
Pris: 10 kroner

Tirsdag 1.august

Innspill i systemdebatten

Kunstig eller naturlig system? Det er en evigvarende diskusjon. – Bridgespillere med naturlig system
sløser med meldingene, sier Glenn Grøtheim. NM-avisa har møtt mannen bak relepresisjonen.



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:
Tirsdag 1.august
NM Lag/Finale 2.sesjon kl 1000-1330
NM Lag/Swiss 2.sesjon kl 1000-1300
NM Mix 1.sesjon kl 1600-2030
Kval./NM Par 1.sesjon kl 1600-2030
Sideturnering 7 kl 1000-1330
Sideturnering 8 kl 1730-2100

Onsdag 2.august
NM Mix 2.sesjon kl 1000-1400
Kval./NM Par 2.sesjon kl 1000-1400
NM Mix 3.sesjon kl 1600-2000
Kval./NM Par 3.sesjon kl 1600-2000
Sideturnering 9 kl 1000-1330
Sideturnering 10 kl 1730-2100

Elsket og omstridt
I dag er det klart for den mest omstridte turneringen
under bridgefestivalen. Over 100 par har meldt seg på
for å spille om ti ledige plasser i NM-finalen for par,
den uten tvil gjeveste av finalene i Skien.
Tilhengerne av nyordningen jubler – av to årsaker.
En overordnet og en personlig. Det viktigste kriterium
for at festivalen skal bli en suksess, er stor deltakelse.
Vi tror at kvalifiseringen er det største trekkplasteret.
Følgelig var det riktig å gi alle håpefulle ei slik gulrot.
Og når de først tar turen til Skien, så stiller de opp i
flere turneringer.
For veldig mange er det å spille i parfinalen, noe av
det største de kan oppleve. Husk at der er det plass
bare til et fåtall av alle dem som føler seg gode nok.
Nå har de fått en ny sjanse til å komme seg gjennom
nåløyet. Det tror vi bridgen i Norge vil tjene på.
Men det finnes også mer tvilsomme sider ved kvalifi-
seringen. Den er ikke særlig distriktsvennlig. Jo len-
ger unna man bor, mindre blir anledningen til å delta.
Noen av kritikerne mener at man i stedet for kvalifise-
ring, burde fordele de ti plassene rundt om i kretsene.
Andre har tatt til orde for at ti plasser er for mye.
Vi har litt sans for motforestillingene, men mener at
forbundet har satset riktig. Vi kommer ikke unna vi bor
i et langstrakt land med hovedtyngden av befolknin-
gen i den ene enden. Og man må ta hensyn til hva
som er best for flertallet. Kanskje for å komme kriti-
kerne litt i møte, er det bestemt at de ti som kvalifise-
rer seg, ikke teller i kampen om de viktige ekstra-
plassene til kretsene – som er øket fra 10 til 17 (vinner-
paret er som vanlig sikret plass). En 20. plass i par-
finalen kan altså bety at din krets får ett ekstra par
neste år. Vel å merke hvis du har kvalifisert deg på
tradisjonelt vis.
Videre ser man for seg at aktiviteten i kretsene, og del-
takelsen i de lokale kvalifiseringene til parfinalen, skal
spille inn når antall plasser i neste finale fordeles. Men
alle kretser skal være sikret én plass. En godt gjen-
nomtenkt løsning etter vår mening.

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 van-
lige leserbrev.

Unni Welander, for øvrig en skattet medarbeidet i NM-
avisa, har kommet med følgende bidrag:
Som skiensborger må jeg si at det var en hyggelig over-
raskelse å komme på bridgepuben.  Rica Ibsen Hotell
kunne tilby god plass, stemningsfull musikk og flere
småretter en sulten bridgespiller kunne skylle ned med
forfriskende øl.  Her treffer vi venner fra det grønne bord.
Og har vi ikke fått nok bridge, er hotellet behjelpelig med
å skaffe kortstokk.  Det kan bli noe mørkt i de sene nat-
tetimer, men det er bare å trekke inn i lysere og lunere
lokaler.  Ingen grunn til å gå hjem og legge seg folkens
– vi sees på bridgepub’n!

Under bridgefestivalen skal det kåres så vel Bridge-
dronning som –konge. De ærefulle titler går til de som
får flest forbundspoeng. Så her er det om å gjøre å spille
mye – og godt!
Oversikten så langt (etter lørdagens spilling):
1. Herman Larssen 17,7
1. Tore Pedersen 17,7
3. Annelise Verpe 12,4
3. Tore Simonsen 12,4
3. Bente Eriksen 12,4
3. Øystein Eriksen 12,4

Hvem blir konge og dronning?



Sluttresultat kvalifisering Åpent
NM-Lag
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BURROCHAGA
SKI/BERGEN AK
ASTRA/TROMSØ
SKIEN/TROMSØ
MO BK
HAUGE
BERGEN
RKK
PASS BK
LOVENS LANGE ARM
PARNAS
HEIN/SKI/FREDRIKSTAD
BERGEN/AKADEMISK BK
STUDENTENE
BRIDGEHUSET TRONDHEIM
SKI BK
BERGEN AK
RUBBESTADNESET
GUDBRANDSDAL
AVHOLDSLAGET
KVERNEVIK/STAVANGER
SHHG
BK JUNIOR
TULLA & TØYS
SØRREISD/ALTA
ABSOLUT JUNIOR

214
211
211
207
202
202
200
200
199
199
197
194
194
191
191
190
190
190
189
188
188
185
184
182
180
180

Innspurten i NM-Lag ble ak-
kurat den trilleren som vi for-
ventet. 9-10 lag hadde alle
sjansen til å komme til finalen
da den siste av de fire rundene
skulle spilles. Mange av disse
skulle møtes innbyrdes, så
spenningen var intens ved de
bordene.
Burrochaga med Geir Helgemo-Jon
Aaby, Pål Haga-Arve Farstad, Geir
Olav Tislevoll og Krister Kristoffersen
vant til slutt det jevne feltet  Disse la-
gene gikk til finalen: Burrochaga, Ski/
Bergen Ak, Astra/Tromsø, Skien/
Tromsø, Mo BK og Hauge fra Roga-
land. Et av spillene som slo kraftig ut i
siste runde, var dette:

Spennende innspurt
Av Øystein Eriksen

 V/Ingen    ♠ Kn8432
                                     ♥ ED98

                                              ♦ 9
                                              ♣ K86

♠ KD10975     ♠ E6
♥ 2     ♥ K64
♦ K10632         ♦ ED875
♣ E     ♣ D74

                                              ♠ -
                                              ♥ Kn10753
            ♦ Kn4
                                              ♣ Kn109532

N
V Ø

S

Spill 80

Jeg satt bak Jon Aaby-Geir Helgemo
som meldte svært så enkelt og greit.
Jon åpnet i 1 spar, Geir sa 2 ruter og
etter Blackwood der Geir viste 2 Ess
og trumf dame, ble kontrakten lagt i 6
ruter. Syd skulle velge mellom de to
umeldte farvene og valgt feil med klø-
ver ut. Dermed ble det lett sju trekk.
Lagkameratene klarte motspillet med
hjerter ut og spar til stjeling.
Skien/Tromsø kom også i 6 ruter, men
her hadde Nord fått doblet kontroll-
melding i hjerter underveis, så beten
var lett å finne. Lagkameratene var så
uheldige å spille ut fra feil hånd slik at
det ble forlangt kløver ut og vunnet
kontrakt.
I nest siste runde fulgte jeg kampen
mellom Astra/Tromsø og Skien/
Tromsø som sistnevnte vant 19-11. To
spill gjorde store utslag. Her kommer

et motspill som nok viser at turnerin-
gen tar på og spillerne ”sovner ” av
og til. Spill 73 så slik ut:

 N/Ingen    ♠ EK10872
                                     ♥ 9

                                              ♦ D8752
                                              ♣ K

♠ D54     ♠ 963
♥ E86     ♥ KKn54
♦ E1063         ♦ K4
♣ 1098     ♣ Kn652

                                              ♠ Kn
                                              ♥ D10732
            ♦ Kn9
                                              ♣ ED743

N
V Ø

S

Spill 73

Med Peter Marstrander i Syd og Leif
Erik Stabell i Nord, Geir Egil Bergheim
i Vest og André Øberg i Øst gikk mel-
dingene slik: 1 sp i Nord, 2 hj i Syd, 2
sp i Nord, 2NT! i Syd og etter 3 ruter i
Nord, la Syd kontrakten i 3 NT!! Dette
var toppen av optimisme og med klø-
ver 10 ut fra Øst så det hele svært dys-
tert ut. Det ble trukket ruter fra bordet
og Øst stakk Syds Knekt med Esset
for å returnere ny ruter! Inne på Kon-
gen returnerte nå Øst kløver Knekt!
Og dermed er kløveren god. Grunnen
var at utspillet skulle indikere honnør-
10 i farven. Men jeg tror Syd ikke helt
registrerte på Ess Dame i kløver at re-
sten av kløveren var god, for han
spilte nå spar Knekt som Øst uten å
tenke dekket med Damen!! Man skal
vel kanskje dekke Damer,  men det får
da være grenser! Dermed kunne selv
en som nettopp har tatt nybegynner-
kurs klare å hente inn 9 stikk i en kon-
trakt som innledningsvis nok burde
gått minst 2 bet. Personlig ville jeg
foretrukket å returnere spar i stikk 3
så kan bordet glemmes.  Syd kan umu-
lig ha mer enn 1 spar etter meldingene
å dømme.
Skal vi kalle dette for en av turnering-
ens verste motspill, det gjorde nok sitt
til at Geir Egil bråvåknet for nå kom
dette spillet der kun 2 lag hadde nådd
utgang, spill 74.
Etter pass i Øst åpnet Syd i 1 ru, Vest
sa 1 NT, pass i Nord og 2 ruter i Øst
(begge major).
Dermed hoppet Vest direkte i 3 NT,
hadde han glemt systemet? Slik det
satt var det umulig å bete kontrakten
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Spill 74

                                     ♥ K52
                                              ♦ 754
                                              ♣ 1084

♠ D73     ♠ 10952
♥ DKn6     ♥ E1098
♦ ED6         ♦ 108
♣ KDKn9     ♣ 653

                                              ♠ E4
                                              ♥ 743

                ♦ KKn932
                                              ♣ E72

 Ø/NS        ♠ KKn86

da Vest valgte riktig i kløver så litt av
det som ble tapt i forrige spill ble tatt
inn.
Vi avslutter med de 10 beste på butle-
ren:
 1. Odin Svendsen-Anna Malinowski 114
 2. Knut Koppang- Arne Olsen         90
 3. Vidar Smith-Morten Sivertsen        89

 5. Rune Andersen-Finn Brandsnes      88
 6. Andre Øberg-Geir Egil Bergheim    78
 7. Espen Erichsen-Boye Brogeland    77
 7. S.I. Høyland-S.O. Høyland         77
 9. Pernille Lindaas-Tor Ivar Bang      76
10. Jan Einar Sætre-Gunnar Harr        71
10. Jan Henriksen-Kjell Helmersen     71

Hvem vinner så finale A? Skal vi holde
et lite favorittstempel på Burrochaga?
At det sannsynligvis blir svært jevnt,
er det i hvert fall liten tvil om.

 3. N.K.Kvangraven-O. Gravenes       89



LOKALE HELTER: Skien forsterket med Stian Sundklakk fra Sørreisa satt på bord 1 helt til nest siste runde. De
ramlet litt på slutten, men finaleplassen var aldri truet. Fra venstre Geir Egil Bergheim (31), Sondre L. Hogstad
(25), Ronny Jørstad (22), Stian (22) og André Øberg (33).

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



 S/Alle       ♠ 104
                                     ♥ K1065

                                              ♦ 105
                                              ♣ EKn1086

♠ 9862     ♠ EDKn753
♥ ED83     ♥ Kn
♦ D9873         ♦ EK2
♣ -     ♣ 754

                                              ♠ K
                                              ♥ 9742

                ♦ Kn64
                                              ♣KD932

N
V Ø

S

Spill 7
Ø/Ingen    ♠ E10
                                     ♥ D108

                                              ♦ E983
                                              ♣ KDKn10

♠ Kn764     ♠ D3
♥ EKn75     ♥ 9
♦ 65         ♦ KD10742
♣ 853     ♣ 7642

                                              ♠ K9852
                                              ♥ K6432
            ♦ Kn
                                              ♣E9

N
V Ø

S

Spill 14

 N/Ingen    ♠ E
                                     ♥ E95

                                              ♦ 107543
                                              ♣ D542

♠ KDKn2     ♠ 98
♥ 732     ♥ Kn10
♦ K98         ♦ DKn62
♣ E109     ♣ KKn763

                                              ♠ 1076543
                                              ♥ KD864
            ♦ E
                                              ♣ 8

N
V Ø

S

Spill 33

Etter første dag og 3 kamper
av 12 spill i lagfinalen A, er det
Mo BK sammen med Astra/
Tromsø som leder med 51 po-
eng, foran Skien/Tromsø som
har 50 og Burrochaga med 49.
Kun to poeng skiller altså de
fire beste.
I nærmest alle lagturneringer jeg har
spilt i de siste 10 år, har navnet Burro-
chaga dukket opp, og ikke nok med
det, hver gang har Pål Haga spilt på
det laget. Hvorfor det tro? Det heter
så fint; «fra informerte kilder blir det
hevdet» og det er derfra jeg har det.
Asle Lütken mener bestemt at Pål til
forveksling ligner en argentinsk fot-
ballspiller fra slutten av 70-årene med
det klingende navnet Burrochaga. Om
det er bakfra eller forfra, sier ikke
Lütken noe om. Men vi som ikke var
så oppegående på fotball i 70-årene,
er helt sikker på at dette stemmer. For
at alle kan se likheten, tar vi med et
bilde av den argentinske fotballspil-
leren tatt august 1978:

To poeng skiller de fire beste
Av Kai Jørstad

Se på Pål og se på bildet, likheten er
slående, ja en skulle nesten tro bildet
var av Pål!

Etter første runde tok Skien/Tromsø
en komfortabel ledelse ved å slå Hau-
ge 25 – 3.
Ski/Bergen AK slo Mo BK med 18 –
12, mens Astra vant 17 – 13 over Bur-
rochaga.

I andre halvrunde dukket denne slem-
men opp, som kun ble meldt ved to
bord:

Etter 3 passer åpnet Ø med 1 spar og
V splintret? 3 kløver. Etter pass fra N
meldte åpner 4 hjerter og etter dette
slo av en eller annen grunn V av i 4
spar.
Som nevnt var det kun 2 av 6 par som
meldte denne slemmen i finalen og
dette var Rune Andersen/Finn Brand-
snes fra Astra/Tromsø og Stian Sund-
klakk/Sondre Hogstad fra Skien/Trom-
sø. Ved begge disse bord åpnet Ø med
en spar. V viste sin renons med 4 klø-
ver og Ø viste med 4 ruter sin første-
kontroll her. Da nå V fikk vist sin før-
stekontroll i hjerter, var alle problemer
over.

Stillingen etter første runde:
Skien/Tromsø 25 P
Ski/Bergen AK 18 P
Astra/Tromsø 17 P
Burrochaga 13 P
Mo BK 12 P
Hauge   3 P

Resultat  2 runde:
Ski/Bergen AK–Astra/Tromsø    9 - 21
Hauge–Mo BK              9 - 21
Skien/Tromsø–Burrochaga
13 – 17

Etter to runder var stillingen:
1) Astra/Tromsø 38 P
1) Skien/Tromsø 38 P
3) Mo BK 33 P
4) Burrochaga 30 P
5) Ski/Bergen 27 P
6) Hauge 12 P

Lederlaget fra 1. runde gikk på et kne-
pent tap mot Burrochaga i andre run-
de, og mye skyldtes dette spillet:

I lukket rom åpnet Skien/Tromsø i før-
ste hånd med 3 ruter. Etter dobling fra
S valgte N naturlig nok å passe. Med
perfekt motspill var det ikke mulig å få
mer enn 5 stikk og 800 ut var et fak-
tum.
Ved det andre bordet valgte Burro-
chaga å åpne med 2 ruter. Også her
gikk det dobler med  pass rundt, men
forsvaret mistet et stikk i motspillet,
så det kun ble 300 inn. Differansen ble
da 500 som er 11 imp.
I kveldens siste runde kom dette spil-
let hvor samtlige i vest hadde for mye
spar:

Ved samtlige bord åpnet S med en spar
etter at N og Ø hadde passet. 4 av 6
meldte nå 1 gr på nords hånd, mens
de andre to valgte 2 ruter.
Der Leif Erik Stabell satt N og Petter
Marstander satt S, åpnet Marstander
med 1 spar, Stabell meldte 1 gr og



Marstrander meldte naturlig 2 hjerter. Leif Erik løftet et hakk
og sluttmeldingen ble 4 hjerter.
Petter fikk hjerter ut og gjorde ingen feil. Opp med hjerter
ess, spar ess, ruter til esset og spar til stjeling. Hjem på
hjerter konge og hjerter dame tok ut motpartens siste trumf.
2 trumf på hånden var nok til at sparfargen kunne godspil-
les.
Øberg,  Malinowski og Helgemo vant 10 stikk på samme
måten, mens 2 spillere forsøkte å trumfe en 2. spar og ble
dermed trumfmatt.
Alle vestspillerne hadde for mye spar slik at de valgte trumf
ut. En minorfarge ut vil uvilkårlig  holde spillefører nede på
9 stikk.

Resultat  3 runde:
Mo Bk – Skien/ Tromsø 18 - 12
Astra/Tromsø - Hauge 13 - 17
Burroch. – Ski/Bergen BK 19 - 11

Stillingen etter første dag:

1. Mo Bk 51
2. Astra/Tromsø 51
3. Skien/Tromsø 50
4. Burrochaga 49
5. Ski Bergen 38
6. Hauge 29

Åsgårdsrei fra
Namdalen til NM-uka

Vi vet ikke sikkert hvor denne hilsenen er kom-
met fra, men det er i hvert fall en namdaling:
Aldri før har så mange namdalinger trådd til i et
NM som i år med gull og sølv i blikket og gass-
foten hardt nedtråkket.  De tar løs fra Vikna, Nam-
sos, Leka og Overhalla i fotspora til Frode Nybo
og Per Arne Flått som ble både Norges- og
Europamestere for 10 år siden.
De nye turneringene gjør det nå mulig å lage et
skikkelig treff i Skien. Og med overtagelse av et
helt hus å losjere i, kan det bli mye rart å disku-
tere i bridgens verden utover varme sommer-
kvelder i NM-byen.
At gull og sølv kan bli noe i overkant, det er de
vel inneforstått med, men vi hjemmesitterne som
sliter med sommerbridge i 25-30 grader (endelig
kom sommeren), ønsker en gjeng på 10-12 styk-
ker lykke til  på bridgeferden sydover!
Pass opp for UP!

MANGE TILSKUERE: Det var tidvis mange tilskuere under lagfinalen. Her ser vi en omringet Peter Marstrander.



Han har utviklet systemet og
har spilt det i tre olympiader.
Glenn Grøtheim (40) har en
usvikelig tro på relepresisjon.
Og han har følgende beskjed
til alle som spiller naturlig: –
Dere sløser med meldingene.

Og tar med et eksempel som kommer
fra søndagens Åpent NM for lag:
Som spiller er du utstyrt med følgende
gode blader:

K 10 x
x
E x
EKDxxxx

Du åpner i 1 kløver og får 1 spar til
svar. Hva gjør du nå?
– Jeg vet om mange gode spillere, uten
å nevne navn, som her svarer 3 klø-
ver. Og hva gjør motparten med en
svak femkorts i spar og jevn hånd?
Fort vekk en pass. Og dette er en klas-
sisk meldeproblem som går igjen i
mange systemer.
Men så vil kanskje noen indignert inn-
vende at vi melder jo ikke 3 kløver, men
2 ruter for å reversere hånda.
Glenn Grøtheim vil likevel slå fast:
– Det er en sløsing med meldingene. I
stedet burde 2 ruter vært en tvetydig
melding. Den kunne vist en revers-
hånd, men også en god hånd med 3-
kortsstøtte i spar. Og på den måten
kunne da medspiller spurt med to hjer-
ter (relepresisjon bygger på å melde
fargen over for å få vite mer om åpner-
ens hånd). På den måten kan man løse
et nærmest uløselig meldeproblem.
Og han mener å se en klar utvikling:
– De kunstige systemene blir mer na-
turlige, og de naturlige systemene blir
mer kunstige. I hvert fall på topp-
nivået, sier han. Og mener at det er
naturlig for toppspillere å se mot rele-
presisjon.
– Her finnes de tvetydige meldingene
som vil gjøre det lettere å finne de
gode kontraktene, mener han.

Glenn Grøtheim har bestandig vært inter-
essert i systemer.

Usvikelig tro på kunstig system
Av Roar Hushagen

SYSTEMDEBATT: Glenn Grøtheim som står bak relepresisjon, tar gjerne en
systemdebatt.

– Det startet med presisjonskløver som
kom i 1987. Vi så at 1 NT ble brukt som
krav etter 5-korts majoråpning og bygde
videre på det.
Sammen med interesserte makkere har
han kunnet forske i ukjent land.
– Jeg har vært så heldig at jeg har fått de
til å spille systemet. Til og med Geir
Helgemo så fordelen med dette, sjøl om
han ikke er så glad i systemer. Men han
hadde en egen evne til å lande på beina,
sjøl om han gjorde feil.
Men det krever at en er nøyaktig. Feil-
meldinger i relepresisjon er svært vanske-
lig å rette opp, og det kan ende med
katastrofekontrakter.
– Vi har kommet i 5 kløver med 5-1 til-
pasning i EM. Det var ikke så bra.
Men han understreker at det er nødven-
dig med en viss basis før relepresisjon.
En må kunne et naturlig system før en
starter på et kunstig. Men det kunstige
systemet gir mye mer tilbake.
– For å sitere Jon Aaby: Det er ikke like

moro å melde 1 spar – 2 spar – 4 spar som
det var for 15 år siden, forklarer han.

Mange vil med tyngde hevde at innmeldin-
ger gjør det vanskelig for relepresisjons-
spillere.
– Det kan være så. Men i så fall er vi bare
tilbake der vi starta. Videre meldingssystem
må foregå på en naturlig måte.
Undertegnede driver med bridge på ren
hobbybasis, men har stor glede av å bruke
relepresisjon. Det hender at vi melder feil,
og det hender at vi ikke kommer i riktig
kontrakt.
– Bør hobbyspillere som meg la være å
spille et slikt system?
– Det synes jeg bør være opp til hver en-
kelt. Har du moro av å melde på den må-
ten, bør du bare fortsette.
Da er det bare å si takk og være enig. Og
det er en utrolig god følelse de gangene en
melder 6 ruter og får 12 stikk, mens salen
har vært i 3 NT med elleve stikk.
Glenn Grøtheim har imidlertid hatt suk-



 Ø/NS        ♠ ED9xxxx
                                     ♥ xxx

                                              ♦ -
                                              ♣ D10x

♠ KKnx     ♠ 10x
♥ Knxx     ♥ xxx
♦ xx         ♦ DKnxxxx
♣ KKnxxx     ♣ xx

                                              ♠ x
                                              ♥ EKDx
            ♦ EK1098
                                              ♣ Exx
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Når man spør Glenn Grøtheim om spil-
let han husker best, forventer man et
relemeldingsforløp på 12-15 runder.
Men den gang ei.

Glenn tar oss med tilbake til EM i 1993
der de møtte England i siste runde. Slik
så spillet ut:

Spillet jeg husker best
Av Alf Helge Jensen

Giver øst, nord-syd i sonen. Melding-
sforløpet hadde uvanlig få runder til
Glenn å være. I gunstig sone sperret
øst med tre ruter. Glenn i syd fikk det
vanskelig, men valgte til slutt å doble,

4 spar fra nord og Glenn avsluttet med
6 grand!
Ruter kom ut til knekten og esset. Det
hele så særdeles lite hyggelig ut. En
mulighet var å gi vekk et ruterstikk.
Med 3-3 i hjerter, kunne det tolvte stik-
ket komme gjennom en skvis mot vest
– hvis denne hadde begge de svarte
kongene (minst tredje i spar). Haken
ved denne planen var at øst sikkert
ville være infam nok til å returnere
spar, når han kom inn på ruter dame.
Og da er forbindelsen til skvisen brutt.
Glenn fant etter hvert en bedre plan,
som ikke ga motparten sjansen til å vri
seg unna. Forutsetningen var den
samme som for den forkastede planen,
nemlig at vest hadde begge svarte
kongene.
Etter ruter konge fulgte fire ganger
hjerter med kløversak i bordet. Så spar-
finesse, fulgt av esset og liten. Der-
med fikk vest den tvilsomme fornøy-
elsen av å komme inn på kongen, og
med bare kløver igjen. Tilbakespillet
til den kombinerte saks ga det nød-
vendige inntak på dama til de deilige
sparene i bordet.
Dessverre glemte vi å spørre Glenn om
hva som skjedde ved det andre bor-
det. Men vi tipper det ble et stort
vinstspill.

Jevnt i
B-finalen
Det går mot en spennende
innspurt i B-finalen i NM-lag.
Slik ser det ut i teten etter fem
av åtte runder:
1. Parnas     283
2. Avholdslaget   282
3. RKK      278
4. Bergen/Akademisk  275
5. BK Junior        274
6. Pass BK           272
7. Bridgehuset (Tr.heim)  269
8. SHHG            268
9. Sørreisa/Alta      268
10. Studentene       266

På lederlaget spiller Svein
Parnas, Ketil Jørstad, Einar
Jørgenrud og Terje A. Peder-
sen.
Avholdsfolkene, eller Smiths
Venner som de også kaller seg
(uten å være noen av delene),
er Vidar Smith, Morten Syv-
ertsen, Lars Alar og Håvard
Jensen.

sess så det holder med systemet. Tre gan-
ger har han spilt i bridgeolympiaden. I
1988 med Ulf Tundal, i 1992 med Geir
Helgemo og i 1996 med Terje Aa. I farten
holder det med å nevne sølv i Bermuda
Bowl, tre bronse i åpent NM og europa-
mester i junior i 1980.

Men det han husker best i ettertid, er ikke
spillene og medaljene. Men to blikk. Det
ene var under EM i 1997. Hovedturnering-
slederen kom bort til bordet og lurte på

Navn: Glenn Grøtheim(40)
Yrke: Elektro-ingeniør og fotball-
trener
Sivilstand: Gift og to barn
Hobby utenom bridge: Fotball og
fysisk trening
Bridgekarriere: Sølv i Bermuda
Bowl, tre bronse i åpent EM og gull
i junior-EM i 1980.
Favorittsystem: The Viking
Precision Club

da er jeg tilfreds.
Det har også vært snakk om en engelsk
utgave.
– Der har det vært så mye fram og tilbake.
Den skulle ha vært i trykken og så ble det
utsatt. Vi får se hvordan det blir, sier han.
På engelsk har systemet fått navnet The
Viking Precision Club.

Når han tenker tilbake, er det vanske-
lig å komme på konkrete feilmeldinger.
Det største problemet har vært forand-
ringene.
– Vi har endra systemet så mange gan-
ger, at det har vært vondt å huske hva
vi ble enige om å forandre, sier trøn-
deren.
Som naturlig nok foruten bridge er in-
teressert i fotball. På fritida er han opp-
tatt av å trene sønnene sine som spil-
ler på miniputtlaget til Nidelv.
– Jeg har bestandig vært fascinert av
fotball, sier treneren som bedyrer at
han ikke topper laget.
– Jeg har alltid vært beinhard på at alle

hvordan det var mulig. Grøtheim og mak-
ker var i 6 ruter med ess-konge dobbel og
dame-knekt i femte på andre hånda. Det
systemet måtte bare italieneren gjerne få
tak i. Og det spilte ingen rolle om det var
på norsk.
Det andre var blikket til Arne Hofstad i
Adresseavisa som fikk høre om da Glenn
og Geir kom i sju hjerter på 4-2 tilpass.
Honnør dobbel på en hånd og de tre andre
honnørene på den andre hånda pluss ti-
eren. Det var den eneste sjueren som stod.
– Jeg husker øynene til Hofstad, de var
trillrunde som klinkekuler. Med til histo-
rien hører det imidlertid at det var en mis-
forståelse, slik at Geir trodde jeg hadde tre
hjerter. Likevel var det en godt meldt kon-
trakt på tilpasning.

Foruten Hofstad og italieneren har imid-
lertid også andre vært sterkt interessert.
– Jeg har fått mailer fra folk som har vært
borti systemet på internett og som gjerne
vil vite mer. Jeg vurderer å legge systemet
på nettet, sier systemarkitekten som er
fornøyd med salget av boka.
– Vi har solgt det meste av opplaget, og



Utenfor spillelokalene har det
etablert seg en liten
campingvognleir med glade
bridgespillere. Solen skinte
over leiren da NM-avisa tok
en liten prat med Liv og Johan-
nes Pedersen fra Vesterålen
søndag morgen.

Både Liv og Johannes spiller bridge.
Johannes deltok i NM-veteran på fre-
dag og lørdag, og er imponert over
nivået.
Bridgefestivalen kombinerer de med

Bridgespillere i campingvogn
Av Stian Høiset

ferie.
- Vi kom til Skien på tirsdag, men har
ikke fått sett så mye på grunn av reg-
net i starten av uka, sier Liv.
– Og hvordan er det sosiale miljøet i
campingleieren?
– Storartet, naboen over der er fra
Finnmark, og det er felles mat-
servering i spillepausene.
–  Hva er førsteinntrykket deres av
festivalen?
– Festivalen har så langt gitt et posi-
tivt inntrykk. Åpningen på lørdag var
av variabel kvalitet, men Bratsberg
Amt var gode.
Johannes skal delta i NM Monrad
med sin makker Helge Jacobsen på fre-

CAMPINGLIV: Ekteparet Liv og Johannes Pedersen (til venstre)
kombinerer bridge og campingliv. De har i hvert kort vei fra spillestedet til
campingen på Stevneplassen.
dag og lørdag. De spiller for Myre BK.
Liv tenker å delta på en sideturnering
eller to, avhengig av været.
– Har dere tenkt å få med dere flere
ferieopplevelser når dere er her?
– Vi må i hvert fall få med oss fotball-
kampen Odd – Brann i kveld, sier Jo-
hannes. Dessuten vurderer vi å ta en

tur til slusene.
– Og Skien som by?
– Overraskende bratt. Det er litt synd
med fabrikkene og røyken midt i sen-
trum, men det er vel mest damp som
slippes ut. Men resten av byen virker
veldig trivelig. Vi er t positivt overras-
ket, sier de.

Norsk Bridgeforbund inviterer dere alle med ledsagere til bankett lørdag den 5. august 2000 kl. 19.30 i Ibsenhuset.
Vi starter med aperitif kl. 19.30 og middag kl. 20.00. Pris for bankettbillett er kr 500,- pr. person.

1. Spillere i NM-par-finalen og alle som er blitt Norgesmestere i løpet av festivaluken, deltar gratis. Gi be
skjed om dere skal delta til informasjonsskranken eller Jan Aasen innen fredag 4. august kl. 12.00.
Billetter blir utdelt i løpet av fredagen.

2. Frist for å kjøpe bankettbilletter for spillere i Åpent NM-monrad er fredag den 4. august kl. 12.00.

3. Andre som ønsker å delta får kjøpt billett i informasjonsskranken eller av Jan Aasen. Vi har et begrenset
antall plasser. Alle som kjøper billett innen onsdag 2. august er sikret plass.

BANKETT
 5. AUGUST 2000 I IBSENHUSET



Opplagt utspill
Av Kai Jørstad

I spill nr 14 i lagfinalen satt
Thor-Erik Hoftaniska (S)
med denne hånden:

Med Ø som giver og ingen i sonen
hørte han følgende meldinger:

V N Ø S
1♥ p

2 ♣ p 2NT p
3NT p p p

Ø har vist en 12 – 14 grand og 1
hjerter kan være på 4 kort. Hva spil-
ler du ut?
Jeg ville anta at de fleste ikke så på
dette som noe problem før de som
nå fikk det servert som et problem.

♠ 10 9 8 6 3
♥ 10 9 7 4
♦ A 4 3
♣ 6

                                              ♦ D98
                                              ♣ E875

♠ KD     ♠ EKn52
♥ 2     ♥ EKn85
♦ KKn107         ♦ 652
♣ DKn10942     ♣ K3

                                              ♠ 109863
                                              ♥ 10974
            ♦ E43
                                              ♣ 6

N
V Ø

S

Spill 14
 Ø/Ingen    ♠ 92
                                     ♥ KD63

Spillefører som på dette tidspunkt
ikke så noen farer, la naturlig ruter
10 i bordet som N stakk for å re-
turnere hjerter 3! Vi som nå ser alle
kortene, ville selvfølgelig ha lagt
hjerter J nå (skal vel også gjøres),

men Ø hadde ikke lyst til å miste
kontrollen over fargen. Hadde han
imidlertid telt, ville han ha skjønt at
han mistet kontrollen over kontrak-
ten, for når Thor-Erik fikk for hjer-
ter 9, returnerte han umiddelbart
hjerter som etablerte beten med 2
hjerterstikk, 2 ruterstikk og kløver
ess. Bortsett fra et bord til var alle i
3 grand og fikk 10 eller 11 stikk!
Glemte jeg å fortelle hvem N var?
Og ja, det var den ikke helt ukjente
Roy Kristiansen.

Veteranskvis
Av Kai Jørstad
Uten innblanding fra motparten
meldte Steffen Hjelde og John Bjarne
Busklein fra Åsen/Frosta BK seg opp
i 4 hjerter i spill nr. 22 i veteran NM.
Busklein i S skulle spille.

 Ø/ØV        ♠ ED32
                                     ♥ D7

                                              ♦ EKn92
                                              ♣ K96

♠ Kn976     ♠ 1054
♥ 106     ♥ 954
♦ 864         ♦ K1075
♣ DKn85     ♣ E32

                                              ♠ K8
                                              ♥ EKKn832
            ♦ D3
                                              ♣ 1074

Spill 22

N
V Ø

S

Kløver 5 kom ut og på  liten i bordet
brukte  Ø esset, og fortsatte med liten
som gikk til kløver 7 – kløver J og klø-
ver K. Sett deg S litt  å se hvor mange
stikk du klarer å innkassere.

 Ø/ØV        ♠ ED32
                                     ♥ -

                                              ♦ Kn
                                              ♣ -

♠ Kn976     ♠ 1054
♥ -     ♥ -
♦ -         ♦ K
♣ D     ♣ 2

                                              ♠ K8
                                              ♥ 2

                ♦ D
                                              ♣ 10

N
V Ø

S

Spill 22

På den siste hjerteren ble V skvist
da han hadde 4 korts spar. Hadde
det imidlertid vært Ø som hadde hatt
4 korts spar, ville det vært han som
hadde blitt skvist.
Så lenge Busklein spilte på at ruter
konge satt bak, hadde han sikker va-
riant på 12 stikk og pluss 32 i regn-
skapet.

Etter kløver K tok Busklein for ruter E
og spilte deretter 5 ganger hjerter til
stillingen ble slik:

I halvvåken tilstand spiller de fleste
av oss ut spar 10, men Hoftaniska
fant det glimrende utspill av ruter
3.

Husk at du
kan vinne
fat og lys
Vi minner om det er satt opp
premier for beste spill/motspill
i alle hovedturneringene. Betin-
gelsen for å være med i kon-
kurransen er at spillene er pre-
sentert i NM-avisa.  Premien
er  et flott Ferdinand Finne-fat.
Det betyr at beste spill i føl-
gende turneringer gir fat i pre-
mie:
1. Åpent NM-lag
2. NM-mix par
3. Kvalifisering NM-par
4. NM-damer par
5. Åpent NM-Monrad par
Noen vil kanskje savne par-
finalen, men der kjemper man
som vanlig om Rica-prisen.
Den som sørger for at NM-
avisa får tilgang på vinner-
spillet, premieres med et av de
flotte lysene fra NBF.
Juryen består i utgangspunktet
av Arne Thomassen, Tommy
Sandsmark og Svein Markus-
sen. Av praktiske årsaker kan
det bli aktuelt å endre juryen.
Da gjenstår det bare å oppfor-
dre til å komme med gode
spill!



– Jeg tror det hjelper med slik
hjernetrim. Ragnhild Hansson
(83) fra Andenes er like trive-
lig som kvikk i replikken. Hun
deltar i NM-lag sammen med
sønn, svigersønn, barnebarn
og hans samboer.
Ragnhild har spilt bridge siden slut-
ten av 1950-tallet. Hver tirsdag er hun
å finne i klubben på Andenes. To gan-
ger tidligere har hun deltatt i NM.
Først en parfinale for en god del år si-
den, så NM-mix på Fagernes for to år
siden etter å ha vunnet KM-mix.
– Vi ble helt sist på Fagernes. Da var
det lite som stemte, sier hun med et
smil.
Ragnhild gir bridgen mye av æren for
at hodet fungerer så godt.
– Det er god hjernetrim. Derfor spiller
jeg heller bridge enn å melde meg inn

– Bridge er god hjernetrim

Av Alf Helge Jensen i pensjonistforeningen, sier hun. Et-
ter at lag er over, tar hun kanskje med
seg et par sideturneringer.
Turen fra Andenes til Skien gikk i bil
sammen med sønnen Harald Hansson
(55). De tok turen innom Bergen og
fikk med seg Ragnhilds svigersønn
Bjørn Pedersen (60). Harald og Bjørn
spilte Veteran-NM sammen. Resten av
laget kom i bil fra Berlevåg; barnebar-
net Torbjørn Pedersen (40) og hans
samboer Gunn Angelskår (44). Tor-
bjørn er sønn til Bjørn. De skal delta i
kvalifiseringen til parfinalen. Uansett
resultat blir de i Skien minst til lørdag.
Øst-Finnmark har som de fleste sikkert
har merket seg, hatt et strålende vær i
sommer. Natta før Gunn og Torbjørn
startet på kjøreturen sørover, var det
26 grader klokka ett om natta. Nå skal
det sies at slikt ikke er helt vanlig i
Berlevåg. De to yngste i Team Ragn-
hild kjørte bil til Rovaniemi, tok bilen
på toget videre til Åbo, videre med
ferge til Stockholm og bil derfra til

– Hele veien hadde vi strålende vær.
På forhånd hørte vi at det var heller
dårlig i Skien, men godværet fulgte
med helt hit, forteller Torbjørn. De kom
fram onsdag morgen, første dagen
med godvær under NM-festivalen. Nå
vet arrangørene hvem de kan takke for
væromslaget.
Hele familien stortrives under festiva-
len. Ragnhild sier hun gjerne stiller
opp neste år hvis helsa holder.
– Det er så trivelig med masse hygge-
lige folk og en flott tone ved bordene.
Bridge er artig, sier Ragnhild.
– Helt enig, men Skien er unektelig litt
usentralt sett fra Berlevåg, sier Tor-
bjørn.
Han og Gunn tar like godt med seg ei
turnering på hjemturen også, nærmere
bestemt i Tärnaby i Sverige
(Stenmarks hjemplass). Årets Hatt-
fjelldal-turnering er flyttet dit siden
hotellet i Hattfjelldal er blitt asylmott-
tak.

Skien.

BRIDGEGLAD FAMILIE: Ragnhild Hansson (83) stiller med rent familielag i NM. Hun har med seg sønnen Harald
(t.v.), svigersønnen Bjørn Pedersen, barnebarnet Torbjørn Pedersen og hans samboer Gunn Angelskår.



I resepsjonen treffer vi man-
dag formiddag Lise Aasland og
Åse Marit Hansen i prat med
Rønnaug Asla, som har vakt-
fri denne dagen.
Situasjonen er noe mindre hektisk enn på
fredag, da om lag 160 par stod foran skran-
ken og skulle melde seg på.

– Hvordan går det med resepsjons-
arbeidet?
– Bra, sier Åse Marit, det er en relativt
rolig dag.

Trofaste slitere i resepsjonen
Av Stian Høiset

Over 1000 bridgespillere produserer
ikke så rent lite avfall i løpet av en
spilledag. Alexander Lillefjære (13) har
sin første sommerjobb som ryddegutt
åtte dager under bridgefestivalen.

– Blir det mye rot etter bridge-
spillerne?
– Åja, det blir en del, forteller Alexan-
der. Det er både gjenglemte ting, halv-
fulle kopper med kald kaffe, tomflas-
ker, papirrask og spillkort. Og søpla

Alexander rydder
Av Stian Høiset må bæres ut når dunkene er fulle.

– Hva gjør du med gjenglemte ting?
– Ting som jeg ser er kjøpt her, legger
jeg i resepsjonen.
– Men du har vel hatt litt sommerfe-
rie før denne jobben?
– Jada, jeg var på ferie med bobil til
Italia i 14 dager.
– Skal du bruke pengene du tjener
på noe spesielt, da?
– Spare, sier Alexander bestemt.

SOMMERJOBB: Alexander
Lillefjære rydder under festivalen.

– Ikke så hektisk som på fredag, nei,
istemmer Lise. Men heldigvis løste
påmeldingstrengselen seg brukbart.

– Hva består resepsjonsarbeidet i, nå
mens turneringene er pågående?
– Det er salg av artikler, både fra NBF og
«Skien 1000 år», foruten loddsalg til
trivselsfondet for barn og ungdom på ra-
dium- og rikshospitalet. Dessuten formid-
ler vi kontakt ved interesse for grafikken
av kunstneren Jan Baker. Og litt overras-
kende har vi blitt en lokal ”bankfilial” for
kontantuttak, for så vidt greit når vi har
kassabeholdning.

– Hvordan kan en festivaldeltaker live
opp dagen for resepsjonistene?
– Vær ute i god tid ved påmelding, sier
Åse Marit.
– Også hadde vi satt pris på et større salg
av effekter, sier Lise. Kvaliteten på tøyet
vi har er virkelig god. Videre har vi et ny-
delig porselensfat med Skiensdyret på, en
vakker minnegjenstand, enten man er
Skienspatriot eller ønsker en souvenir fra
festivalen.
De utloddede bildene for trivselsfondet
kan beskues i portalen inn til spillesalen.
Inntekten går til en god sak. Jan Bakers
trykk, delvis med bridgemotiv, henger i
vestibylen.

NOK Å GJØRE: Lise Aasland og Åse Marit Hansen i resepsjonen har nok å gjøre. De benytter anledningen til å
reklamere for artiklene de selger.



Spiller du sideturnering og hø-
rer motstanderne snakke en-
gelsk, kan du være sikker på
at den søte damen i makker-
paret er Annick Göcksel.  Hun
har spilt alle sideturneringene
så langt, og fortsetter hun like
entusiastisk blir det ikke min-
dre enn 400 spill i løpet av
festivaluka.

Annick Göksel er født og oppvokst i
Frankrike.  Som forholdsvis ung for-
elsket hun seg i en flott tyrker på ferie
der.  Slik har det seg at hun i dag bor i
Bodrum, en nydelig by med stort inn-
slag av kunstnere og intellektuelle.  I
motsetning til andre byer i Tyrkia som
ligger nesten øde om vinteren, er
Bodrum en perle ved Egeerhavet både
sommer og vinter.
 Hit kommer tyrkere på weekendferie
hele året.  Annick forteller at hun vet
at også nordmenn i fiskeindustrien
holder til her.

Etter flere år i en svært slitsom jobb
med mange møter og mye reising, har
Annick for øyeblikket tatt en pause.
Hun er i dag skilt med en sønn på 24
år.  Før han ble født spilte hun bridge
i et par år.  Siden tok hun det opp igjen
i 1990 etter et kort oppfriskningskurs,
men jobben krevde at hun måtte legge
det på hylla igjen.
Med et smil forteller hun at det ble
skikkelige fart i bridgen fra 1996.
Sammen med  gode venner begynte
hun å spille både privat og i klubb og
ble mer og mer ivrig.  Nå har hun spilt
i halvannet år også på internett.

På et chatprogram traff hun Kjell Karl-
berg fra Norge.  Forholdsvis raskt i
samtalen ble bridge nevnt og snart
satte de hverandre stevne på OK-
bridge.
Men Kjell har vært ute og reist før og
veien var nå ikke lang til Bodrum i
Tyrkia.  Han har ikke bare vært der én
gang, så denne gangen var det An-

From Turkey with love
Av Unni Welander

nicks tur til å komme hit.  Hun forteller
at hun i flere år har feriert i Danmark
hos gode venner, men at dette er hen-
nes første tur  til Norge.
Tålmodig venter hun på Kjell mens
han holder dataparken ved like.  Hun
forsikrer at det går helt greit.  Og etter
Festivaluka har Kjell lovet å vise
henne resten av Norge.

Vi gratulerer Annick med 2. plass i
sideturneringen på søndag og ønsker
lykke til i de videre turneringene og
med resten av oppholdet!

TROFAST: Annick Göksel fra Tyrkia har spilt samtlige sideturneringer til nå.

Denne lille passiar fant sted mellom
ei 3-årig jente og en 2-årig gutt, sist-
nevnte sønn av Finn Brandsnes:
3-åringen: – Når jeg blir stor, skal
jeg bli dronning!
2-åringen: – Jeg skal bli konge, nei
forresten, jeg skal bli ess!
Ingen tvil om at gutten har fått med
seg hva som er viktigst.

De minste
imellom



Umenneskeleg og menneskeleg
Etter ein god start skulle Rubbestad-
nesets tapre menn opp mot Burro-
chaga i kamp fire. Allereie i det første
spelet i runden skulle Geir Helgemo i
øst prøve seg på kontrakten 7 spar
(etter eit noko ukontrollert meldings-
forløp) med følgande kort (fjerde
runde):

Av Trond Are Nitter

N
V Ø

S

Spill 25

                                     ♥ K103
                                              ♦ K83
                                              ♣ Kn87652

♠ KD1064     ♠ EKn973
♥ 5     ♥ ED64
♦ EKn7         ♦ D92
♣ E1093     ♣ K

                                              ♠ 85
                                              ♥ Kn9872
            ♦ 10654
                                         ♣ D4

 N/ØV        ♠ 2

Utspelet var ein liten hjerter til konge
og ess. Speleførar får kasta ein ruter
på kløver ess, så for mange vil nok ei
ruterfinesse vere det mest naturlege.

Geir tok to runder trumf, kløver konge
og trumf til bordet. Deretter kom klø-
ver ess og kløver 10 som segla rundt
med avkast av rutartaparen. Sju-åtte
tilskodarar nikka fornøgd. Mannen
virka umenneskeleg.

Seinare i kampen fekk Geir ei ny prøve.
Han skulle spela 4 hjerter med føl-
gande blader:

 Ø/Alle       ♠ KKn10865
                                     ♥ 10943

                                              ♦ 9
                                              ♣ 54

♠ ED4     ♠ 73
♥ Kn     ♥ EKD8752
♦ EK107542         ♦ 83
♣ D2     ♣ 98

                                              ♠ 92
                                              ♥ 6

                ♦ Dkn6
                                              ♣ EKKn10763

N
V Ø

S

Spill 26

VEL ÒG FEIL: Geir Helgemo kan
og velge feil.

Geir fekk ut ess og konge i kløver og
skift til spar 9 som han stakk med es-
set. No spelte han naturleg nok hjer-
ter knekt som hans stakk over med

esset. Dette førte til at nord fekk eit
hjerter- og sparstikk. Men opne kort
ser ein at viss ein spelar hjerter knekt
og så spar så er kontrakten heime.
Kanskje mannen likevel er menneske-
leg.

Sideturneringene har blitt populære,
det være seg for ledsagere som har
kommet til festivalen eller lokale spil-
lere som ser sitt snitt til å slenge seg
med på litt sommerbridge. Og det er
trolig litt mer feriepreg over side-
turneringene enn i de ordinære NM-
klassene. Og det deles ut store kort.

Øst åpner vel gjerne med 1 grand, og
jeg kan ikke huske at jeg noensinne
har sittet med 4 ess og hørt en grand-
åpning fra makker.

8 av 16 par havnet i storeslem, 4 par i
7 spar og 4 par i 7 grand. Ingen av
sparspillerne hadde noen problemer,
men spilleførerne i grand måtte gjette
seg til hvor kløver dame satt. Riktig
plassering av damen gav +14, kutt
med tieren gav –14. Fornuftskon-
trakten i spar ga +8.

Et sideblikk på
sideturneringen
Av Stian Høiset

 Ø/ØV        ♠ 842
                                     ♥ D653

                                              ♦ 3
                                              ♣ D8652

♠ E10963     ♠ KDKn7
♥ E872     ♥ K9
♦ E8         ♦ KD42
♣ E10     ♣ KKn7

                                              ♠ 5
                                              ♥ Kn104
            ♦ Kn109765
                                              ♣ 943

N
V Ø
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Spill 6

Telemarkingene ypper seg
stadig ved bridgebordet
under sin egen festival.
Denne gangen var det
Bjørn Sture Valen fra Skien
som sammen med makker
Alf Stensrud (Oslo) gikk til
topps i sideturnering fem.
Sistnevnte er kjent for
Storefjell-turneringene og

Lokal seier for å være en solid veteran-
spiller.
– Vi har aldri spilt sammen
før, men det var et meget
hyggelig bekjentskap, sier
Bjørn Sture til NM-avisa.
Han tror at mye at sukses-
sen skyldes en god opplad-
ning.
– Vi hadde en grillaften på
hytta ved Norsjø med god
mat og nogot åttåt, mener

han. Paret tok ledelsen fire
runder før slutt og vant til
slutt med en margin på sju
poeng til Lars-David Aue-
stad og Odd Mydland.

VANT: Bjørn Sture Valen
fra Skien vant sideturnering
nummer fem sammen med
makker Alf Stensrud, som
vi ikke rakk å ta bilde av.



Internet-dekningen av NM-uka
Sidene til Norsk Bridgefes-
tival 2000 har hatt ca 3500 be-
søk av nett-surferene siden
fredag. Alle som er interessert
i å finne de siste resultatene,
spillstensiler, bilder, hilsener
og annen informasjon om årets
begivenhet i bridgen, kan
logge seg inn på http://
www.bridgefederation.no/ og
gå videre til sidene for bridge-
festivalen derifra.

I prinsippet kan internet-staben legge
ut resultatene fra spillingen før spiller-
ene får tilbake resultat-slippen fra den
aktuelle runden. Alt som foregår av
data; regnskap for turneringene, avis-
produksjonen, internet-arbeidet og
det øvrige er i et nett-verk, slik at all
informasjon er tilgjengelig for alle i
samme øyeblikk som rundene er
ferdigpunchet. Kjell Karlberg og data-
staben har gjort en fantastisk jobb!

3500 besøkende er ganske bra så
langt. Men når folk får litt bedre kjenn-
skap til sidene, så håper vi å komme

over 2000 treff per dag. Vi håper også
av folk vil sende hilsener til spillere og
stab, og delta i den fantastiske festi-
valen her i Skien via Cyber-space. E-
post adressen til festivalen er
nmuka@frisurf.no .

I internet-staben er Kenneth Skov
ansvarlig, og han får god hjelp av Kjell
Karlberg, Geir Engebretsen og Anne
Mjelva. Er du interessert i de siste re-
sultatene og spillstensilene, så gå
innom sidene våre, der finner du all-
tid rykende ferske resultater og spill-
stensiler!

Sideturneringen mandag kveld
dro så mange deltakere at ar-
rangementet måtte deles i to
puljer. Totalt i de to puljene var
det 62 par.
Det er hyggelig at det er så god opp-
slutning, det tyder på at mange setter

Helge Rindhølen og Oddny Teighagen vant pulje 2, og Liv og Johannes Pedersen vant pulje 1 i mandagskveldens
sideturnering.

Sideturneringen en suksess
Av Stian Høiset pris på det sosiale elementet som lig-

ger i å møtes over den grønne filten
for uformell konkurranse.
Liv og Johannes Pedersen fra Myre
BK vant pulje 1 ganske komfortabelt
med hele 76% av scoren. På andre
plass kom Ingebrigt Jenssen og Berit
Rubach fra Sørreisa.
I pulje 2 var sluttstillingen litt jevnere,
men til slutt halte Oddny Teighagen

og Helge Rindhølen i land seieren med
en score på 73%. Bare 5 poeng bak
kom det lokale paret Tor Martinsen og
Øystein Aasen.
Det var altså mixpar som dro det leng-
ste strået i begge puljene. Begge da-
mene bedyret at de sjelden spiller i
konkurranse. Vi får håpe seierene ans-
porer til nye meritter ved bridgebor-
det. Vi gratulerer så mye!


