 ved at fire representanter fra Grenland hadde møte med fire representanter fra Midt-Telemark.
Kretsens første formann var Arild Årmot fra Lunde og nåværende kretsformann er Harry Arne Vågen fra Bamble.
- Den nye kretsen har 385 medlemmer og en prioritert oppgave vil være å øke dette antallet. Virkemidler her vil være
lokale kurs med støtte fra bridgeforbundets kretsrepresentant, omtale i pressen og i den forbindelse benytte den pr bridgens dag kan gi oss, og selvfølgelig skal
hver og en av oss være gode representanter for bridgen
og spillet, sier Vågen.
Den nye kretsformannen forteller videre at et annet prioritert mål er å omstrukturere KM for lag og par. For mye tid
går vekk på lokale kvalifiseringer. Ønsket er å avvikle KM
lag over en helg som også kombineres med sosialt samvær. Spesielt i en overgangsfase vil det sosiale ha mye å
si. Det vil så lett bli ” de og oss”. Alle må arbeide for at det
blir oss, og at vi ser på kretsen som Telemark Bridgekrets
og ikke ”gamle Grenland” og ”gamle Midt-Telemark”.
Når det gjelder KM par er også ønsket her med en spillehelg, men dette vil være mer avhengig av deltagelse.
I Telemarks 18 kommuner finner vi 14 klubber tilsluttet NBF.
Bridgesenteret finner vi i Skien med Skien BK som midtpunkt både når det gjelder størrelse og kvalitet. I 70 og 80
årene var vi over 20 bord som spilte i Skien, i dag er det
nok med 12-13 bord for å være størst.
En annen Skiens klubb har imidlertid vokst i de senere år,
nemlig KGB som i enkelte perioder nesten har vært oppe i
det samme antall bord. KGB har ingen ting med Arne Treholt, Juri Primakov eller den tids personer å gjøre, men står
ganske enkelt for Klyve/Gulset bridgeklubb. I dag har klubben et gjennomsnitt på 10 – 11 bord på spillekveldene.
Den siste bridgeklubben i Skien er Duestien BK med fem
til seks bord på fredagsspillingen.
Beveger vi oss sydover finner vi først Brevik BK med sju
– åtte bord deretter kommer Kragerø med åtte-ni bord. I
Kragerø har det vært en del nyrekruttering og det er faktisk 2 bord som kun har spilt aktiv bridge i noe over etter
år, men som ser ut til å ville fortsette. Nøkkelen her ligger i
et glimrende etterarbeide. Etter endt kurs har så godt som
samtlige medlemmer jobbet for å beholde de nye. Fra først
av ble det spilt i A- og B-pulje hvor noen fra de etablerte
”ofret” seg og spilte i B. Dette gjorde overgangen til aktiv
klubbridge enklere for de fleste.

I Kviteseid spilles det med sju bord, men der er ikke
sommerbridge. Rekrutteringen er bra og for tiden er det
åtte ferske nye medlemmer som spiller aktivt. Klubben har
egen stokkemaskin og det spilles 28 – 30 spill hver kveld.
Den eldste klubben i kretsen er Tveitsund BK. Tveitsund
er det gamle ordet på Treungen og da klubben ble stiftet i
1932 var det naturlig å kalle den Tveitsund BK. Like naturlig har det opp gjennom tidene vært å ikke forandre dette
navnet. Klubben er liten, men engasjementet er stort. For
tiden spiller de sammen med Åmli BK og er da oppe i 5
bord.
Midt i Telemark ligger Seljord og her er Seljord BK. En stor
klubb med ni til ti bord som er en av de få klubbene som
også har sommerbridge. Om sommeren er det sju-åtte bord
og av disse er nok nesten halvparten fra nabokommunene.
Rauland BK i Vinje spiller med sju bord og et av høydepunktene i året er når de slår ut Rjukan i cupens første
runde. Det er blitt tradisjon å ”trekke” Rjukan. For øvrig
har klubben et lag med i 4 divisjon.
I Rjukan er det fem bord og pussig nok har de samme syn
på årets høydepunkt som naboen i Rauland. Det vil si her
er det Rauland som blir slått ut.
Rjukan ligger i Tinn og her er flere bridgeklubber. Blant
annet er det Austbygda BK som ikke er tilsluttet NBF. Dette
er det naturlige årsaker til blir meg fortalt. I Austbygda er
alt regulert etter jakt og fjøsdrift og nesten alle har
samme interesser så det er unødvendig med oppslag eller
meldinger de ganger klubbkveldene blir avlyst, men dette
gjør det jo vanskelig å innordne seg på steder uten disse
interesser.
Notodden BK er en gammel klubb fra 1946, men for tiden

Spillet jeg husker best
Av Alf Helge Jensen

Under denne vignetten vil vi
hver dag (forhåpentligvis)
presentere ett spill fra mer
eller mindre kjente deltakere. Vi regner med at alle
som får en slik ærefull forespørsel, stiller opp.

Først ut er selveste Geir Helgemo (bildet). 30-åringen er landets eneste profesjonelle bridgespiller. Mange har
nok tidligere lest om spillet han husker best, men slike repriser kan aldri
være galt. Her er kortene:
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Spillet er fra Swiss Team i USA. Dette
var for øvrig Geirs første amerikanske
tittel. Han spilte sammen med Edgar
Kaplan. Meldingsforløpet var fort

unnagjort: Vest åpnet med 2 hjerter
(svake 2), pass fra Kaplan, 4 hjerter fra
øst og Geir i syd avsluttet med 6 ruter.
Hjerter konge kom ut til trumf. Etter
ruter ess kom kjapt liten spar mot bordet. Liten fra vest, sjueren i bordet og
øst stakk med knekten. Denne spilte
spar 5 tilbake – og Geir la liten! Dermed var det 12 stikk.
Det naturlige spørsmål er hvorfor. Slik
svarer Geir: – Hva ville vest gjort med
spar 10? Kanskje stukket. I hvert fall

er det tungt. Det er lite rekruttering og på bridgekveldene
er de nå nede i seks – sju bord. Bridgeinteressen på Rjukan er imidlertid stor.
Vi finner ”lærerbridgen” her med fem bord, og stedet har
sin egen damebridge også med fem bord, dessverre er ingen av disse klubbene tilsluttet NBF.
Lunde BK i Nome kommune er også en gammel klubb. 1949
ble klubben stiftet og har nok tidligere hatt større aktivitet
enn i dag som de kun har fem bord. Klubben har imidlertid
et lag med i 3. Divisjon.
Etter en ringerunde til de respektive klubbformennene sitter jeg igjen med spørsmålet; hvor er damene? Det var faktisk klubber som ikke hadde en eneste aktiv dame, og var
kun Kragerø som hadde et betydelig dameinnslag. Her ligger et potensiale. ”Kommer en kommer alle”.
Et annet stort potensiale er de mange klubber som ikke er
tilsluttet NBF. Hvordan går vi frem her, hvordan få overbevist disse om at gleden og spenningen øker ved økt
konkurranse. Og hvordan få overbevist dem om at de har
mange fordeler ved å tilslutte seg NBF. For det har de vel?

med tieren dobbel. Og det var stor
sjanse for 2-6-1-4-fordeling i vest. Øst
gjorde feil da han stakk med knekten.
Han burde brukt spar 10, kortet som
makker ville stukket med hvis han
hadde det. Men i slike tilfeller er det
mye psykologi. Jeg følte meg bra sikker. Og jeg er ikke redd for å dummer
meg ut.
Vi får la det være Bols-tipset fra Geir.
Takk til ham for bidraget.

FORMANN: Harry Arne Vågen er formann i NBF
Telemark og brannmann i det sivile. Dessuten skriver
han bridge i TA. (Foto: TA)

INNBYDENDE: Inngangspartiet til Stevneplassen er riktig så innbydende. Spesielt med seilet til Norsk Bridgeforbund.

Dette er spillestedet
Av Unni Welander

Stevneplassen er et begrep i
Skien. Med sin beliggenhet,
ved siden av Odd Grenlands
fotballstadion, Tivoliplassen
og Lekeland, finnes det ikke
en Skiens-borger som ikke
har vært her.
Plassen eies av Telemark Fylkes Handelsstevne, som sammen med Telemark Messesenter har sine kontorer i
bygningene. Området rommer diverse
utstillingshaller, utescene, åpen plass
for tivoli, kafeteria og kontorer.
I nærhet ligger også Lekeland, et
boltrested for de aller yngste.
Hallene brukes, som navnet sier, til en
plass der man holder stevne og viser
frem sine varer for salg, men også til
utstilling og konkurranser for katte- og
hundeklubber, både nasjonalt og internasjonalt.
Når hallene ikke er utleid til diverse
messer, blir de største hallene utleid
til trening for distriktets fotball- og
håndballag. Kapasiteten er stor, noe
som er nødvendig ved årets største
utstilling, høstens ”Handelsstevne”
som også trekker entertainere av ypperste klasse til utescenen.
Den største hallen som bridgefolket

nå har inntatt ble bygget i 1992 for å
imøtekomme det stadig økende behov
for større utstillingskapasitet. Det ble
samtidig bygget en kafeteria i tilknytning til inngangspartiet. Byggets
areal er 3.150 kvadratmeter. Solide og
holdbare materialer ble valgt ut fra intensjonene med bruken av bygget,
bærende konstruksjoner i stål, yttervegger i isolerte trekonstruksjoner,
isolert stålplatetak med papptekking
og betonggulv.
Man går (kjører) inn hovedporten,
hallen er gul, ligger lengst inne vis á
vis scenen (parkering kan skje på arealet foran utescenen).
Det første som møter en er kafeteriaen.
Resepsjonen ligger så til venstre ved
siden av Rikstoto. Og viktig: Til høyre
ligger dame-/ herretoalettene. Rett

frem ligger rom for data, kortdublering,
presse, redaksjon/bulletin, kopiering
og turneringsleder.
Resten av hallen rommer spillelokalet:
Først en liten pulje med 20 bord i
midten, to likeverdige puljer med 26
bord på hver side og stor pulje med
56 bord innerst. Turneringsregnskapet er plassert i midten og skillet mellom de fire puljene og regnskapet er
tydelig merket.
For første gang i Norge skal det samles imponerende (forhåpentligvis)
mye konsentrasjon over så mange
kortstokker på samme tid under ett tak.
Vi i arrangørstaben har bestrebet oss
på at våre gjester her skal få de beste
forhold som tenkes kan for utøvelse
av sin idrett og sin hobby, og ønsker
hver og én hjertelig velkommen!

GOD PLASS: Hovedbygget på Stevneplassen er på hele 3.150 kvadratmeter

