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Reinert Amundsen
Paul Bang

Akkurat nå!

Punktum finale….
Så er den andre bridgefestivalen over, og det er på tide med en
oppsummering. Vi i arrangementskomitéen er veldig fornøyd
med deltagelsen, deltagerne og tilbakemeldingene vi har fått.
Det har vært en stor ære for oss og staben å få arrangere festivalen.
Oppslutningen har vært fantastisk, og vi i perioder kunnet skue
utover en hall med rundt 200 bord fra vårt tilnærmede fugleperspektiv i redaksjonen.
Bulletinredaksjonen har hatt det ekstremt travelt, ettersom det
skulle trykkes flere ganger så mange bulletiner som vanlig, og
turneringene har holdt på til utpå kvelden før vi har kunnet avslutte redigeringen, og kunnet tenke på trykking.
Fremdeles er det problem å få ytt god resultatservice til det generelle publikum, men vi føler at vi har fått gjennombrudd på
noen felt ettersom det har vært innslag på TV, i radio og en del
av pressen – om enn med andre vinklinger enn det som er målet
i fremtiden.
Vi er alle interessert i å hjelpe et skadeskutt NBF til å komme
på beina igjen, og håper at årets festival kan være en inspirasjon
å jobbe videre med.
Norsk bridge har en fenomenalt god bredde i toppen for tida, og

samtidig som det er ønskelig at vi opprettholder denne
gode standarden, er det ønskelig at forholdene legges til
rette for den ”vanlige” klubbspilleren – samt for rekrutteringen. Under bridgefestivalen har det vært turneringer
myntet på disse ulike målgruppene.
En uting vi gjerne kunne tenke oss å få vekk, er de mer
eller mindre seriøse veddemålene som pågår blant enkelte
deltagere. Dette pågår jo utenfor arrangørenes kontroll,
men man kan vel se gjennom fingrene med at deltagerne
har stor tiltro til seg selv og egen innsats før turneringene
starter, og vil ta en utfordring fra andre venner som gjerne
ikke deler deres optimisme. Dessverre finnes det mer sjarlatanaktige veddemål som gjøres av spillere som har en
forhistorie for ikke å gjøre opp for seg, eller som endrer
forutsetningene underveis. De som blir rammet av denne
virksomheten vil kunne lide store tap dersom de ikke sku lle klare målet sitt, mens de ikke får forventet gevinst innkassert dersom målet nås. Vær kritisk til disse elementene,
slik at vi kan få vekk uvesenet!

Reinert (til venstre) og
Paul sier takk for seg
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Nye forbundsautoriserte turneringsledere.
Vi har under denne festivalen satt ny NBF-rekord da 5
kandidater har gått opp til forbundsautorisering der
samtlige bestod prøven.
For å komme dit de er i dag, har de gjennomgått et
brevkurs i regi av LU, som for øvrig anbefales alle
kretsautoriserte som vil noe mer med sin hobbby. Under festivalen har de så hatt en skriftlig eksamen med
etterfølgende muntlig gjennomgang.
Kandidatene er:
John-Skoglund Østerdal
Arne Thomassen
Hordaland
Bengt Chr. Sørensen Haugaland
Jan Arve Moe
Buskerud
Rolf E. Olsen
Oslo
Vi gratulerer!
Stavanger, 3. august 2001
NBF Lovutvalget
Kyrre Tangen

John, Jan Arve, Bengt og Arne. Rolf Olsen var ikke tilstede
når bildet ble tatt

Leder

Fra damefinalen
Karl Larsen

T974
Q83
KT

AJT986
6
2
AJ854
Q42
AQ32
KJ85
KJ97
AT654
62
Q973
K753

Nord
Erna Engh
Eikhom
2 sp
3 sp
pass

Øst
Gerd
Larsen
pass
dbl*
4 hj
5 ru

Syd
Vigdis
Helling
pass
pass
4 sp
pass

Vest
Anne-Britt
Andreassen
1 ru
3 hj
pass
5 hj

Nord startet med spar ess som ble trumfet på bordet.
Hjerter konge vant neste stikk, og ruter til finesse
med knekten holdt. En ny spar ble stjålet på bordet,
og hjerter knekt ble fulgt av ruter til 8 og 9. AnneBritt tok nå ut trumfen i to runder, og på tre runder

Vinnerne av damefinalen ble
Marianne Harding og Kristine
Breivik fra Bergen.
Vi gratulerer!
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Ikke ta vare på damene….
Fortalt til Reinert Amundsen av Geo
Mappe 23(55)

stakk, og to runder hje rter fjernet
motparten trumf.
Geo så nå en mulighet dersom Nord
har honnør dobbel i kløver, og da
gjelder det at Nord ikke kvitter seg
med denne honnøren.
Måten du gjør dette på, er å spille
ruter til esset, og så kløver til esset – og holder pusten……
Nord var ikke på høyden og tok
vare på damen. og når du trekker
liten kløver fra bordet, må Nord på
med damen. Motspillet er nå paralysert, og i praksis fikk damen beholde stikket. Nord var innspilt, og
måtte spille spar til dobbeltrenons.
10 stikk var verdt 34,9 poeng.

Rundenr 28 i parfinalen.
KQT7542
82
Q7
Q5
AJ6
83
K976
QJT53
K3
A95
A743
J62
9
A4
JT86 42
KT98

Øst skal spille 4 hjerter etter at
Nord har vist sperremelding i
spar. Syd startet med sin single
spar, og Geo stakk med esset.
Han spilte nok en spar som Nord
vant, og den tredje sparrunden
stjal Geo høyt, mens Syd trumfet
over med hjerter ess.
Nå fulgte ruter knekt som bordet

Bakspillertanker
Passiar mellom Tor Arne Hauge og Reinert Amundsen

Rundenr 69
Spillnr 138(138)

?
?
?
?

A5
AT86
T9762
T2

hjerter tilbake, men hvilken? Bakspillerne spekulerte på
hva som ville skje dersom han trekker hjerter 10? Ville
Odin klare å legge kongen? Hvordan ville han klare å
? Q92
? KT7
takle hjerteren etter at Syd da eventuelt kom inn på hje r? 3
? K942
ter ess?
? AKJ83
? Q4
I parturnering kan man ta større sjanser enn i lagturne? AK63
? Q874
? J8643
ring, slik at det ikke er utenkelig at Odin hadde klart opp? QJ75
gaven etter å ha analysert spillet. Da ville han i tilfelle
? 5
kunnet innkassere +32 på spillet. Finnes det en Nordspil? J95
ler som ville klare å vri hjerter 10 fra dame, ti og en eller
Nord Øst
Syd
Vest
to små? Spillerne vurderte muligheten med munterhet
Tor
Odin Jim
Sam Inge
etter runden.
Bakke Svendsen
Høyland
Høyland
Heldigvis for Tor, falt valget på hjerter seks, og da er det
pass pass
ingen grunn til å ta de helt store sjansene, ettersom dette
1 ru
pass 1 hj
pass
kunne virke som et naturlig motspill fra spilleførers
2 kl
pass 2 NT pass
synsvinkel. Odin la nieren, og Syd kom inn på knekten.
3 NT pass rundt
Hvis nå Syd ikke fortsetter med hjerter, og Tor lar være å
Etter en tenkepause valgte Odin å melde 2 NT. Sam Inge stikke opp, vil tempoet være tilstede for en skvis i de
la lynraskt på til den tredje. Liten spar (norsk) ut fra Jim røde fargene mot Nord. Denne oppgaven klarte Jim lett,
ble stukket med esset, og mens flere andre par fortsatte og fortsatte med hjerter i stikk tre. 10 stikk var verdt +9
med ny spar i stikk to, så Tor litt lenger. Han skulle spille til Øst-Vest.
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Glemte å telle, eller…?
Spill 114 i parfinalen
43
Q9652
987
942
AJT5
T3
T43
8653

KQ876
K7
K65
AKQ
92
AJ84
AQJ2
JT7

Tore Skovdahl var så opptatt av å prate om forrige runde, at det tok irriterende lang tid før han fikk tatt opp kortene og meldt. Kanskje ble han litt stresset av en lettere irritert nord, slik at han ikke rakk å telle alle poengene. I
hvert fall åpnet han med 1 spar i øst, makker Jo-Arne Ovesen i syd hadde en
naturlig dobling, 2 spar fra vest og nå hadde Tore oversikt over poengene –
våre også! Det skulle vise seg at han utnyttet dette perfekt. 4 spar og pass
rundt.
Jo-Arne spilte ut kløver. To ganger trumf, to høye kløver, trumf til bordet og
bort med hjerter på fjerde kløver. Så hjerter til kongen og esset. Jo-Arne
kunne fri seg i hjerter, men det var bare en utsettelse av dommen. Tore stjal
og spilte ruter mot bordet. Tieren var akkurat høy nok. Jo-Arne kunne ikke
gjøre noe bedre enn å stikke med knekten og ta for ruter ess. Ti stikk etter
god bridge.
Ved det fleste bord hadde nok øst åpnet med 2 grand (20-21) eller noe liknende. Dermed var ikke syd med. Da var det naturlig å sake ruter på fjerde
kløver – for etterpå å spille mot de røde kongene, noe som førte til bet.
Alf Helge Jensen

Mer enn spilling
Stemningsbilde fra bridgepub’en etter spillinga torsdags kveld

Fra bridgepuben torsdag kveld. Jan Tore Berg klatret elegant
inn med 5 hjerter i sonen over motpartens 4 spar. Han ble belønnet med ingenting fra makkers kort og gikk sine 1400 i doblede beter. Men latter ble det.
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Å narre makker kan være en langsiktig investering.
Av Arne Malm Wangberg

Spill 58(26)
Øst/Alle

Det ble forholdsvis mange toppoppgjør i siste halvdel av
NM-veteran. Min makker Olav (kong Olav ??) spilte meget bra under hele turneringen, meldte hardt og aktuelt og
fant utspillene.
I dette spillet funderte han en stund på hva han skulle spille
ut. Jeg stusset litt når hjerter Dame ble spilt ut og bordet
lagt opp. Underlig at Olav skulle mangle kongen i hjerter
etter dette meldingsforløpet ! Men han hadde vel noe annet
da ( Kløver så klart !! )
Den utmerkede spilleføreren spilte i rekkefølge EK i spar
og EK2 i ruter og jeg kom inn. Han måtte jo tro at jeg har
hjerterkongen som eneste honnør ved siden av spardame –
derfor intet innspill !
Kløverskiftet kom som bestilt, og jeg ristet vel litt oppgitt
på hodet når Olav spilte hjerterknekt etter å ha fått for kløverdama, men smilet dukket opp når hjerterknekten til min
overraskelse sto og beita var et faktum !
Olavs utspill er resultat av et veldig bra resonnement.
Kommer jeg inn vil han ha kløverskift for enhver pris og
han selv vil ikke risikere innspill i hjerter !
(Alternative utspill: Singel ruter ? – dårlig tenkt når jeg har
passet på en hjerter.)

D5
T82
D63
T9762

EKT3
E9
J974
J54

8742
76
EK852
K3
J96
KDJ543
T
ED8

Nord

Øst

Arne Malm Kåre
Wangberg
pass
pass
1 Sp
pass
pass
Pass
3 Sp

Syd

Vest

Olav
Hans
Aasen Hjerkinn Verpe
1 Hj
D
2 Hj
2 Sp
3 Hj*
pass
pass rundt

* Bare stahet

Hvordan fikk vi spill til Bridgefestivalen 2001?
All ære til moderne teknikk som gjør det mulig å
arrangere slike store turneringer lik de vi har opplevet under denne festivalen.
De fleste ser aktivitetene
rundt datamaskinene der
resultater registreres og
rapportene kommer ut
straks siste resultat er lagt
inn. Ikke fullt så mange
har sett det apparatet som
skjuler seg bak de spillene
dere har spilt disse 10 dagene. Alt i alt har vi hatt i
bruk 47749 mapper, av
disse var 34219 lagt på
forhånd mens lokale krefter, først og fremst John
Amble og Leif Inge Torkelsen har hjulpet til med å
legge de resterende 13530 etter hvert som mappene ble
ledige fra de første turneringene. I arbeidstid representerer disse nesten 48 tusen mappene noe sånt som 200
timeverk, kanskje noe mer.
Dette er jo store tall, lettere er det kanskje å fatte at vi
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I forgrunnen John Amble. Sven Pran sitter bakerst

under festivalen har disponert ca 4 tonn spill med en
samlet innkjøpsverdi på over en million kroner!
Arbeidet med spillene startet i høst da jeg fikk henvendelse fra Per Nordland om jeg ville påta meg ansvaret for

spillene til denne festivalen. Det ble tidlig klart at vi måtte
basere oss på hjelp fra flere av de som idag disponerer
dubleringsmaskiner, og vi endte opp med å engasjere BKVest og Oslo Bridgekrets i Oslo, Østfold og Follo Bridgekrets, Skien, Trondheim og Bergen foruten Stavangers
egne ressurser. Med oversikt over hva de enkelte kunne
tilby ble det et puslespill å tildele oppgavene slik at ressursene kunne utnyttes best mulig, men på dubleringsrommet
har i grunnen arbeidet gått såvidt greitt at det synes som
jeg har vært heldig med opplegget.
Alle spillene er ”gitt” sentralt slik at vi hele tiden har hatt
full oversikt over de spillene som skulle spilles, den eneste
glippen har vi hatt i forbindelse med forhåndsdubleringen
til Board-a-match der spillene til den første sesjonen i farten må ha vært lagt fra en lokalt generert fil istedenfor fra
den filen som var mottatt fra meg. Dette er årsaken når det
i utskriftene fra denne turneringen står at ”kortene dessverre ikke er tilgjengelige”. Ellers synes det som vi med flere
forskjellige kontroller under håndteringen av mappene helt

frem til det tidspunktet disse skulle legges ut på bordene har klart å holde feil på et minimum, iallfall dersom
vi skal bygge på de tilbakemeldingene vi har mottatt.
Av de mer kuriøse problemene vi har opplevet bør det
kanskje nevnes det bordet i en av singelturneringene
der spillerne må ha lånt et spill fra et nabobord for å
sammenligne med det spillet de nettopp hadde spilt
selv. Ettersom baksidene på kortene tilfeldigvis var
like har de tydeligvis ikke lagt merke til at den ene
mappen inneholdt kort med hullkode mens den andre
inneholdt kort med strekkode og derfor ikke tatt det så
alvorlig med å få kortene tilbake i riktig mappe. Virkningen på dubleringsmaskinen når den så skulle sortere
en giv med 13 strek-kodete og 39 hull-kodete kort var
ganske interessant.
Så gjenstår det bare å takke for alle de positive kommentarene vi har fått, jeg håper vi har klart å gjøre vårt
til at Norsk Bridgefestival 2001 kan gå over i historien
som et vellykket arrangement.
Sven Pran (Spillsjef)

Bergen Storturnering 2002
26.—27. Januar 2002
Bergen Akademiske BK ønsker deg hjertelig velkommen til Storturnering i Bergen 26.—27. Januar 2002.
Vi spiller i 3 puljer: mester, A og debutant.
Bridgepub
Internasjonal deltagelse.
Norges beste premiering!
Sjekk hjemmesida til BAK:
http://home.no.net/babridge/
Eller kontakt Kristine Breivik
På tlf 55 59 13 48 eller e- mail
kristine.breivik@hit.uib.no

8

Ta beten mens du kan.
Atle Grefstad

Rundenr 60
Spillnr 120(120)

spar til røff. Hjerter konge og knekt og 4-1 sits kom
meget ubeleilig. Nå kom en ruter fra bordet, og Vest
feilet igjen og la liten. Inne på ruter konge kom to runder hjerter og Vest fikk nå pustebesvær.
Vest kastet en spar og en ruter. Sluttpos’en med seks
kort igjen:

K53
AQ82
K98
J73
Q842
6
AQ76
KT54

AJT976
9743
T2
8

K
Q
98
73

KJT5
J543
AQ962

Nord
Øst
Anders

Syd
Helge

Kristensen
1 kl
4 hj

2 sp
4 sp

Q
AQ
KT5

Vest

Likegyldig
J5
AQ96

Hantveit
dbl
5 hj

3 sp
pass rundt

Spar ess i utspill var ikke særlig heldig. Anders stjal
og spilte liten??!! kløver fra bordet. Nå kunne Vest ha
stukket med kongen og gitt makker en stjeling. Da han
la liten, var håpet om bet noe svekket. Men nye muligheter kommer!!!! Inne på knekten i kløver kom en ny

Nå kom hjerter dame og Vest saket ruter, mens
bordet la en kløver. Deretter fulgte spar konge og
Vest ble innspilt på ruter ess. Han angret nok at
han ikke hadde stukket med kløver konge, men
fikk gleden av å ta siste stikk på dette kortet.

Nordbysjefens kvaler
Leif-Erik Stabell

Harald Nordby har etter hvert blitt 59 år gammel, og er
den eneste fra Golias fryktede lag fra 70-årene som fremdeles holder koken på toppnivå. Han ble norgesmester
for lag tidligere i år, representerte Norge i mini-nordisk,
og er i skrivende stund i ferd med å avslutte parfinalen
med et for ham noe skuffende resultat. Viljen til å vinne
har nemlig ikke avtatt med årene, selv om pusten går noe
tyngre enn for 25 år siden.
I lagturneringen tidligere denne uka hadde laget hans,
Topbridge, spilte seg frem til semifinalen, og mange regnet kampen mellom dette laget og hjemmelaget GOTObridge som den ’moralske’ finalen. Dette skulle vise seg
å holde stikk, selv om det kom litt Rusk og Rask i maskineriet i finalen, gikk GOTO-bridge seirende ut av denne
duellen også.
Ved halvtid lå Nordbysjefen & co. 26 IMP over, men en
uheldig slem og et par tvilsomme avgjørelser gjorde at
hele forspranget og vel så det var spist opp da det nest
siste spillet lå på bordet:
(Ø/ø-v)
J
9

Q 10 7 6 2
543
Q863
Q 10 9
A43
J83
A94
K8
J 10 9 7
KJ742
A 10 5
K87652
K5
AQ62
9

V
1 NT
pass

N
pass
pass

Nordby S
1 ru
1 sp
pass
2 sp
pass

Vest spilte ut kløver 7 til tieren hos Øst, og han
skiftet til ruter knekt. Syd så mistenksomt på dette
kortet, og fant ganske riktig ut at Nordby ikke ville
ha gitt ham en gratis finesse hvis han hadde hatt
Kongen. Så han gikk opp med ruter Ess og la ned

hjerter Konge i stikk 2. Den fikk naturligvis beho lde
stikket, og neste hjerter gikk til tieren og Esset. Så
kom ruter 10 fra Øst, men Syd la liten og ga seg selv
en klapp på skulderen når Vest måtte på med Kongen.
Fremdeles er kontrakten 2 bet - blindemann er jo
uten inntak, og Vest fant raskt frem en ny kløver for
å tvinge Syd inn på hånden igjen. Imidlertid - var det
ikke litt pussig at Øst spilte ruter 10 når han opplagt
må ha nieren og kanskje også syveren? Kan han ha
ment noe med dette tilbakespillet, mon tro? Kanskje
han vil ha en hjerter tilbake? Riktignok ser det merkelig ut at Syd har gått løs på hjerteren med 5-3 tilpasning, men jeg får vel stole på makker, fant Vest
ut, og fortsatte lydig med hjerter 3.
Etter denne uventede og uheldig utviklingen var

kontrakten hjemme - Syd kan bare kaste rutertaperen på hjerter Dame og spille spar til Kongen og en
ny spar. Nå gikk pusten som en blåsebelg på den
andre siden av bordet, så Vest forsøkte seg spakt
med ”... Jeg syntes jeg så en Lavinthal der borte.....”
”Det gjorde du IKKE” fastslo Nordbysjefen kontant, og mumlet noe om at enkelte spillere ser Lavinthal i alle kort. På dette tidspunktet var det så
mye latter rundt bordet at spillefører like gjerne lot
spar knekt seile rundt til Damen, og gikk bet allikevel. Ved det andre bordet hadde Ø/V vunnet 1
grand, og dermed ble det 1 IMP til hjemmelaget
som til slutt vant kampen med 15 IMP.

Proffen får prøven!
Innsendt av Gunnar Nordby og gjenfortalt av Paul Bang

K8
QT
AKJ872
AK3
QT4
J872
64
QJT9

Ut kom da selvsagt en liten kløver til nieren og esset.
Etter en kort, men moden tenkepause kom, ja nettopp
spar konge i bordet! Nå fikk ”Proffen” første prøven,
men akk, den ble for vanskelig, han la liten. Da skiftet
Gunnar fot og spilte liten ruter mot tieren! Nok en gang
måtte ”Proffen” på planken og nok en gang endte det
galt, da han la liten og tieren vant stikket. Men triumfen
var ennå ikke fullendt for Gunnar dro nå alle ruterene
fikk opp denne sluttposisjonen:

A753
K6543
Q95
6
J962
A9
T3
87542

N
Gunnar
Nordby
1ru
3NT

Ø
Espen
Ericsen
1hj
p.r.

S
Steinar
Gjøranli
dobl

8
QT
-K3

V
Boie
Brogeland
2kl

QT
J

A7
K6
---

QJ

Det begynner å dra seg til for de som skal vinne Ricaprisen i NM-par. Om det var det som inspirerte Gunnar
Nordby i spill 62 i runde 31 skal være usagt, imidlertid
fikk de langt mer feterte karene han spilte mot seg en
leksjon. Gunnar Nordby åpnet i nord med 1 ruter, og nok
en gang virket anorexian da Espen Ericsen i øst gikk inn
med flortynne hjerterfarge. Dobl hos Gjøranli var negativt, Boie viste at han tok i mot kløver ut og Gunnar selv
tilkjennega hvem som skulle bestemme i dette spillet.
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J9
A9
8
Ingen viste jo he lt hvordan sparposisjonen var, så Boie
hadde gått ned til singel hjerterknekt. Denne ble nå behørig spist opp da Gunnar i nord avsluttet sitt sceneshow ved å spille hjerterdame til konge, ess og knekt.
Hjerter ti og kløver konge ga nå både ti og elleve stikk
og pluss 37 i protokollen.
Av og til må også ”Proffene” få lære!

Helge briljerer i parfinalen
Atle Grefstad

Rundenr 37
Spillnr 74(74)

Utspill lille kløver til femmeren. Hjerter 9 fikk seile
rundt til knekten. Spar fulgte til kongen. Ny kløver
ble spilt til esset. Helge Hantveit spilte nå ruter til
knekten og begge motspillerne la markert oddetall.
Ny hjerter fulgte til kapp, og spar ble trukket til esset. Ruter til esset fulgt av spardame med kløveravkast. Nå spilte Helge med ett lite gjesp hjerter ess
og dame og Nord måtte avslutte med kløver konge,
og gi Helge siste stikk på kløver dame. 9 stikk var
verdt +29 på en glimrende gjennomført spilleføring

K2
K643
T7
KJ874
A4
98
J86
QT9652

Q96
AQT7
AQ52
A3
JT8753
J52
K943
-

Nord
pass

Øst
Anders
1 ru
3 NT

Syd
pass
pass rundt

Vest
HEH
1 NT

Årets åpning?
J85
JT5
J954
A53

Spillnr 107(107)
K4
98742
KT9764

AQ9762
AKQ6
6
QJ
T3
3
AKQT8732
82

Geir Helgemo har det med å velge rett tidspunkt for sine

finurligheter. I spill nr 107 i parfinalen, med alle utenfor sonen, valgte han åpne i Syd med 1 ruter. Vest passet
og ”Pil” meldte 1 NT. Sverre Selfors la seg på været og
passet med sine blader og neste gang han skulle ta stilling til sin melding, hadde Geir meldt 3 NT. Etter moden overveielse valgte han å passe ut fra mottoet; Pluss
er pluss. Han var rimelig sikker på at han kunne bete 3
NT, men så seg ikke i stand til å bete 5 ruter. Resonnementet var helt riktig det, det var bet i 3 NT, hele 6 av
det slaget og da ble en bet kastet bort på styrkesignal i
spar. Men at pluss var pluss stemte ikke. Det ble å notere – 35 i protokollen.
Kyrre Tangen

Postkassen:

Hilsen en gammel mixkamerat

Fra: Aage.Klokkerhaug@folldal.kommune.no
[mailto:Aage.Klokkerhaug@folldal.kommune.no]
Sendt: 3. august 2001 15:35
Emne: Til_Bjørg_Høiberg_og_Lena_Stai_!?=

Fra: ELSA BRITT JONASSEN
[mailto:elsa.jonassen@c2i.net]
Sendt: 3. august 2001 18:29
Emne: hilsern til Anne-Britt!

NM damer er nå arena
for radarparet Bjørg og Lena.
Vær smart,
tenk klart,
så havner dere ned på bena.

hei Anne-Britt og Gerd.
Ser dere ligger godt an 8 runder foer slutt. foelger med dere og
krysser smaafingrene mine at det skal holde helt inn.
Hilsa til Turid og Berit ogsaa!
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hilsen fra yndlingsmakkeren i Vadsø.
Fra: GEIR MOEN [mailto:geir-moen@c2i.net]
Sendt: 2. august 2001 21:43
Emne: Hilsen til Ne rmo/Vestveit og Skoglund/Skoglund
Kom nettopp hjem fra ferie og .....huff, jeg måtte lete langt ned på listene for å finne dere. Stå på, det er mange poeng å hente i de to siste sesjonene.
Geir Moen
Fra: TORE CATO BREMSETH [mailto:kirsti.bremseth@c2i.net]
Sendt: 4. august 2001 09:43
Emne: Hilsen til par nr. 44.
Dette er en hilsen til par nr. 44. Tore C. Bremseth og Jan Aralt.
DETTE ER FOR DÅRLIG. NÅ MÅ DERE PIN... SKJERPE DERE, GUTTER. JEG FØLGER MED DERE. LYKKE TIL VIDERE I DAG.
HILSEN " HO MOR"
Fra: Owe Kristensen [mailto:owekri@online.no]
Sendt: 4. august 2001 10:17
Til: redaksjon@bridge.solve-it.no
Emne: NM FERSKING OG VETERANEN
Ønsker å gratulere "ferskingen" Anders Kristensen og veteranen Helge
Hantveit med en fantastisk flott dag på fredag. Nå er pallplasseringen innen rekkevidde.
Ønsker ellers å fortelle at jeg synes at informasjonen som oppdateres på
nettet er helt topp for oss bridgeelskere. Stå på videre i redaksjonen.
Med vennlig hilsen
Owe Kristensen, Tjeldsund

Kortkunst
Vest
Jon Aabye
1kl
2sp

Spill 25, runde 13. N/Ø-V
Q42
A9642
87
Q53
AK75
53
643
AK72

Nord
p
p
pass rundt

Øst
Pål Haga
p
1sp

Syd
p
p

Syd spilte ut ruter konge som beholdt stikket.
Ruter dame ble stukket med esset, fulgt av en spar
til kongen og hjerter fra bordet. Nord la lavt, Øst la
knekten og Syd stakk med kongen og tok for ruter
knekt, Nord la en hjerter. Syd fortsatte nå med kløver. Spilleren stakk med kongen og spilte nok en
hjerter fra bordet. Nord stakk med esset og spilte
mer hjerter, til Østs dame – fra bordet forsvant en
kløver.

J1098
QJ7
A102
J86
63
K108
KQJ95
1094
12

Øst hadde nå full oversikt over sitsen og honnør- sin dame – han valgte det siste, Øst gikk opp med
dordelingen – Syd hadde passet til tross for en me- knekten og forlangte resten og noterte tilfreds vunget god ruterfarge: Øst fortsatte med spar til kongen net kontrakt.
Tore Mortensen
og spar til Nords dame. Nord kunne nå velge me llom å spille hjerter til dobbeltrenons eller kløver fra

Vinnere av turneringene under Bridgefestivalen:
NM Junior 27. - 28. juli 2001
RESULTATLISTE
1 [14] Sverre Johan Aal - Petter Eide
Hein 46 203.0

Kvam BK/BK

TABELL FOR NM MIXLAG 2001
Topbridge I

NM Monrad/Kval. NM Par 31. juli 2001
Thor Erik Hoftaniska - Erik Sælensminde
misk BK/Bergen Akademiske BK

NM Veteran 26. - 27. juli 2001
Olav Hjerkinn - Arne Malm Wangberg Ski BK/Vestby BK
Åpningsturnering Bridgefestivalen 2001
29. juli 2001
Ole Marius Myrvold - Sam Inge Høyland
Kløverknekt/Astra / ABC
Kløvertreffen 29. juli 2001
Sonja Pedersen - Kari Bakke

BERTON'S "FLYING CIRCUS
NM Mix Par 31. jul - 1.aug 2001
Åse Langeland - Geir Helgemo Troms og Ofoten/MidtTrøndelag

OBK/

Lødingen BK/Bergens BK

Finale Åpent NM lag
GO TO-BRIDGE
Svein Hj. Andreassen, Nils-Otto Elia ssen, Per Finnvold,
Lars David Auestad
TABELL FOR Board A Match

Akade-

NM Damer
02-03. aug 2001
Marianne Harding - Kristine Breivik
Bergen Ak BK
IMP's Across The Field 04. aug 2001
Petter Eide - Lars Eide
BK Hein 46
Festival singel 2. – 3. august 2001
Marius Haga
Norrøna BK
NM Par 2. - 4. august 2001
Sam Inge Høyland - Odin S. Svendsen Oslo

775.7

(I skrivende stund er det en appell inne som kan påvirke resultatet i
parfinalen).

Bridgedronning ble Jonill Storøy
Bridgekonge ble Arve Farstad og Jan Mikkelsen
Vi gratulerer!

2 glade parmestere
(før appellen er ferdigbehandlet)
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