Et uhøytidelig organ for Norsk Brigdefestival 2002

Velkommen tilbake

Så er det igjen klart for ti dager med bridgespilling og mye moro. For andre gang er
Skien arrangør av Bridgefestivalen, og alle ønskes velkommen til storarrangementet.

Fredag

26/7 16:00 20:00 NM Veteran, 1. sesjon

Fredag

26/7 16:00 21:00 NM Junior, 1. sesjon

Fredag

26/7 16:00 21:00 NM Lag, 1. sesjon

Fredag

26/7 16:00 19:30 Festivalsingel 1

Fredag

26/7 16:00 19:30 Sideturnering 1
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En hilsen fra ordføreren
Arrangørene venter omtrent fire tusen
deltakere, og det skal spilles om
norgesmesterskap i åtte forskjellige
klasser. Omfanget og størrelsen på
festivalen slår derfor andre mesterskap
vi har arrangert i distriktet ”ned i
støvlene”.
Innimellom slagene håper jeg at dere
får tid til å benytte noe av det Skien
kan by på. I sentrum finner dere det
dere måtte trenge under oppholdet.
Skien er Ibsen-byen, en vandring i
byen vil vise dere hvor dikteren fikk
inspirasjon til mange av sine figurer.
For de som ønsker en annerledes reise
gjennom natur og landskap vil en tur
med et av byens flaggskip Victoria og
Henrik Ibsen på Telemarkskanalen
være toppen. Og hva med en
eliteseriekamp på Odd Stadion?
Mulighetene er mange!

På vegne av Skien kommune er det en
stor glede igjen å ønske deltakerne i
Norsk Bridgefestival velkommen til
Skien. Vi er glad for at festivalen for to
år siden ga mersmak, og at dere nå
igjen er klar til dyst rundt
spillebordene.
For oss som ikke spiller bridge kan
det virke som et mysterium at flere
tusen entusiaster midt på sommeren
kommer til Skien for å spille bridge.
Antakelig sier dette noe om hvordan
spillet dere dyrker kan fascinere
mennesker. Samtidig sier det også noe
om at dette er et spill som mange
dyrker.

Som ordfører i Skien er jeg stolt av at
dere igjen har valgt å møtes her. Vi vil
gjøre vårt beste for at dere skal trives.
Lykke til med spillet og turneringen!
Jan Terje Olsen
Ordfører

Redaksjonen trenger tips
Den store NM-festivalen er i gang. Vi både tror og håper at deltakerne kan se
frem til spennende og hyggelige bridgedager i Skien.
NM-avisa blir
forhåpentligvis et viktig innslag. Den skal foreligge hver dag til morgenkaffen.
Som alle andre aviser er vi avhengige av tips for at resultatet skal bli leservennlig.
Tipsene kan være om så mangt. For eksempel om de som må gjøre helt spesielle
ting for å komme seg til NM-festivalen, om familier som spiller (kanskje flere
generasjoner), om de som har helt spesielle årsaker for å dra til Skien, om helt
unge eller svært så voksne deltakere, om de som har avtalt gjensyn i Skien etter
mange år og om mye mer. Tenk igjennom hva du vil lese om. I så fall vet du
hva det kan være verd å tipse oss om.
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Velkommen til festspill i Skien !
Åpningsseremoni
og
åpningsturnering finner sted lørdag kveld i den
samme hallen som vi spiller i.
Opplegget blir forståelig nok enklere
og rimeligere enn forrige gang i Skien,
blant annet vil presidenten denne gang
ikke få noen fallskjerm. Vi kan likevel
love at det blir nok ”trøkk” i
underholdningen, og absolutt verdt et
besøk.
Ellers vil vi gjerne nevne at
serveringstilbudet i hallen er forbedret,
og når spillingen er slutt for dagen vil
det være mulighet til å få en varmrett
og et glass øl i en tilstøtende hall.

På vegne av arrangørklubbene er det
en stor glede å kunne ønske alle
spillere og gjester velkommen til
Norsk Bridgefestival 2002. Vi er stolte
av at Skien nok en gang er betrodd
denne stormønstringen, og vi skal
gjøre vårt beste for at dere alle skal få
et trivelig opphold.
Forberedelsene har pågått i lang tid
og vi er godt forberedt. I bridgemiljøet
i Skien har vi mange dyktige og
innsatsvillige medlemmer som har
nedlagt et stort dugnadsarbeid, og fra
sentralt hold har vi hatt gode
medhjelpere i Sigmund Bakke, Per
Nordland og Rune Strøm.
Bridgehøydepunktene blir det mange
av, men vi håper at dere også får tid til
litt annet. Distriktets fritidsmuligheter
er utmerkede, og det er som kjent alltid
godt vær i Skien. På kveldstid kan dere
besøke bridgepuben på Rica Ibsen eller
ta en tur på byen.
Kulturtilbud er det massevis av, og
for fotballinteresserte kan Odd Stadion
være stedet førstkommende søndag du
får subsidierte billetter i resepsjonen.

Igjen – hjertelig velkommen til Skien!
Svein Markussen

Klar melding for leserne
Dette er lesernes egen spalte for KORTE meningsytringer om mangt. Redaksjonen vil om
nødvendig være behjelpelig med å skrive. Det er bare å ta kontakt. I regelen vil anonyme
meldinger bli avvist. I tillegg til denne spalte har leserne også anledning til å ytre seg
gjennom vanlige leserbrev.

Dette er NM-avisa:
Fritt og uavhengig organ for Norsk Bridgefestival 2002 med formål å fremme bridgen.
Ansvarlige redaktører er: Geir Gisnås, Roar Hushagen og Øystein Eriksen
Øvrige medarbeidere er: Unni Welander, Kai Jørstad, Ronny Jørstad, Erik Dahl, Harald
Agersen, Sondre Hogstad og Kåre Aasen.
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Sosiale arrangementer
Åpningsseremonien finner sted
lørdag 27. juli kl 20.00 i Storhallen på
Messesenteret. Her blir det et par
underholdningbidrag, bl.a. av Bratsberg Amt Jazzorkester, premieutdeling
NM junior og NM lag. Åpningsturneringen fra kl 21.00 til kl 24.00
samme sted. Bar.

Banketten er lørdag 3. august i Rica
Ibsen kl 19.00. Av kostnadshensyn er
den tradisjonelle bankettmiddagen
sløyfet. I stedet blir det en enkel
mottagelse med et par glass
musserende/hvitvin og noe smått å bite
i. Avslutningsseremonien forventes å
vare ca. 50 minutter og omfatter
premieutdeling NM par, en jubileumsbetraktning ( NBF er 70 år!) og et par
korte taler. Deretter er det dans for alle
penga fram til kl 02.00. Ved å spare
inn på utgiftene har vi vært i stand til å
krympe billettprisen til kr 175, - pr
person. OBS! Gratis invitert er
premievinnerne (1/4) i NM par +
medaljevinnerne i alle andre NMklasser. Billetter til banketten er til
salgs gjennom hele festivalen fra
NBF’s butikk i resepsjonen.

Bridgepuben i Rica Ibsen hotellet
holder oppe hver kveld fra fredag 26.
juli til fredag 2. august ( med unntak av
lørdag 27. juli ). Her er det servering
fra to barer og pianobar. Kveldsturneringer daglig fra søndag 28. juli til
fredag 2. august med start kl 21.00 og
varer til ca kl 23.30. Barometer og
hyggelig premiering. Ellers er det
rikelig med bridgebord i lokalet, så
muligheter for en liten robber er alltid
tilstede.

Øystein Eriksen
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SKIEN – min by
Øystein Eriksen
Stevneplassen, der bridgen spilles, finnes
det to statuer av disse.
Handel er nøkkelordet for byen, den er
og har vært et handels og administrasjon
sentrum. I tillegg vokste det fram en stor
sagbruksindustri, i dag er Union bruk en
av byens bærende bedrifter.
Vi kan godt si at Skien opp gjennom
historien har vært en hjemsøkt by, få
norske byer har vært herjet av så mange
flommer og branner. Derfor er det ikke
mye bebyggelse som finnes fra eldre tid,
dersom du har tid ville jeg imidlertid
anbefalt en tur oppover Snipetorp på byens
østkant, dette er den eneste delen av byen
som unngikk den siste store bybrannen.
På høyden over Snipetorp finner dere
Brekkeparken, Telemark fylkesmuseum,
en koselig park med gamle bygninger og
en restaurant med utsikt over de nedre
deler av byen, den er vel verdt et besøk. Er
du av den kulturelle sorten vil jeg også
nevne Ibsens Venstøp, 10 minutter med bil
nord for byen, Kapitelberget, med gamle
kirkeruiner øst for byen, Gimsøy kloster,
med rester av det tidligere klosteret, Skien
kirke, midt i byen og har du tid og været er
bra vil jeg absolutt anbefale en tur opp
Telemarkskanalen ombord på Victoria
eller Henrik Ibsen.
Byen i dag: I de senere år har det blitt
gjort mye for å få fart på byen og
turismen. Byens uteliv har tatt seg kraftig
opp med diverse puber og restauranter. I
fint vær vil jeg sterkt anbefale en tur på
Langbryggene der 3 uterestauranter gjør
sitt til at du skal trives. Ved Hjellevannet
ligger det også flere puber og restauranter
Jeg regner med at bridgespillere fra det
ganske land vil sette sitt preg på byen i uka
som kommer. Av forlystelser ellers vil jeg
nevne Lundetangen kinosenter, Herkules
fritidspark,
Lekeland
(like
ved
spillelokalet) og Odd Stadion der en viktig
hjemmekamp mot Moss spilles i løpet av
bridgeuka.Odd stadion ligger forøvrig
kloss ved Stevneplassen der turneringene
spilles.

Byen i mitt hjerte er selvsagt Skien. Jeg
ble født her og har bodd her mesteparten
av mitt liv så da blir valget lett. Hvorfor?
For en utenforstående kan byen virke død
og kjedelig, de eneste turistattraksjonene
til nå har vel vært at Skien er Henrik
Ibsens fødeby og at byen er starten på
Telemarkskanalen. For oss som bor her er
byen imidlertid utgangspunktet til det
meste. Det er kort vei til sjøen og som
nærmeste nabo har byen et turterreng som
lett kan måle seg med Nordmarka i Oslo. I
tillegg er det kort vei til fjellet så
utgangspunktet for friluftsliv er det aller
beste. Adkomsten til byen er lett, med tog
fly, buss eller bil, kun snaue to timers
kjøring fra Oslo.
Litt historikk: I 1958 feiret vi 600 års
jubileum og i år 2000 1000 års jubileum,
slå den du!
Bakgrunnen for dette raske hoppet er at
det under utgravinger i byens sentrum ble
funnet bevis på at byen er eldre enn det
man opprinnelig trodde.
De staute vikinger Dag Eilivsson og
hans sønn Gregorius Dagssøn regnes som
to av grunnleggerne av byen og på

Så velkommen til byen i mitt hjerte!!
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Programmet for Bridgefestivalen
Fredag 26/7

16:00 20:00 NM Veteran, 1. sesjon

Fredag 26/7

16:00 21:00 NM Junior, 1. sesjon

Fredag 26/7

16:00 21:00 NM Lag, 1. sesjon

Fredag 26/7

16:00 19:30 Festivalsingel 1

Fredag 26/7

16:00 19:30 Sideturnering 1

Lørdag 27/7

10:00 14:00 NM Veteran, 2. sesjon

Lørdag 27/7

10:00 14:00 NM Junior, 2. sesjon

Lørdag 27/7

10:00 14:00 NM Lag, 2. sesjon

Lørdag 27/7

10:00 13:30 Sideturnering 2

Lørdag 27/7

15:00 19:00 NM Veteran, 3. sesjon

Lørdag 27/7

15:00 18:00 NM Junior, 3. sesjon

Lørdag 27/7

15:00 18:00 NM Lag, 3. sesjon

Lørdag 27/7

15:00 18:30 Festivalsingel 2

Lørdag 27/7

15:00 18:30 Sideturnering 3

Lørdag 27/7

21:00 24:00 Åpningsturnering

Søndag 28/7

10:00 12:15 NM Lag, Kvartfinaler

Søndag 28/7

10:00 14:00 Board-a-match 1, 1. sesjon

Søndag 28/7

10:00 14:00 Kløvertreffen 1, 1. sesjon

Søndag 28/7

10:00 13:30 Sideturnering 4

Søndag 28/7

12:45 15:00 NM Lag, Semifinaler

Søndag 28/7

15:00 19:00 Board-a-match 1, 2. sesjon

Søndag 28/7

15:00 19:00 Kløvertreffen 1, 2. sesjon

Søndag 28/7

15:00 18:30 Festivalsingel 3

Søndag 28/7

15:00 18:30 Sideturnering 5

Søndag 28/7

17:00 20:30 NM Lag, Finale/bronsefinale

Søndag 28/7

21:00 23:00 Kveldsturnering 1

Mandag 29/7

10:00 14:00 NM Monrad/Kv. NM Par, 1. sesjon

Mandag 29/7

10:00 14:00 NM Mixlag, 1. sesjon

Mandag 29/7

10:00 14:00 Kløvertreffen 2, 1. sesjon

Mandag 29/7

10:00 13:30 Sideturnering 6

Mandag 29/7

15:00 19:00 NM Monrad/Kv. NM Par, 2. sesjon

Mandag 29/7

15:00 19:00 NM Mixlag, 2. sesjon

Mandag 29/7

15:00 18:30 Kløvertreffen 2, 2. sesjon

Mandag 29/7

15:00 18:30 Festivalsingel 4

Mandag 29/7

16:00 19:30 Sideturnering 7

Mandag 29/7

21:00 23:00 Kveldsturnering 2

Tirsdag 30/7

10:00 14:00 NM Monrad/Kv. NM Par, 3. sesjon

Tirsdag 30/7

10:00 14:00 NM Mixlag, 3. sesjon
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Tirsdag 30/7

10:00 13:30 Sideturnering 8

Tirsdag 30/7

15:00 19:00 NM Mix, 1. sesjon

Tirsdag 30/7

15:00 18:30 Festivalsingel 5

Tirsdag 30/7

15:00 18:30 Sideturnering 9

Tirsdag 30/7

21:00 23:00 Kveldsturnering 3

Onsdag 31/7

10:00 14:00 NM Mix, 2. sesjon

Onsdag 31/7

10:00 13:45 IMPs across the field 1, 1. sesjon

Onsdag 31/7

10:00 14:00 Kløvertreffen 3, 1. sesjon

Onsdag 31/7

10:00 13:30 Sideturnering 10

Onsdag 31/7

15:00 19:00 NM Mix, 3. sesjon

Onsdag 31/7

15:00 18:45 IMPs across the field 1, 2. sesjon

Onsdag 31/7

15:00 19:00 Kløvertreffen 3, 2. sesjon

Onsdag 31/7

15:00 18:30 Festivalsingel 6

Onsdag 31/7

15:00 18:30 Sideturnering 11

Onsdag 31/7

21:00 23:00 Kveldsturnering 4

Torsdag 1/8

10:00 14:00 NM Par, 1. sesjon

Torsdag 1/8

10:00 14:00 NM Damer, 1. sesjon

Torsdag 1/8

10:00 14:00 Board-a-match 2, 1. sesjon

Torsdag 1/8

12:00 15:30 Sideturnering 12 T

Torsdag 1/8

15:00 19:00 NM Par, 2. sesjon

Torsdag 1/8

15:00 19:00 NM Damer, 2. sesjon

Torsdag 1/8

15:00 19:00 Board-a-match 2, 2. sesjon

Torsdag 1/8

15:00 18:30 Festivalsingel 7

Torsdag 1/8

15:00 18:30 Sideturnering 13

Torsdag 1/8

21:00 23:00 Kveldsturnering 5

Fredag 2/8

10:00 14:00 NM Par, 3. sesjon

Fredag 2/8

10:00 14:00 NM Damer, 3. sesjon

Fredag 2/8

10:00 13:45 IMPs across the field 2, 1. sesjon

Fredag 2/8

10:00 13:30 Sideturnering 14

Fredag 2/8

15:00 19:00 NM Par, 4. sesjon

Fredag 2/8

15:00 19:00 NM Damer, 4. sesjon

Fredag 2/8

15:00 18:45 IMPs across the field 2, 2. sesjon

Fredag 2/8

15:00 18:30 Festivalsingel 8

Fredag 2/8

15:00 18:30 Sideturnering 15

Fredag 2/8

21:00 23:00 Kveldsturnering 6

Lørdag 3/8

10:00 13:15 NM Par, 5. sesjon

Lørdag 3/8

10:00 13:30 Festivalsingel 9

Lørdag 3/8

10:00 13:30 Sideturnering 16

Lørdag 3/8

14:00 16:25 NM Par, 6. sesjon

Lørdag 3/8

14:00 16:20 Sideturnering 17
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KART OVER SKIEN SENTRUM

(Stevneplassen er merket med flagg.)

I Skien sentrum er det mange gode spisesteder for de som ønsker å gå ut å spise.
Arrangøren ønsker spesielt å anbefale følgende annonsører:
Restaurant Henrik
Gatekjøkken Elisabeth Antonsen
Tante Sofie
Café Flora
La Rioja Restaurant
Lundetangen Pub
Bergby’s Familierestaurant
Cafekopp
Fløten Café og Gatekjøkken
Gimle Pub
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