
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
 
 
 

Et uhøytidelig organ for Norsk Bridgefestival 2002 

Tirsdag 30. juli 

NM Monrad: 

17 runder på bord 1 
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M Monrad 

 

rik Syvertsen (t.v.) og Alf Jan Raanes fra Haukerød BK/Askim BK
ikk til sengs etter to strevsomme sesjoner som har gitt dem en god
edelse til Arve Mehus-Arild Nilsen fra Hen BK, og Rune Anderssen
 Jan Trollvik fra Tromsø.  



17 runder på bord 1 

Erik Syvertsen oppholdt seg ved bord 1 i sytten av de første 21 rundene i NM 
Monrad, og de tok kvelden med god ledelse etter første dag. 
 
- Vi har hatt god glid, forteller Alf Jan Raanes, nordlending som flyttet til Askim for 
en god del år siden.  
 
Men du skal være både god og tøff for å ha glid også, noe dette spillet i en av de siste 
rundene forteller: 
 

SONE: Ø-V GIVER : Syd 
♠ 1064 
♥ EKD6 
♦ 52 

 

♣ KD82 

 

♠ 832 ♠ EKD7 
♥ 7 ♥ Kn 
♦ D108643 ♦ KKn97 
♣ Kn64 

   
  ╔  N  ╗
  V       Ø
  ╚  S   ╝ ♣ E953 

♠ Kn95 
♥ 10985432 
♦ E 

 

♣ 107 

 

Vest Nord Øst Syd 
   3♥  

P 4♥  4♠  dbl 
Pass rundt. 

Alf Raanes i Øst tok sats og feide 
fienden av banen med å melde fire spar 
som den mest dagligdagse ting i verden. 
 
- Du skjønner, sa han: 
- Jeg hater å være utmeldt! 
 
Singel ruter ess ut sparskift. Tre  
runder spar tørket vekk motpartens  
trumf, fem ruterstikk og kløveress 
da de ti stikkene han trengte for  
ta hjem den doblede kontrakten. 
 
Men med hjerterskift etter ruter ess,  
og ruter til stjeling blir det bare ni. 
 
Her lønte betalte det seg meget godt 
å være tøffere enn toget. (Nordlend- 
inger er det, enten de bor sørpå 
enn nordpå!. 
 
De som ligger best an så langt er: 
 
 

1 [67] Erik Syvertsen - Alf Jan Raanes Haukerød BK/Askim BK 1005.1 

2 [69] Arve Melhus - Arild Nilsen Hen BK 742.1 

3 [6] Rune Brendeford Anderssen - Jan Trollvik Tromsø BK 685.5 

4 [71] Roy Kristiansen - Dag-Jørgen Stokkvik Moss BK/Sørreisa BK 678.9 

5 [131] Andre Øberg - Geir-Egil Bergheim Skien BK 642.4 

6 [28] Ove Andersbakken - Kjell Gaute Fyrun Skjåk BK 624.1 

7 [56] Asgeir Langen - Reidar Bårseth Berkåk BK 464.5 

8 [128] Anders Fodstad - Svein Arild Naas Olsen OBK/Kløverknekt 442.5 

9 [34] Oddbjørn Gravanes - Kenneth Skov BK Hein 46/Akademisk BK 432.6 

10 [142] Rolf Normann Hansen - Arne Almendingen Ski BK 428.6 

 
 
 
 

http://server1/turnering/parstatistikk.asp?Parnr=67&Fil=900012
http://server1/turnering/parstatistikk.asp?Parnr=69&Fil=900012
http://server1/turnering/parstatistikk.asp?Parnr=6&Fil=900012
http://server1/turnering/parstatistikk.asp?Parnr=71&Fil=900012
http://server1/turnering/parstatistikk.asp?Parnr=131&Fil=900012
http://server1/turnering/parstatistikk.asp?Parnr=28&Fil=900012
http://server1/turnering/parstatistikk.asp?Parnr=56&Fil=900012
http://server1/turnering/parstatistikk.asp?Parnr=128&Fil=900012
http://server1/turnering/parstatistikk.asp?Parnr=34&Fil=900012
http://server1/turnering/parstatistikk.asp?Parnr=142&Fil=900012


Drepende motspill 

 
 
 

 
 
 
 
 

Det kan være skummelt å kaste seg ut på
tynne kort, særlig med et rødt kryss og et
drepende motspill. 
  Det fikk VÅSA merke i siste runde i
toppoppgjøret mot Over stokk og stein. Det
startet med to gjespspill. To ganger 2
hjerter med åtte stikk, og det så ut til å bli
en ny kjedelig delkontrakt.
Meldingsforløpet ville dødd ut med en lav
sparkontrakt, før syd ble kreativ og meldte
2 ruter.     
 Rønnaug Asla og Svein Markussen tok de
ni første stikkene (!), og da spillefører også
måtte gi bort et trumfstikk til damen, ble
det 1100 ut. Det svir ordentlig i lagkamp,
og kampen var i praksis avgjort. - Deilig å
se 1100 poeng inn, sa festivalsjef Svein
Markussen i dagens understatement.
Over stokk og stein krympet med seieren
kraftig inn på VÅSAs forsprang og ligger
nå bare tre poeng bak. Det ligger an til en
tett og jevn sluttsesjon i dag. 

Roar Hushagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONE: Ingen GIVER : Vest 
♠ JT85 
♥ QJ4 
♦ 94 

 

♣ QJ54 

 

♠  K942 ♠ AQ3 
♥  AK ♥ T9832 
♦  J6 ♦ Q532 
♣  AK832 

   
  ╔  N  ╗ 
  V       Ø 
  ╚  S   ╝ ♣ T 

♠ 64 
♥ 765 
♦ AKT87 

 

♣ 976 

 

Vest Nord Øst Syd 

1 kl. pass 1 spar 2 rut (!) 
Dobbel pass pass pass 



Selvmord! 
Uten å fiske opp østs kløverbeholdning var det ingen legitim måte å vinne kontrakten 
på i spillet under fra første runde i NM mix-lag, men Tor Bakke ga fienden en 
mulighet til å gjøre feil. Den muligheten ble tatt vare på! 
 
Ø/Alle 
  sp E7   
  hj E984   
  ru KKn53   
  kl 1076   
sp KDKn   sp 109832 
hj K1054   hj Kn6 
ru ED1062   ru 94 
kl 3   kl Kn942 
  sp 654   
  hj D72   
  ru 87   
  kl EKD85   
 
Øst  Syd  Vest  Nord 
p  1 kl  dbl  redbl 
1 sp  p  p  2 sp 
p  3 kl  p  4 kl 
p.r. 
 
Utspill: Spar konge 
 
Tor stakk med esset og trakk ny spar.  Vest vred ruter ess og ny ruter, men Tor tok 
finessen med knekten, spilte kløver til esset, og stjal sin siste spar. Ny kløver til 
kongen avslørte at det ville bli et slit å vinne 10 stikk. Han fortsatte med kløver dame 
og ny kløver til øst. Blindemann fikk legge to hjertere. Hjerter fra øst hadde gitt 
forsvaret beten. Men øst fortsatte intetanende med spar. Og skviset sin makker! Tor 
trumfet på hånden, og vest skulle holde to ruter – og hjerter konge dobbel. Problemet 
var at det ikke var mer enn tre kort igjen! Tor kastet omvendt av vest, og kunne puste 
ut med 130 på slippen. Ved det andre bordet nøyde man seg fornuftig nok med 3 
kløver med ni stikk.  
 
 
    Jon Sveindal 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



Tøffe juniorer 
Etter runde 9 lå juniorene Erik Eide og Espen Lindqvist fra BK Hein 
46/Arendals BK på niende plass. Noe de blant annet kunnne takke 
dette spillet for, mot Terje Ingvaldsen og Skjalg Solum fra 
Stokmarknes BK. 
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SONE: Ingen GIVER : Syd 
♠ E75   
♥ 10742 
♦ E2 
♣ ED95 

♠  K432 ♠ Kn8 
♥  KD95 ♥ Kn6 
♦  KKn106 ♦ D8754 
♣  K 

   
  ╔  N  ╗ 
  V       Ø 
  ╚  S   ╝ ♣ 10763 

♠ D1096 
♥ E83 
♦ 93 

 

♣ Kn842 

 

Vest Nord Øst Syd 
   p 

1 ♦  dbl 3♦  3♠  
p p p  
et var hardt og godt meldt av Espen  
indqvist i Syd, og Terje Ingvaldsen  
algte å spille ut kløver konge i håp om  
n kløverstjeling. Lindqvist stakk og fortsatte
os Ingvaldsen, som fortsatte med en liten rut

spen Lindqvist stakk i bordet og trumfet ut, 
et niende stikket på hjerter ess. Det ga hele 5

ye e-post 
i får inn mye e-post til festivalen. Noen av dem er av

ksempel mandagens brev fra Håvard Larsen (haaval2

il: Håvard Larsen ???? 
ate: Mandag 29. juli 
ime:  14:10 

elding: Kem fan e det som gir seg ut førr å være Håva
ar. De som kjenner meg vet at eg aldri har hatt under 

ilsen Håvard Larsen 
 med spar til nieren. Den kostet kongen 
er.  

kappet opp kløvertieren fjerde og fikk 
4,8 plusspoeng til ungdommene. 

Geir Gisnås 

 en slik karakter at de bør publiseres. For 
@online.no): 

rd Larsen fra BBK/Lyn….., par nr. 2 i kv. NM 
middels, vær så snill å stryke mitt navn fra lista! 

Tøffe juniorer:  
Erik Eide (t.v.) og Espen Lindqvist. 

mailto:haaval2@online.no


 
Ekrens 2 ruter 
V/Ingen 
  sp D7   
  hj K9   
  ru EDKn765   
  kl E76   
sp E953   sp K106 
hj Kn10763   hj E85 
ru 42   ru 98 
kl 84   kl KDKn52 
  sp Kn842   
  hj D42   
  ru K103   
  kl 1093   
 
Vest  Nord  Øst  Syd 
2 ru*  3 ru  p  3 NT (!) 
p.r. 
 
Utspill: Liten hjerter 
 
Den såkalte ”Ekrens 2 ruter” (svak hånd med  
minst 4-4 i majorfargene) skaper ofte sving,  
så også i dagens spill fra finalen i NM lag  
Monrad.  Sven Olai Høylands 3 grand var  
svært optimistisk, men han håpet at det  
kunne være like mange stikk i grand som i ruter.  
 
Som man ser er det bet i 3 ruter, med to  
kløverstikk, to i spar og hjerter ess.  Med  
hjerterutspill i grand var i alle fall åtte stikk  
innen rekkevidde.  Av og til er det rett  
å legge kongen i bordet, men kun hvis vest  
har esset, og øst ikke har innkomst til å få  
spilt hjerter gjennom syd.  Sven Olai spilte  
heller på den reelle sjansen: At vest hadde  
spilt ut liten fra knekt-ti i hjerter. Eller at  
øst stakk opp med esset selv med tieren  

Sven Olai forlangte hjerter ni.
Det gjorde susen! 

ved siden av,  for å forsøke å ta beten i spar.  
Sven Olai la hjerter ni. Den krevde esset,  
og kontrakten var hjemme!  
 
Lag Høyland hadde ikke ”Ekrens” i arsenalet ved det andre bordet, så nord fikk åpne 
uforstyrret med 1 grand som ble vunnet med 7 stikk etter kløver ut fra øst.  
     

Jon Sveindal 
 
 



 
 
Den lille forskjellen 
Knekter og damer er ørlite grann forskjellige - og gir forskjellige signaler. Spillet 
under fra NM finalen i Monrad lag er en svært god illustrasjon.  
 
V/Alle 
  sp EK3   
  hj 5   
  ru K10743   
  kl ED82   
sp 108654   sp 972 
hj 973   hj EDKn62 
ru Kn5   ru ED 
kl 654   kl 973 
  sp DKn   
  hj K1084   
  ru 9862   
  kl KKn10   
 
Både lag Høyland og ”Atletene”  var i 3 grand på syds hånd etter at nord hadde åpnet 
med 1 ruter og øst meldt inn 1 hjerter.  
 
Ved begge bord kom hjerter 3 ut, og Odin Svendsen for lag Høyland i øst, la knekten. 
Som de aller fleste av oss ville ha gjort. Odd Frydenberg fikk for kongen, og en ruter 
gikk til kongen og esset. Det kom liten hjerter i retur fra øst. Odd leste sitsen rett da 
han satte i håndens tier.  Ni stikk. 
 
Ved det andre bordet fikk Jim Høyland det verre. Håvard Jensen i øst la nemlig 
hjerter dame i første stikk! Inne på kongen dukket Jim en ruter til Håvards dame, og 
det kom også der liten hjerter tilbake. Hjerter dame i første stikk fikk nå sin fortjente 
belønning. Alt tydet jo på at vest hadde knekten, så Jim la åtteren. Vest fikk for 
nieren, og dermed ble det fire hjerterstikk og to i ruter på forsvaret.  To sonebeter!    
 
 

    Jon Sveindal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Finalen i åpent NM for lag 
 
ATLETENE (Lars Øyvind Allard, Odd A. Frydenberg, Håvard Jensen og Vidar 
Smith) og HØYLAND (Tor Bakke, Magne Eide, Jim Høyland, Sam Inge Høyland, 
Sven Olai Høyland og Odin S. Svendsen) kvalifiserte til finalen i åpent NM for lag.  
 
Det ble en jevn kamp der HØYLAND  hele tiden lå et lite hakk foran. De ledet med 
18poeng til halvtid mye takket være at de meldte 7spar på EKKn femte til fire små 
spar. Siden damen satt dobbel foran løste jo det seg lett. 
 
I andre halvrunde ble det jevnere , men HØYLAND lå hele tiden med tilnærmet 
kontroll. Her er et godt motspill fra ATLETENE: 
 
♠ EKx             Her skulle Jim Høyland spille 3GRAND etter disse  
♥ x                   meldingene;    N          Ø         S        V 
♦ K10xxx                                1♦          1♥       1Gr     p 
♣Edxx                                    3Gr        p          p        p 
                        
♠ DKN              
♥ K108x            
♦ 98xx               
♣KKN10          
                          
 
Liten hjerter ut fra V og damen fra Ø .  
Spilleren stakk med kongen og spilte  
liten ruter til kongen og esset. Så  
spilte Ø liten hjerter tilbake. Siden Ø  
hadde stukket første hjerter med damen  
valgte spilleren å satse på knekten tredje  
i vest og la åtteren. Vest stakk så med  
nieren og fortsatte med hjerter og  
resultatet ble 2bet.  
 
Det ble vanskelig for spilleren når Ø  
kamuflerte hvor hjerterknekten var. 
Ved det andre bordet stakk Ø første  
hjerter med knekten , og der valgte  
spilleren å legge tieren når det kom  
liten hjerter tilbake og da var det 9 raske  
stikk. Resten av kampen ble jevn og selv  
om begge lag gjorde små feil  endte med  
en liten, men klar seier til HØYLAND. 
 

Erik Dahl 
 
 



 
 
 
 

 
 

Marstrander avblokkerer . 
 
I spill 28 i semifinalen for lag spilte Leif 
Erik Stabell ut spar 8 mot tre grand. Esset 
ble forlangt fra bordet i håp om en 
blokkering.  
 
Marstrander nølte bare 5 sekunder før han 
av-blokkerte spar konge, stakk hjerter-
returen med esset og nord-syd kunne 
innkassere fire sparstikk til en bet.  
 
Hvordan man havner i tre  grand med bet 
der seks hjerter er ”lay down” er en annen 
sak. 
 
   Kåre Aasen 
 
 

SONE: NS GIVER : Vest 
♠ Kn9864 
♥ 52 
♦ 109 

 

♣ Kn986 

 

♠  732 ♠ E10 
♥  K83 ♥ Kn109764 
♦  Kn63 ♦ EKD4 
♣  E532 

   
  ╔  N  ╗ 
  V       Ø 
  ╚  S   ╝ ♣ K 

♠ KD5 
♥ ED 
♦ 8752 

 

♣ D1074 

 

Vest Nord Øst Syd 
pass pass 1Hj Pass 
1NT pass 2Ru Pass 
2Hj pass 2NT Pass 
3NT    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juniorene vant 
åpningsturneringa 
Det måtte to juniorer til for å slå ut
kobbelet med elitespillere da Norsk
Bridgefestival i Skien innledet med
åpningsturnering lørdag kveld.  
 
Håkon Bogen fra Mo og Didrik Ueland fra 
Varhaug i Rogaland slo knockout på de 
andre 97 parene og vant til slutt en klar og 
meget overraskende seier.  
 
- Det var morsomt. Vi spilte godt, og har 
jeg ikke vært hekta på bridgen før så er jeg 
i hvert fall blitt det nå, smiler unge Håkon.
 



 
 
 

Replikk 
 
Veteran er like mye et stort sosialt treff som en alvorlig konkurranse. 
Tommy Sandsmark kunne vel fått utgitt både Humor IV og V hvis 
han hadde samlet alle kommentarene ved bordene.  
 
Og her kan vi møte igjen en gammel,  
sjelden ”fugl” i norsk bridge, nemlig  
Vienna. Einar Nilsen – Jan Aasmul  
fra Lysverkenes BK praktiserer fortsatt  
dette systemet. At de i dette spillet mot  
oss hadde slått av hovedbryteren er så  
sin sak.  
 
Men jeg tar med hele meldesekvensen,  
da den kan gi noen av de yngre og  
historieløse en innføring i hvordan det  
ofte ble meldt for 50 år siden.  
 
 

1) Sterk, uansett fordeling 
2) Avslag 
3) Majorsøk 
4) Ingen major 
5) De meldte hardt  

for 50 år siden også … 
 
Ess, konge kom ut i ruter, og fortsettelsen m
Aasmul fortsatte med tre ganger kløver, og 
 
En lur liten ! spar tilbake, og spilleren – som
kongen. 
 
To ruterstikk og fire sparstikk senere telte b
han hadde markert foran seg, lente seg med
 
 
- Akkurat?! 
 
 
 
 

 
 

SONE: Alle GIVER : Nord 
♠ DKn432 
♥ Kn102 
♦ 72 

 

♣ DKn6 

 

♠ 97 ♠ K105 
♥ K96 ♥ ED87 
♦ 1094 ♦ DKn6 
♣ 109754 

   
  ╔  N  ╗
  V       Ø
  ╚  S   ╝ ♣ EK2 

♠ E86 
♥ 543 
♦ EK853 

 

♣ 83 

 

Vest Nord Øst Syd 
 P 1NT (1) P 

2♣  (2) P 2♦  (3) P 
2NT (4) P 3NT (5)  

  
ed ruter 8 indikerte noe i spar. Jan 
makker kom inn på damen.  

 såg ”enda chansen” føk opp med 

lindemann Einar Nilsen opp de ni stikkene 
 et glimt i øyet mot makker og spurte: 

Olav Hjerkinn 



 
 
 
 
 
 
Safety first 
Når ting ser lett ut er det om å gjøre å være årvåken. Mange sydspillere gikk for fort 
frem i 4 spar, og gikk bet etter å ha mistet kontrollen når trumfen satt 4-1. Artur 
Malinowski for lag Mali demonstrerte god teknikk da han – som så mange andre – 
fikk ruter ut mot sparutgangen.  
 
V/N-S 
  sp K96   
  hj 5   
  ru EK96   
  kl DKn862   
sp D542   sp 8 
hj 872   hj KKn3 
ru D104   ru Kn8532 
kl E73   kl K954 
  sp EKn1073   
  hj ED10964   
  ru 7   
  kl 10   
 
Vest  Nord  Øst  Syd 
P  1 kl  p  1 sp 
P  2 kl  p  3 hj 
P  3 sp  p  4 sp 
p.r. 
 
Utspill: Ruter 4. 
 
Gode lagspillere er sjelden grådige. Med 7 trumfstikk pluss tre stikk i rødt ville 
kontrakten være hjemme, og Artur satte sin nøysomme plan ut i livet. Han tok de to 
ruterhonnørene og saket en kløver, og så fulgte kløverstjeling, hjerter ess, 
hjerterstjeling og kløverrøff. Så en hjerter til stjeling med spar konge, og ruter til 
stjeling.  
 
Nå var kontrakten pottetett. Han spilte hjerter til bordets spar ni, mens vest saket 
kløver ess. Så saket Artur en hjerter på kløver fra bordet. Vest måtte stjele. Han måtte 
dessuten spille spar opp i syds saks. Nøysomheten ga dermed bonus i form av et 
overstikk!  
 

    Jon Sveindal 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Bord 1 Veteran 
Når man spiller turnering etter Monrad-prinsippet, møtes de beste på de laveste 
bordnummerne. Da jeg dumpet ned ved bord 1 lørdag formiddag satt lederparet Gerd 
Larsen – Karl Larsen nord-syd, og Gaute Gjerdingen – Per J. Aulie på 2. plass satt 
øst-vest.  Rundens siste spill så slik ut: 
 
V/Alle 
  sp EK87   
  hj K107   
  ru ED963   
  kl 9   
sp Kn43   sp D102 
hj 852   hj EKn3 
ru Kn106   ru K872 
kl 10732   kl K82 
  sp 965   
  hj D964   
  ru 4   
  kl EDKn65   
 
Vest  Nord  Øst  Syd 
P  1 ru  p  1 hj 
P  2 sp  p  3 NT 
p.r. 
 
Utspill: Liten spar 
 
Et enkelt og greit meldingsforløp, og sparutspillet gikk til østs dame. Spar 10 kom i 
retur, og Gerd, som passet på å av blokkere med nieren, stakk med esset. Så fulgte 
hjerter konge som øst stakk med esset for å skifte til en liten kløver. Knekten vant. Så 
spar til knekten og kongen, og bordets fjerde spar med rutersak fra øst, mens syd og 
vest kastet kløver. Hjerter ti dro med knekten og damen, og siden alle fulgte på nieren 
også, ble håndens fjerde hjerter innkassert. Fra vest kom en kløver, og øst la nok en 
ruter. Kløver ess og kløver dame avsluttet en flott spilleføring, og øst var nødt til å gi 
blindemann to ruterstikk til slutt.  10 stikk ga 32 pluss av 38 mulige til det sympatiske 
paret fra Harstad. 
 

Jon Sveindal 
 
 
 
 
 



 
Overhørt ved bridgebordet: 
 
Nord   1 hjerter 
Øst      1 spar 
Syd      Laaaang tenkepause … 
 
Kvinnelig makker i Nord:  ”Nå må du melde 
makker!” 
Mannlig makker i syd, lettere frustrert:  ”Slapp a’, æ 
må få lov å tænk!!!” 
Nord:  ”Du har for mye hormoner, makker!” 
Syd:  ”Det har æ slættes ikke, æ har for mye poæng” 
- 6 hjerter!! 
 

Baksitter Vigdis Moen 
 
 

 
Jan Tore leker med damen 
2 ruter ble alertert som ikke krav og vest spilte 
ut spar 5 til syds 9’er. 

SONE: NS GIVER : N 
♠ AJ106 
♥ AK7 
♦ 5 

 

♣ K8743 

 

♠  54 ♠ Q8732 
♥  Q543 ♥ 1096 
♦  J42 ♦ EQ9 
♣  AQJ6 

   
  ╔  N  ╗ 
  V       Ø 
  ╚  S   ╝ ♣ 105 

♠ K9 
♥ J82 
♦ K108763 

 

♣ 92 

 

Vest Nord Øst Syd 
 1 kl 1 sp 2 ru 

2 sp 2 NT p 3 ru 
p p p  
    

Hjerter til esset i bordet og spar 10 til kongen.  Ny hjerter til kongen, og spar ess med 
hjertersak og liten trumf hos Jan Tore Berg. 
 
Han hadde allerede tenkt ut neste trekk: kløver dame.  Denne torde ikke syd spandere kongen 
på, i frykt for esset i øst og ny sparstjeling. Jan Tore la nå ned kløver ess og fortsatte med 
hjerter dame som syd trumfet.  Liten ruter gikk til øst nier og nå kom spar dame til trumf og 
overtrumf med knekten i vest.   Den fjerde hjerteren fra Jan Tore ble fulgt av kløver fra nord 
og spar fra øst og trumf hos spillefører. 
Syd måtte nå motvillig spille ruter til østs EQ og 300 i beit var et faktum. 
Av og til skal man la seg lokke av damene! 

            Unni Welander 
 
Hvordan rette opp makkers egg 
I samme spillet var Åse Langeland og Martin Reinertsen blitt motspillere i 3 NT hos 
nord.  Martin satt vest og spilte ut liten spar som nier’n i bordet beholdt.  Kløver 9 
stakk Åse med esset, 3 hos nord og 5’ern hos øst.  Fortsettelsen var spar 4, liten, liten 
og kongen i syd.  Så kom kløver 2 som Åse la knekten på og kongen i nord felte 
Martins 10’er.  Spillefører spilte kløver 8 og Åse kunne ta for kløverdamen, øst og 
syd saket spar og ruter, og hun innså hva hun hadde gjort. 
 
Hun spilte nå hjerter 4 som spillefører heldigvis (for henne) stakk med esset i bordet 
for så å ta for kløverstikkene sine.  Åse saket nå styrke med ruter 2, Martin kastet 
ruter ni og en spar, syd 2 rutere.  Fortsettelsen var ruter 5 som Martin la damen på og 
den fikk beholde stikket!  Martin tok for ruter ess og spillefører var ferdig.  Uansett 
om han kaster spar fra AJ eller hjerter fra K7, spiller Martin ham inn på den fargen 
han saker, og Åse må få for hjerter dame eller han for spar dame.  Hjertesukk fra Åse 
og en bet.  Godt å ha Martin da! 
          

Unni Welander 
 



 
SONE: ØV GIVER : S 

♠ 852 
♥ ED52 
♦ J53 

  

♣ K104 

 

♠ DJ43 ♠ K1096 
♥ 974 ♥ 1063 
♦ 96 ♦ ED10 
♣ D952 

   
  ╔  N  ╗ 
  V       
Ø 
  ╚  S   
╝ 

♣ J83 

♠ E7 
♥ KJ8 
♦ K8742 

 

♣ E76 

 

Vest Nord Øst Syd 
   1 gr 

pass 2 kl pass 2 ru 
pass 3 gr pass r.  

    
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La motparten gjette 
 
Utspillet fra Vest var spar 4 og Hans stakk
andre sparen med Esset. Mer enn 7 stikk var
vanskelig å se, 8 med ruter Ess riktig
plassert.  
 
Vi får se tenkte Hans og 4 ganger hjerter
fulgte.  Hans kastet selv en ruter, Vest en
kløver og Øst en spar. Hans spilte nå en spar
og kastet nok en ruter Vest stakk og tok for
sin siste spar, bordet kastet en ruter og Øst
fikk et dilemma, hadde Syd kløver eller
ruter?  
 
Han valgte etter mye betenkning å kaste ruter
10, Hans kastet da en kløver. Vest tok ruter
10 som et klart styrkekast og spilte ruter til
Esset og kontrakten var hjemme. Undrenes
tid er ennå ikke over tenkte Hans og ba om
nytt spill. 

Øystein Eriksen



En ekte veteran. 
Av Kåre Aasen 

 
Endelig kan arrangørklubben skilte med en 
Norgesmester i bridge etter at Ronny Jørstad 
gikk til topps i juniorklassen. Vi kan imidlertid 
presentere en spiller i vår lokale stall med et 
norgesmesterskap for senior-par på 
samvittigheten  Riktignok ikke som 
representant for Skien Bridgeklubb, men 
allikevel, som fast inventar i klubben  de siste 
30 åra, er han som ekte Skiens-kar å regne. Vi 
fant  ham  i kvartfinalen i lagkonkurransen 
sammen med makker Arild Årmot der de 
hentet en fin femte plass og i angrepsposisjon 
Monrad par med samme makker. 
 
Egil Feby og BB er sant. Som sakkyndig både 
på BIL og BRIDGE kunne han likevel aldri 
representert et B-lag. At han er en ener ved 
bridgebordet avslørte han allerede for en  
mannsalder siden, norgesmester for par med 
makker Karila i 1968, den gang representant 
for Kirkenes BK.  Siden den gang har det blitt 
både klubb- og krets-mesterskap for Skien og 
Grenland. 
 
Egil er en fargerik spiller med replikken i 
orden og en klippefast tro på at selv de mest 
håpløse kontrakter går hjem, bare motparten 
gjør nok feil. Og er det noe Egil har, er det 
nettopp psyken til å frembringe de mest 
hårreisende ”egg” fra motsatt retning.  I 
”krypkasino” er han imidlertid langt mer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sårbar.  Kilder som står oss nær påstår at ”øye” 
på ”øye” bunket seg foran ”sakkyndigen”  
under mandagens forpostfektinger på de 
grønne stoler i Ibsenhuset i ”gamle dager”.  
 
Skal du imidlertid ha en rimelig odds mot 
”tilsynet” på bridgefronten, kan hyttebridge på 
Sjusjøen i jakttida være en brukbar satsing.  En 
ungdommelig fotturist av det annet kjønn høyt 
oppe på Birkebeinerfjellet en høstdag tidlig på 
90-tallet svekket troen på kvinnelig intuisjon. 
Firemannslaget som tok en strekk på beina på 
hjemtur fra to dagers revolverbridge ble 
kategorisk fastslått å være jegere.  Så feil kan 
man ta.  Eller hadde virkelig dama teften av en 
som i to dager hadde jaktet på overstikket som 
ble til to bet.  Ikke vet vi. 
 
Det vi imidlertid vet er at eks-Lillehamringen 
titt og ofte betjener sin fjellresidens 35 mil 
unna med eller uten kortstokk.  Hans 
bridgevenner ser med forventninger fram til 
mang en god natt-bridge der ved neste 
Lillehammer-OL.  Dagslyset må da brukes til 
noe annet.  Hytta ligger jo bare en halvtimes 
utforbakke fra Birkebeineren skistadion og 
Håkonshall.  Er det noe Egil nå har ugjort i 
kortspillets tjeneste, har han fremdeles sjansen.  
Bridge som olympisk gren på Lillehammer i 
2016



 

Nytt fra Lovutvalget 
 
Nye regler for tillatte meldesystemer, alert og stopp 
 
I forbundets salgsavdeling vil du finne et lite hefte, til gratis udeling,  inneholdende de nye regler som skal gjelde 
fra den dag bridgefestivalen er slutt. Da alle organiserte bridgespillere er pålagt å etterkomme de nye 
forskriftene, er det viktig at du og din makker setter dere godt inn i innholdet. 
 
De nye reglene er laget primært for å forenkle de forskriftene som har vært gjeldende til nå, og det skader heller 
ikke at vi nå blir mer på linje med resten av verden. 
 
Det mest uvante er nok at vi nå har gruppert systemene og tildelt de hver sin fargekode. Ditt systemkort skal 
heretter være fargemerket og det holder at kortet er merket på forsiden. Tusj eller tape egner seg godt, men det 
forhindrer ikke at de mer avanserte lager seg egne varianter med gjennomfargede kort.  
 
Grønne kort er for de fleste av oss som ”bare” spiller et naturlig system. Blått er for de som f.eks spiller 
Presisjon, mens Viennaspillerne må finne seg i å bli plassert sammen med de som spiller relepresisjon og merke 
sine kort med rødt. ”Den gule fare(farge)” symboliserer de få som bruker sterke pass-systemer. 
 
HUK er et begrep vi innfører. Det er ikke et navn på en amerikansk fribryter, men betegnelsen på: 
 
1. En åpningsmelding fra 2 kløver opp til 3 spar, uten kjent 4 kortfarge og mindre enn 13 HP, og som mest 

er beregnet til å skape ugreie for motspillerne, men ikke så sjelden for makker også. Unntaket er Multi 
som ikke er definert som HUK. 

 
2. Innmelding i farge etter åpning på entrinnet i ekte farge som ikke viser minst 4-kort i en kjent farge. 
 
3. Melding på hånd som kan være svak og som viser 2 farger derav den ene kan være på mindre enn 4 

kort. 
 
4. Psykiske meldinger som er beskyttet eller krevd av systemet. 
 
I forbundsturneringer er det tillatt med 2 slike mens i andre turneringer blir det opp til arrangøren. Merk deg at 
du skal ha med forslag til forsvar i brunt omslag og at dette kan motstanderne se på så mye de lyster og når som 
helst så lenge de er ved bordet. 
 
Alertreglene er strammet inn på den måten at vi nå innførerer begrepene ekte og konvensjonelt. Det er begreper 
som er vel innarbeidet og som de fleste av oss vet hva betyr. Er du i tvil, skal du alertere. Merk også at doblinger 
og redoblinger som kan ha spesielle betydninger, skal alerteres. Normalordningen er fortsatt at du ikke skal 
alertere meldinger over 3 NT, med unntak for konvensjonelle åpninger og innmeldinger i første melderunde. 
 
Stoppreglene er mye likt de forrige med ett viktig unntak: Du skal nå stoppe alle meldinger på 3-trinnet og 
oppover der du ser at det kommer til å bli ”krig” om kontrakten. Det er vanligvis når begge parter har meldt hver 
sine farger. Det er korrekt tempo å vente de 10 sekundene som du er pålagt, uansett om meldingene er stoppet 
eller ikke. Variasjoner i tempo på + eller – side kan formidle urettmessig informasjon. 
 
Systemkort skal nå brukes i alle turneringer. Par som ikke stiller med kort, er hjemfalne til prosedyrestraff og de 
må spille et ”ferdigutfylt”, naturlig system til kortene er på plass. For ”straffekort”, se informasjonsbrosjyren. 
 
0-toleranse innfører vi ikke, men gir pålegg om vanlig god oppførsel. Vi gir en kortfattet definisjon om hva det 
består i, beregnet for de få? som ikke helt har skjønt hva det består i ved bridgebordet. 
 
 

Kyrre Tangen 
 
 
 



    

Juniorkjempen fra 
Steinkjer i form! 
 
Runde nr. 15 i junior-NM spilte Jørn Ringseth – 
Håkon Kippe mot fjorårets gullvinnere Sverre Aal – 
Petter Eide. Petter har nettopp kommet fra England 
hvor han representerte Norge i skole-klassen, laget 
tok en sterk bronseplass. 
 
Jørn og Håkon har spilt sammen siste året, og gjort 
det kanongodt. De har vunnet KM-par i både Nord- 
og Midt Trøndelag samt en knallsterk seier i KM – 
lag Trondheim.  
 
Her deltok så godt som hele trøndelag – eliten med 
navn som Geir Helgemo, Glenn Grøtheim, Terje Aa, 
Espen Kvam, Jørgen Molberg og mange flere. Jørn 
og Håkon tok tredjeplassen i årets junior-nm.  
 
Selv om det er en flott plassering svarte det sikkert 
ikke helt til ambisjonene … ? 

SONE: IngeSONE: NS GIVER : Syd GIVER : Vest 
♠♠ KJK 
♥♥ 9x 10 
♦♦ 9xx Q96542 

  

♣♣ KJxx QJ852 

  

♠  ♠  9 J74 ♠♠ Q108xx A98652 
♥  ♥  QJxxx J9874 ♥♥ 102 
♦  ♦  QxA ♦♦ 10x KJ73 
♣  ♣  108xxx10973 

      
  ╔  N  ╗  ╔  N  ╗
  V       Ø  V       Ø
  ╚  S   ╝   ╚  S   ╝ ♣♣ AQK6 

♠♠ Axx Q103 
♥♥ AK8x AKQ653 
♦♦ AKJ108 

  

♣♣  A4 

  

Vest Vest Nord Nord Sør Øst Øst Syd 
 2 hj  p ♦p  p 

♠ ♥ 
s ♠ 

♦ 

  
  

   

n 
7x 

x 
 

 9x 

xxx 

1  
pass 1  2  pass 
pa s 2NT 3  pass 
Pass 
Pass 
Pass 

3NT 
4♠  
6♦  

4  
5♦  

Pass 

Pass 
Pass 
Pass 

 

 
I dette spillet måtte Jørn være nøyaktig for å vinne den hardmeldte kontrakten: 

.

 
 2NT var krav og 3♠  viste 3 – kortsfarge, 3NT var avslag og 4♠  var cue med ruter som 

trumf. Jørn slo av i 5 ♦  men Håkon syntes han hadde til å løfte med tredjekontroll i hjerter 
 

Kløver kom ut til knekt og dame. Med en potensiell taper i spar, må det være naturlig å 
forsøke og trumfe to hjertere i bordet.  
 
Det er likevel ikke så enkelt, spiller Jørn to ganger hjerter fra toppen og hjerter til stjeling vil 
øst stjele over og fri seg med trumf. Jørn forutså denne situasjonen når han først plukket av 
seg ruter ess, etter tre ganger hjerter til stjeling stjal øst over, men nå var det slutt på frikort.  
 
Petter i øst hadde kun sorte kort igjen på handa, og var dermed innspilt. Nøyaktig og godt spilt 
av Norges (verdens ??) største juniorspiller. 
 
 

        Ronny Jørstad    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Siv – en god passer ! 
 
Vest åpnet i 2 hjerter, svak med side-farge.   
Det går pass fra Nord og Øst, og PASS  
fra Siv Thoresen i Syd. 
 
Nord spiller ut spar konge som spille-fører  
stikker med esset i bordet.  Hjerter 2 blir  
forlangt og Siv følger på med treeren som  
får følge med nieren hos blindemann og  
Terje Lie i Nord er inne på singel 10’er.   
Han spiller nå kløver dame, kongen hos  
øst og esset hos Siv.  Hun tar nå for  
E, K Q i trumf før hun spiller kløver 4.   
Terje er inne på knekten og gir Siv en  
stjeling i kløver.  Hun spiller nå ruter 10  
og spillefører er inne på singel ess.   
Han innkasserer hjerter Kn, tar for  
kløver 9 som Siv kaster ruter 8 på –  
og må deretter spille opp spar til Siv’s Q10. 
4 bet og 200 inn var 3dje beste resultat NS  
i runde 8 Lag-NM.  Godt passet!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONE: NS GIVER : Vest 
♠ K 
♥ 10 
♦ Q96542 

 

♣ QJ852 

 

♠ J74 ♠ A98652 
♥ J9874 ♥ 2 
♦ A ♦ KJ73 
♣ 10973 

   
  ╔  N  ╗ 
  V       Ø 
  ╚  S   ╝ ♣ K6 

♠ Q103 
♥ AKQ653 
♦ 108 

 

♣ A4 

 

Vest Nord Øst Syd 
2 hj p p p 

 

 
 
 



Hundane som ikkje gøydde! 
Jim Høyland 

 
Sitatet ovanfor er lett omskrive frå ”Hunden frå Baskerville” der Sherlock Holmes spør 
seg kvifor hunden ikkje gøydde og dermed løyste mysteriet.  Her skal vi følgje Tor 
Bakke som Sherlock Holmes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meldingane gjekk som følgjer: 
 
Vest Nord Øst Syd 
Jim Høyland Jonny Reinholdtsen Tor B akke Svein A. Olsen
1 ru Pass 1 nt 2 hj 
2 sp Pass 2 nt Pass 
3 nt Pass Pass Pass 
 
 
Utspel kløver 3 (4. høgaste) som gjekk til 9’en, 7’en og 5’en. Ruter til knekten var 
etterfølgt av spar knekt som Jonny vann med kongen. No ville det vorte beit  med 
kløver i retur, men nord skifta til hjarter 10 som vart vunnen av kongen i   bordet.  No 
stilte Tor to spørsmål – Kvifor dekka ikkje syd spar knekt og kvifor heldt ikkje nord 
fram med kløver. Einaste logiske på første spørsmålet må vere at syd ikkje har spar 
dame. På andre spørsmålet må svaret vere at nord har dama og håpar å få spelt ein 
gong til. 
 
I staden for ny sparfinesse, tok Tor no alle ruterstikka og spar ess. I 
firekortsposisjonen heldt han Q7 i hjarter og KJ i kløver. Aktuelt heldt syd AJ og AQ 
og vart spelt inn i kløver slik at Tor fekk siste stikk på hjarter dame. 
 
Spelet var eit godt bidrag  til at vi nådde kvartfinalen. 
 
 
 

NM-lag, Monrad 
 
Rundenr 12  ♠  KQ64   
Spillnr 80(24)  ♥  T92   
Giver: Vest  ♦  9842   
Sone: Alle  ♣  74   
 ♠  AT87  ♠  J93 
 ♥  K3  ♥  Q74
 ♦  AKQ75  ♦  JT6 
 ♣  98  ♣  KJ65
  ♠  52  
  ♥  AJ865  
  ♦  3  
  ♣  AQT32  


