NM-Bridge 2001
Akkurat nå!

Redaktør:
Reinert Amundsen

Startsignalet har gått!
Stavanger i fest og med behagelig
sommervær danner en fin ramme
rundt den andre, norske bridgefe stivalen.

Astra / ABC er kommet i siget når
dette skrives.
Også i NM Mixlag er det jevnt i
teten. Foreløpig har Topbridge I
lagt seg et hestehode foran det pesende Monradkobbelet.

Juniorene og veteranene er allerede kommet i gang. Etter første sesjon var det Sverre Johan Aal Petter Eide Kvam BK/BK Hein 46
som kom best i gang. Utover andre
sesjon er det Jon Wefald - Ronny
Jørstad Drangedal BK/Skien BK
som har fått dampen mest opp.
I veteranklassen har det skiftet mer
i teten, mens Hans Jørgen Bakke Arnold Mundal Akademisk BK/
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Når kveldens spilling er slutt, er
det tid for velfortjent bytur og alle
spillerne ønskes en hyggelig aften.
Husk å stille friske og nystelte til
ny dyst i morgen tidlig klokken 9!

Postkassen:

Lykke til pappa!
Hilsen Mona, Eivind og Edel

ØSTERDALS REPRESENTANTER JUNIOR/
VETERAN. 27. juli 2001 13:54
Til Henning Hellemann
og Svein Markussen
Heisan Henning og
Svein!
Godt å vite at nå kan
det bare gå en vei fremover! La rødvinen
smake! (bare den er
spansk!!!) Vi peser
dere over en Guinness i morgen.

Hei dere!
Stå på og spill skjorta av dem. Jeg
ønsker Einar Losgård-Arve Bjørnstad
(veteran), Steffen Brynhildsvoll-Pål
Nilsgård og Morten Guldvik (alle 3
junior) lykke til med NM.
>
Med bridgehilsen fra oss alle
NBF Østerdal
>
Arne Georg Aun>ien

Bjørg & Sverre
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?Lørdag
starter vi
klokka 9
presis!!!!

I de gode, gamle dager…..
Gjenfortalt av Reinert Amundsen

Vi er glade for den gode deltagelsen til NM-uka, og vi håper at
alle besøkende får en følelse av å
være i et distrikt som oser av
Norgeshistorie og mer matnyttige
ting: Hafrsfjord, domkirke, Kie lland, Garborg, milelange strender, hermetikk, landbruk, fiske,
sjøfart, industri, olje….. Jæren er
et sydende område som også fra
tid til annen markerer seg på
bridgekartet.
Den absolutte gullalderen for rogalandsspillerne var utvilsomt
rundt 1960 pluss/minus noen år.
La oss få en stemningsrapport fra
en datidig journalist i oppdrag på
Hotell:
For en utenforstående som uforvarende dumper inn i spisesalen
kan det som foregår der et øyeblikk fortone seg som en spiritistisk seanse. Innerst inne i den store salen seks mennesker
alvorlig konsentrert, bøyd over bordet oppe på podiet, illuminert av en sterk lyskaster. Ellers er det stummende
mørkt, og tre hundre mennesker følger i åndeløs stillhet det
som foregår der oppe, bare til venstre blinker det mystisk
på en tavle gjennom sigarettrøyken, etter hvert som en
mystisk damestemme lyder noe uklart gjennom en dempet
høyttaler, som om det hun tolker og blinker i grønt og gult
og rødt er åndenes meldinger fra det hinsidige.

Forventningene er skrudd opp mot de store høyder lenge før
duellene begynner. Her skal våre beste møte italienerne Eugenio Chiaradia (professor i litteratur og filosofi), Giancarlo
Manca, Guillemo Siniscalco, Mimmo D’Alelio, Giorgio
Belladonna og Pietro Forquet, verdens- og europamestre
langt over 10 ganger sammenlagt, de kommer til Stavanger
etter å ha slått det norske landslaget med snaue 20 poeng,
men er ikke uslåelige, alt kan hende. Mot disse stiller Jan
Roth, Christian «Kissa» Mathiesen, Erik Høie og Louis AnMeldinger er det riktignok – men bridge, og mediene på dré Strøm, som riktignok har vært representert i både nasjopodiet er medlemmer av Italias beste bridge-landslag, i inn- nale og internasjonale turneringer med heder.
bitt dyst mot – i all beskjedenhet – Rogalands beste, tavlen
til venstre er den sinnrikt utarbeidede bridge-ramaen som Men allerede italienernes rulleblad vil være nok til å ta moitalienerne har spekulert ut og som gjør at et ubegrenset tet fra vanlige hjemlige amatører, og synet av de sydlandske
publikum kan sitte i salen og følge spillets gang mens tidli- gjestene der de slentrer inn med smilende seiersvisse ansikgere høyst 12-15 nysgjerrige kunne få plass rundt turne- ter, hver med en haug med sigarettpakker i hendene, vil gjøringsbordet. Og de 300 i salen – ja, de er nesten uten unn- re det klart at her kommer de store gutta, her har vi ikke noe
takelse lokale bridge-entusiaster, som følger spillet nesten å gjøre.
uten å våge å puste – ja, stillheten er en betingelse, forkynner oppslagene, og den knuger slik at en ønsker at kelnerne Men våre gutter eier ikke nerver.
som balanserer overfylte brett med pjolter, øl og cola skal
snuble i mørket og lage rabalder, mon beherskelsen og still- -«Vi kan såmenn godt komme til å slå dem», sier Louis Anheten ville bli brutt, mon italienske eder og norske forban- dré Strøm før matchen begynner, «selv om vi ikke regner
nelser ville svevd mellom bordene?
med det. Men vi skal i alle fall gå ned med flagget til
topps!»
Men arrangementet løper knirkefritt, og kvelden blir sikkert Og straks lysene blir slukket i spisesalen, slutter klirringen
flott propaganda for bridge. Hvem kan sitte her midt oppi av glass og kopper, 300 tilskuere får spenning for alle pengall entusiasmen og forbli uinteressert.
ene fra kl 18 til 24.

4

Noen slemmer fra Italiakampen.
Øst gir, Ø/V i sonen:

toeren i trumf (Vest følger med tieren). Så er det din tur….

865
94
10 5 3
QJ753
3
AK82
KQ982
A 10 9

Én mulighet er å spille på reverse
dummy, og stjele 3 spar på hånd,
men det vil ikke være nok overganger til dette uten å ta hjerterfinessen (i tillegg må kløveren sitte
2-2, eller single kløver må sitte
sammen med konge, dame i ruter).
Kissa ville unngå den finessen, og
la opp til skvis. Han stakk tru mfen
på bordet, og spilte ruter tre til håndens knekt!!! Belladonna kom inn
på kongen og fortsatte trumfspillet.
Kissa trumfet nå frem og tilbake i
spar og ruter, og kom fram til denne sluttposisjonen:

J742
Q J 10 5 2
A
642
A K Q 10 9
76
J764
K8

Ved det ene bordet gikk meldingene:
D’Alelio
dobl
4 hj

E Høie
G Belladonna
pass
pass
2hj
pass rundt

L A Strøm
1sp
2sp

Christian ”Kissa” Mathiesen
9
KJ8
K

Louis André spilte ut spar konge, og Belladonna fikk
sine 12 stikk.
Chr Mathiesen
dobl
4 NT
6 hj

G Siniscalco
pass
pass
pass rundt

J Roth
pass
3 hj!
5 ru

K
Q 10 3
Q
-

E Chiaradia
1sp
3sp
pass

6543
8
A97
9
J

Etter sparesset ut føk 12 stikk hjem her også. Vi har stor
sympati for Jan Roths 3 hjertermelding som førte til den
gode slemmen.
Ruter ni ble nå stukket med trumf konge, og Belladonna forsøkte
seg med litt lureri når han undertrumfet!!
I neste spill briljerte Chr «Kissa» Mathiesen.. Hvordan Kissa fortsatte ufortrødent med hjerter til esset, og på trumfesset
legger du opp spillet:
måtte Vest legge hjerter ti for at ikke bordets sparnier skulle bli
godspilt. Dermed ble det en show-up-skvis, ettersom hjerterdamen
Øst gir, Ø/V i sonen:
kom på når Kissa trakk hjerter mot bordet.
9876
Selv om hjerterfinessen går, var spillet lagt fint opp, og det er nesKJ8
ten synd at Vest ikke hadde både damen og knekten i hjerter. Da
J2
ville Kissa fremdeles ha klart seg.
KQ53
Ved det andre bordet nøyde italienerne seg med 3 kl, slik at det ble
norsk gevinst.
(Gjenfortalt av Reinert Amundsen)
10
A97
A973
AJ974
Meldingene har gått :
Øst
G Belladonna
pass
pass
pass
pass rundt

Syd
J Roth
1 ru
2sp
3 kl

Vest
D’Alelio
1sp
pass
pass

Nord
Kissa
2 kl
2 NT
5 kl

Husk! Sjekk ut GoToBridge.
Kan prøves ut ved inngangsdøra!

Belladonna (Øst) starter med spardamen, og svinger til
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Krokodillen i nr 13.
Rundenr 4

Spillnr 13(13)

752
JT4
AT73
985
AQJT3
KQ98
A72
94
43
K964
653
K85
KJ2

8
QJ62
AQT76

Primen (Øst) og Elles (Vest) (Frode Fyllingen og Olav Ellestad fra Bergen) meldte seg lett opp i 3 NT mot Vibeke
Knudsen (Nord) og Henrik Livgård (Syd) fra Askim BK. Etter
hjerter ut som Frode slapp til handa, spilte han spar til finesse
som holdt. Så fulgte kløver til ti og knekt med ny hjerter fra
Henrik.
Så la Frode spar ess og ny spar og Henrik var inne igjen og
fortsatte med sin siste hjerter. Frode gjorde rett da han ikke lot
seg friste til å slippe denne da den satt 3-3. Etter nå å ha tatt
spar og hjerterstikkene fikk Henrik problem med hva han skulle kaste. Han valgte å single ruter konge, og holdt kongen dobbel i kløver. Frode så nå muligheten til 10 stikk med esset
single og kongen dobbel i kløver, eller at Vibeke i Nord ikke
er oppmerksom og går opp med ruter ess som feller makkers

Vibeke Knudsen (til høyre) og Henrik Livgård (til venstre)
fra Askim BK

konge.
Men Vibeke lot seg ikke lure, gikk opp på esset og felte Frode
single dame og makkers konge. Deretter kunne Vibeke innkassere de fire siste stikkene og beten med gullkortet ruter 7. Olav fortalte med godt humør hva dette egentlig kunne innebære.
Roy Inge Urheim

Gir du dem lillefingeren…
Rundenr 1
Spillnr 3(3)

A87
842
QJ973
64
JT543
7
T82
AK98

KQ9
AT53
AK6
Q73
62
KQJ96
54
JT52

Allerede i første runde viste Ronny Jørstad at han er på
alerten.
Meldingene gikk:
Syd
Vest
2 hj (hj + minor) pass
3 sp (krav)
pass

Nord
pass
4 sp

Øst
2 NT
pass rundt

Jon Wefald kan trygt gi makker Ronny (til venstre) lillefingeren

Nord spilte ut kløver seks som trakk liten, tieren og esset. Liten spar fulgte til kongen, og Ronny fortsatte med
ny trumf.
Da satte Ronny seg godt til rette i førersetet:
Hjerter ess fulgt av hjerter til stjeling. Ruter til esset, og
ny hjerter til stjeling. Kløver til damen og bordets siste
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hjerter ble trumfet med håndens siste trumf. Deretter ble
bordet spilt inn i ruter, og Nords siste trumf ble tatt ut.
Syd var markert med fire korts kløver, og avslutningsvis
fulgte nå kløver til nieren, og 12 stikk var i havn. Dette
var Ronny alene om, og høstet +11 på spillet.
Reinert Amundsen

Tør du stole på han ”Lavrans”
I skrivende stund leder Ingeborg og Alf Andersen butleren (etter
4 kamper) og NM-bridge ville vite hvorfor. Et lite eksempel på
mot fikk vi på følgende spill:

N
N/S
DT53
D9762
D3
kn2
E
Kn84
Kkn9872
D94

kn82
K3
ET3
K8653

Ingeborg i ferd med å underspille

K9764
ET5
64
ET7
Nord/syd brukte de nå så etter hvert moderne! tofarge/to-åpninger
og åpnet med to hjerter. Etter pass hos Alf i vest sperret!! syd videre med 3hj! Noe ingen andre hadde innvendinger mot. Alf spilte ut en liten kløver som etter 7-eren i bordet, Ingeborg noe uheldig la nieren på, og spillefører fikk lykkelig for knekten. Lykken
ble imidlertid kortvarig da nord forsatte med liten hjerter til tieren
og Ingeborgs knekt. For hun kunne nå legge ned sparesset og pent
fortsette med ruter 9. På indre østlandet har man jo omdøpt lavinthal til Lavrans, så etter damen i bordet og esset hos Alf, viste
han at også han kjente Lavrans og spilte spar knekt tilbake til stjeling. Ingeborg viste nok en gang at hun har lest Kristin Lavransdatter og underspilte nå konge, knekt i ruter til Alfs tier, fikk en
ny sparstjeling og kunne fornøyd notere to sonebeter for sin gode
kjennskap til litteraturen og for god tillitt til makker og ektemann.

Paul Bang

Arnstein Augdal - Arnstein Daling fra Norske
Skog BK/Inderøy BK ledet veteranturneringa
en stund

Middags-serveringa vil foregå her. Dagens varmrett koster kr
79,-

Matservering / Kiosk

Lørdag: Biff Stroganoff

Nedre plan

Det er tre utsalgsteder i hallen:

tilbyr: rundstykker med diverse pålegg, kaffi, brus, sjokolade,
sigaretter.

2 på øvre plan, samt 1 på nedre.

Hovedkiosken

Det vil etter middag tilbys kringle/kake på ”Den blå øya” og
”Nedre plan”.

på øvre plan tilbyr:
Pizza, pølser, is, brus, kaffi, sigaretter, sjokolade.

”Den blå øya”
på øvre plan tilbyr:
påsmurt mat, lunsjtallerken (enkelte dager), brus kaffi.
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