
 

Så er vi kommet i gang, men kanskje 
ikke riktig så godt som vi hadde håpet. 
Vi har hatt noen innkjøringsproblemer 
rent teknisk. Det har ført til at vi ikke 
har vært på nett med resultater og spill-
stensiler, og heller ikke fått ut bulletin 
nr. 2 til lørdag kveld/søndag morgen 
slik vi opprinnelig hadde planlagt. 
 
Når det er sagt så ber vi om litt forståel-
se og tålmodighet for at Ting Tar Tid 
når en skal få alt til å samhandle. 
 
Jeg har skrevet et sted 
Hvor jeg stadig må se 
Det manende tankespråk 
T.T.T. 
 
Når en ser hvor lite 
En når med sin flid 
Er det nyttig å minnes 
At Ting Tar Tid                        

(Piet Hein) 
 
Det er mye som skal til, men jeg er 
overbevist om at vi skal klar å komme 
”på skinner” ganske snart, forhåpentlig-
vis allerede i dag. Både på nett – og 
med bulletinene. Det arbeides nemlig 
godt på alle hold med å gi spillere og 
tilskuere god service! 
 
Husk bulletinene! 
Når det gjelder bulletinene vil jeg igjen 
be om bidrag, gjerne håndskrevne, der 
alt fra små historier, kommentarer ved 
bordet eller spill, kommer til presserom-
met; glassburet oppe i hjørnet. 
 
Jeg benytter samtidig anledningen til å 
takke for de tips og innspill vi allerede 
har fått – men understreker altså at på 

dette punktet er vi nærmest umettelige. 
 
Det bruker å ordne seg utover i festiva-
len, spesielt under lag- og parfinalene, 
for da kommer ”gribbene” som skal 
forsøke å grabbe til seg de gjeve Rica-
prisene.  
 
Her er det imidlertid på sin plass og un-
derstreke at det er flere priser som skal 
deles ut. Blant annet NBP-prisen 
(Norsk Bridge Presse), som går til den 
som skriver om – og den som utfører – 
det beste spillet/motspillet fra hele fes-
tivalen. Samtlige turneringer teller, 
også sideturneringene. Men spillene må 
omtales i bulletinen.  
 
Så her er det ikke ”bare” snakk om å 
bidra med stoff for å gjøre bulletinen en 
tjeneste – eller skaffe seg heder og ver-
dighet som en oppvakt bidragsyter – 
her kan man faktisk gjøre seg udødelig 
ved å vinne priser. 
 
God atmosfære 
Atmosfæren er god i turneringene. Selv 
om det selvfølgelig skjer en del situa-
sjonsbestemt verbal ”knuffing” – det er 
naturlig med engasjement i konkurran-
ser – så virker det jevnt over trivelig og 
avslappet. Det kan blant annet illustre-
res med Ronny Jørstads lune og fine 
svar på spørsmålet om han var favoritt 
til Junior-NM:  - Jo da, jeg er nok en av 
favorittene så lenge jeg får spille med 
en slik makker! (John Vegard Aa)  
 
Det er viktig å ta med seg utover i festi-
valen; trivsel og hygge kan kombineres 
med konkurranseånd! 

Geir Gisnås 
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I denne spalten presenterer jeg høydepunkter i spill 
og motspill som jeg eller noen av mine åndsfren-
der har opplevd gjennom et langt eller kort bridge-
liv.  
 
Som et slags symbol velger jeg en illustrasjon fra 
toppen av Galdhøpiggen. Jeg var der for en ukes 
tid siden, og tro det eller ei – på toppen traff jeg to 
andre bridgespillere på mindre enn én kvadratme-
ter.  
 
En skal ta mange turer opp til Galdhøpiggen for å 
oppleve det samme. Ikke desto mindre, der var vi 
og førte meningsfylt bridgeprat på ”høyt nivå”… 
 
Førstemann ute er min ”gamle” makker Frank Bo-
gen, lag-finalist over helga. Til en turnering i 
Umeå for mange år siden hadde vi kjøpt oss klin 
like dresser; hvit jakke og bukse, lilla skjorte, lilla 
skinnslips, lilla beltereimer og lilla sko! Ekkelt!!
Da dukket dette spillet opp: 
 
Giver: Øst, alle i sonen. 

Nord 
♠ E10972 
♥ D10 
♦ 875 
♣ K73 

Vest                                         Øst 
♠ Kn6                                     ♠ D3 
♥ Kn94                                   ♥ EK753 
♦ E9642                                  ♦ Dkn3 
♣ Kn62                                   ♣ E108 
 
                        Syd 

♠ K854 
♥ 862 
♦ K10 
♣ D954 

 
Øst åpnet med 1 NT, og ingen hadde noe mer å bi-
dra med.  
 

Syd spilte ut en liten 
spar, og Frank Bogen 
i Nord hadde følgen-
de på gang i spekula-
toren: 
 
- Hvis det er et inspirert utspill fra en doubleton (og 
det har jo vært noen inspirerte utspill fra makker i 
løpet av dagen) får Øst ett ekstrastikk hvis jeg fyker 
på med esset. Altså; Jeg venter til jeg kan dra med 
meg knekten! 
 
Som sagt så gjort, og Øst kunne storfornøyd stikke 
nieren med damen. Hvis nå hjerterfargen ordner 
seg, og det gjør den jo egentlig, så er 1NT plutselig 
mye bedre enn hjerterkontrakt. Det er faktisk tolv 
stikk og hente får en tøff spillefører.  
 
Så Øst la ned hjerter ess, og fra Nord kom nå hjerter 
dame deisende, uten et sekunds betenkning. Da spil-
te Øst hjertertass til nieren, men akk; Frank Bogen 
hoppet plutselig på med tieren han ikke skulle ha.  
 
Det er vel ikke ofte en beskjeden tier fører til et sånt 
svensk hakeslipp. 
 
Frank fikk fart på sparfargen igjen, og plutselig var 
drømmen om tolv stikk og herredømme over nord-
mennene forvandlet til et svensk mareritt med åtte 
stikk. 
 
- Vackert! Vackert!! kom det korrekt observert fra 
Øst da han fikk sitt nordsvenske tungemål tilbake. 
 
Spillet kan tjene som en liten advarsel til. Årets lag-
finalister. Frank Bogen har ikke alltid det han ser ut 
til å ha. Av og til ser han også ut til å ikke ha det 
han har.  
 
 
 

Geir Gisnås 

Til topps 
Med Norsk Bridge 



 

Årets Juniorleir 

I uken før bridgefestivalen har en gruppe ung-
dommer "feriert" på Mosvangen Vandrerhjem i 
Stavanger. En normal "arbeidstid" fra 10.00 til 
03.00 ++, samt 100 offisielle spill per dag er jo 
rene slaraffenlivet. Dette er nok også grunnen til 
at det spes på med uoffisielle spill i hvert 
"ledige" øyeblikk. 
 
I alt har 24 ungdommer i alderen 10-23 år, hvor av 2 jenter, 
deltatt. Dette er faktisk en dobling av de siste åras deltakelse.  
Deltakerne kommer fra 12 ulike klubber fordelt på alle lands-
deler.Best er Ringebu/Fåvang BK som stiller med 5 deltakere i 
alderen 12-14 år. Dette er noe som våre øvrige klubber bør 
merke seg. Det går an! 
 
Det er ingen ensidig "fagplan" for leiren. I løpet av de 5 dage-
ne har en spilt de fleste turneringsformene som singel barome-
ter par, lag, IMP's across the field, lynbridge, samt 
"hinderturnering". Den siste forventes å bli ny hovedturnering 
under fremtidens bridgefestivaler. Høres det ikke spennende ut 
å gjøre meldingene mer utfordrende enn i et ”vanlig” spill? 
Følgende basisregler brukes som forutsetning:  
 
- ikke lov å støtte makkerens farge. 
- alle utspill uansett hvem som får stikket skal skje fra blinde-
mann. 
- Tvinger dobling av alle utgangsmeldinger, samt redobling av 
alle delkontrakter. 
- Alle kort, må hvis mulig stikkes, også makkers. 
- Bare tillatt å melde spar eller pass. 
 
Innimellom turneringene har en også fått tid til bl.a. melde-
konkurranser, og aktiviteter som volleyball. 
 
Som normalt har leiren blitt dyktig ledet av Lars Eide, godt 
assistert av Kjell Erik Brandstadmoen og Trygve Lisland. 
Oppgavene omfatter bl.a. innkjøp av mat. Det fortelles at Lars 
viser fremragende kokkeegenskaper og lager velsmakende 
middagsretter daglig. Dette er visstnok også det eneste målti-
det som foregår til en fast tid. Ellers er alt basert på selvbetje-
ning i ledige stunder og til alle døgnets tider. I alle fall - all 
mat forsvinner! 
 
Det er all grunn til å takke Lars og hans medspillere for en 
fremragende jobb. De skaper et miljø hvor alle er delaktige. 
Alle er engasjerte og ingen får lov til, eller ønsker, å sitte for 

seg selv. Det er tydelig at alle trives, og vi spår at de aller 
fleste nok vil delta flere ganger. 
Til neste års juniorleir i Trondheim må det være et mål at 
deltakelsen økes kraftig. Vi har altfor få juniorspillere og 
desto viktigere er det at vi støtter opp om de vi har.  Kan-
skje det beste tiltaket vi har ovenfor ungdommen er 
"jungeltelegrafen" fra fornøyde ungdomsmedlemmer. 
 
At alt dreier seg om bridge på leiren får vi illustrere med 
følgene historie: 
 Klokken 05.30 skulle en av deltakerene legge seg. Han 
kom da til å skubbe borti sin romkamerat i underkøya. 
Denne våknet ikke, men mumlet høyt, tydeligvis fra sin 
søte drøm: " Er trumfen ute nå?" 
 
Audun Gustavsen har levert dette spillet fra Juniorleiren, 
Audun satt Syd: 

                                Nord 
♠ 9642 
♥ KKn94 
♦ 5 
♣ K643 

Vest                                                  Øst 
♠ EKn                                              ♠ D1085 
♥ 8752                              ♥ D6 
♦ Kn8732                                        ♦ D96 
♣ 85                                                 ♣ EDKn7 
                                Syd 

♠ K73 
♥ E103 
♦ EK104 
♣ 1092 

 
S            V           N           Ø  
1 ru        p            1 hj        1 sp 
1 NT      pass rundt 
 
Vest spilte ut spar ess og 
fortsatte med knekten 
som han fikk beholde på. 
Så vred han hjertertass til 
makkers dame og Syds 
ess.  
 
Så kom dagens runde 
med småkort; ruter fire 
fra Syd, og Øst fikk seg 
et billigstikk med sekse-
ren. Spar ti tok Auduns 
konge seg av. Han tok 
deretter for hjerter 10, to 
høye ruter, og med hjer-
terstikk i bordet. 
 
Nå trakk Audun spar ni, 
og Øst var ubønnhørlig 
innspilt.  
 
Han kunne ta for kløver ess, men måtte deretter gi bordet 
stikk for kløver konge. Åtte stikk ettervåken spilleføring 
fra unge Audun Gustavsen. 

Audun Gustavsen 



 

På kveldsturneringene tirsdag 29. juli og 
onsdag 30. juli vil det bli det muligheter 
for å få seg en knallgod makker. Forutset-
ningen for å få spille med Tor (eller noen 
av de andre) er at du byr høyest. Laveste 
bud er kr. 200,-.  
 
Bud kan leveres skriftlig i resepsjonen eller de kan 
sendes pr. sms til 9068 2076. Vennligst oppgi navn 
på spiller, bud og budgivers navn. Bud kan gis fram 
til tirsdag 29. juli kl. 20.00.  
 
Tirsdag 29. juli avholdes åpen auksjon i forkant av 
kveldsturneringen, i spillelokalet. Auksjonen be-
gynner kl. 21.10. Samme tid og sted i forkant av 
kveldsturneringen på onsdag. 
 
 
Tirsdagskvelden har vi følgende gode spillere: 
 
Navn                             Meritter 
Tor Helness                   Norgesmester par 1980, 82, 
Bud 500,-                      86 
                                      Norgesmester mix par 1991 
                                      Vunnet åtte titler i Serie
                                      mesterskapet 
                                      Vunnet NM for klubblag 7 
                                      ganger 
                                      Representert Norge i mange 
                                      internasjonale mesterskap 
 
Olav Hjerkinn               Norgesmester veteran 2001 
                                      Spilt 9 år i 1. div. 
 
Rønnaug Asla                Seriemester for damer 1990, 
                                      92, 93, 96 
                                      Spilt i SM 1. divisjon 
                                      Nr. 5 og nr. 8 NM par 
                                      Nr. 3 NM klubblag 
                                      Representert Norge i mange 
                                      internasjonale mesterskap 
 
 

Thomas Charlsen         Europamester for junior 
                                     2000/01 
                                     Flere topplasseringer NM 
                                     junior i perioden 93-97 
                                     Norgesmester klubblag 1999 
                                     Spilt flere år i 1. div. 
 
Helge Hantveit             Norgesmester klubblag fire 
                                     ganger. Spilt utallige år i 1. 
                                     div 
 
Einar Asbjørn Brenne  Landslagssjef for åpen klas
                                     se i mange år 
                                     Norgesmester junior 1971! 
 
Onsdagskvelden har vi disse: 
Tor Helness                  Bud 500,- 
 
Jon Sveindal                 Norgesmester par 1992 
                                     Vunnet 4 titler i Seriemes
                                     terskapet 
                                     Vunnet NM for klubblag 6 
                                     ganger 
 
Tor Bakke                     Norgesmester mix par 1997 
                                     Vunnet 4 titler i Seriemes
                                     terskapet 
                                     Vunnet NM for klubblag 4 
                                     ganger  
 
I tillegg venter vi på svar fra: 
Helge Mæsel                Norgesmester junior 1973 
                                     Norgesmester par 1984 
                                     Seriemester 1983 
Åse Langeland              Norgesmester mix par 2001 
                                     Seriemester for damer 2003 
Ann-Mari Mirkovic      Seriemester for damer 1998, 
                                     2001 
Marianne Harding       Norgesmester damer 2001 
Nils Kåre Kvangraven Norgesmester for junior 
                                     2000 
                                     Landslagsspiller VM junior 
                                     2003 
Ann Karin Fuglestad    Seriemester for damer 2003 

Tor Helness som makker  
på bridgefestivalen? 



 

Reverse dummy 
Jeg har holdt fjorårsmester Ronny Jørstad fra Skien 
og John Vegard Aa fra Heimdal som en av favorit-
tene til årets Junior-NM.  
 
Og da jeg spurte Ronny om det tidlig på lørdag, 
svarte han med et stort smil og en diplomatisk for-
mulering som jeg nok tror er mangelvare blant 
mange unge (og da snakker jeg selvfølgelig ikke om 
unge bridgespillere):  
 
- Jo da, jeg er nok en av favorittene så lenge jeg får 
spille med en slik makker jeg har!  
 
Men så langt har det ikke villet seg for Jørstad – Aa. 
Beskjedent plassert, enkelte ganger under middels, 
var situasjonen før de etter en god sisterunde lørdag 
kom seg opp på pluss og 12.plass før søndagens to 
sesjoner.  
 
Dette spillet kan vel muligens forklare litt av bak-
grunnen. Selv om en spiller godt trenger det ikke å 
bli poeng av det. Ronny Jørstad og John Vegard Aa 
satt henholdsvis Vest og Øst mot Trond Engen og 
Pål Nilsgård fra Brekken BK/BK BOM (Røros) i 
spill 11 (43). Syd var giver, ingen i sonen. 

                            Nord 
♠ 10 
♥ 9732 
♦ KKn103 
♣ KKn54 

Vest                                        Øst 
♠ KKn5                                  ♠ ED9876 
♥ ED6                                     ♥ Kn84 
♦ E865                                   ♦ - 
♣ 972                                      ♣ D863 
                            Syd 

♠ 432 
♥ K105 
♦ D9742 
♣ E10 

 
S         V         N         Ø 
p          1 ru     p          1 sp 
p          1NT    p          2 kl x) 
p          2 ru     p          2 sp 
p          4 sp 
 
x) XY-NT 
 
 

Syd spilte ut en spar-
tass som bordets konge 
tok seg av. Allerede nå 
så John Vegard at han 
måtte spille på reverse 
dummy.  
 
Han tok for ruter ess 
og kvittet seg med en 
hjerter, ruter til stjeling 
og hjerter knekt til 
konge og ess.  
 
Nå trakk han ny ruter 
til trumf, hjerter til da-
men og spilte bordets 
siste ruter til stjeling.  
 
Så fulgte spar til knekten og hjerter til trumf. Opp-
tellingen viste ti stikk – og en hårfin pluss. 
 

Geir Gisnås 
 
 
 

Yngstemann 

Yngstemann i Junior-NM er André Hagen. Han er ti 
år og spiller med storesøster Inger Anne. De kom-
mer fra Aurskog og har også deltatt på juniorleiren 
tidligere. 
 
Her spiller de mot Sjur Arne Bøe og Jonny Hansen . 

Ronny Jørstad—juniorfavoritt 
som er meeeget godt fornøyd 
med makker 



 

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  



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

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. 


