
 

Er vi kommet frem til det tidspunkt hvor alt 
skal være på plass og ”Norsk Bridgefestival 
2003” i Stavanger kan begynne. Selv om vi 
har gjort dette en gang tidligere, ligger det 
mye arbeid bak et slikt arrangement, og vi 
håper dette vil gi seg utslag i at vi kan leve 
opp til floskelen ”the best bridgefestival 
ever ”. 
 
Idrettshallen som er hovedarenaen for alle 
arrangementene, ligger noen kilometer 
utenfor selve Stavanger sentrum. Det er 
gode bussforbindelser og for glade trimme-
re vil det kun ta en liten halvtime å gå gjen-
nom nydelige naturområder langs Mosvan-
net. Siden bridge innebærer mye innesitting 
vil vi anbefale spaserturen opp fra sentrum.  
Selve hallen er stor og luftig og gir god 
plass til alle turneringer. Det er også lagt til 
rette for å kunne slappe av og kjøpe god og 
billig mat under hele mesterskapet fra flere 
”matstasjoner” rundt i hallen. Alkohol er 
selvfølgelig forbudt å nyte under spillingen 
i hallen, og røykerne må avfinne seg med å 
måtte gå ut av hallen for å røyke. Det vil 
være hensiktsmessige luftsluser hvor hung-
rige røykere kan stikke hodene ut. 
Parkering. 
Nytt fra forrige gang er det store nye parke-
ringsanlegget som er bygget av Europark. 
Det koster imidlertid 6 kr timen å stå her, vi 
vil derfor anbefale alle som kjører bil om å 
kjøre forbi selve storhallen og følge veien 
videre ca 500 m, da kommer en til vestsi-
den av Siddishallen som har en stor gratis 
parkeringsplass. 
Det er også denne gangen lagt stor vekt på å 
kunne yte god service og informasjon un-
derveis i mesterskapet. Store prosjektorer 
vil til enhver tid gi publikum og spillere 
oversikt over stilling og sluttresultater. NM-
bulletinen vil komme ut hver dag både 
elektronisk og i papirutgave. Ansvarlig re-
daktør er Geir Gisnås som sammen med 

medredaktør Paul Bang og flere vil legge 
vekt på å kunne få laget og trykt opp bulle-
tiner som vil bli lagt ut minimum en time 
etter at turneringene er ferdig. Det vil også 
komme ut spillstensiler etter hver sesjon 
med resultater og spillene fra forrige se-
sjon. Vi i redaksjonen er avhengig av spil-
lere og tilskuere for å få inn stoff om spill, 
motspill, meldinger eller annet som er 
verdt å berette. ALLE OPPFORDRES 
DERFOR TIL Å BIDRA MED STOFF 
TIL BULLETINENE. 
Radisson SAS-hotellene er en av hoved-
sponsorene for bridgefestivalen. Mye av 
aktivitetene vil derfor foregå ved Radisson 
SAS Atlantic hotell. Åpningsseremoni med 
auksjonsturnering vil bli avholdt her, og 
også en storslått bankett som skal sette et 
verdig punktum for en forhåpentligvis vel-
lykket festival skal avholdes her. Vi opp-
fordrer folk til å være tidlig ute for å sikre 
seg billetter til denne. 
 
Bridgepuben ligger også i hotellet. Her 
kan folk gjøre nye bekjentskaper, eller 
pleie gamle i visshet om at felles bridgein-
teresser er grunnlaget for sosialt samkvem. 
Det vil også være meldekonkurranser og 
muligheter for ”avslapningsbridge” for de 
som måtte ønske dette. 
 
For alle som deltar første helgen vil det 
være en opplevelse å besøke Stavanger 
sentrum hvor ”Mat-festivalen” setter sitt 
preg ved å gjøre vågen til en ferieby med et 
fantastisk ”folkaliv ”  
 
NBF`s stab, Rogaland Bridgekrets og alle 
som kommer til å hjelpe til under festivalen 
håper derfor at vi får en sportslig og ar-
rangementsmessig god festival som vil gå 
inn i historien som den beste vi har hatt.  
Vell møtt! 

A k k u r a t  n å !  

I  de t t e  n um m ere t :  
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VELKOMMEN TIL NORSK BRIDGE-
FESTIVAL 2003 I STAVANGER 
 
Velkommen til Norsk Bridgefestival 2003 i Sta-
vanger. Festivalen har siden oppstarten i 2000 blitt 
en massemønstring, og økningen antar vi vil fort-
sette i 2003. Norsk Bridgefestival 2003 håper vi 
vil samle over 5000 spillere i de ulike turneringene 
som arrangeres i perioden 26. juli til 2. august. 
 
Jeg håper at festivalen er en inspirasjon til å fort-
sette med bridge, både som spiller i din klubb og 
som bruker av bridgeforbundets tilbud. For de fles-
te er klubbene det første møtet med organisasjo-
nen, og tilbudet i klubbene vil være din målestokk 
på om du er fornøyd eller ikke. Norsk Bridgefor-
bund jobber for å utvikle tilbudet på klubbnivå, og 
ikke minst miljøet. Derfor gjennomføres det en 
miljø- og verdidebatt i hele organisasjonen. 
 
Norsk Bridgeforbund har etter hvert fått til et om-
fattende samarbeid med Norges Idrettsforbund. 
Dette er første steg for en nærmere tilknytning 
mellom tankeidrett og fysisk idrett. Vi håper at 
samarbeidet skal gjøre oss bedre i stand til å vide-
reutvikle tilbudet vårt. Uansett er det en anerkjen-
nelse av at bridge er en del av idrettsbegrepet.  
 
“Norsk Bridgefestival” skal være en kombinasjon 
av konkurranse og kultur/ sosialt. Tilbudene vil 
være rettet mot hele familien, og Stavanger kan 
friste med mange fritids- og kulturtilbud. Festiva-
len er et familiearrangement med bridge og moro i 
skjønn forening ! 

 
Jeg takker bridgemiljøet i Stavanger for samarbei-
det i forbindelse med festivalen. Som lokal arrangør 
for festivalen, er medlemmene av klubbene i NBF 
Rogaland bridgekrets viktige bidragsytere for å få et 
vellykket arrangement både teknisk og sosialt.  
 
Men selvsagt er det spillerne og deres ledsagere 
som er de viktigste bidragsyterne. Vi setter stor pris 
på at mange av spillere deltar år etter år. Det antar 
jeg betyr at vi har fått til et arrangement som dere 
setter pris på.  
 
Jeg ønsker dere alle lykke til med spillingen, og hå-
per dere får hyggelige dager i Stavanger. Og at 
mange gode minner fra Norske Bridgefestival 2003, 
blir en inspirasjon for videre satsing på bridge som 
hobby. 
 
 

Med vennlig hilsen 
NORSK BRIDGEFORBUND 

 
Jan Aasen 
President 

Jan Åsen 



 

Flere priser 
 
I likhet med tidligere har Norsk Bridge Presse 
(NBP) satt opp flere priser under Bridgefestivalen. 
Det mangeårige samarbeidet mellom Rica og NBP 
fortsetter. Tradisjonen tro utdeles Rica-prisen for 
både lag- og parfinalen. Som vanlig er det ei inngra-
vert gullpenn til spiller/motspiller og journalisten 
som skriver om spillet i bulletinen. 
NBP-prisen ble satt opp i fjor første gang. Enkelt 
forklart er dette en festivalpris. Vi er på jakt etter 
det beste spillet under hele festivalen. Samtlige tur-
neringer teller med, også sideturneringene. Både 
spiller/motspiller og journalist honoreres med 1500 
kroner. 
Det er et krav at spillene omtales i bulletinen. Dette 
gjelder både Rica-prisene og NBP-prisen. 
Vi håper at spillere og bakspillere tipser journaliste-
ne i salen om de mange gode spill. Hvis du ikke 
kjenner noen, er råder vi deg til å kontakte redaksjo-
nen for bulletinen. De kan helt sikkert skrive om 
spillet. Ellers er det selvsagt fritt fram for alle å 
skrive. 
På banketten lørdag 3. august offentliggjøres det 
hvem som får Ranik Halles Pris for 2002. Dette er 
en hederspris som tildeles for fremragende arbeid 
innen bridgejournalistikken. 
 
Alf Helge Jensen 
Leder NBP   
 

RICA-prisen 
Statutter 

1.  Rica-prisen utdeles i forbindelse med 
NM-finalene for par og klubblag.  

2.  I hver av finalene konkurreres det om 
to priser: 
* Rica-prisen for beste spill/motspill/
melding. 
* Rica Pressepris.  

3.  Rica Pressepris tildeles den som har 
skrevet artikkelen om vinnerspillet. 
Artikkelen skal inneholde: 
* Kortfordeling 
* Giver og soneforhold 
* Navn på alle fire spillere 
* Meldingsforløp, evt. med forklaring 

      
 
        med framheving av spillets  
        poeng/poenger 

* Eventuelt sluttspilldiagram  
4.  Artiklene leveres Bulletin-

redaktøren og tas inn i bulletinen 
etter hvert som de leveres inn. Ar-
tikler levert inn etter at siste runde 
er ferdig, kommer i regelen ikke i 
betraktning. Juryen kan imidlertid i 
spesielle tilfeller fravike dette. Hvis 
flere har skrevet om samme spill, 
går presseprisen til beste artikkel, 
dog kommer nye artikler om sam-
me spill ikke i betraktning etter at 
spillet tidligere er publisert i Bulle-
tinen.  

5.  Juryen kan bestemme at et par 
(begge spillerne) kan få Rica-prisen 
dersom det ikke er mulig å avgjøre 
hvem av spillerne som har stått for 
den beste prestasjon.  

     Juryen består av: 
     * En representant for Rica  
        (om ønskelig) 

* NBPs leder eller den han/hun 
        bemyndiger 

* En representant oppnevnt av NBF  
7.  Disse statutter er vedtatt av NBPs 

styre og godkjent av Rica Hotell- 
og Restaurantkjede as, og av NBFs 
styre.  

 
Rica-prisen:  
Parker gullpenn, inngravert: Rica-
prisen, årstall. 
 
Rica Pressepris:  
Parker gullpenn, inngravert: Rica Pres-
sepris, årstall.  



 

NM-bridge 
 

“Gamle” stjerner. 
v/ John Helge Herland 
 
I Bergen der jeg gikk mine første bet var det og 
mange tidligere storspillere, men en del av de deltok 
omtrent ikke i den aktive bridgen. Da jeg begynte å 
spille i Stavanger ble jeg derfor positivt overrasket 
over å stadig møte spillere som var med på å virke-
lig plassere Stavanger i norgestoppen på 60 og 70-
tallet. Jeg synes det både er inspirerende og hygge-
lig å få spille mot så meritterte spillere. To av disse 
spillerne møter jeg omtrent ukentlig i klubben og de 
gir meg hard kamp om poengene og viser ofte at de 
gamle er eldst. De to jeg tenker på her er Per Finn-
vold og Svein Hjalmar Andreassen. De reiser ikke 
rundt og konkurrerer like mye lenger, men har en 
imponerende evne til å fokusere på spillet og en 
skikkelig vinnervilje. 
 
For å illustrere nivået på bridgen i Stavanger i 
“glansdagene” har jeg funnet noen sitat fra bridge-
pressen ellers i landet. Etter at et Stavanger lag i 64 
vant interkretsserien (mot Trondheim, Oslo og Ber-
gen) stod det f.eks i Adresseavisen: “Vi tviler på om 
det finnes noe lag i Norge i dag som kan slå disse 
fire i deres beste form.” Disse 4 var Louis André 
Strøm, Erik Høie, Svein Andreassen og  Hans Bie. I 
samme anledning stod det i Morgenposten 
“Rogaland bekreftet sin lederstilling i norsk 
bridge”. I 67 vant disse 4 sammen med Per Finn-
vold NM for lag på hjemmebane og ble sammen 
med Jan Roth tatt ut på landslaget til EM samme år.  
Der ble laget nr 5 av 20 deltagende lag. Da samme 
laget som vant “firkant-turneringen” i 64 gjentok 
prestasjonen i 67 stod det i Adresseavisen (A. Hof-
stad): “INGENTING Å GJØRE MED STAVANG-
ER!” “Det har vært sagt før, men tåler godt å gjen-
tas: Stavanger-laget Erik Høie – Louis André 
Strøm – Hans Bie – Svein Andreassen er i dag Nor-
ges udiskutabelt sterkeste bridgelag.” I 1978 vant 
Per Finnvold – Svein Hj. Andreassen NM for par.  
Resultatene jeg her har trukket frem er bare noen få 
av de mange gode resultatene bridgespillerne fra 
Stavanger oppnådde på denne tiden. Et annet ek-
sempel på det samme er at da Italias legendariske 
Blue Team i 60 hadde en runde med oppvisnings 
kamper i Norge, og spilte i Trondheim, Ålesund, 
Oslo og Stavanger. Men det var bare i Stavanger at 
de tapte for et lag bestående av Jan Roth – Christian 
Mathiesen og Erik Høie - Louis André Strøm.  

 
At de omtalte spillerne fortsatt kan spille kort finnes 
det flere eksempler på, f.eks. så rykket et lag med 
Per Finnvold og Svein Andreassen opp i 2. divisjon 
i år. Og for de som husker tilbake til forrige gang 
bridgefestivalen ble arrangert i Stavanger, så var de 
samme spillerne med på å vinne åpent NM lag, sam-
men med Lars David Auestad, en av de andre 
“gamlekara” i kretsen. 
 
Nå begynner det å bli på tide å skrive om noen spill, 
så her kommer det. Svein Hjalmar er en kreativ og 
oppfinnsom spiller som ser muligheter få andre ser. 
Her er et eksempel fra KM par i 2000. Svein hadde 
følgende kort:  
♠ 8 6 3 
♥ 7 3 
♦ E 9 7 3 
♣ E D J 5, og åpnet med 1kl (1. hånd i gunstig). 
Kanskje åpningen er et utslag av ungdommelig 
overmot? Jeg er nok for gammel da jeg hadde pas-
set. Det kom pass fra MTV (motstanderen til venst-
re) og 1hj fra makker. MTH doblet og Svein sa pass. 
MTV meldte nå 1nt, hvorpå ingen hadde noe å til-
føye. Makker spiller ut en kløver og bordet kom ned 
med: 
♠ D J 10 4 
♥ D 10 4 
♦ K D J 5 
♣ K 4. 
Svein vant 1. stikk på kl J og skulle så finne fortset-
telsen. Hva ville du spilt?  
Svein såg at hvis makker har ru 10 + inntak kan han 
få satt opp et ruterstikk og har spillefører ru 10 så 
har ikke Svein tapt noe (unntatt kanskje et tempo). 
Så derfor kom det liten ru til makkers 10 og det var 
fulltreff når hele spillet såg slik ut: 
 
            ♠ D J 10 4 
            ♥ D 10 6 
            ♦ K D J 5 
            ♣ K 4 
 
♠ E K 5 2                    ♠ 8 6 3 
♥ 9 8 5 2                     ♥ 7 3 
♦ 10 4                         ♦ E 9 7 3 
♣ 8 7 3                        ♣ E D J 5 
 
            ♠ 9 7 
            ♥ E K J 4 
            ♦ 8 6 2 
            ♣ 10 9 6 2 



 

Spillefører stakk med ru J og spilte så en liten spar 
til 9 og K. Svein sin makker var på høyden å spilte 
en ruter opp igjen. Den gikk til D og esset til Svein. 
Nå var det “bare” å fortsette med ru 9 og motspiller-
ne fikk 2 spar, 2ruter og 3 kløverstikk for en bet der 
salen spilte grand med 7 og 8 stikk. 
 
Nok et motspill med Svein Hjalmar i hovedrollen 
(sannsynligvis fra NM for klubber i 66). 
            ♠ E J 
            ♥ K 5 
            ♦ K 9 7 5 4 3 
            ♣ E 8 4 
                                    Svein: 
♠ K D 9 8 2                ♠ 7 
♥ D 10 4                     ♥ J 9 7 2 
♦ − −                          ♦ E D J 6 2 
♣ D 9 5 3 2                 ♣ 10 7 6 
 
            ♠ 10 6  5 4 3 
            ♥ E 8 6 3 
            ♦ 10 8 
            ♣ K J 
 
På begge bord kom det ut en liten kl mot 3 nt i syd 
ettersom han hadde meldt spar underveis. Den gikk 
til knekten. Så kom det på begge bord ru 10 til østs 
J, og kl tilbake til K i Syd. Nå spilte Syd ru 8 rundt 
til øst, men nå forløp ikke spillet likt lenger. Der 
Svein satt øst, dukket! han ru 8 og spillefører gikk 
1 bet. Ruteren i bordet var heller ikke god nok til at 
spillefører kunne stikke over. En har lært å holde 
igjen fargen motparten angriper i med enkelt hold, 
og det er ofte riktig å holde igjen med dobbelt hold 
også, men det må høre med til sjeldenhetene at det 
er riktig å holde igjen når en har E D J 6 2 i fargen? 
 
 Et spill der Svein viser bevis på god teknikk er fra 
parfinalen (i 70): 
♠ E 2 
♥ D 6 3 
♦ K 10 5 2 
♣ E D 6 2 
 
♠ D 10 7 6 5 3 
♥ 10 8 
♦ E 4 
♣ K 7 5 
 
Nord åpnet med 1nt, og øst meldte inn 2hj før Svein 
avsluttet meldingsforløpet med 4sp. 
Det kom ut liten hjerter til J, så fulgte 2 nye høye 

hjerter og Svein stjal den siste lavt. Nå ville de fles-
te av oss bare spilt spar ess og ny spar, men Svein 
så litt lenger. Hvis øst har Kx i spar vil da vest få 
høyning på trumf J når øst inne på kongen spiller en 
ny hjerter. For å hindre dette gikk Svein inn på bor-
det på og trakk en liten! trumf. Satt det slik Svein 
fryktet, kunne han stjele den 4. hjerteren med 10'en. 
Stjal vest over kunne så Svein stjele med Esset i 
bordet og gå hjem og trekke den uteværende trum-
fen med Damen. Denne spilleføringen fungerer 
også hvis øst har K J tredje i trumf. 
 
I årets åpne EM for par ble Sven Olai og Sam Inge 
Høyland nr 13. Samme plassering oppnådde Per 
Finnvold i VM par i Stockholm i 1970. I spillet un-
der greide Per ut fra meldingsforløpet å plassere 
kortene rundt bordet og utnytte dette. Spillet såg 
slik ut: 
            ♠ 10 6 2 
            ♥ E 8 3 
            ♦ K 4 2 
            ♣ 9 7 5 3 
 
♠ K D 9 5 4                ♠ J 7 3 
♥ D 9 7 2                    ♥ K J 6 5 
♦ D J 9 8                    ♦ 5 3 
♣ − −                           ♣ E 8 6 2 
 
            ♠ E 8 
            ♥ 10 4 
            ♦ E 10 7 6 
            ♣ K D J 10 4 
 
Per åpnet med 1kl i Syd, og neste mann doblet. 
Makkeren til Per (Erik Høie) meldte 1nt som Ø 
doblet. Nå hadde Per et godt bilde om hvordan kor-
tene satt. En frivillig grand melding fra makker plei-
de å vise 8, 9 hp og doblingen av 1nt viste nok det 
tilsvarende. Det kunne bare bety at mannen som 
doblet opplysende hadde en svak fordelingshånd og 
garantert ville ta ut 1nt doblet. Dette “visste” Per, 
men det visste ikke Øst. Så Per la ut et fristende agn 
til Øst ved å melde 2nt. Det fungerte godt, Ø regnet 
nok med at Per bare var en dum nordmann og dob-
let igjen og spilte ut en liten hj. Spillet har ikke 
noen poeng da det alltid er 8 stikk. Men da Ø spilte 
sp J inne på kl E, ble det til slutt 10 stikk. Et sjel-
dent eksempel på at det av og til kan være lurt å 
“flykte” til neste meldetrinn når en blir doblet! 
 
 
 
 



 

 
 
                        ———————– 

Tidsplan for spillingen under Bridgeuken 
 
Dag            Dato          Start          Slutt          Turnering                         Spill 
 
Lørdag       26/7           12:00         15:00         NM Veteran, 1. Sesjon       24 
Lørdag       26/7           12:00         15:10         NM Junior, 1. Sesjon          25 
Lørdag       26/7           12:00         15:00         NM monrad lag, 1. Sesjon  21 
                                                                                                
Lørdag       26/7           14:00         17:30         Sideturnering 1                    27 
Lørdag       26/7           15:30         17:30         NM Veteran, 2. Sesjon        16 
Lørdag       26/7           15:30         17:20         NM Junior, 2. Sesjon           15 
Lørdag       26/7           15:30         17:30         NM monrad lag, 2. Sesjon   14 
                                                                                                
Lørdag       26/7           19:00         19:15         Festivalåpning,  
                                                                            Atlantic Hall                 
Lørdag       26/7           19:15         23:30         Åpningsturnering,  
                                                                            Atlantic Hall                        32 
 
Dag            Dato          Start          Slutt          Turnering                          Spill 
 
Søndag       27/7           11:00         14:00         NM Veteran, 3. Sesjon        24 
Søndag       27/7           11:00         14:10         NM Junior, 3. Sesjon           25 
Søndag       27/7           11:00         14:00         NM monrad lag, 3. Sesjon   21 
Søndag       27/7           11:00         14:00         Kløvertreff 1, 1. Sesjon       21 
Søndag       27/7           11:00         14:30         Sideturnering 2                    27 
                                       
Søndag       27/7           15:00         19:00         NM Veteran, 4. Sesjon        32 
Søndag       27/7           15:00         18:45         NM Junior, 4. Sesjon           30 
Søndag       27/7           15:00         19:00         NM monrad lag, 4. Sesjon   28 
Søndag       27/7           15:00         18:10         Kløvertreff 1, 2. Sesjon        21 
Søndag       27/7           15:00         18:30         Sideturnering 3 L                  27 
                                                                                                
Søndag       27/7           21:30         23:30         Kveldsturnering 1,  
                                                                            Kiellandssalen*                    15 
 
Dag            Dato          Start          Slutt          Turnering                          Spill 
 
Mandag     28/7           10:00         11:45         NM for klubblag,  
                                                                            1. Halvrunde                          12 
Mandag     28/7           10:00         14:15         NM mix, 1. sesjon                  33 
Mandag     28/7           10:00         14:00         Board-a-match, 1. Sesjon      28 
Mandag     28/7           10:00         13:30         Sideturnering 4                       27 
Mandag     28/7           11:45         13:30         NM for klubblag,  
                                                                            2. Halvrunde 12 
Mandag     28/7           13:45         15:30         NM for klubblag,  
                                                                            3. Halvrunde                          12 
Mandag     28/7           15:00         19:15         NM mix, 2. sesjon                  33 
Mandag     28/7           15:00         19:00         Board-a-match, 2. Sesjon       28 
Mandag     28/7           15:00         18:30         Sideturnering 5                       27 
Mandag     28/7           16:30         18:15         NM for klubblag,  
                                                                            4. Halvrunde                          12 
Mandag     28/7           18:30         20:15         NM for klubblag,  
                                                                            5. Halvrunde                          12 
                                                                                                
Mandag     28/7           21:30         23:30         Kveldsturnering 2,  
                                                                            Kiellandssalen*                      15 
 
Dag            Dato          Start          Slutt          Turnering                          Spill 
 
Tirsdag      29/7           10:00         11:45         NM for klubblag,  
                                                                            6. Halvrunde                          12 
Tirsdag      29/7           10:00         13:50         NM mix, 3. sesjon                  30 
Tirsdag      29/7           10:00         13:30         Singel 1                                  27 
Tirsdag      29/7           10:00         13:30         Sideturnering 6                       27 
Tirsdag      29/7           12:00         13:45         NM for klubblag,  
                                                                            7. Halvrunde                          12 
Tirsdag      29/7           13:45         15:30         NM for klubblag,  
                                                                            8. Halvrunde                          12 
Tirsdag      29/7           15:00         19:35         NM monrad/kval. NM par,  
                                                                            1. sesjon                                   36 
Tirsdag      29/7           15:00         20:00         NM mixlag, 1. sesjon             35 
Tirsdag      29/7           15:00         18:30         Singel 2                                  27 
Tirsdag      29/7           15:00         18:30         Sideturnering 7                       27 
Tirsdag      29/7           16:30         18:15         NM for klubblag,  
                                                                            9. Halvrunde                          12 
Tirsdag      29/7           18:15         20:00         NM for klubblag,  
                                                                            10. Halvrunde                        12 
 
Tirsdag      29/7           21:30         23:30         Kveldsturnering 3,  

                                                                         
 
Dag           Dato          Start         Slutt          Turnering                          Spill 
 
Onsdag      30/7           10:00         11:45         NM for klubblag,  
                                                                        11. Halvrunde                       12 
Onsdag      30/7           1000          14:15         NM monrad/kval. NM par,  
                                                                        2. sesjon                                33 
Onsdag      30/7           10:00         14:00         NM mixlag, 2. sesjon           28 
Onsdag      30/7           10:00         13:40         Kløvertreff 2, 1. Sesjon         24 
Onsdag      30/7           10:00         14:00         IMPs across the field,  
                                                                        1. Sesjon                                30 
Onsdag      30/7           10:00         13:30         Sideturnering 8                     27 
Onsdag      30/7           11:45         13:30         NM for klubblag,  
                                                                        12. Halvrunde                        12 
Onsdag      30/7           14:30         16:15         NM for klubblag,  
                                                                        13. Halvrunde                       12 
Onsdag      30/7           15:00         18:05         NM monrad/kval. NM par,  
                                                                        3. sesjon                                24 
Onsdag      30/7           15:00         18:00         NM mixlag, 2. sesjon,  
                                                                        3. sesjon                                21 
Onsdag      30/7           15:00         18:10         Kløvertreff 2, 2. Sesjon         21 
Onsdag      30/7           15:00         18:05         IMPs across the field,  
                                                                        2. sesjon                                24   
Onsdag      30/7           15:00         18:30         Sideturnering 9                     27 
Onsdag      30/7           16:15         18:00         NM for klubblag,  
                                                                        14. halvrunde                        12 
                                                                                           
Onsdag      30/7           21:30         23:30         Kveldsturnering 4,  
                                                                        Kiellandssalen*                   15 
Dag           Dato          Start         Slutt          Turnering                          Spill 
 
Torsdag     31/7           11:00         14:15         NM par, 1. sesjon                24 
Torsdag     31/7           11:00         14:00         Patton, 1. sesjon                   21 
Torsdag     31/7           11:00         14:05         De lisensløses turnering       24 
Torsdag     31/7           11:00         14:30         Sideturnering 10                  27 
                                                                                           
Torsdag     31/7           15:00         18:45         NM par, 2. sesjon                28 
Torsdag     31/7           15:00         19:00         Patton, 2. sesjon                   28 
Torsdag     31/7           15:00         18:05         De lisensløses turnering,  
                                                                        2. sesjon                               24 
Torsdag     31/7           15:00         18:30         Sideturnering 11                  27 
                                                                                           
Torsdag     31/7           21:30         23:30         Kveldsturnering 5,  
                                                                        Kiellandssalen*                  15 
 
Dag           Dato          Start         Slutt          Turnering                          Spill 
 
Fredag       1/8             10:00         14:00         NM par, 3. sesjon               30 
Fredag       1/8             10:00         14:00         NM damer, 1. sesjon          30 
Fredag       1/8             10:00         13:50         IMPs across the field 2,  
                                                                        1. sesjon                              30 
Fredag       1/8             10:00         13:30         Sideturnering 12                 27 
                                                                                           
Fredag       1/8             16:00         19:00         NM par, 4. sesjon               30 
Fredag       1/8             16:00         19:00         NM damer, 2. sesjon          30 
Fredag       1/8             16:00         18:50         IMPs across the field 2,  
                                                                        2. sesjon                              30 
Fredag       1/8             16:00         18:30         Sideturnering 13                 27 
                                                                                           
Fredag       1/8             21:30         23:30         Kveldsturnering 6,  
                                                                        Kiellandssalen*                  15 
 
Dag           Dato          Start         Slutt          Turnering                         Spill 
 
Lørdag      2/8             10:00         13:30         NM par, 5. sesjon           26 
Lørdag      2/8             10:00         13:30         NM damer, 3. sesjon           26 
Lørdag      2/8             10:00         11:45         Lynbridge, 1. sesjon            28 
Lørdag      2/8             10:00         13:05         Sideturnering 14                  24 
Lørdag      2/8             12:00         13:30         Lynbridge, 2. sesjon            24 
                                                                                           
Lørdag      2/8             14:00         17:15         NM Par, 6. sesjon                24 
Lørdag      2/8             14:00         17:15         NM damer, 4. sesjon           24 
Lørdag      2/8             14:00         16:45         Sideturnering 15                  21 
                                                                                           
Lørdag      2/8             20:00                           Bankett, Atlantic Hall  



 

 

 
 
 
REKRUTTERINGSLOTTERIET 
2003. 
 
Årets lotteri blir satt i gang under bridgefes-
tivalen. Vi tror at nå har vi enda mer attrakti-
ve gevinster. Bil som førstegevinst, fulgt av 
3 reisesjekker på henholdsvis 30, 20 og 
10000 Kr. Nytt er de flotte litografiene  av 
kjente kunstnere med Karl Erik Harr i spis-
sen. 
På festivalen kan du betrakte tilsvarende bil, 
samt studere plakat med foto av alle gevins-
tene. I det hele er det i år lagt ned mer arbeid 
i presentasjonen av lotteriet. Sammen med 
hver loddbok følger en folder hvor gevinste-
ne  samt de  rutinene som skal følges, er pre-
sentert. Rutinene vil nå bli enklere slik at 
misforståelser skal unngås. 
Loddene, 20000 a Kr. 50,- blir sendt ut til 
kretsene rett etter festivalen. Loddene kan så 
videresendes slik at alle klubber skal ha 
mottatt sine lodd tidlig i september. 
I år er det i samsvar med kretsledermøtet, 
vedtatt at krets / klubb nå er ansvarlig for å 
selge sin andel av loddene, men i fakturaen 
er det  fratrukket salgsprovisjonen på 35 %. 
Alle loddene skal selges denne gangen. Vi 
skal gjøre denne jobben sammen og vil da 
bli belønnet med en  inntekt på Kr. 750000. 
Av dette vil krets / klubb sitte tilbake med 
kr. 350000 og NBF vil få ca. kr. 400000. 
Husk så på at inntekten er øremerket for re-
krutteringsarbeid. 
Tilslutt vil vi oppfordre til at alle gjør sin del 
av jobben. Trekker vi fra de loddene som går 
ut på festivalen, blir brukt som premier eller 
gis som julegave, blir det under 1,5 lodd å 
selge for hver av oss. 
 
Lykke til med et felles løft! 

 
 

 
 
Åpningsseremoni 
 
Åpningsseremonien starter lørdag 26.7        
kl 19.00. Det vil her bli foretatt en offisiell 
åpning av festivalen, det er også lagt opp 
til morsom og god underholdning. 
 
Umiddelbart etter seremonien starter åp-
ningsturneringen.  Påmelding kan foretas i 
resepsjonen i hallen eller før  kl 19.00 på 
hotellet. Startavgift er kr 50 pr spiller 
 
Premieringen er kr 3000 for 1. plass, kr 
2000 for 2. plass ,- og kr 1000 for 3. plass. 
Annen premiering 
 
 
Både åpningsseremonien og turneringen 
foregår i Atlantic Hall på hotell Atlantic 
 
 
 
 
Benytt sjansen! 
Skynd dere og meld dere på! 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bankett meny 
 

Atlantic Hall 
 

Lørdag  2. august 
 
 

Mortesuppe 
Atlantics kremede fiskesuppe med biter 
av fisk og skalldyr.  Serveres også med 

strimlede grønnsaker. 
En klassiker som er servert på hotellet i 

over 50 år! 
 
 

Lammeskank 
Braisert lammeskank serveres på potetpu-
ré.  Dette følges av en kraftig lammesjy-
saus tilsmakt rosmarin og sauterte grønn-

saker. 
 
 

Kaffe 
 

 
 

Banketten i Atlantic Hall lørdag 2.8. 
 
 
 

Hvem går gratis på banketten ? 
 

Premievinnere NM Par, åpent 
Premievinnere NM Par, Damer 
Medaljevinnere NM Veteran 
Medaljevinnere NM Junior 

Medaljevinnere NM Monrad Lag 
Medaljevinnere NM Mix 

Medaljevinnere NM Monrad 
Medaljevinnere NM Mix Lag 

 
I tillegg vil følgende få gratisbilletter : 

 
Vinnere Patton  

Vinnere Imps Across The Field 
Vinnere Board- a- match 
Vinner Singelturneringen 

Vinnere Kløvertreffen 
Vinnere Lynbridge 

 
Sammenlagt vinner av sideturneringene. 

( Poengskala 754321 ) 
 

NB! Ingen kan vinne mer enn en gratisbillett. Billet-
tene vil bli påført navn og kan ikke benyttes av andre 
enn vinneren. 
 

 
Salg av billetter : 
Billetter selges i resepsjonen. Pris Kr 300,-.  
Dette er subsidierte billetter( ca 70 ) 
Billetter utover dette koster Kr 500,- 
 
Dersom du har bestemt deg for å gå på banketten an-
befaler vi at du kjøper billett. 
 Dersom det viser seg at du vinner en billett vil du få 
refundert pengene. 
Dette gjelder spesielt deltakerne i NM Par Åpent og 
NM par Damer som avsluttes på lørdag. 
Av praktiske hensyn er vi dessverre nødt til å sette 
strek for deltakelse på banketten på torsdag. Kl 
14.00. 



 

BRIDGERESTAURANTEN AJAX 
 

I 
Radisson SAS Atlantic Hotell 

 
Dagens rett kr. 95,- 

 
 

Søndag 27. juli 19.00 – 22.00 
# # 

Pasta Carbonara 
 
 

Mandag 28. juli 20.00 – 23.00 
# # 

Hjemmelaget Stroganoff med ris og salat 
 
 

Tirsdag 29. juli 20.00 – 23.00 
# # 

Ovnsbakt Hoki med hvitvinsaus, friske grønnsaker og persillepoteter 
 
 

Onsdag 30. juli 18.30 – 21.30 
# # 

Ost- og chilipølse, salat og potetpure. 
 
 

Torsdag 31. juli 19.00 – 22.00 
# # 

Hjemmelaget quiche med friske salater, dipsauser og brødbuffet. 
 
 

Fredag 1. august 19.00 – 22.00 
# # 

Karbonader med kremet champinjong og stekte poteter. 


