
Det er gledelig å se hvor stor interessen er 
for årets bridgefestival.  

Det syder og koker i spillelokalet, og videre 
utover kveldene i sosialt lag i Stavanger 
som er kledd til sommerfest. 

En påminnelse: 

Kriterier for kåring av årets 
Bridgedronning/-konge: 

 

3 norgesmesterskap teller: Par-åpen vektes 
med 1, lag-åpen vektes med 1,5, Monrad-
par med 2, Mix-par med 2,5, og de andre 
med 5. 

Laveste tall vinner. 

Akkurat  nå ! 

Hvem e r  de t t e ? 

Svare t  på  konku r-
r a n s e n  k o m m e r  i  
m o r g e n 

I  de t te  nummeret :  

Spilleprgrammet 3 

Postkassen 4 

Diverse spill  4 

Nok en slemsving -  
gamle dager 
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Kryssord  7 

NM-Bridge 2001NM-Bridge 2001

Redaktører: 
Reinert Amundsen 
Paul Bang 

Dag      Dato  Start  Slutt Turnering                                       Ant. spill 

Mandag      30/7        10:00    14:00    NM Lag, 3. sesjon                                                       28 

Mandag      30/7        10:00    13:30    Sideturnering 6 M                                                       27 

Mandag      30/7        16:00    20:30    NM Lag, Semifinale                                                    32 

Mandag      30/7        16:00    20:00    Board-a-match, 1. sesjon                                            28 

Mandag      30/7        16:00    19:30    Sideturnering 7 M                                                       27 

Tirsdag       31/7        10:00     14:30    NM Lag, Finale                                                           32 

Tirsdag       31/7        10:00     14:00    Board-a-match, 2. sesjon                                            28 

Tirsdag       31/7        10:00     13:30    Sideturnering 8 T                                                        27 

Tirsdag       31/7        16:00     20:30    NM Mix, 1. sesjon                                                       34 

Tirsdag       31/7        16:00     20:50    NM monrad/Kval. NM Par, 1. sesjon                           36 

Tirsdag       31/7        16:00     19:30    Sideturnering 9 T                                                        27 

Onsdag       1/8          09:00     13:00    NM Mix, 2. sesjon                                                       30 

Onsdag       1/8          09:00     13:00    NM monrad/Kval. NM Par, 2. sesjon                    32 

Onsdag       1/8          09:00     12:30    Sideturnering 10 O                                                     27 

Onsdag       1/8          14:00     18:00    NM Mix, 3. sesjon                                                       30 

Onsdag       1/8          14:00     18:00    NM monrad/Kval. NM Par, 3. sesjon                           32 

Onsdag       1/8          14:00     17:30    Sideturnering 11 O                                                     27 

Spilleprogrammet de neste dagene: 

En glad norgesmester for veteran - Arne 
Malm Wangberg 
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Lykke til med videre spill! Vi ses kanskje til helga? 
Hilsen tante og Trond 
 

Fra: Lars-Ove Solheim [mailto:lars-ovesolheim@priv.
totalnett.no] 
Sendt: 29. juli 2001 13:57  
Emne: svigermorsdrøm... 

ja dokker gjør de jo ikkje så værst.... e nu innom å ser både 
titt og ofte.dokker får fortsette.håpe dokker har det topp! 

stor klem fra elisabeth 

  

Fra: Lars-Ove Solheim [mailto:lars-ovesolheim@priv.
totalnett.no] 
Sendt: 29. juli 2001 15:02  
Emne: STÅ PÅ  

PAR NR 27 i åpningsturneringen 

Hei Lars-Espen 

Vi følger med runde for runde. Stå på :-)))) 

Berit og Lars-ove 

Fra: Lars-Ove Solheim  
Sendt: 29. juli 2001 19:09 
Emne: Til bord nr 34 i runde 7 
 
Lag Andenes/Berlevåg og Svigermors drøm  
Hei Ragnhild, Harald, Gunn, Torbjørn og Lars.Espen  
Stå på. Vi følger med dere runde for runde.  
Gleder oss til å se dere igjen.  
Berit og Lars-Ove 

 

 Første kamp NM-lag, spill 7 
                                843           
                                K93           
                                65             
                                AQ872      
                   QJ76                    K952 
                   J5                         T642 
                   J872                     QT94 
                   JT6                       5 
                                AT            
                                AQ87        
                                AK3          
                                K943         

 
De fleste havnet i 3 NT på disse kortene, men Leif Heskje og 
Gunnar Hallberg så lenger enn som så. Slik gikk meldingene: 
 

Syd                              Nord 
2 ru                               2 hj 
2 NT                            3 kl 
3 hj                              4 kl (naturlig) 
4 ru (cuebid)              4 sp! (cuebid, vil ikke ha spar ut) 
5 kl                              6 kl 
pass 

Postkassen: 
 
Til: post@bridge.solve -it.no  
 
Fra: geir.gisnas@monet.no 
[mailto:geir.gisnas@monet.no] 
Sendt: 29. juli 2001 01:56 
Emne: Sverre Selfors  
 
Sverre Selfors 
 
Kontakt Geir Gisnås 

416 38 538 
 
PS! Det gjelder IKKE Idiot-prisen 2001! 
 
 
Fra: Knut Kjærnsrød [mailto:knut@baglervik.net] 
Sendt: 29. juli 2001 09:54 
Emne: gratulasjon 
 
Til Kåre Aasen  
 
Hei, Kåre ! 
 
Philemon på pallen - gratulerer med bronsen! 
Hils og gratuler makker 
 
Knut K 
 
Fra: Ingrid Guldvik [mailto:ig@ostforsk.no] 
Sendt: 29. juli 2001 11:18 
Emne: Morten Guldvik, junior-NM 
 
Hei på deg, Morten 
Håper bridge-livet i Stavanger er bra og at dere er tilfreds med 
spillet. Byen er fin, så du må ta deg en tur på strøget i vågen. 

 
Spar kom heller ikke ut, men det betydde ingen ting. 12 
stikk og mange, deilige IMP. 
 

Eli Solheim 

Motto: Meld de slemmene som står! 

Gunnar Hallberg er fornøyd med slemmen 

4 



 

Masterminds   
(Jon Sveindal) 

 
Mestere tenker ofte likt. Nå ble det ikke mesterskap i mixen på 
verken Alf E. Andersen eller Tor Helness, men begge vant 
sine 3 grandkontrakter etter samme spilleføring, og samme 
resonnement.  
 
                V/Alle  
                                                E93 
                                                EDKn10 
                                                EKKn 2 
                                                E5 
                652                                                         DKn104 
                8643                                                       K5 
                1098                                                       D654 
                KD8                                                       1063 
                                                K87 
                                                972 
                                                73 
                                                Kn9742 
 

Vest                 Nord                       Øst                          Syd 
P                      1 kl*                        p                              1 ru* 
P                      2 NT                       p                              3 NT 
p.r. 

 
Ekteparet Andersen melder presisjon (1 kløver minst 16 hp – 
1 ruter under 8), og Alf fikk spar dame ut fra øst. Han stakk 
med kongen med en gang - han ville ha en liten spar som fr i-
spillingskort! Så hjerter til tieren og kongen, og spar knekt fra 
øst. Spar ess tok stikk, og så fulgte tre ganger hjerter. Hva 
skal øst sake? En kløver går bra – men en til holder ikke. Da 
tar Alf og Tor for kløver ess, og spiller øst inn i spar. Øst må 
spille ruter fra damen, og spilleførerne får sine 9 stikk. I pra k-
sis saket østspillerne en ruter, og da var ess-konge og ny ruter 
den vinnende fortsettelsen. Pent tenkt – pent gjort! 

Godt håndverk   
(Jon Sveindal) 

 
Igjen er Ingeborg og Alf E. Andersen i toppen i mixsammen-
heng. Det har sine helt naturlige årsaker: De melder etter et 
system de begge er fortrolige med, presisjon, og verken i mo t-
spill etter som spilleførere legger de vekk mange stikk.  Se 
bare på motspillet fra nest siste kamp i mixmesterskapet. 
 
Ø/N-S 
                                                   E108 
                                                   D10653 
                                                   2 
                                                   DKn32 

4                                                             DKn752 
Kn98                                                          EK2 
DKn964                                    E105 
10865                                                         94 
                                   K963 
                                   74 
                                   K873 
                                   EK7 
 

Alf                             Syd                           Ingeborg                 Nord 
1 sp                          p                               p                               2 hj 
p                               2 NT                        p.r. 
 
Utspill: Ruter dame  
 
Hvis Alf stikker med esset, kan syd lasjere neste ruter og så i 
ro og mak godspille det åttende stikket i spar.                Men Alf 
holdt forbindelsene åpne ved å legge tieren! Syd innså at fien-
den hadde beten å hente hvis hun brukte kongen, og la pent 
liten. Og spiller vest ny ruter, vinner syd kontrakten. Men  Ing-
eborg skjønte hvordan det lå an og vred sin single spar som 
dro med seg knekten og kongen. Nå godspilte syd sitt syvende 
stikk i spar, og fikk spar i retur. Dermed ble aldri mer enn 7 
svarte stikk for syd – og en bet.  

De små ting! 
(Paul Bang) 

 
Ø/ØV 
                                                9xx 
                                                EKknx 
                                                Kxx 
                                                108x 
                Kxx                                                        Exx 
                9x                                                            10xxxx 
                Dxx                                                        Exxx 
                Dkn98x                                                  K 
                                                Dkn105 
                                                D8 
                                                kn10x 
                                                Exxx 
 

Vest             Nord                       Øst                          Syd 
-                    -                               1hj                          1 sp 
P                   2 sp                         p                              p 
P                    

 
Åpent NM Lag er godt i gang og med bare 7 spill i kampen er 
alle impene virksomme. På spill 22 ble det en kamp om å få 
scoren og derved noen  verdifulle imp. Øst hadde kanskje lest 
Culbertsons gamle tese om at to og et halvt honnørsstikk er 
nok og lanserte sin anemiske hjerterfarge selv om dette var i 
ugunstig sone. En optimistisk syd skottet på  damene sine og  
på høyeste farge som ble lansert. Vest hadde til 1NT og nord 
til 2 spar, som ingen kunne kjempe mer mot. Hjerter 9 kom ut 
og fikk løpe til damen, etterfulgt av spar knekt som gikk rundt 
til esset. Kløver konge ble dukket rundt, og mer hjerter gikk til 
bordets knekt. Liten spar fikk gå til damen og kongen, hvorpå 
vest nå prøvde kløver dame. Øst, som jo ”vet” at syd har fem 
spar kunne ikke se noe fordeler med å stjel en kløvertaper hos 
syd med ”eneste” uteværende trumf, så han kaste en hjerter i 
stedet og håpet beten skulle være i ruter. Takk og bukk for 
små-scoren sa syd og tok ut trumfen med liten til nieren, etter  
hjerterstikkene var det bare å gi bort to ruterstikk for å notere 
110 inn og 3 imp inn i stedet for 5o ut og 2 til motparten. Alle 
monner drar! 
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Nok en slemsving mot Italia. 

Denne gang har vi forflyttet oss til EM i Estoril i 
Portugal i 1971. Italia hadde omtrent mesterska-
pet i lomma da de møtte Norge i 18. runde. Nor-
ge hadde opparbeidet seg en ledelse på 15-0 etter 
fire spill når denne hånden dukket opp: 
 
Nord gir, N/S i sonen 
 
                                         A K 8 5 
                                         - 
                                         A K 6 5 
                                         Q J 7 5 3 
J 10 9 4                                                                         6 3 2 
A J 9 7 6                                  ?                                  K 10 8 2 
8                                               N                                 Q 7 3 
K 8 2                                        ?                                  10 6 4 
                                         Q 7 
                                         Q 5 4 3 
                                         J 10 9 4 2 
                                         A 9 
 
Med Belladonna – Mondolfo som Nord-Syd og 
Nordby – Pedersen som Øst-Vest, gikk melding-
ene: 
 
N             Ø             S              V 
2?           pass         2 NT       pass 

3 ?          pass         4?           pass 

4?           pass         5?           pass 

6?           pass rundt. 
 
Nords meldinger er kortfargemeldinger 
(Marmic). Øst spilte ut hjerter to som 
makker la esset på. Belleadonna trum-
fet, og trakk kløver dame. Vest kom 
inn på kongen, og måtte siden få stikk 

for ruter dame. 
 
Med Høie – Strøm som Nord-Syd gikk meldingene: 
 
N             Ø             S              V 
1?           pass         1?           1?  

2?           3?           3 NT       pass 

4?           pass         5?           pass 

6?           pass rundt 
 
Vest spilte ut hjerteresset som ble trumfet hos blinde-
mannen. Utspillet viser at Vest ikke har hjerter konge 
hvis det er ærlig. Ettersom Vest hadde våget seg inn 
med hjertermeldingene, valgte Louis André Strøm å 
plasere ham med kløverkongen. I stedet for å ta klø-
verfinessen ble fortsettelsen: spar til damen, spar til 
esset. Vest kastet knekten, men det ble betraktet som 
et skremmeskudd. Spar konge ble spilt til avkast for 
kløver ni. Kløver til esset fulgt av kryss-stjelinger 
levnet bare stikk for ruter dame til motparten. Spillet 
ga en samlet gevinst på 1470 = 16 poeng.  

(Gjenfortalt av Reinert Amundsen) 
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Erik Høye (med sløyfe) og Louis Andé 
Strøm (med ryggen til) mot et italiensk par 
i EM-59 

Kryssord 
 
For de mest tålmodige, har Eli og Eva laget en kryssord til avreaksjon mellom slagene. Løsningen vil komme i lørdagsbulletinen. 
 

Mandag 30. Juli starter spillingen kl 10 presis!!! 



 

 
Replikk til rett tid 
En Veteranmester bekjenner!  

Av Olav Hjerkinn 

 
Når du i Monradturneringen er så ”uheldig” å bli plas-
sert ved bord 1 for tidlig, så blir det en lidelse å se kun 
gode spillere sige oppover rekkene mot deg. Spesielt 
når de fleste har 40-50 års erfaring i å dra kort. For 
utenforstående syntes vel innspurten i NM-veteran 
udramatisk. På tavlen vistes det en ledelse på opptil 
100 poeng til neste par. Men for makker og meg for-
tonte tilværelsen seg annerledes. Vi er begge kjent for 
en iboende stahet som er god å ha når vi gjerne vil 
klamre oss fast til bord 1 N-S, men lørdag ettermiddag 
med noe rusk i maskineriet virket som et evigvarende 
korstog. Rastløsheten tiltok, og skjebnen ville det slik 
at to runder før slutt fikk vi en feil informasjon som 
viste at vi kun ledet med 16 poeng. Og vi hadde begge 
lenge sett bridgens vidunderbarn, Mossekråke, ”enfant 
terrible” osv. nærme seg. Med skrekk og gru angående 
tidligere resultater mot Roy og Svein-Harald Riisnæs, 
begynte beina og skjelve under bordet, heldigvis uten 
grunn. Forbindelsen Moss – Horten var i ulage og 
nærmest ”grunnstøtte” ved bordet. Pluss 64,3 var me-
get velvillig. 
 
Roen kom tilbake og siste motstanderne var gamle 
kjente fra 1. divisjon tidlig på 80- tallet. Øystein Ler-
fald og Einar Asbjørn Brenne, som vi også husket som 
et av de første parene som ble juniormestre, hadde 
pusset støvet av makkerparskunster. Et spill i siste 
kamp i 1. divisjon den gangen fòr gjennom hodet mitt. 
Der hadde Martin Moxnes, en av trøndernes mange 
markante bridgepersonligheter, vært så vill i motspillet 
i en 2 ruter doblet i sonen at denne gikk hjem i stedet 
for 500 ut. De tapte nedrykkingsstriden på en marginal 
kvotient. Men det var lenge, lenge siden det. 
Nybakte mestere hedres med referat av skviser og intrikate mo t-
spill. Her kommer derimot et par spill som gjerne kan brukes som 
skrekk og advarsel på nybegynnerkurs. Spesielt når store ting står 
på spill. 
 
                                          
                                         QJ73     
                                         AJ43     
                                         A63       
                                         T2         
                      KT2                        9865 
                      8                             KQ75 
                      42                           QJT9 
                      KJ97643                8 
                                         A4         
                                         T962     
                                         K875    
                                         AQ5      
 

Meldingsforløp: (N/alle?) 
N                             V                             S                              Ø              
1hj                          P                              2kl(1)                     3kl ! 
P                              P                              3NT(2)   4kl!!(3) 
P                              P                              4NT(4)   P 
P                              X                             P                              P rundt 
 

1)    Toronto ber om beskrivelse av styrken 
2)    Vært der før og er hjemmevant 
3)    Krigens krav 
4)    Harakiri 
                                         

Makkers pass over 3 kløver burde vært advarsel nok, men mitt 
lynne er til alle mine tidligere makkere å plassere meg i håpløse 
3 grander. Ikke vet jeg om bridgekjempen i øst hadde sett for 
mye på den prisbelønte Lottoreklamen om Verdalingen, eller 
startet Olsokfeiringen en dag for tidlig, for nå minte det mer 
om Slaget på Stiklestad enn bridge. Og min hjerneblødning av 
4NT var vel for å dele skjebne med min kongelige navnebror 
fra samme sted. 
Landslagskapteinen syns nok var nok og fikk statuert et eksem-
pel. Riktig nok fikk jeg løst sparen, men det var det eneste rik-
tige fra min side i det spillet. 500 ut. 
I det neste spillet  
 
                                       K7532              
                                       QJ           
                                       K983      
                                       73            
                      Q6                           AT984 
                      AK9843                 765 
                      65                            AT 
                      KT6                        J54 
                                       J               
                                       T2           
                                       QJ742     
                                       AQ982   
 
 
fikk jeg som Syd øvd meg på den moderne 2NT- åpningen, noe 
som vistnok er fiffig nå når Multi er allemannseie.  
 Makker var med til 4 ruter over Østs 3 hjerter. Når han trodde 
på stamp i 5 ruter neste gang han skulle melde over 4 hjerter, så 
var det på ny 500 og notere. 
     Nå kom det kontant fra den erfarne mester i Øst: ”Nå hell 
dok i kortan og spæll hem seier’n!” Som sagt så gjort. Slike ord 
fra en motpart varmer. Dessverre er en slik holdning ofte 
mangelvare i vår edle sport. 
Olav Hjerkinn 


