
På bridgefestivalens fjerde dag har 
vi virkelig fått utløst noen bomber. 
Åpent NM-lag hadde hele 70 lag på 
startstreken, og da innledningsrun-
dene var unnagjort, kunne selv en 
lottomillionær vært stolt hvis han 
hadde klart å gjette de fire lagene 
som gjenstod. Eneste forhåndtipse-
de laget var Topbridge med Stein 
Willy Andreassen, Finn Brandsnes, 
Harald Nordby, Tormod Røren, Ha-
rald Skjæran og innkalt fra Afrika 
Leif Erik Stabell. De andre var ve-
teranene fra Stavanger Svein Hj 
Andreassen, Per Finvold og Lars 
David Auestad. Til sammen er disse 
tre herrene 210 år!!!!! Med seg som 
reserve hadde de fått Nils-Otto Eli-
assen, da den franske Go To-
bridgesponsoren og spilleren ute-
ble. De andre to lagene var Rusk og 
Rask med spillerene Thor Holm, 
Hans Melby, Lisbet Aulid Eide og 
Tina Ovenstad, og Skien med Tore 
Simonsen, Trygve Lisland Sverre 
Pallesen og Arild Årmot. Topbridge 
møtte Go To-bridge, noe som kun-
ne oppfattes som en moralsk finale 
da alle disse gamlingene er vel me-
riterte. 
 
Okke som, som de sier på sørvest-
landet. Gamlingene tuktet Top-
bridge, og damene fra Hamar viste 

at ”Rusket og Rasket” ikke var så ruskete, 
så i morgen går finalen i Åpent NM-lag 
mellom, ja nettopp, et knippe med 
”oldtimers” og et frimodig mixlag fra indre 
østlandet. NM-bridge bøyer seg i støvet og 
gratulerer!! 
 
Ellers hadde vi i ettermiddag to sideturne-
ringer med til sammen 55 bord!! Noen bed-
re? Det er vel norsk rekord i en turnering 
som det ikke er forhåndspåmelding på! 
Interessen er med andre ord upåklagelig og 
ennå er vi ikke kommet halvveis! 
 
Båtturen kolliderer med fotballkamp på Sta-
vanger Stadion. Men NM-bridge appellerer 
til det sosiale. Det er ikke så mange anled-
ninger en har til å smake på salt sjø og tref-
fe gamle og nye kjente. Velg båttur folkens! 
 
I morgen starter den for mange viktigste 
turneringen, nemlig kvaliken til NM-par. 
Mange håpefulle gamle og nye parkombi-
nasjoner drømmer om heder og ære ved å få 
delta i parfinalen seinere i uken. Men det 
kan bli et slit! 
Lykke til kl 1600 i morgen! 

Akkurat  nå ! 

NM-Bridge 2001NM-Bridge 2001
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Postkassen: 
 

Fra: Lars-Ove Solheim 
[mailto:lars-
ovesolheim@priv.
totalnett.no] 
Sendt: 30. juli 2001 
13:09  
Emne: Turid`s liga 

Bord nr 34 i runde 12. Tu-
rid`s Liga 

  

Hei Turid, Lena, Berit Anna og Birgit  

 Vi har fulgt med dere hele tiden. Det går bedre 
nå :-)) 

Håper dere har det topp, vi sess i kveld. 

 Hilsen Berit og Lars-ove 

  
Fra: Håkon Kippe [mailto:hakonki@stud.ntnu.no] 
Sendt: 30. juli 2001 15:34 
Til: redaksjon@bridge.solve-it.no 
Emne: Spill 77 fra åpent NM lag 

Hei! 

Se på spill 77 fra åpent NM lag:  

                       72             
Spillnr 77(77)    AQT9654   
                       T4            
                        J4            
AQ85                              KJT9 
J832                                -  
K876                              J532 
2                                    AKT86 
                       643           
                       K7            
                       AQ9         
                       Q9753       

Nord giver, NS i sonen  

Nord     Øst          Syd       Vest 

2hj        x              p           3sp 

p           4sp          p rundt  

 Det ser helt dødt ut med spar i utspill, men... 

Stikker utspillet med damen på hånden. hjerter til stjeling, 
kløver ess, kløver til stjeling med spar 5, hjerter til stje-
ling, spar som stikkes over på hånden, spar 8 tar ut siste 
trumfen, og enten du kaster kløver eller ruter fra bordet 
blir syd nødt til å gi deg kontrakten når du spiller ruter 
konge fra hånden. Denne spilleføringen ser jo veldig 
"double dummy" ut, men er det ikke mulig å få den til i 
praksis? 

Syd er markert med E eller K i hjerter siden nord ikke 
spilte ut en av dem. Når syd så ikke støttet til 3hj har han 
sannsynligvis bare dobbelton. Siden nord spilte ut trumf, 
kan vi anta at han ikke har singelton i noen av minorfarge-
ne, så da er han markert med fordeling 1-7-(3-2) eller 2-7-
2-2; det siste mest sannsynlig. Hvis resonnementet 
så langt stemmer så er vel "double dummy"-spilleplanen 
eneste sjanse; ihvertfall den beste. Nå trenger du bare at 
syd har ED i ruter, slettes ikke umulig etter en svake 2-
åpning i nord. 

 Var det noen som spilte slik? (Regner med at de aller 
fleste som fikk 10 stikk fikk noe annet enn spar ut) 

Mvh. Håkon 

 Fra: Lars-Ove Solheim [mailto:lars-ovesolheim@priv.totalnett.
no] 
Sendt: 30. juli 2001 18:13 
Emne: svigermorsdrøm....  

ja ja det gikk nu ikkje heilt bra men dokker har de vel gøy... det går 
vel bedre nu når dokker har fått spilt litt.dokker får ta rotta på dem 
heile gjengen.æ heie på dokker! 

hilse også tell berit ,lars ove og hans arne lykke tell 

ps,pappa du kan bedre en det du har gjordt tell nu! :))))  

 stor klem fra elisabeth... 

 

 
 
 
Hvorfor maser de alltid om denne båt-
turen, her kan vi jo ture frem som vi 
bare vil! 



 
Rundenr 8                   Q763           
Spillnr 52(52)               K9532          
                                    T95              
                                    A                  
                      KJ95                         A42 
                      JT74                         AQ8 
                      -                                Q63 
                      T8543                       KQJ6 
                                    T8                
                                    6                  
                                    AKJ8742      
                                    972              
 
Vest gir, og ingen er i sonen: 
 
Nord     Øst       Syd      Vest 
I Erga   Jan Lutro          G Hallberg        Roy I Urheim 
-           -           -           2 ru1 
pass      3 kl2     4 ru      pass 
pass      4 hj!!    pass      pass 
dobl      pass rundt 
 

1)   Ekrens 
2)   Krav 

 
At ”big man” Lutro har stor tro på seg selv som spillefø-
rer, vises tydelig i meldingsforløpet. At denne troen er 

Familien Eides yngste. 
Rundenr 5 
Spillnr 17(17)          
                            QJ976   
                            75         
                            QJ7      
                            T97       
                 KT                  5432 
                 QJ92              AK3 
                 K6542             T9 
                 AK                  Q865 
                            A8        
                            T864     
                            A83      
                            J432     

 
I Kløvertreffen finner vi de to yngste i 
bridgefamilien Eide; Harald på 9 og Mats på 
11.Mot Maiken Skaaren og Kjetil Håland 
fikk Harald vist at han kunsten å finne det 
drepende utspillet. Kjetil var kommet i 3NT, 
etter dette meldingsforløpet: 
 

1NT – 2kl 
2hj   -  3NT 

velbegrunnet, får vi bevis for her. 
Ruter ess kom ut og ble stjålet i bordet. Kløver tre 
gikk til esset, damen og liten. Trumfvrien ble vunnet 
med hjerter 8. Så fulgte ruter til stjeling, spar til esset 
og ruter til stjeling. 
Kløver fra bordet ble røffet og kongen avblokert. Posi-
sjonen er nå: 
 
                                     Q76             
                                     K95             
                                     -                  
                                     -                  
                      KJ9                            42 
                      -                                 AQ 
                      -                                 - 
                      T85                            J 
                                     T                 
                                     -                  
                                     J874            
                                     9                  
 
Det var nå likegyldig hva Nord spilte tilbake, men for 
estetikken sin skyld, spilte han spar til knekten. Ny 
kløver ble stjålet og knekten avblokert. Nok en gang 
spilte Nord spar opp i kutten og spar ni tok neste stikk. 
Øst måtte få de to siste stikkene med esset og damen i 
hjerter. 

Frode Fyllingen 

 
Harald fant spar ut, og dermed var det bet i den kontrakten. 
Flott Harald, og lykke til videre begge to! 

Big man, Big play  

Familien Eides yngste. 

Mads (med caps) og Harald Eide (lyslugg) i aksjon 



 
Rundenr 12           KQ6    
Spillnr 80(80)        KQJT  
                             QT3    
                             T86     
                 85                  AT73 
                 A865             97 
                 74                  AK865 
                 AQ532           94 
                             J942    
                             432      
                             J92      
                             KJ7     

Nord     Øst       Syd      Vest 
Tor Bakke               Bjørg Høiberg         Frode Fyllingen      Lena 
Stai 
-           -           -           pass 
1 hj       2 ru      pass1     pass 
dobl2    pass      2 hj       pass 
pass      pass 
 

1)         kravpass 
2)         obligatorisk 

 
Øst spilte ut ruter konge og Nord la ruterdamen. Deret-
ter kom ruter ess og ruter til trumf hos Vest. Spar 8 gikk 
til Østs ess, og nå var det tid for å spille kløver ni. Liten 
i bordet ble stukket av damen i Vest. Så fulgte kløver 
ess og kløver til stjeling.  
Da sier Nord: ”Dere har snart 2 hjerter i kortene”. 
Ikke riktig ennå, men vi fikk da til slutt på hjerter ess. 
Da hadde vi faktisk 2 hj i korta likevel!  

Hvem var det som burde spilt kontrakten? 

Fra semifinalen i lag-NM mellom Go To Bridge og 
Topbridge: Nordby—Stabell mot nesten 150 års erfa-
ring (Lars David Auestad til venstre og Per Finnvold) 

 
Parallelt med Bridgefestivalen pågår det åpne nord-
amerikanske mesterskapet i Toronto. Norske Grøt-
heim – Aa spiller på et lag i Spingold som kom til se-
mifinalen. Lag Mavromichalis består ellers av fader 
Hacket i partnerskap med den sveitsiske sponsoren, 
samt hans tvillingsønner som er tredje par på laget. 
Justin og Jason var misfornøyd med sitt eget spill i 
kvartfinalen, men det var ingen grunn til engstelse. De 
norske lagkameratene storspilte mot det russiske paret 
Andrew Gromov – Aleksander Petrunin. Lag Mavro-
michalis vant sesjonen 57-20 og kampen 155-133. 
For å se hvor bra det norske paret spilte, kan du sette 
deg selv på Syds plass i dette spillet: 
 

Syd          K J 6 4 3 
Ø/V-sone    E K 9 3 
                D 9 
                7 4 
 
                E 10 9 
                D Kn 
                10 6 5 4 
                K D 9 3 

 
Vest         Nord        Øst           Syd 
Aa           Petrunin    Grøtheim  Gromov 
-              -              -              1 NT 
pass         2 hj          pass         2 sp 
pass         3 hj          pass         4 sp 
pass rundt 

 
Aa startet med spar to som gikk til Gromovs nier. Hvor-
dan legger du opp spillet?  
Gromov spilte ruter til nieren og Østs knekt. En kløver 
kom tilbake til kongen og esset. Aa cash’et ruteresset og 
spilte en tredje runde ruter, som bordet trumfet. 
Spillefører måtte ta resten. Hvis spar til tieren går greitt, 
og begge motspillerne følger, kan spillefører ta sparesset 
og forlange resten. Hvis Vest ikke har flere spar igjen, 
vil Gromov måtte gjette hvilken fordeling Øst har. 
Den faktiske sitsen, som alle tilskuerne og spillefører var 
uforberedt på, var denne: 
 
                K J 6 4 3 
                E K 9 3 
                D 9 
                7 4 

Hvordan 10 stikk blir til 9 



D 2                         8 7 5 
10 7 5 2                   8 6 4 
E 8 3                       K Kn 7 2 
E 8 6 2                    Kn 10 5 
                E 10 9 
                D Kn 
                10 6 5 4 
                K D 9 3 
 
Etter Aa’s trumfutspill er det vanskelig å kritisere Gro-
movs avgjørelse om å spille på spardamen hos Øst. Det 
er uvanlig at et utspill vinner prisen for årets motspill, 
men hvis så skulle være tilfelle, burde dette være kandi-
daten. 

 
Dette var ’deal of the day’ fra i gårsdagens bulletin 
’over there’. 
 
I semifinalen tapte Mavromichalis 146-125 mot lag Moss 
(Fred Chang, Kerry Smith- 
Jeff Schuett). I finalen I Spingold møter dette laget lag 
Jacobs, som betår av Ralph Katz samt fire representan-
ter fra det italienske laget som vant OL i Maastrichts Al-
fredo Versace-Lorenzo 
Lauria and Giorgio Duboin -Norberto Bocchi. 
Sakset fra bulletinen 

Ikke no’ fiksfaks fra ’Rusk og Rask’! 
 
Rundenr 8                   AQ98      
Spillnr 54(54)              Q84        
                                   943         
                                   972         
                      KJ75                   T2 
                      J963                   52 
                      Q2                      AT8765 
                      T84                     QJ3 
                                   643         
                                   AKT7      
                                   KJ           
                                   AK65      
 
Nord     Øst        Syd       Vest 
Thor Holm              Kopstad   Hans Melby             Hantveit 

-           2 ru       dobl      pass 
2 sp      pass      2 NT     pass 
3 NT     pass rundt 
 
2 ru var svak 2 ruteråpning. Ruter dame gikk til kongen. 
Hans spilte så 3 ganger hjerter der Øst kastet en ruter 
siste gang. Spar til damen, kløver til kongen og ruter 
knekt fulgte så til Østs ess. Øst tar sine fire ruterstikk og 
frir seg med kløver dame til esset. 
Vest er dermed skvist i hjerter og spar, og 9 stikk er 
gode 600 poeng inn i lag. 

Tina Ovenstad 
 

Nok nok en slemsving mot Italia. 

 
Igjen er scenarioet EM i Estoril i Portugal i 
1971. Norge ledet med 48 – 4 over Italia etter 
første halvrunde, og tilskuerne været en sensa-
sjon. Det forekom en del flere større svingspill, 
slik at stillingen var 72-30 til Norge når følgen-
de spill lå på bordet : 
 
Syd gir, alle  i sonen 
 
                                        Q 9 
                                        Q 10 7 6 3 2 
                                        K 10 7 6 
                                        6 
A K 10 8 6                                                                 4 2 
E 8                                      ?                                      K J 9 4 

5 2                                   ? S?                                A Q 9 

10 9 8 2                              ?                                      A K Q 7 
                                        J 7 5 3 
                                        5 
                                        J 8 4 3 
                                        K 5 4 3 

Messina – Bianchi meldte uten innmeldinger: 
Ø             V 
1 sp         2 kl 
3 kl          4 NT 
5 hj          5 NT 
6 ru          7 kl 

 

Fra oppgjøret den 22. August 1960 i Stavanger. 



Kontrakten kan ikke vinnes, men til alt overmål ble det 
hele 3 bet og +300 til Norge  
 
Med  
Ø             V 
1 sp         2 kl 
2 sp         4NT 
5 sp         6 NT 
 

Spar konge ble meldt av som ess. Syd spilte ut ruter tre, 
Nord la kongen og Erik Høie esset. To runder kløver av-
slørte den sitsen, men to runder spar økte motet. Syd fikk 
ett sparstikk, og fortsatte i ruter. I sluttspillet prøvde Mon-
dolfo på Syds plass å gi inntrykk av at han var skviset, 
men Høie lot seg ikke lure. Han avsluttet med å ta hjerter-
finessen. Til sammen ble det 1740 = 17 poeng på spillet 

(Gjenfortalt av Reinert Amundsen) 
 

HELGE O. SVELA (hos@rogalandsavis.no)  

Hvor finner du 50 000 kortstokker og over 
2500 kortspillere mellom 15 til 85 år? I Sta-
vanger Idrettshall, hvor det i disse dager 
arrangeres NM i bridge. 

Fredag begynte NM i bridge, et arrangement som vil gå 
til 4. august. I løpet av perioden vil mer enn 2500 
bridgespillere fra over hele Norge, samt gjester fra Eng-
land og Frankrike, ha tatt turen innom Idrettshallen.  

I Idrettshallen er håndballmål byttet ut med bord og sto-
ler, og ball med 50 000 kortstokker.  

– Dette er bridgefolkets landsskytterstevne, ler Rune 
Strøm, arrangør av NM og formann i Rogaland Bridge-
krets.  

Alle som kan løfte en kortstokk i Norges Bridgeforbund 
har funnet veien til Stavanger.  

I løpet av uken skal det kåres en norgesmester for vete-
raner, juniorer, lag, damer og mix. NM i bridge er en 
seriøs affære. Tellemaskiner deler ut identiske kortstok-
ker til alle som konkurrerer samtidig, og ti datamaski-
ner regner ut resultatene av spillene.  

Svein Hjalmar Andreassen fra Stavanger ble nordisk 
mester i bridge i 1966, og er to gangner norgesmester. 
Veteranen har også deltatt i EM og OL i bridge med 
makkeren Per Finnvold.  

Arrangementet i Idrettshallen har han bare lovord om.  

– De fortjener veldig mye ros for arrangementet og lo-
kalitetene, det er perfekte forhold, sier Andreassen.  

– Hva er viktigst, spillet eller det sosiale?  

– Det er konkurransen som er viktigst, selvfølgelig. Det er 
jo en idrett. Hvis du mister konsentrasjonen eller er for 
dårlig forberedet har du ikke sjanse. Men det sosiale er jo 
en bonus, sier Andreassen.  

– Det blir nok bridge som vinter-OL-øvelse fra 2006, tror 
Jan Aasen, president i Norsk Bridgeforbund.  

I OL i Salt Lake City skal bridge være oppvisningsgren.  

Sjansene for å hanke inn en OL-medalje i bridge i 2006 er 
absolutt til stede. Norge er helt i verdenstoppen i bridge.  

I de siste EM og VM har Norge vunnet flere medaljer, og 
Geir Helgemo regnes som en av verdens beste spillere.  

Men gjennomsnittsalderen blant deltakerne er høy.  

– Rekruttering er et problem. Vi konkurrerer med mange 
andre idretter om ungdommen. En del sitter også hjemme 
og spiller bridge over Internett, og blir derfor ikke med-
lemmer, sier Rune Strøm. 

Flere nyheter finner du på: www.rogalandsavis.no  
 

Rogalands Avis på Internett/Puls  30.07.01  

2500 spillere meldte i øst og i vest 

 

Løsning på gårsdagens oppgave: Fra bridgefestilvalen: bil-
det fra i går var av Svein Hjalmar Andreassen (til venstre) 



Splinterkonkurransen! 
(Tommy Sandsmark) 

N/NS 
 
Kn x 
x x 
K kn x x x x x 
x x 

 
 
 
 

E 10 x x x x 
E K Kn 10x 
- 
D x 
 

Nord                       Øst                          Syd                         Vest 
1 sp                         dobl                        3 ru!!!!   (1)           p 
3hj(2)                     p                              3sp                          4ru!! 
4hj (2)                    p                              4sp                          p.r. 
 

1)     Minisplinter 
2)     Cue-bid  

 
I kamp 7 i Åpent NM-lag kom vi ut for denne komiske situasjo-
nen forteller Tommy Sandsmark oss. Nord (Jan Langøy) gjorde et 
meget sterkt forsøk på å sette ny verdensrekord i ”minisplinter”.  
Vi har sett splinterbud på både dobbelton og 3 små før (psykisk), 
men å splintre med 7-kort, er nok verdenshistorisk! 
 
Forklaringen er for øvrig temmelig enkel, i det Nord trodde syd 
åpnet i 1 kløver, og da skulle selvfølgelig 3 ruter være sperr. Det 
komiske i spillet er at dersom jeg passer 4 ruterbudet fra vest, går 
det nok pass rundt og vi kan notere en god pluss på spillet. Nå  
fikk jeg spille 4 spar med to bet og 200 ut. 
 

 

Slik proffene gjør det! 
(Gjenfortalt av Paul Bang etter en prat med             

Jan Mikkelsen)  
 

Åpent norsk mesterskap innebærer jo at alle som øns-
ker det kan delta og bli kåret til norsk mester. Nå er 
det ikke flust med utlendinger som er med på bridge-
festivalen, men Heskje- laget har klart å importere en 
engelsk ”svenske”, Gunnar Hallberg. Han bor og 
spiller bridge i England, og at han kan kunsten, viste 
han i kamp 10 i dagens Åpen NM-lag mot nettopp 
Jan Mikkelsen og Arve Farstad. Spillet så slik ut: 
 
Ø/Ingen 
 
                                                E1073 
                                                Kkn83 
                                                4 
                                                Kn876 

                                                                 
942                                                     K6 
D10652                                                  E9 
32                                                            KD98765 
E105                                                       D9 
                                 Dkn85 
                                 74 
                                 Ekn10 
                                 K432 
 

Øst                          Syd                         Vest                        Nord 
1 ru                          p                              1hj                           p 
2 ru                          p                              p                              dobl 
p                              2sp                          p                              p 
3ru                           p. r                            

 
 
 
 
Mot 3 ruter spilte syd naturlig ut spardame som ble 
stukket med esset i nord. Trumfskiftet gikk til kong-
en og esset, og syd fortsatte med ruter knekt. Han 
fikk like etterpå nok en gang komme inn, da ruter 
ble spilt for tredje gang. Nå kom det spar til 
”Profsens” konge og 3 nye ruterrunder fulgte til 
denne situasjonen oppstod; 
 
                                                   10 
                                                   Kkn  
                                                    
                                                   Kn8 

                                                                
9                                                               
D10                                                        E9 
—                                                                5 
E105                                                           D9 
                                   kn8 
                                   — 
                                   — 
                                   K43 

 
Hallberg spilte nå kløver dame, som jo syd måtte 
dekke og bordet var inne på kløveresset. Nå kom 
spar til stjeling med siste trumfen, og så var det 
bare å avslutte mesterstykket med å spille kløver til 
nords knekt, han fikk så fornøyelsen av å spille 
hjerter til den kombinerte saksen. ”Fy fasan så 
profft” man kan gjøre det når man bare er ”Proff”! 




