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Onsdag 2.august

Vi gratulerer norgesmestrene etter et spennende og jevnt åpent lag-NM. Fra venstre Peter Marstrander, Leif Erik Stabell, Rune
Anderssen og Finn Brandsnes.

Jubel for NM-tittel



På kanten
For oss vanlige dødelige bridgespillere er det som
kjent kjekt å se at også stjernene kan tabbe seg ut. I
A-finalen for lag hadde Odin Svendsen den uvan-
lige opplevelse å spille ut et ess mot 7 grand, og det
mot Tislevoll og Helgemo.
Etter å ha doblet og tatt for esset, spurte Odin kjekt:
– Hvilken Blackout bruker dere?

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:
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

Lagsuksess

Vi gratulerer Astra/Tromsø med NM-tittelen i Åpent
NM lag. Det skal ikke stikkes under en stol at redaktø-
rens nordnorske hjerte banker litt ekstra for vår tynnest
befolkede landsdel. Spesielt når det er lagkameratene
fra 1. divisjon som gjør suksess. De klarer seg tydelig-
vis  mye bedre uten redaktøren.

Mye viktigere enn hvem som vinner, er den impone-
rende deltakelsen med hele 50 lag. Tar vi med at NM
for mixlag samlet 36 lag og at så vel Sørlandets Bridge-
uke som Olrud-påsken har kjempeoppslutning om sine
lagturneringer, er det nærliggende å konkludere med
at behovet er større enn tilbudet. I Norge er det mange
parturneringer for hver lagturnering. Flere forhold ta-
ler for at man endrer på dette:
Den store oppslutningen om de store lagturneringene
er allerede nevnt. Videre er det i lag de store interna-
sjonale mesterskapene utkjempes. Bridge er på tur inn
som OL-gren. Nå har riktignok arrangørene av vinter-
OL i 2002  (Salt Lake City) motsatt seg å ta med bridge
som demonstrasjonsgren. Og det er de som bestem-
mer, i og med at bridge ikke var med da kontraktene ble
undertegnet. Men deres nei betyr i verste fall bare en
utsettelse til 2006. Alle signaler tyder på at bridge da
blir fast OL-gren. I og med at OL går i Italia, blir det
neppe lokal motstand.
Norge har mange unge lovende bridgespillere, selv om
det kanskje ikke ser slik ut når man studerer feltet i 1.
divisjon. ”Pensjonistene” klorer seg fast. Vi tror årsa-
ken er å finne i manglende tilbud. Rutine betyr mye
mer i lag- enn parspilling. Og hvordan skal de unge
fremadstormende få erfaring uten spilling i rimelig tøffe
felt? Her har både forbund, kretser og klubber et an-
svar.
Vi skal avstå fra forslag om lettvinte løsninger. Kun
langsiktig jobbing nytter. Og i så måte er festivalen det
viktigste som har skjedd med tanke på å utvikle lag-
bridgen i Norge.

Torsdag 3.august
NM Damer 1.sesjon kl 1200-1530
NM Par 1.sesjon kl 1200-1530
NM Damer 2.sesjon kl 1700-2030
NM Par 2.sesjon kl 1700-2045
Sideturnering 11 kl 1000-1330
Sideturnering 12 kl 1730-2100

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

Tidligere president Helge Stanghelle fra Mo har gjort
seg en del tanker om bridgefestivalen. Hoved-
inntrykket er at konseptet er veldig flott og gjen-
nomføringen i all hovedsak god.
– Men selvsagt vil det finnes detaljer som kan fin-
pusses. Jeg er også blant dem som har jaktet på re-
sultater og spillstensiler. Videre mener jeg at man ikke
burde tatt med seg poengene fra kvalifiseringen til
B-finalen i lag-NM. Til nød i avkortet form. Nå ble
ikke B-finalen så attraktiv for de som lå et stykke
bak, og mange trakk seg. Ellers synes jeg at bridge-
festivalen bør legges til et fast sted. Jeg har ikke tro
på at det vil fungere like bra som et ambulerende
arrangement. Skien har så langt pekt seg ut som et
naturlig sted, men jeg kjenner jo ikke alternativene,
sier Helge.



Vi gratulerer årets norges-
mestere i åpent lag-NM; Finn
Brandsnes, Rune Anderssen,
Peter Marstrander og Leif
Erik Stabell.  Det hele hang
imidlertid på ett spill – en slem-
sving i siste runde.

Burrochaga hadde en beskjeden start
på A-finalen, men tok seg pent inn på
de to siste rundene. Her et spill fra
4.runde tirsdag formiddag (se neste
spalte):

Leif Heskje (Lag Hauge) åpnet i Nord
med multi 2 ruter, hvorpå alle passet
Heskjes 2 spar.

Christer Christoffersen tenkte vel som
så at Erga satt med hjerterlengde, si-
den han meldte 2 spar etter makkers

Astra/Tromsø vant A-finalen

Det var stor interesse for siste finalerunde mellom Astra/Tromsø og Skien/Tromsø. Fra venstre rundt bordet ser vi
Peter Marstrander, Sondre Hogstad, Leif Erik Stabell og Stian Sundklakk.
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Spill 41

multi-åpning. Så han spilte ut HJER-
TER KNEKT!

Den gikk til esset hos Helgemo. Han
fortsatte med sin single kløver til
makkers ess. Nå var det duket for klø-
ver til stjeling, og – hjertervri! – fra
Helgemo.

Stakkars Ingvar Erga var sjanseløs.
Han kappet selvfølgelig, og Vest kom
inn på damen. Herfra kom ny kløver
til stjeling før Christer Christoffersen
satte et verdig punktum for et flott
motspill med å ta beten med sin eneste
trumf.  Det ga ikke all verden på butle-
ren, men så må det også nevnes at det
var ingen av de andre lagene som
hadde meldt så forsiktig som lag
Hauge her.

Svein Gunnar Karlberg og Jan Arne
Heimdal fra Mo BK valgte å spille 4
spar på de samme kortene mot Astra/
Tromsøs Leif Erik Stabell og Peter
Marstrander, etter at Karlberg hadde
oppvurdert sin hånd til åpning i 1 spar.

Stabell valgte å spille ruter ut til es-
set. To runder spar og inne på kon-
gen fortsatte Karlberg med hjertertass
mot bordet. Stabell hoppet på med
esset, og knekten kom ramlende fra



Marstrander. Stabell tok for spar dame
og fortsatte med ny kløver, som Karl-
berg stjal.

Nå står jo kontrakten hvis Karlberg
klarer å toppe ut Marstranders andre
hjerterhonnør, men han fikk problemer.
Han fant ut at Stabells eneste grunn
til å hoppe på med esset var at han
satt med EDxxx, og at Marstranders
knekt måtte være singel.

Derfor kappet Karlberg seg en bet,
etter å ha fått servert kontrakten fra
Stabell. Hvis Stabell legger liten hjer-
ter første gang vil Karlberg aldri ha
noen sjanse til å få hjem 4 spar.

Leif Erik Stabell tok seg pent inn etter
«nesten-ulykken», og overbeviste
med flott spilleføring og topp på but-
leren allerede på spillet etter.
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Spill 42         Karlberg

S V N Ø
1kl dbl pass 1hj
pass 2hj pass 2sp
pass 3ru pass 4hj
pass rundt.

Jan Arne Heimdal spilte ut en liten
trumf, stakk kløver ti med kongen i
stikk to, og fortsatte med ytterligere
to trumfrunder. Gjør han ikke det ser
kontrakten overkommelig ut, men nå
er det jo være flere valgmuligheter her.
Heimdal trenger jo ikke å ha ALLE
poengene for åpningen sin. Stabell
husket sikkert forrige spill, da Karlberg
åpnet på 8 HP!
Stabell stakk derfor tredje hjerterrunde
i bordet, spilte kløver til esset og klø-
ver knekt mot bordet. Den fikk seile
rundt. Bordets siste trumf tok seg av
siste kløver. Sparfinessen ga det ti-
ende stikket, og 11 pluss på butleren.

Resultater 4. runde
Astra/Tromsø – Mo BK 23 - 7
Hauge – Burrochaga 16 - 14
Skien/Tromsø –
 Ski/Bergen Ak. 16 - 14

Stillingen før siste runde:
1. Astra/Tromsø 74
2. Skien/Tromsø 66
3. Burrochaga 63
4. Mo BK 58
5. Ski/Bergen Ak 52
6. Hauge 45

De to første lagene skulle møtes i siste
runde, og om det ble jevnt her – eller
Astra/Tromsø gikk på et tap - kunne
Burrochaga ha muligheter til å spurte
seg til sammenlagtseier i kampen mot
Mo BK.

Ingen fant utspillet
I femte og siste finalerunde dukket
dette spillet opp. Ingen av motspil-
lerne fant utspillet, men Ivar Heskje fra
Hauge var nærmest.

Astra/Tromsø la grunnlaget for seieren med en fin kamp mot Mo BK i nest
siste runde. Fra venstre Finn Brandsnes, Svein-Gunnar Karlberg, Rune
Anderssen og Jan Arne Heimdal.
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Spill 51

Alle tre bordene var i 3 NT etter iden-
tiske meldingsforløp, med ruterinn-
blanding fra Vest.
Christer Christoffersen (Burrochaga)
spilte ut tre ganger ruter mot Jan Arne
Heimdal (Mo),som deretter lot  hjerter
dame seile rundt, og Geir Helgemo
stakk med kongen. Herfra kom spar til
esset. Heimdal tømte seg i spar og når
den siste spilles er situasjonen:
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  Spill 51

På spar knekt fikk Geir Helgemo velge
om han ville dø i hjerter eller kløver.
I kampen mellom Ski/Bergen Ak –
Hauge skiftet Leif Heskje i Vest til spar
i stikk to, etter ruter esset. Det var for
sent. I sluttspillet ble han puttet inn
på sin andre kløverhonnør og måtte
gi ruter opp igjen.
I «finalekampen» mellom Astra/
Tromsø – Skien/Tromsø kom  ruter ti
ut.  Alt annet enn ruter ut gir i praksis
bet –men når man sitter med en sånn
ruterbok  er det ikke så rart at kontrak-
ten går hjem ved alle bord.

Fortsettelse på neste side
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Spill 55

Det avgjørende spillet
Dette spillet ble helt avgjørende for
rekkefølgen blant de tre første lagene.

To bord, deriblant Astra/Tromsø hav-
net i optimistiske 6 spar på Vests hånd.
Med kløver ess ut var det enkelt å
spille hjem slemmen. Nesten alt annet
ut gir beten. Hadde Astra/Tromsø gått
bet her hadde de tapt kampen 20-10,
og Burrochaga hadde stukket av
gårde med seieren.
Jo da. Det var jevnt og spennende, og
en lagfinale med skikkelig nerve i.

Resultater 5. runde
Astra/Tromsø –
 Skien/Tromsø 17 - 13
Burrochaga – Mo BK 24 - 6
Ski/Bergen Ak – Hauge 10 - 20

Arve Farstad - Pål Haga
Sondre Hogstad - Stian Sundklakk
Rune B Anderssen - Finn Brandsnes
Peter Marstrander - Leif Erik Stabell
Rune Hauge - Leif Heskje
Ronny Jørstad - Stian Sundklakk
Geir Helgemo - Jon Aabye
Geo Tislevoll - Christer Kristoffersen
O M Reve - Reidar Laland
Anna Malinowski - Odin Svendsen
Kurt-Ove Meløysund - Leif Riksvold
Andre Øberg - Geir Egil Bergheim
Svein Gunnar Karlberg - Jan Arne Heimdal
Bjørn Sverre Gulheim - Frode Fyllingen

48
35
35
33
16
  9
   4
   3
 -8
-12
-16
-24
-33
-36
-48

Sluttresultat A-finalen

1. Astra/Tromsø 91
Finn Brandsnes/Rune Anderssen
Peter Marstrander/Leif Erik
Stabell

2. Burrochaga 87
Arve Farstad, Pål Haga, Geir
Helgemo, Christer Christof-
fersen, Geir Olav Tislevoll og  Jon
Aabye.

3. Skien/Tromsø 77
Geir Egil Bergheim, Andre Øberg,
Stian Sundklakk, Ronny Jørstad
og Sondre Hogstad.

4. Ski/Bergen Akademiske
66
Anna Malinowski, Odin Svendsen,
Bjørn Sverre Gulheim og Frode
Fyllingen

5. Hauge 65
Rune Hauge, Leif Heskje, Reidar
Laland, Olav Magnus Reve og
Ingvar Erga.

6. Mo BK 64
Svein-Gunnar Karlberg, Jan Arne
Heimdal, Kurt Ove Thomassen og
Leif Riksvold

Leif Heskje (lag Hauge) var den
som kom nærmest det betende
motspillet mot 3 NT.

Butler for A-finalen

Ingvar Erga-Leif Heskje

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



Et formidabelt felt både i an-
tall og kvalitet startet kampen
om de siste ti plassene i NM-
finalen for par som starter på
torsdag. Etter første sesjon
har mange posisjonert seg
foran morgendagens 60 spill,
mens mange kjente navn har
lagt seg på svært lave bord-
numre for å surfe på monrad-
bølgen.

Tidligere parmestere Sven Olai og Sam
Inge Høyland fra Bergen Akademiske
BK har tatt bølgen for start og over-
natter på tetplassen foran Fred Arne
Moen - Jan Petter Svendsen, Kverne-
vik og Jan Arne Heimdal – Svein Gun-
nar Karlberg fra Mo.

At brødrene Høyland er gode kort-
spillere er 1.sesjonens siste spill et
eksempel på:

Høyland-brødrene leder
Av Rune Anderssen
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Spill 36

Etter at Vest, Bjørn Inge Hansen hadde
åpnet med 3 spar fulgte to passer til
Sam Inge Høyland i Syd. Han fulgte
”Hammans regel” og meldte 3 NT som
ble doblet av Øst, Johannes Utsi, som
ventet en betefest.

Uheldigvis for paret fra Nord-Norge
var utspillet en liten spar. Denne ble
stukket av tieren, og en liten ruter ble
spilt fra bordet i andre stikk til hånd-
ens knekt. Deretter en hjerter til damen
før en ny ruter fra bordet ble tatt av

Østs konge. Han fridde seg med ruter
ni til spilleførers dame. Så hjerter til
kongen og en kløver mot håndens
konge.

Sam Inge  pustet letter ut da han så
hjerteren fordelt 3-3 hos motparten.
Den siste hjerter ble spilt før en liten
kløver satte inn Øst på knekten. Utsi
kunne ta essen i kløver og ruter, men
måtte gi siste stikket til bordets klø-
ver dame, og 750 i plusskolonnen til
Nord-Syd. Dette var nesttopp da
Marstrander-Stabell hadde fått inn 800
etter at motparten etter en misforstå-
else hadde kommet i 6 spar.

Sam Inge er en meget nøyaktig spille-
fører som svært mange av oss har noe
å lære av. Hans påspill av spar 10 i før-
ste stikk ga han den ekstra inngangen
for å kunne få til innspillet som var
nødvendig for kontrakten.

Resultater etter første dag:

Sam Inge Høyland - Sven Olai Høyland
Fred Arne Moen - Jan Petter Svendsen
Jan Arne Heimdal - Svein Gunnar Karlberg
Gunnar Wikstrand - WyB(tG)
Svein Markussen - Rolf Tolle
Artur Malinowski - Harald Nordby
Hans Bjerkås - Karl Larsen
Johannes Utsi - Bjørn Inge Hansen
Tor Henriksen - Hans Slaaen
Erik Syvertsen - Magne P  Søvik
Kurt Ove Thomassen - Tommy Kristiansen
Jørn Ringseth - Espen Lindquist
Peter Marstrander - Leif Erik Stabell
Boye Brogeland - Espen Erichsen
Helge Hantveit - Kåre Kristiansen
Terje Graver - Hans Carl Isaksen
Arne Tveiten - Olav Hjekinn
Jonny Reinholdsen - Stian Sundklakk
Odd Kjønsvik - Ingmund Bjørkan
Henning Hellemann - Sverre Johnsen
Terje Pedersen - Helge Hammer

438
380
362
339
282
255
252
247
246
239
239
224
220
213
203
201
174
166
157
152
152

LEDER: Brødrene Sam Inge og Sven-Olai Høyland leder kvalifiseringen til
parfinalen.



B-finalen i Åpent NM-lag ble
den reneste thriller. Det hele
endte med at Parnas (Oslo)
snek seg ett fattig poeng foran
RKK, også de fra Oslo.
Lagnavnet Parnas virker en smule
malplassert i og med at laget besto
av Terje A. Pedersen (26), Einar
Jørgenrud (31), Torkild Hagen (31)
og Ketil Jørstad (34). Forklaringen
er at de var seks i kvalifiseringen,
men Svein Parnas og Per Ognstad
måtte reise hjem.
– Vi valgte å toppe laget i finalen,
fleiper Terje.
Selv om det ble seier i B-feltet, var
ikke guttene fornøyde med innsat-
sen. Målet var å kvalifisere seg til A-
finalen. Alle på Parnas spiller
Streamline, et kløversystem laget av
Per Ognstad. Spesielt for systemet
er at veldig mange meldinger er til
de grader klart definerte. Det samme
er tilfelle med en god del innmeldin-
ger.
Det var usedvanlig spennende før
siste runde. Parnas, Kvern/Stavan-
ger og Sørreisa/Alta hadde alle 310 i
tet. To poeng bak var det fire lag,
blant dem sølv- og bronsevinnerne
RKK og Bergen/Akademisk. Vi for-
moder at RKK er satt sammen av
initialene til Roy Kristiansen og Kåre
Kristiansen. De fire andre på laget
er Thor-Erik Hoftaniska, Frank Svin-
dal, Dag Stokkvik og Eskild Hagen.
For Bergen/Akademisk spilte Jim

Til topps uten sjefen
Av Alf Helge Jensen
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  Spill 53

Sluttresultat for de over middels:

Inge Kvalsvik - Ottar F Austnes
Calle Knutsen - M. Reinertsen
Paula Leslie - Kjell T Reve
Lisbeth Eide - Turid Buskum
A Høyvik - Ragnar Aaland
AI Balevik - Tor Hildre
Terje A Pedersen - Ketil Jørstad
Herman Larssen - Bjarne Berg
Paul Thomassen - J. A. Ovesen
Ulf Sollied - Bjørn Rydland
Gunnar Harr - Jan E Sætre

100
  86
  80
  67
  51
  47
  46
  46
  45
  45
  45

Parnas
RKK
Bergen / Akademisk
SHHG
Kvern/Stavanger
Avholdslaget
Ski BK
Sørreisa / Alta
BK Junior
Rubbestadneset
Hein/Ski/FrStad
Kverneland
Bridgehuset TrHeim
Tulla og Toys
Pass BK
Mo
Tronsø / BK CK

333
332
325
324
324
323
320
317
313
308
308
308
306
306
304
300
300

Idar Høyland, Tor Bakke, Sven-
Olai Høyland, Øyvind Ludvigsen og
Runar Lillevik.
Til slutt et spennende spill fra siste
runde:

Husk at du kan vinne fat og lys
Vi minner igjen om at det er satt opp premier for beste spill/motspill i alle hovedtur-
neringene. Betingelsen for å være med i konkurransen er at spillene er presentert i
NM-avisa.  Premien er  et flott Ferdinand Finne-fat. Det betyr at beste spill i
følgende turneringer gir fat i premie:
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 parfinalen, men der kjemper man som vanlig om Rica-pri-
sen.
Den som sørger for at NM-avisa får tilgang på vinnerspillet, premieres med et av
de flotte lysene fra NBF.
Juryen består i utgangspunktet av Arne Thomassen, Tommy Sandsmark og Svein
Markussen. Av praktiske årsaker kan det bli aktuelt å endre juryen.
Da gjenstår det bare å oppfordre til å komme med gode spill!

De beste på butleren:

RKK la her mye av grunnlaget for
storseieren mot Rubbestadneset
(24-6). Frank Svindal (øst) og Kåre
Kristiansen (vest) meldte lett 6 ru-
ter etter at nord hadde åpnet med
2 spar (viste 10-12 og 6-korts-
farge). 3 ruter fra Frank, 3 hjerter
fra Kåre, 4 hjerter fra Frank før
Kåre sjekket essene og avsluttet
med 6 ruter – i full tiltro til solid
farge hos makker etter ugunstig
innmelding.
Ved det andre bordet gikk det ikke
like elegant. Roy i nord åpnet med
1 spar, øst hoppet inn med 3 ruter,
pass fra Thor-Erik i syd, så 3 hjer-
ter (vest) og 4 hjerter (øst), 5 klø-
ver fra Thor-Erik, to ganger pass
og 5 ruter fra øst. Nå doblet (!)
Thor-Erik. Vest hadde tydelig dår-

lig tro på makkers ruterfarge og tok
ut i 5 hjerter, som Roy doblet. Etter
ikke helt presis spilleføring ble det
tre bet. 800 inn og  19 imp.
Parnas var litt heldige når de vant 3
imp mot Sørreisa/Alta. Med sist-
nevnte øst-vest passet nord, Paul
Thomassen åpnet med 3 ruter, 3
hjerter fra Jo-Arne Ovesen, 4 hjer-
ter fra Paul, 4 grand fulgt av 6 ruter
fra Jo-Arne. Nå burde nok Paul pas-
set, men han undret seg hvorfor
makker ikke hadde spurt om ruter-
kvaliteten, noe de har system for.
Han fryktet singel ruter hos makker
og valgte 6 hjerter. Tre bet.
Ved det andre bordet ble Parnas litt
fanget av systemet. Nord åpnet med
1 spar, øst måtte passe for 3 ruter
ville betydd noe helt annet, syd pas-
set og vest hoppet til 3 kløver, som
viste sterk hånd (17-23) med hjer-
ter eller begge minor og normal åp-
ning. 3 ruter fra øst var invitt med
hjerter, så 3 hjerter, 4 hjerter, 4 grand
med svaret 5 hjerter og pass rundt.
To bet.



B-VINNERNE: Lag Parnas vant thrilleren i B-finalen. Fra venstre Terje A. Pedersen, Einar Jørgenrud, Torkild
Hagen og Ketil Jørstad.

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
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Spill 34

Siv Thoresen og Arve Farstad leder mixen

Av Geir Gisnås
Siv Thoresen og Arve Farstad
fra Oslo leder mix-finalen et-
ter første dag. Det startet hel-
ler dårlig, med minus på de to
første rundene. Men etter det
har de klatret jevnt og trutt, og
i runde elleve tok de 32 pluss i
et jafs og gikk opp i teten,
foran Sølvi Remen og Jørn
Tunestvedt fra Hordaland som
til da hadde hatt god kontroll
på feltet.

Etter gårsdagens sisterunde hadde
Thorsen-Farstad et forsprang på 19
poeng. Det til tross for at Remen/
Thunestvedts la inn en kanonspurt i
aller siste spill.
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Spill 33

Sparess ut felte kongen, kløverskift
og senere ruterkapp ga hele kassa.
Fortsetter Nord med spar går Thune-
stvedt bet.

Men det var ikke bare ved dette bor-
det det var action i sisterunden. Også
Thoresen – Farstad svingte øksa gru-
somt over motstanderne.

Thunestvedt åpnet med 2 ruter, som
ser ut til å være av den svake sorten.
Sølvi Remen sa seks ruter på flekken,
for hun hadde den sterke sorten.

N     Ø      S      V
Pass    1ru    dbl    rdbl
2kl    dbl    pass rundt.

Siv Thoresen spilte ut rutertass som
bordets ess tok seg av. Kløver brakt
Thoresen inn på knekten. Hun holdt
på sitt og fortsatte med ruter.  Bordets
konge felte damen hos Farstad, og
spillefører forsøkte nå å tuske til seg

I kamp mot lederparet.  Fra venstre: Per Egil Westin, Siv Thoresen, Hilde Andersen og Arve Farstad.



et ekstrastikk med å trekke ruter ti, men
Farstad hadde en trumf igjen. Spille-
fører valgte å sake en spartaper.

Etter to runder spar fortsatte Thore-
sen med en god ruter, og Nord stjal.
Nå fulgte hjerter til konge og ess, og
stor spar fra Farstad. Spillefører stjal,
og Thoresen kastet sin siste hjerter.
Dermed hadde hun full kontroll. Neste
hjerterspill stjal hun lavt, tok ut trum-
fen og tok den fjerde beten med den
godspilte ruteren. Godt motspill.

Det er ofte en fordel å bakspille en tur-
nering på snubordet. Da får du mak-
kerparene i to runder. I runde 5 baks-
pilte jeg Salten-paret Vigdis Stavnes
og Per Hafnor, mot Åse Biribakken og
Martin Reinertsen fra Vest Agder, og
denne fordelingen dukket opp. Den
inneholdt flere fristelser, og det var
mange som ikke klarte å motstå dem.
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Spill 10

Øst Syd Vest Nord
1kl 1sp 2ru 4sp
pass pass 5ru pass
pass dbl pass rundt

Sparesset ut ble trumfet, og elendig-
heten kom for dagen da Åse Biri-
bakken la ned trumfesset. Så gikk det
ping pong mellom damene med kløver
til røff og spar til røff, helt til Vest måtte
spille hjerter til bordet. Hun valgte
damen, etter at Hafnor hadde vist
styrke! i fargen. Dermed var det du-
ket for nok et hjerterstikk for motspil-
lerne, og 1100 ut ble for kostbart.
Ren topp til Salten-paret, mens hele
runden ”bare” ga 5+/5-.

Spillet svingte for øvrig mye, fra 1100
Nord/Syd til 5 kl doblet hjem Øst/Vest
(2 bord). Sparkontrakt ga alt fra åtte!
til tolv stikk.

Etter første dag ser stillingen slik ut:

Jørn Thunestvedt (med ryggen til) og Sølvi Remen kjemper i toppen.

Siv Thoresen - Arve Farstad
Sølvi Remen - Jørn Thunestvedt
Lillemor Hjalmarsson - Villy Johansen
Anne-Britt Andreassen - Svein A Olsen
Rønnaug Asla - Per Ivar Isaksen
Grethe Teksum - Bjørn Dufseth
Oddny Teighagen - Helge Rindholen
Jorunn W Doran - Karl J Rogne
Anne L Bru - Olav Molberg
Tone Torkelsen - Helge Svendsen
Berit Skotnes - Lars O Solheim
Vigdis Wick - Arvid Lorentzen
Inger S Rolfstad - Erling Brekka
Hege Sørlie - Kjell O Kopstad
Anne L Hellemann - Jon-Egil Furunes
Bjørg-Inger Tormodsgard - Sigurd Evjen
Stine Holmøy - Kenneth Skov
Eva L Heitmann - Jo-Arne Ovesen
Tove Skjervagen - Arild Rasmussen
Ann K Kildal - Geir Anderssen
Åse Biribakken - Martin Reinertsen
Siri Buvarp - Roar Kvaløyseter
Ellen Ravndal - Lars D Auestad
Siri G Drivdal - Erik Jørgensen
Mona Helgemo - Jon T Storsten
Anna M Malinowski - Odin S Svendsen
Lisbeth Yri - Geir Engebretsen
Anne Mørch - Reidar Johnsen
Kirsten Rognstad - Øyvind Ludvigsen

134
115
110
106
  79
  77
  73
  58
  54
  51
  49
  49
  49
  46
  41
  35
  27
  27
  25
  23
  22
  22
  21
  21
    9
    9
    8
    6
    2

Per «Lillegutt» Nordland, spesialist i
dyrs edlere deler og dets bruk, lov-
kyndig og turneringsleder av Guds
nåde, nå synsk, kan og spille kort.
I dette spillet fra Veteran-NM ble han
av makker satt til å spille 4 spar i Syd.
Ruter konge ble stukket, en liten hjer-
ter til esset og spar 9 fra bordet. Øst
dekket med spar knekt som ble stuk-
ket med spar konge. En liten kløver til
bordets ess og spar til kapp med spar
10 etterfulgt av spar ess. Så var det
«bare» å serve en liten kløver og bok-
føre 10 stikk.

41 pluss da Per var den eneste av 16
par i sparkontrakt som klarte 10 stikk.

Veterinær-, unnskyld veteranbridge

Av Kyrre Tangen

 Ø/NS        ♠ 93
                                     ♥ E9842

                                              ♦ 1042
                                              ♣ E93

♠ 84     ♠ DKn75
♥ DKn5     ♥ K106
♦ KDKn653         ♦ 987
♣ K10     ♣ Kn54

                                              ♠ EK1062
                                              ♥ 73

                ♦ E
                                              ♣ D8762

N
V Ø

S

Spill 82

TIPS OSS!!
Leserne har forhåpentligvis merket
at tilgangen på tips er blitt litt
større. Men fortsatt er det en del å
gå på. Både når det gjelder spill, de
gode historier og annet rundt-om-
kring-stoff. Fortsatt er det slik at
alle dere som er tilstede under fes-
tivalen, til en viss grad avgjør hvor
bra NM-avisa skal bli. Jo flere tips,
jo bedre avis.
Tenk gjennom hva du vil lese om.
Da vet du hva det kan være verd å
tipse om.



Etter å ha spilt lagkamper og
blitt maltraktert av damer i alle
aldre, skulle jeg etter en lang
dags ferd mot natt avslutte mot
en gammel flamme fra Roms-
dal.

Old Acquaintance!
Av Olav Hjerkinn styrke eller Lavinthal fra Syds

kløverbeholdning. Med ruter til-
bake hadde ikke dette blitt skre-
vet, men Anne Sophie Bue la i
hvert fall styrke. Gammel kjærlig-
het var nok verdt et sparskift, men
det var ikke tid for noen finesse
så tidlig i leiken, så opp på Esset.
Nå så jeg plutselig en annen gam-
mel ”bekjentskap” i kort-
mønsteret. Teknisk er det muli-
gens korrekt å stjele en kløver,
men etter bitter erfaring med di-
verse ”overrøfffinger” tidligere på
dagen, så ble hjerten dratt til føl-
gende pene 4-korts posisjon i Øst:

D
-
ED
Kn

Da nest siste hjerter kom med av-
kast av spar Dame, ble det dess-
verre en skjønnhetsplett i oppleg-
get grunnet rot i styrkekastene hos
damene, for spar Konge kom al-
lerede da. Men kommer det en li-
ten ruter og så kløver Konge, vil
jeg nok ha spilt ruter til Esset like-
vel for å få gleden av å ha gjen-
nomført en klassiker. IMP er ikke
alt i en sådan stund.

Jeg vil takke alle arrangører som
lar meg på slutten av et langt
bridgeliv få lov til å oppleve denne
bridgefestivitas. Håper det blir år-
lig, så vet i hvert fall jeg hvor jeg
skal tilbringe den femte ferieuka!

Da makker, Arne Tveiten, åpnet
med 1 ruter og gjenmeldte 2 klø-
ver over min, etter forholdene be-
skjedne, 1 hjerter, så stod kun an-
tall ess igjen før 6 hjerterkontrak-
ten.
 Da nevnte dame, Ingjerd Kavli, la
kløver Ess i bordet, så hadde jo
sparen ordnet seg. Nå kan jo ek-
spertisen diskutere mulighetene for

Kjærligheten var nok noe rusten
etter 40 år, for hun slo meg 6-3 tid-
ligere på dagen. Kortguden hadde
nok et skjevt smil om munnen da
han lot meg, med noe såret stolt-
het, ta opp en av festivalens fan-
tomhender.
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Spill 29

Ekteparet Else og Kåre Heibø (bildet)
var med og vant NM mixlag. Tirsdag
formiddag spilte de sideturnering og
vant i kamp med 26 andre par. På an-
dreplass, seks poeng bak, kom Jan
Lutro og Jarle Ystebø fra Ålvik i Har-
danger. Hans Slaaen og Trygve Sæter-
eng fra Astra fikk like mange poeng,
men hadde dårlige kvalitet. Anne Lise
Bru og Olav Molberg fra Hein 46 ble
nummer fire.

Ny seier

I går kunne vi fortelle at det un-
der bridgefestivalen skal kåres så
vel Bridgedronning 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 vi fikk
i går fra regnskapet var imidler-
tid feil. Vinnerlaget fra mixlag var
uteglemt.

Oversikten så langt (etter Åpent
NM lag):

1. Rune Anderssen 27,3
1. Peter Marstrander 27,3
1. Finn Brandsnes 27,3
1. Leif Erik Stabell 27,3
5. Arve Farstad 27,1
5. Pål Haga 27,1
7. Frode Fyllingen 25,7
8. Geir Olav Tislevoll 24,3
9. Christer Christoffersen24,1
9. Geir Helgemo 24,1
11. Jon Aaby 23,1
12. Herman Larssen 20,8
13. Else Marie Heibø 18,5
14. Odin Svendsen 17,8
14. Birgit Olsen 17,8
14. Anna Malinowski 17,8
14. Kåre Heibø 17,8
14. Bjørn Gulheim 17,8
14. Finn Gjone 17,8
20. Tore Pedersen 17,7
21. Leif Heskje 17,5
22. Stian Sundklakk 16,1

Rot om kongen



ENGLANDSBÅTEN

Fjord Line Cup 2000
14. – 17. desember

Bergen Bridgekrets sammen med Fjord Line inviterer til
førjulshopping og bridgecruise med MS Jupiter til Newcastle.

Hovedturnering,  forbundspoeng, 30 timer turneringsbridge
Ett døgn i Newcastle

 Premie verdi kr 10.000.-

Pris fra kr 990.- pr. pers. i 2-sengs lugar dekk 4,5,6)
Påmelding til Fjord Line innen 21. oktober.
Tlf. 815 33 500 (Husk å oppgi turkode 764!)
OBS!Kun deltagere booket på turkode får delta!
Informasjon Leif Gunnar Kleppevik (Tlf. arb. 55 92 72 25,
mob.tlf. 92 44 73 69)
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Harald Nordby trenger ingen nærmere
presentasjon som bridgespiller. 58-
åringen jobber til daglig som senior-
konsulent i Merkantildata. Den man-
geårige landslagskjempe er på plass i
Skien for andre gang. Etter å ha blitt
nummer fire i veteranfinalen, er han nå
i gang med kvalifiseringen til par-
finalen.
Hans bidrag til vår lille mimreserie har
ikke vært publisert tidligere.

Spillet jeg husker best
Av Alf Helge Jensen Spillet er fra OL i 1980, motstandere

var USA. Harald satt i syd med mak-
ker Jon i nord. Øst var Soloway og
vest Eisenburg. Jon åpnet med 1 klø-
ver (sterk), 1 spar fra Harald viste tre
kontroller, 2 spar fra Jon var naturlig,
2 grand fra Harald og Jon fant tillegg.
Eisenburg i vest spilte ut hjerter 2 til
knekten som holdt. Så hjerter til kon-
gen og spar til tieren. Soloway stakk
og skiftet liten kløver til kongen og
esset.
Nå tok Harald bordets fire sparstikk
og saket sjøl tre ruter og en hjerter.
Fortsettelsen var elegant; kløver knekt
fra boSrdet og Soloway var inne. Han
kunne ta to stikk i kløver, men måtte
så gi Harald stikk for kløver 9 eller ru-
ter konge. Hjerter ess var det niende
stikket. Ved det andre bordet spilte de
1 grand med åtte stikk.
– Selv om øst skulle returnere spar i
stikk fire, kan kontrakten vinnes ved
å ta sparstikkene, hjem på hjerter ess
og kløver mot bordet til knekten, sier
Harald.

Vi takker for bidraget.

SJEFEN:Harald Nordby er i gang
med sin andre store turnering i
Skien.



Visste du at det hele tiden har vært vakt til-
stede i spillelokalene? Jo da, også i nattens
mulm og mørke har vi hatt trygg overvåkning
av en person og hans hund.
Det er jo store verdier i form  av alt datautstyret i hallen.
Tenk om det hadde kommet uvedkommende inn og tuklet
med opplegget, litt av en katastrofe ville det blitt for arran-
gøren. Men når vi andre vandrer glade og fornøyde til byen
etter endt spilling, går Tarald Øigarden på jobb. Med seg
har han sin trofaste hund, Sjakk, en strihåret dachs.
– Ingen blir vel skremt av størrelsen, men hørselen er det
ikke noe i veien med. Så dersom uvedkommende skulle
forsøke seg, vil Sjakk straks varsle. Han registrerer frem-
mede på 100 meters avstand, sier Tarald.
Før bridgefestivalen ble Sjakk sendt på treningsleir i Fy-
resdal for at han skulle skjerpe seg til jobben. Nå er hun-
den i topp form, røper eieren. Sjakk er også en utmerket
jakthund, han jager både elg, rådyr, Norsk rødt fe og post-
bud. Sau neglisjerer han i rå tilstand, men riktig tilberedt
faller det i god smak. Ellers er vafler hans livrett.
– Bikkja er en tøff hund, sier Tarald.
– Den fyker inn i både revehi og grevlinghi uten nøling og

Nattevakten
Av Øystein Eriksen

jager ut det som måtte befinne seg der inne.
Tarald er selv en solid bridgespiller som har spilt bridge i
Skien i mange år. I tillegg til bridgen, er Tarald også glad i å
spille sjakk, derav hundens noe spesielle navn.
– Men sjakk blir for lite sosialt, sier Tarald. Hans største
meritt til nå er 11. plass i Veteran-NM i år med Erik Dahl
som makker. Ellers er det blitt mange premier i klubbene
Skien BK og Duestien. Særlig bridgen i  Duestien bridge-
klubb på fredagene setter Tarald stor pris på. Der er det
sosiale satt i høysetet. Etter bridgen samles det alltid mange
spillere hos Tarald til en bridgeprat med nogo attåt.
Tarald er innbitt ungkar. – Jeg vil styre mitt liv uten inn-
blanding, sier han. I tillegg til bridge og sjakk er han en
lidenskapelig fisker. Det finnes vel knapt den elv sør for
Trøndelag som ikke han har besøkt med vekslende resul-
tater. Rekorden til nå er en laks på 10,1 kg tatt i Orkla på
enhånds fluestang (det siste var særdeles viktig å få med).
Når jaktsesongen nærmer seg, tar Tarald fram rifla og pus-
ser den nøye. Elgjakta må han alltid være med på. Det er nå
han bruker en del av ferien, om sommeren er det stort sett
for varmt til å ha ferie, sier han.
Gode venner fikk lurt Tarald med til Rhodos en gang, men
det blir første og eneste gang han lar seg lure til slikt.
– Slikt er ingen ferie for meg. Det er jo stort sett bare plag-
somt.

Vi ønsker Tarald god natt og takk for praten.

PASSER PÅ: Med god hjelp av ørene til hunden Sjakk passer Tarald Øigarden (58) på at ingen uvedkommende tar
seg til rette i spillelokalene. Med madrassen som underlag døser han seg gjennom nettene.



Bjørn Sture Valen fra Skien og
Roar Larsen fra Ski utmerket
seg som de reneste tryllekun-
stnere i dette motspillet fra
mandagens lagturnering.

Tryllet og tryllet
Av Geir Gisnås
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Katarina Ekren (3) er ikke helt
sikker på hvem som er hvem
av kongen og knekten, men
likevel glødende interessert i
foreldrenes hobby.

Mens alle andre var opptatt med å
være spillere eller bakspillere, satt lille
Katarina for seg selv ved et bord og
meldte og spilte. Et slikt sjarmerende
motiv kunne vi umulig gå forbi.
– Jeg spiller bridge, sier Katarina. Stort
mer enn det fikk vi ikke ut av henne,
før mamma Ann-Mari Mirkovic kom til.
Da slapp hun seg mer løs.
– Jeg spiller med mamma, forteller 3-
åringen og ba moren spille litt med
henne.
– Katarina liker å spille kort, men kla-
rer ikke helt å skille alle kortene ennå.
Hun har flere ganger vært med og sett
litt når det er turnering, så hun vet
godt hva som skjer når mamma og
pappa drar på bridgeturnering. Fem
uker gammel var hun med på sin før-
ste NM-finale, forteller moren.

Av Alf Helge Jensen

Tidlig
krøkes…

KORTSPILLER: Ingen er vel i tvil om at Katarina Ekren (3) er en
kommende bridgespiller.

Pappa Bjørn Olav Ekren er på vandre-
hjemmet der de bor, sammen med lille-
søster Amelia (5 måneder).

Mamma og pappa har stort sett spilt
hver sin tur under festivalen. Når de
skal spille samtidig, har de barnevakt.

Etter to passer åpnet Bjørn Sture
Valen i Vest med 3 kløver. Nord
doblet, Syd foreslo 3 hjerter før
Nord fastsatte kontrakten i 3 spar.
Roar Larsen spilte lydig ut sin sin-
gle kløver ti. På makkers andre
kløverstikk viste han styrke i ru-
ter, som makker skiftet til. Larsen
tok for esset og fortsatte med ru-
ter 8, Lavinthal til hjerter. Valen
stjal og vred liten hjerter fra kon-
gen dobbel.

Nord turde ikke slippe den av frykt
for flere ruterstjelinger og stakk
med esset. Han tok deretter for
trumf ess og forsøkte med en liten
trumf. Larsen slapp den rundt til
Valens tier, og nå kom kløverboka.

Nord stjal, men Larsen stjal over,
tok ut trumfen og puttet Valen inn
på hjerter konge – og nå var det
ingen som kunne stjele kløverboka
lenger.

To stikk – spar ess og hjerter ess
– var alt nord/syd fikk for. Det
kostet 350. Det ble imidlertid nes-
ten utlignet på det andre bordet.
Her hadde Vest forsøkt seg med
3 NT. Men etter en uheldig kløver-
finesse som glapp, ble det tre sone-
beter.
ALTSÅ: 2 beskjedne IMP etter at
fyrverkeriet hadde sluknet.



Aldri har verden sett maken til bridgeprogram!
PC-programmet Deep Finesse, laget av ame-
rikaneren William Bailey, er et program som
analyserer double dummy problemer.
Det finner ut lettvindt og greit, og ikke minst meget hurtig,
hva som står eller ikke står, hvordan du skal spille ut og
imot for å bete en kontrakt og meget mer.
Du kan legge inn dine egne problemer og få hjelp av mas-
kinen til å løse disse, eller du kan ta opp igjen andres pro-
blemer eller kanskje du vil la maskinen løse ett av sine
residente problemer? La oss ta dette spillet, konstruert av
Hugh Darwen:

Deep Finesse
Av Tommy Sandsmark

ANALYSERER: Tommy Sandsmark har ikke problemer
med å analysere spillene til bridgespalten sin.
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Programmet bryr seg ikke om veien til suksess, så meldin-
gene teller overhodet ikke. Du får vite (eller legger inn selv)
at kontrakten heter 4 NT, spilt av Syd
Kan du med det blotte øye se hvilket utspill som beter kon-
trakten, kløver eller ruter? Nei da, dette er ikke noe pro-

blem for maskinen. Sekunder etter at kontrakten er klar,
har computerprogrammet analysert hånden, og gir deg
svar på tiltale. På hvert kort på utspillshånden kommer
det små grønne W-er (for Win) i en svart sirkel. Dette
betyr at dersom du spiller ett av de kortene som er mar-
kert slik, så vil du kunne bete kontrakten!

Tilsvarende vil noen av kortene være markert med røde
L-er (for Lose). Om du spiller ett av disse, vil spilleføreren
kunne vinne kontrakten om han gjør alt riktig.
I vårt tilfelle kom L-er på alle kløverne og W-er på alle
ruterne. La oss prøve det ut?

Spiller du ruter ut, forsvinner ruter ess, et viktig innkomst-
kort, i tillegg til at du ikke lenger kan gi bort et kløver-
stikk for å justere tempoet for en eventuell skvis, for da
trer Vest resten av ruterne ned over halsen på deg. I dette
tilfellet kan du faktisk ikke få mer enn 9 stikk uansett hvor-
dan du spiller: 2 i spar, 2 i hjerter, 4 i kløver og ett i ruter.

La oss heller prøve ut det andre. Vi lar Vest spille et L-
kort ut. Da skal spilleføreren etter alle solemerker kunne
vinne kontrakten sin, ikke sant? Ser du hvordan han skal
vinne den?
Kløver 10, og nå markerer programmet alle Nords kort
med L-er og W-er. Nå betyr de at dersom Nord spiller et
W-kort, vil han kunne oppfylle kontrakten, og spiller han
et L-kort, går han bet. Nord har kun 2 W-kort, og det er
de to  små kløverne!! Merkverdig, ikke sant?

Nei, egentlig ikke. Vi legger ett av disse og når Øst har
fulgt på automatisk, markerer maskinen kun to W-kort
hos Syd. Merkelig nok er dette de to små kløverne.

Huff! Dette begynner ikke bra! Her skal vi altså teste ut
et computerprogram, og så starter det hele med at maski-
nen forlanger at du skal gi bort en uangripelig vinner i
stikk 1! Du har jo tross alt 4 kløverstikk, dersom du ikke
dummer deg ut, ikke sant? Og å gi bort ett av dem i 4 NT
kan vel aldri være riktig, eller?

Alle har sikkert ikke bare muntre minner fra sine
møter med turneringslederen, men i dette tilfellet
tror vi alle lo.
Situasjonen var som følger: TL blir tilkalt i B-fina-
len (lag). Kontrakten er 7 NT.
Spillefører spør TL: – Hva hvis makker til han med
straffekort kommer inn?
TL svarte kort: – Da går du bet!
Og TL var den ikke ukjente Willy Brown.

En munter TL



FORTELLER ALT: Hvis trykken farer pent med dette, får du et innblikk i hvordan Deep Finesse fungerer.

Jo da! Slapp av og tygg toy! Maskinen har full kontroll.
Nå tøyer og bøyer du deg gjennom W-er til du ser mannen
med ljåen på følgende måte: I stikk 2 spiller Vest antagelig
best en ruter. Du vinner med esset og glufser i deg kongen
samtidig (et Alligator Coup som du ikke kan komme deg
forbi!). Nå må du på grunn av forbindelsene spille kløver
knekt, for det er det  eneste kortet på Nords hånd som er
markert med W, og du blir dirigert til å legge lavt fra Syd.
Nå kommer poenget! Du må spille en liten kløver fra Nord!
Deretter skal du se hva Øst kaster, for Øst er jo skvist i
begge majorfargene!!:

♠ 765432
♥ EK
♦ -
♣ K3

♠- ♠ DKn1098
♥- ♥ DKn1098
♦Kn109876543 ♦ -
♣9 ♣ -

♠ EK
♥ 765432
♦ -
♣ ED

N
V Ø

S

Hvis Øst kaster en hjerter, forteller programmet deg at du
må stikke med kløver dame, for da trenger du det du kan av

innkomster på Syds hånd. Deretter spiller du hjerter til es-
set, hjerter konge og kløver konge til esset. Hjerter fra Syd,
spar fra Øst og hjerter fra Syd gir da innkomst i spar til å
hente de to siste hjerterstikkene.

Hvis Øst kaster en spar, må du stikke kløver 3 med spar
ess, for da trenger du kløver konge som inntakskort hos
Nord. Deretter følger to ganger spar fra toppen, inn på
bordet på kløver dame til kongen og mer spar. Hjerter fra
Øst og mer spar fra Nord. Hjerter konge gir da inntak til å
vinne de to siste sparstikkene.

Alt dette forteller programmet deg med sine finurlige W-er
og L-er, og dette sluttspillet så maskinen på brøkdelen av
et sekund! Imponerende, ikke sant?

Alle som har prøvd dette programmet har bare lovord om
det, og det kan faktisk kjøpes over nettet på
www.deepfinesse.com. Det koster en slikk og ingenting
omtrent og holder mye mer enn det du tror det lover. Det
har ingen problemer med spilleteknikker som reverse
dummy, en passent, skviser og innspill i selv de mest kom-
pliserte situasjoner.

Hvis du har et spill som du lurer på faciten med åpne hen-
der, så har hovedturneringslederen programmet på sin
laptop. Du er hjertelig velkommen til å prøve det hos ham
i turneringslederrommet.



Tirsdag kveld var det klart for den andre seiersseremonien.
Under stormende jubel fikk de tre beste i Åpent NM-lag
sine medaljer. Øverst på pallen ser vi Astra/Tromsø med
Leif Erik Stabell, Finn Brandsnes, Rune Anderssen og Pe-
ter Marstrander. Alle er medlemmer av Tromsø Bridgeklubb
– og er eller har vært medlemmer av Astra. Det er et visst
internasjonalt snitt over laget. Leif Erik og Peter er fra Oslo,
men bor i henholdsvis Zimbabwe og Tromsø. Rune er opp-
rinnelig fra Senja, har bodd mange år i Tromsø, nå Oslo,

De glade medaljevinnere
men snart igjen Tromsø. Finn bor i Oslo, men har sine røt-
ter på Helgeland (Dønna).

Sølvvinnerne Burrochaga er Geir Olav Tislevoll, Christoffer
Christoffersen, Geir Helgemo, Arve Farstad, Pål Haga og
Jon Aabye.
De lokale heltene Skien/Troms tok bronse: Geir Egil Bergh-
eim, André Øberg, Stian Sundklakk, Ronny Jørstad og Son-
dre Hogstad.

Av Stian Høiset

Overlegen tettrio

SIDEVINNERE:Fornøyde vinnere av sideturnering 8,
Dag Stokkvik og Ingebrigt Jenssen.

Det var god deltagelse med hele 44 par i sideturneringen
tirsdag kveld. Sideturneringen gikk parallelt med NM
par mix og den åpne kvalifiseringen til NM par, så det
var en del nye fjes å se. Det var de tre første parene
som skilte seg ut. Til slutt gikk Ingebrigt Jenssen og
Dag Stokkvik fra Sørreisa/Akademisk av med en trygg
seier på 66%. På andreplass kom Geo Tislevold og
Trond Hantveit fra Nidaros/BAK, og Kjell Helmersen
og Eirin Karlsen fra Tåkeheimen fulgte på plassen bak.


