
Det strømmer på med nye norgesmestre, og 
vi gratulerer laget til GoToBridge som vant 
NM-lag etter en spennende finale mot 
’Rusk og Rask’. 

På vinnerlaget spilte Svein Hjalmar Andre-
assen, Lars David Auestad, Nils Otto Elias-
sen og Per Finnvold.  

Den første Board -A-Match-finalen i Norge 
ble også avsluttet i dag  med Berton’s Fly-

ing Circus som vinnere. Foruten Berton 
Gudmestad, spilte Tor Moi, Egil Austbø og  
Odd Magne Borsheim på laget. En stor gra-
tulasjon til disse gutta også! 

 

Det har vært en travel dag for bulletinre-
daksjonen med mye mediadekning, slik at 
dagens bulletin dessverre blir et hastverks-
arbeid - men vi lover bedring seinere i uka. 

Akkurat  nå ! 
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Fra: Arne Georg Aunøien [mailto:Arne-
Georg.Aunoien@ephorma.no]  
Sendt: 31. juli 2001 14:08 
Emne: NM -MIX OG ØSTERDALS RE-
PRESENTANTER. 
 
Hei! 
 
Nå nærmer det det snart at dere for alvor 
skal i ilden. Har fulgt med dere 
på noen andre turneringer sålangt, men det 
blir nå det gjelder. 
 
Stå på Johanne M. og Oddgeir Berget, Ber-
ta Tangen og Håvard Tørmoen og 
behold konsentrasjon oppe, så går dette 
bra.  
Jeg vet også at det er en heiagjeng med og 

hjelper dere så godt de kan.Lykke til 
alle 4 fra oss alle i NBF Østerdal. 
 
>          Med en stor bridgehilsen fra 
>          Arne Georg Aunøien 
>  
>          Bridge.  Et spill for livet - et 
spill for deg!  
>  
PS! Setter står pris på om denne be-
skjeden blir overbrakt til disse 2 pare-
ne 
 
 
Fra: Harald Nygaard [mailto:h-
nygaar@online.no] 
Sendt: 31. juli 2001 16:24 
Emne: NM-MIX 2001 
 
 
Til Liv Strøm og Tore Sreinsta Lar-
sen 
 
Hei begge to og lykke til med spilling-
en. 
Skal følge dere kort for kort. 
Tvi-Tvi. 
 
 
Hilsen 
 
Harald Nygaard 

Kvartfinalen går 
onsdag 1. august 
 
Viking møter Tromsø i 
kvartfinalen allerede 
1. august på Stavang-
er  
Kampstart er klokken 
1900. 
 
Billettsalg: 
Sesongkort innehavere 
har fortrinnsrett t.o.m. 
søndag 29.07. og 
billettene kan kjøpes i 
Vikingbutikken og på 
Vikinghuset som har 
følgende åpningstider: 
 
Vikingbutikken 
Torsdag og fre-
dag 11:00 - 21:00 
Lørdag 10:00 - 18:00. 
Søndag 12:00 - 20:00 



Fra: Lars-Ove Solheim [mailto:lars-ovesolheim@priv.
totalnett.no]  
Sendt: 31. juli 2001 18:04  
Emne : berit skotnes/lars ove solheim... 

ka e de dokker hell på me?????  

28 plass ikkje så værst! men dokker kan ta rotta 
på heile gjengen vess dokker vil..:))))  

vi har det bare bra.masse dritt vær! har sendt de 
papiran tell han pappa. 

kos dokker masse vi heie på dokker 

  

klem fra oss på ei forblåst øy i vesterålen... 

  

 
Fra: Magnus Skrettingland [mailto:
maskret@online.no]  
Sendt: 31. juli 2001 20:03  
Emne: GRATULERA MED SEIEREN I 
BOARD-A-MATCH 

    Sender de beste gratulasjoner til Odd Magne, 

Egil, Tor og Berton i Bertons flying circus 
med seieren i board-a-match turneringa. 

    Dokke æ grævla goe.  

    Hilsen 

    May Helen og Mads Ove Borsheim 

  
Sendt: 30. juli 2001 23:54 

 Emne: Resutat NM Veteran 

Hei, 

Takk for god dekning forøvrig, men det opp-
stod problemer med nedlasting av resultatene 
fra NM Veteran.  

Fra: Jan A. Holm [mailto:j-a.holm@frisurf.no] 
Sendt: 30. juli 2001 23:54 
Emne: Resutat NM Veteran 

Hei, 

Takk for god dekning forøvrig, men det opp-
stod problemer med nedlasting av resultatene 
fra NM Veteran.  

Hvordan spiller du? 
 
Du har kommet i 3 sp som Vest etter følgende mel-
dingsforløp:  

 
Øst gir, ingen i sonen: 

 
A K J 9 6               8 4 
5                           9 8 4 3 
K 4 2                     Q 10 8 7 3 
A K 8 2                             10 9 
 
Nord         Øst      Syd      Vest 
-    pass     pass     1sp 
Dobl         pass     2hj       3kl 
Pass          3sp      pass rundt 

 
Nord spiller ut hjerter dame, og fortsetter etter Syds 
styrkekast med hjerter knekt. Du trumfer lavt, og 
fortsetter med liten ruter til tieren. Dessverre kom-
mer Syd inn på knekten, og fortsetter med hjerter 
konge, som du trumfer med spar 9. Nord fulgte med 
hjerter syv. Ruter konge stakk Nord med esset, og 
fortsetter med kløver dame. Hvordan fortsetter du?  
Svaret finnes under rubrikken: «Fra parfinalen 1966». 

 Man tar ikke  ”sikre” finesser mot Geir    
(innsendt av Tor Bakke). 

Mix par spill 11, giver syd, ingen i sonen: 
 
                                                   D-10-9-8-x 
                                                   K-Kn-10-x 
                                                   E-K-x 
                                                   9 

Kn-x-x                                                       E-x-x 
9-8-x-x                                      E-D 
D-x-x                                                         x-x-x 
x-x-x                                                          D-Kn-x-x-x 
                                   K-x 
                                   x-x-x 
                                   Kn-10-9-x 
                                   E-K-10-x 
 

Syd                              Vest                           Nord         Øst 
Hege Falster            Åse Langeland   Asle Lütken    Geir He l-

gemo  
1 kløver                  pass                              1 spar      pass 
1 grand                   pass                              3 hjerter                  pass 
3 spar                      pass                              3 grand                    pass 

rundt 
 
Utspill liten ruter som fikk løpe til knekten, og i stikk 2 fort-
satte Hege med hjerter til 10 og Ess hos Geir!  Liten kløver 
fra Geir fikk løpe til nien.  Deretter liten spar til kongen, og 
syd var inne for siste gang og skulle velge majorfinesse.  Mot 
luringen Geir valgte hun den usikre sparfinessen fremfor den 
”sikre” hjerterfinessen.  Altså spar til 8 og ess, og derpå ruter 
til kongen.  Låst på bordet måtte Hege toppe hjerteren og 
publikum kunne humre litt når damen falt! 



Toppspiller 
Tor Helness er regnet som en av Norges beste spille-
re, og dermed er han faktisk også en av de beste i ver-
den. Han leder mesterpoengrankingen i Norge, og er 
sammen med Geir Helgemo vår mest profilerte 
bridgespiller internasjonalt. Han er imidlertid en 
mann som også har en aktiv yrkeskarriere, og derfor 
ikke spiller så mye til enhver tid. Men akkurat nå er 
han i sin beste bridgeform rett etter å ha gjennomført 
nesten 600 spill i Europamesterskapet. Under bridge-
festivalen i Stavanger viste han fin oversikt i dette 
spillet fra lag-mixen hvor han spilte med sin kone 
Gunn. Giver syd, alle. 
 

K87 
972 
73 
kn9742 

 
Dkn104                                  652 
K5                                                           8643 
D654                                                      1098 
1063                                                       KD8 
 

E93 
EDkn10 
EKkn2 
E5 

 
Spillet er fra kampen mot vinnerlaget Topbridge. I 
lukket rom åpnet vinnerlagets Øystein Jensen med 2 
grand og Sølvi Remen sa 3 kløver, såkalt ”puppet 
stayman”. Syd sa 3 ruter som viste minst en firekorts 
major. Sølvi hadde spurt med 3 kløver for å sjekke 
om syd hadde femkorts major, så hun sa nå 3 grand. 
Nå hadde nok Jensen et svakt øyeblikk da han trodde 
nord hadde firekorts i begge major. Han sa derfor 4 
hjerter, men tilfeldigvis var det gullmeldingen! Kont-
rakten kunne ikke rokkes og Topbridge noterte 620.  
Helness kom som syd i den normale kontrakten 3 
grand. Omtrent halvparten av salen gikk bet i 3 
grand. Det er bare åtte toppstikk, og siden ruterfines-
sen røk ble det bet etter sparutspill. Men Tor tok ikke 
ruterfinessen. Spar dame kom ut til esset. Vest fikk 
for hjerter konge og fortsatte med spar. Nå ville det 
blitt bet om Helness hadde forsøkt ruterfinessen, men 
han ville det annerledes. Hjerterstikkene ble innkas-
sert. Vest kastet en kløver på den tredje, men på den 
fjerde likte han seg ikke. Dette var situasjonen: 

 
 
 
 
 
 
 

7 
-- 
73 
kn9742 

                                   
104                                                             6 
--                                                                 8 
D654                                                          1098 
106                                                             KD8 
 

9 
10 
EKkn2 
E5 

 
Om vest kaster ruter spilles bare tre ganger ruter 
og spilleren har sine ni etter at vest har fått to 
sparstikk. Derfor måtte vest kaste kløver i dia-
gramsituasjonen. Da innkasserte Helness for klø-
ver ess før han fridde seg med spar. Vest fikk to 
sparstikk, men måtte avslutte med ruter opp i 
saksen. Ni stikk, pluss 600. 
 

Vær ikke nien, for det straffer seg 
 
Fra Veteran, runde 3. Så vidt kommet i gang på fredag, så 
la makker Arne Wangberg opp til en vinnende stil som 
holdt til mål. 
 
 
                                                Ak 
                                                J3 
                                                AK93 
                                                KJ1082932                                       
                    QJ105 

Q75                                     K1086 
J104                                    Q62 
A764                                   Q2 

                 8764 
                 A943 
                 875 
                 95 
 

Over åpning 1 kløver fra Arne I Nord fikk jeg på  stønnet 
fram 1 hjerter med håp om å finne majortil pass. Hoppet til 
2 NT var ikke uventet og vi parkerte der.  
Spar ut til Esset og uten den minste nøling lå kløver 2 i 
bordet. Øst ble vel tatt i ”bare farta”, for han la liten. Vest 
stakk heldigvis og fortsatte i spar. Inne på Kongen la han 
ned kløverkongen og smilte underfundig da damen falt. 
Noen flere hadde vel også latt seg lure, men 9 stikk var 
verdt 21 gode poeng.  
 
Olav hj 
 
 
 
 
 



Per Finnvold er en annen fargerik spiller fra NBF Ro-
galand. Han er en av deltagerne på GoTo Bridge’s 
vinnerlag i lag-NM. At han har oversikten, fremgår 
av dagens spill fra 1966: 
 
Øst gir, N/S i sonen 
 
                                         Q 10 3 
                                         Q J 7 
                                         A 6 
                                         Q J 5 4 3 
A K J 9 6                                                                      8 4 
5                                                                                    9 8 4 3 
K 4 2                                        Ø                                 Q 10 8 7 3 
A K 8 2                                                                        10 9 
                                         7 5 2 
                                         A K 10 6 2 
                                         J 9 5 
                                         7 6 
 
Meldingene gikk: 
 
Nord    Øst      Syd      Vest 
-           pass     pass     1sp 
Dobl    pass     2hj       3kl 
Pass     3sp      pass rundt 
 
Nord startet med hjerter dame, og Finnvold trumfet 

fortsettelsen med hjerter knekt og trakk  liten ru-
ter til tieren. Dessverre kom Syd inn på knekten, 
og fortsatte med hjerter konge, som du trumfet 
med spar 9. Nord fulgte med hjerter syv. Ruter 
konge stakk Nord hadde dobbel ruter. Dermed 
satset han på at Nord hadde spardamen tredje 
samt dame, knekt femte i kløver. Per fortsatte 
med spar ess og konge, fulgt av knekten (bordet 
kastet kløver). Nord kom ganske riktig inn, og 
måtte spille opp i den splittede kløversaksen. 9 
stikk ga 44 av 60 poeng.  

(Gjenfortalt av Reinert Amundsen) 

Fra parfinalen 1966 

En ny mediahelt er født. 

Jan Petter Svendsen har hatt en travel dag i 
dag med intervjuer i NRK og TV2 samt i 
Dagbladet. Forhåpentligvis vil dette kunne 
hjelpe oss til bedre mediadekning i fremt i-
den. 

Jan Petter Svendsen (bakerst) har vært i 
skuddet i dag. 


