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Akkurat nå!
Akkurat nå er vi sånn cirka midtveis
i parfinalen, og den helt spesielle
stemningen som bruker å være i parfinalene har bredt seg rundt parfinalebordene.
Overaskelsenes festival
Selv om kanonene har begynt å samle seg i teten, så er det jo mange spill
igjen. Kanskje årets parfinale også
kommer med en overraskelse, som
NM-mix og ikke minst lagfinalen
gjorde.
Innlevering av spill - tidsfrist
Når det gjelder innlevering av spill
til den siste bulletinen på lørdag er
innleveringsfristen satt til senest en
halv time etter at siste runde i NM
par er ferdig.
Spill som skal konkurrere om prisen
skal publiseres i bulletinen på forhånd. Dette er en kort frist, men vi
har kort tid fra Norgesmestrene er
kåret til banketten starter. Derfor
denne korte fristen.

akkurat nå slår det oss at det spilles
sjeldent godt i turneringene, for vi
har så langt ikke fått inn en eneste
kandidat.
Men forutsetningen her er altså at
det må være en stormester.
NBP
Norsk Bridge Presse minner om
årsmøtet umiddelbart etter at spillingen er avsluttet fredag. Årsmøtet
avholdes i presserommet.
Evaluering
Vi minner om evalueringen av festivalen. Nå har dere sjansen til å få
gjort noe med det dere synes er viktig.
For oppfatninger om prisnivå og
festivalservice for øvrig kan festivaldeltakerne benytte seg av spørreskjemaene som er lagt ut rundt
omkring for å si sin mening på en
grei måte.

Vi vet det diskuteres rundt omkring. Få det like gjerne ned på paRica-prisene og Festivalprisen
Vi minner om at det skal deles ut to piret først som sist. Det er kommet
Ricaprisen, en for lagfinalen og en inn del svar til nå.
for parfinalen. Det skal også deles ut
en festivalpris som kan være spill fra De som ennå ikke har benyttet seg
hvilken som helst turnering fra festi- av sjansen til å si sin mening; bruk
valen.
5—10 minutter av din tid, det kan
være en god investering for en stadig bedre bridgefestival!
Idiotprisen
Geir Gisnås
Idiotprisen skal også deles ut, men

I dette nummeret:

Akkurat nå!
Redaktøren har ordet
Til topps med
Norsk Bridge
”Auksjonsbridgen”
NM par
NM damer
Festivalspill

Til topps
Med Norsk Bridge
I denne spalten presenterer jeg høydepunkter i spill og motspill som jeg eller noen av mine åndsfrender har
opplevd gjennom et langt eller kort
bridgeliv. Som oftest er det spill med
score helt oppunder Galdhøpiggen!
Helness - for 13 år siden
I parfinalen for 13 år siden fikk Tor Helness DNB-prisen (det tilsvarer Rica-prisen i
dag) for finalens beste spill. Tor Helness
satt Øst, og hans makker i Vest var Ivar
Uggerud:

Geir Gisnås

1600 kroner for 15 spill!
EKKn109863
E
DKn4
10

D2
D432
K9763
93
Øst
1sp
4sp

Dermed ga han det inntaket til bordet som
Helness trengte. Nå gikk det rimelig kjapt
etterpå å kaste rutertaperne på kløverboka.
Elleve stikk ga hele kassa.

”Auksjonsbridgen”:

7
K1065
E102
E7542
54
Kn987
85
KDKn86

Men
Trollvik
var ikke synsk,
så han stakk
med spar dame,
lykkelig over å
ha fått stikk på damen dobbel, og fortsatte
med spar to.

Syd Vest Nord
p
1NT dbl
pass rundt

Jan Trollvik spilte ut kløver ni til knekt og
ess. Rune Andersen skiftet til single spar
sju som Tor Helness la knekten på!
Hadde nå Jan Trollvik klart å dukke i Syd,
så ville han ha vært en sterk kandidat til
prisen. For da finnes det nemlig ikke lenger
noen inngang til bordets kløverfarge.

Tirsdag og onsdag, rett i forkant av kveldsturneringen, ble flere av våre beste spillere lagt ut
”for salg”. Tirsdag ble Tor Helness, Ann Karin
Fuglestad, Tor Bakke, Marianne Harding Erik
A. Eide, Helge Mæsel og kveldens auksjonarius
Inger Hjellemarken solgt. Kveldens auksjon ga
nesten 4000 kr i kasse til internasjonal representasjon.
Onsdag kveld stilte de fleste fra tirsdagskvelden
opp på nytt. I tillegg stilte Geir Helgemo, Jon
Sveindal, Ann Mari Mirkovic, Siv Thoresen,
Knut Koppang, Harald Nordby og Erik Sælensminde.
På forhånd hadde det kommet inn et bud på kr.
500,- på Tor. Vedkommende fikk konkurranse
og ga seg når budet nådde kr. 1600,-. Totalt kom
det inn nesten 5000 kroner på onsdagskvelden.
Gullmedaljøren fra Norsk Brystforbund var til
god hjelp for auksjonarius på onsdagskvelden.
Hun startet budgivingen på flere og endte til
slutt opp med Siv Thoresen som makker.
Inger Hjellemarken

Parfinalen:

Kanonene samles i tetsjiktet
Geo Tislevoll og Ole Arild Berset gikk til
tet i siste runde i fredagens første sesjon
foran Ovesen-Jensen.

tilbake ledelsen.
I løpet av første dag kom kanonene etter hvert
sigende, og det var et forholdsvis tett tetfelt som
avsluttet andre sesjon på torsdag.
Rønnaug Asla og Svein Markussen har vært med
i det øverste tetsjiktet hele torsdag og under 3.
sesjon på fredag formiddag, og samtidig kom
Erik Sælensminde og Arthur Malinowski sigende til tet.

NM damer:

Falster-Espås i ledelsen
Mette Asmyhr og Lajla Elefskaas fra Flosta BK/
Søgne BK fikk en kanonstart I NM damer.
Alf Helge Jensen (midt i bildet) og Jo-Arne Ovsen (t.h.) har
kjempet om ledelsen i hele 3. Sesjon fredag formiddag.

Per Arne Flått og
Stein Arne Galguften
overnattet som ledere
av parfinalen, men
allerede etter første
runde fredag hadde
Alf Helge Jensen og
Jo-Arne Ovesen tatt

Etter hvert har de roet litt ned og latt de andre
konkurrentene være med på spenningen. På bildet i kamp mot Haldis Guttormsen og Gunn
Tove Vist.
Men etter 1. Sesjon på fredag er det Hege Falster
og Anne Trine Espås som leder, like foran Reidun Rødseth og Åse Mogstad.

Overnattet i tet

Sælensminde—Malinowski kom sigende, og ligger nå på fjerdeplass.

Lajla Elefskaas (t.v.) og Mette Asmyhr fikk en pangstart i
NM damer. Her i kamp mot Haldis Guttormsen (midt i
bildet) og Gunn Tove Vist.

Juniorbridge
Nord
Erik Eide
♠ KDKn10xxx
♥ ED8
♦♣ xxx
Syd
Espen Lindqvist
♠♥ KKn9xxx
♦ Knxxx
♣ KD10
Syd
Lindqvist
1hj
2hj
6hj
7ru
dbl

Nord
Eide
1sp
4sp
6sp
dbl
7hj
dbl

Uttrykket „Juniorbridge“ brukes ikke nedsettende, men er heller en beskrivels av „heftig og begeistret bruk av meldeboksen ved enkelte anledninger. Dette var en slik anledning.
En heftig og begeistret meldeserie opp til 6 spar
med sløyfe ble avløst av et litt mer desperat forsøk fra Espen Lindqvist til å forsøke å finne tilpasning på 7-trinnet. Da avsluttet unge Eide meldingene med å støtte til 7hjerter, som ble doblet.
Motparten fant ikke det direkte betende kløverutspillet. Da Lindqvist fikk ruter ut stjal han i bordet og trakk spar konge. Øst dekket med esset, og
da var igjen de gode juniorene heftige og begeistret . 13 stikk – som også kan vinnes om Øst dukker sparen., fortalte en imponert Tommy Sandsmark til
Geir Gisnås

Mer juniorbridge
Spill 22 i parfinalen, Øst og Ø/V
Erik A. Eide og Espen Lindqvist er et av de parene
som har flest storeslemmer med seg i løpet av
Bridgefestivalen. Etter første sesjon i parfinalen lå
de på 27.plass etter spill 22 mot slutten av sesjonen.
Sjanseløse motspillere var Arne Beito og Egil

Nordby.
Nord
♠ 754
♥ 63
♦ Kn3
♣ K107654
Vest
♠ E6
♥ Ekn1084
♦ E1065
♣ D8

Øst
♠ KDKn1098
♥ K9
♦K
♣ Ekn93
Syd
♠ 32
♥ D752
♦ D98742
♣2

Ø
1sp
3kl
3sp
5sp
7NT

S
V
p
2hj
p
3ru
p
4NT
p
5NT
pass rundt.

N
p
p
p
p

Nord spilte ut kløvertass, og Espen Lindqvist forlangte esset. Så spilte han ruter til bordets single konge,
tok seg hjem på sparesset og kastet en kløvertass på
ruteresset. Nå spilte Espen hjerter knekt mot bordet.
Da Nord ikke så ut som han var fristet av knekten forlangte Espen kongen. Så fulgte en liten meter med
spar. Før den siste spilles var situasjonen:
Nord
♠♥6
♦♣ K107
Øst
♠9
♥9
♦♣ kn9

Vest
♠♥ E108
♦ 10
♣Syd
♠♥ D75
♦D
♣-

På spar ni valgte Syd å dø i hjerter. Espen kvittet seg
med ruter 10. Den hadde gjort jobben sin. Så kappet
han opp Syds gjenværende dame dobbel og tok det
trettende stikket på hjerter åtte. Tøft meldt og godt
spilt.
Geir Gisnås

“Kortleser” Tislevold
Styrkekast kan være et tveegget sverd, spesielt når de kortene
man har til disposisjon ikke signaliserer det man egentlig har.
Og når motparten – som denne gang var Geo Tislevold – er
gode kort- og tankelesere – ja da kan det fort skjære seg. Men
en skal jaggu være dyktig for å få med seg mulighetene dette
skaper også:
Nord
♠ 83
♥ ED
♦ Kn92
♣ EK8732
Vest
Øst
♠ DKn1052
♠ E76
♥ Kn1087
♥ 32
♦ E107
♦ D64
♣4
♣ DKn1065
Syd
♠ K94
♥ K9654
♦ K853
♣9
N
1NT
2hj
3NT

Ø
S
p
2ru
p
3ru
pass rundt.

V
p
p

Nå spilte Geo ruter tildukk, og Vest var inne på esset. Hjerterreturen tok håndens gjenværende dame
seg av. Spar mot kongen satte et verdig punktum for
en oppvisning i finfølt spilleføring som sikret Geo ni
stikk.
Geir Gisnås

Utspilt av utspillet
Bergenserne Bjørn ”Giorgio” Bentzen og makker
Arild Rasmussen hadde en litt treg start på parfinalen, men i runde 9 startet de i turbofart mot – ja nettopp – Jon ”Turbo” Furunes.
Rundenr 9
♠ 9743
Spillnr 17(17)
♥5
Giver: Nord
♦ QT84
Sone: Ingen
♣ K976
♠A
♠ T85
♥ J983
♥ QT742
♦ KJ7
♦ 9532
♣ AT832
♣J
♠ KQJ62
♥ AK6
♦ A6
♣ Q54

Øst spilte kløver dame ut. Både Øst og Geo i Nord registrerte
Vests firer. Geo antok at det måtte være fra en kortfarge, mens
Øst – som ikke hadde hørt noe om kløver-enga til Geo – tolket
det som styrkekast.

Turbo åpnet med 2 NT (18-19 hp) i 3. hånd, og Tor
Helness spurte etter major med 3♣. 3♠ fra makker passet Tor såpass bra, at han høynet til utgang.

Så da Geo dukket nordfra fortsatte Øst med liten kløver, og Geo
kom inn på åtteren. Det hjalp jo noe, men det var fortsatt veldig
langt fram til hjemgang i 3NT, en kontrakt som Geo var alene
om å melde i sin siste kamp i lagfinalen.

Bjørns italienske navnebror (for uinnvidde: med etternavnet Belladonna) var kjent for å finne spektakulære
utspill, selv om han predikerte for andre at han foretrakk å spille ut 4. høyeste uansett.

Inne på åtteren i kløver fortsatte Geo med tre ganger kløver fra
toppen. Øst kom inn, og det var åpenbart at Vest begynte å få
pusteproblemer.

Giorgio tenkte noen sekunder på alternativene, men de
røde fargene fristet ikke. Dermed måtte det bli kløver
ess. Knekten fra makker så ut til å være et svært tvunget påspill. Dermed lavinterte han med kløver 2 som ble
stjålet av makker Arild. Han fortsatte lydig med en liten ruter tilbake som Turbo stakk med esset. I neste
stikk var det uunngåelig å trekke trumf, og Giorgio
kom inn igjen på esset. Etter å ha tatt for ruter kongen,
fulgte nok en kløver som igjen ble ruffet av Arild. To
bet var verdt en seksdelt topp med 35.9.

Inne på sin siste kløver vred Øst en liten hjerter til tier og ess.
På Geos siste kløver valgte Vest å blanke ruter ess. Situasjonen
så sånn ut:
Nord
♠ 83
♥D
♦ Kn92
♣Vest
Øst
♠ DKn
♠ E7
♥ Kn87
♥♦E
♦ D64
♣♣Syd
♠ K9
♥ K9
♦ K8
♣-

I parallellspillet kunne bergenserne ha lemlestet Tor Helness, som stakk hodet meeeeeeeeget langt frem, og var
inne for 800 ut i 2♠ doblet, men av en eller annen grunn,
ble han spart, slik at bergenserne selv gikk bet i 3♣. Buttrunde.
Ved et annet bord fikk Artur Malinowski ut ruter fra
kongen i det første spillet, og dermed fikk han hanket til
seg hele 11 stikk! Det svingte 30,7 poeng i hans favør.
Reinert Amundsen

En slem slem

Alf har kontroll

Av Tore Mortensen
Anton Gunnarsson fryder seg når han får sjansen til
å briljere ved bridgebordet, som i dette spillet onsdag kveld på hotell Atlantic, med 48x4 spillere i
aksjon:
♠♥ A108652
♦ 74
♣ 98532
♠ KQ532
♠ AJ9874
♥ J4
♥Q
♦ K10832
♦ J96
♣A
♣ Q106
♠ 106
♥ K973
♦ AQ5
Syd/alle
♣ KJ74
Vest

1sp
3ru
pass
pass
x

Nord
TM

Øst

x*
4hj
5hj
6hj
pass

pass*
pass
5sp
pass
pass

Syd
Anton
Gunnarsson
1kl
2hj
x
pass*
pass
pass

Nords dobling var negativ. Øst trodde han kunne ta
det med ro, men dermed fikk Syd vist sin hjerterfarge, og det var alt Nord trengte. Syds pass i 4.
melderunde var også verdifull, om ikke avgjørende.
Vest spilte ut spar konge til trumf, hjerter til kongen, spar til trumf, hjerter ess. Anton hadde peilet
inn sitsen og fordelingen som måtte til for at kontrakten skulle vinnes, han fortsatte med kløver 2,
Øst la kløver 6 og Anton kløver 4! Vest måtte opp
med esset og var innspilt, han prøvde en liten ruter,
men slemmen var i alle fall vunnet, og Anton kunne innkassere nok en triumf. +46 på spillet var likevel ikke mer enn litt over halve sluttsummen vi
endte på, men så er det da heller ikke bare poengene som gleder oss bridgeentusiaster.
Slem på 17hp samlet på makkerparet hører vel også
til sjeldenhetene.

I spill 10 i andre sesjon torsdag demonstrerte Alf Helge
Jensen full kontroll mot Per Haltbrekken og Arnfinn
Helgemo. Øst og alle:
Nord
Per Haltbrekken
♠ E109842
♥ D542
♦K
♣ 97
Vest
Jo-Arne Ovesen
♠ 7653
♥ 1098
♦ 876
♣ Kn82

Øst
Alf Helge Jensen
♠ DKn
♥ Ekn3
♦ ED5
♣ EKD106
Syd
Arnfinn Helgemo
♠K
♥ K76
♦ Kn109432
♣ 543

Ø
1kl *)
dbl
2sp

S
p
p
p

V
1ru
2kl
3kl

N
1sp
p
pass rundt.

1 kl = presisjonskløver.
Arnfinn Helgemo spilte ut sin single sparkonge og vred
ruter. Alf Helge stakk Nords single konge og fortsatte
med en høy kløver og deretter en liten kløver til knekten.
Så fikk hjerter ti seile rundt til Syds konge. Syd fortsatte
med ruter, men det var ikke mer trumf igjen i Nords herberge. Og allerede nå hadde Alf full kontroll. Nord hadde vist tre kort i minor, seks spar og fire hjerter.
Alf Helge spilte to nye trumfrunder og fulgte nøye med
på Nords avkast. Han spilte så Nord inn på spar dame.
Nord tok for esset og tieren, den siste kastet Alf Helge
rutertaperen sin på, og da Nord måtte spille hjerter kappet Alf-Helge opp damen og tok resten av stikkene.
Godt spilt, men minus 16,4 ble resultatet av spillet. Men
likevel i tet mot slutten av første dag.
Nord kan slippe en hjerter mer og beholde en spar mer,
men det hjelper ikke. For da kommer den siste trumfen,
og da må Nord kaste sparnieren i alle fall for å ikke blanke hjerterdamen.
Slik det sitter er jo 3NT er bedre – men atskillig nifsere –
kontrakt. Den var det bare Thor Erik og Paul Hoftaniska
som meldte og spilte hjem. Tre kløver og 2NT var de
mest populære kontraktene, med åtte og ni stikk.

Geir Gisnås

Kvitt eller dobbelt

teresse i sist meldte farge, men derimot bordets først
meldte sådanne:

I parturnering er det av og til viktig å kjempe med nebb
og klør, selv om motparten forsøker å tilrive seg kontrakten. Kopstad brothers fikk en god start, og kivet helt
i teten midt i andre sesjon da dette spillet dukket opp:

Rundenr 25
Spillnr 49(17)
Giver: Nord
Sone: Ingen

Rundenr 19
Spillnr 38(6)
Giver: Øst
Sone: Nord-Syd

♠ 43
♥ JT4
♦ KQ82
♣ AQ94
♠ KJ9862
♥ Q53
♦9
♣ T73
♠ AQ75
♥ K9
♦ J53
♣ J852

♠T
♥ A8762
♦ AT764
♣ K6

Ole Kopstad åpnet med 1♥ i Øst, og makker Kjell Otto
krevde med 1♠. Stig Roar Hakkebo doblet i Nord som
primært viser de umeldte fargene. Ole holdt oppe med
2♦ før Svein Hj Andreassen entret banen med 2 NT.
KOK meldte 3♥, og dette
gikk rundt til Svein Hjerter, som konfident meldte
4♣.
Normalt går det nå pass
rundt, men Ole regnet
med at motparten hadde
meldt for høyt, og avsluttet meldingsforløpet med
en dobling. Han kunne
Kvitt eller dobbelt
ikke være sikker på bet,
Ole Kopstad
men ville beskytte sin
egen score, dersom de kunne klare 3♥ selv.
(Ifølge Loven kunne han anta at egen side hadde åttekorts tilpass i hjerter, mens motparten sannsynligvis
hadde samme tilpass i kløver – kanskje ni kløver til
sammen. Totalt antall trumf i egen kontrakt pluss motpartens kontrakt skulle da bli 16 eller 17. Dersom 3♥
skulle stå, ville det tilsi at motparten maksimalt har
(16-9 = 7, eller 17-9 = 8) 7 eller 8 stikk i sin kontrakt.
Da vil det lønne seg å doble for å berge et godt spill.)
Nå kom ruter ut til esset, og ruter 2 tilbake som Lavinthal for hjerter. Ole ruffet, og returnerte lydig liten
hjerter til esset. Nok en ruter ble trumfet, og sluttresultatet ble som antydet etter Loven: 2 doblete beter (de
fleste som forsøkte seg i 3♥ gikk én bet) og 31,8 poeng til brødrene Kopstad. Uten doblingen, hadde de fått
minus 11,3 poeng!
Reinert Amundsen

Kvitt eller dobbelt II
I vår føljetong om parturneringsdoblinger, har vi nå
kommet til doblingen som ikke direkte viser straffein-

♠3
♥ AJ76
♦ Q86542
♣ J9
♠ Q6542
♠ J9
♥T
♥ K9843
♦ AKT93
♦J
♣ K2
♣ QT874
♠ AKT87
♥ Q52
♦7
♣ A653

Igjen finner vi Bjørn ”Giorgio” i en av hovedrollene i
et internt Hordalandsoppgjør. Han åpnet med 1♠ som
Syd og Anders Dale meldte innpå
2♦. Arild Rasmussen straffepasset,
og Jon Sveindal tok ut i 2♥. Nå
gikk det pass rundt til Arild, som
gjenåpnet med en dobling. Giorgio
passet ned selv om han visste at
Arild ikke behøvde ha så mange
trumf.
Han la ned spar ess i utspill, og så
treeren som måtte være singleton.
Den resterende fordelingen var
Bjørn Bentzen stoler
på makkers dobling
uklar. Dersom Arild hadde femkorts ruter, ville det være rett å
fortsette med ruter før spardamen var godspilt. Dette
var mer sannsynlig enn den aktuelle sitsen, og ruter 7 lå
i bordet i neste
øyeblikk. Jon
stakk med esset i
bordet, og fortsatte med nok en høy
ruter der den gjenværende spartaperen ble parkert.
Bjørn fikk en billig stjeling, og
fridde seg med en Jon Sveindal sliter mot Bentzen - Rasliten kløver i til- mussen
felle makker satt
med damen. I stedet var det Jon som kom inn på damen, og trakk nok en kløver som Bjørn måtte stikke.
Som bakspiller så det ikke ut til å være mer enn seks
tapere i utgangspunktet, men nå hadde dobbeltfinalistene fått dreis på motspillet:
Ny kløver gikk til liten trumf hos Arild, en liten ruter
trakk hjerter 8 og dame, nok en kløver trakk hjerter 10
og knekt, og ruter dame ble trumfet lavt av Bjørn, ettersom Jon kvittet seg med den siste kløveren sin. Dermed
ble det 3 doblete beter, og 37,8 til Bjørn og Arild – og
delt nesttopp.
Reinert Amundsen

Å ta vare på sjansen
Torbjørn Andvik i Vest fikk god dreis på spill 15
i parfinalens første dag. Syd var giver, Øst/Vest i
sonen:

♠ AQ73
♥ Q9843
♦♣ AKJ7

♠ K652
♥ AK2
♦ 973
♣ T93

♠ JT9
♥ J76
♦ QJT54
♣ Q8

♠ 84
♥ T5
♦ AK862
♣ 6542

S
p
dbl
p

V
1kl *)
1hj
4hj

N
Ø
p
1ru
p
3h
pass rundt.

*) = presisjon

Det kom ruter ut til dame, konge og stjeling. Så
fulgte hjerter til knekten som sto, og ruter knekt
konge og stjeling.
Nå spilte Andvik kløver til damen og liten ruter
til stjeling og deretter tre høye kløver. Nord måtte
stikke det påfølgende hjerterspillet og er innspilt.
Han valgte spar til knekten i bordet.
Derfra forlangte Torbjørn Andvik ruter ti, og på
den forsvant en spartass og 11 stikk. Det skal gjøres ved bordet. Det er makker det!
Knut Erik Robertsen

Anne
Mørch

Mette
Asmyhr

Jim
Høyland

1 sp
3hj
Dbl
Pass

Pass
Pass
5ru
Pass

2hj
4hj
5hj

Petter H
Lindquist

2nt
5kl
Pass

Utspelet var ruter dame som vart vunnen med esset i
bordet. Petter har meldt 5 kl åleine i ugunstig sone.
Han har lengre kløver enn ruter (elles ville han
meldt 4 nt). Dette betyr at han har høgst 2 kort i major slik at det ikkje vil vere overraskande med renons i hjarter.
Etter denne innleiande analysen, starta Jim med
hjarter dame. Når begge fulgte, spelte han spar 8
som fekk stikket. Dette blir rett med alle 7-5 sitsar i
minor og nesten alle 1-1-5-6 fordelingar (bortsett frå
knekten singel i spar). Dermed fekk han 4 sparstikk,
6 hjarterstikk og ruter ess som totalt gav heimgang.
God kortlesing!
Viss nord hadde vore renons på første hjarterspel,
må Jim velge om det er mest sannsynleg at nord har
6-5 eller 7-5 i minor. I første tilfellet kuttar han opp
hjarteren og tek 5 sparstikk. I andre tilfellet, spelar
han spar 8 rundt i stikk 3. (Det hjelp ikkje syd å dekke). Med tanke på at utspelet indikerer at Petter
manglar ess eller konge i kløver, seier han sjølv at
ville spelt på fordelinga 7-5 i minor.
Sven Olai Høyland

Utan fallskjerm!
Mix Lag. Spel: 66. Givar: Øst. Sone: Nord-Syd
Nord
♠♥2
♦ KQJT9
♣ AQJ7654
Vest
♠ A73
♥ AK9753
♦ 75
♣ 82

Øst
♠ KQT98
♥ Q84
♦ A42
♣ T3
Syd
♠ J6542
♥ JT6
♦ 863
♣ K9

Årsmøte i
Norsk Bridge Presse
Norsk Bridge Presse (NBP) innkaller til årsmøte umiddelbart etter dagens spilling.
Årsmøtet holdes i presserommet.
Alf Helge Jensen
formann

Det er av sine egne en skal ha det,
eller
Den enes død, den annens brød!
Av Tore Mortensen
Buskerudparene har på langt nær spilt opp mot
sitt beste i parfinalen, men det satses friskt:

♠ J6
♥ 86
♦ 10752
♣ AQ953

Nord/ingen
V
Jarle
Melby
3NT

♠ Q7532
♥ QJ1042
♦6
♣ 42

♠ K1084
♥ AK7
♦ A3
♣ K876

♠ A9
♥ 953
♦ KQJ984
♣ J10

N
Håvard
Jensen
2ru*
pass rundt

Ø
S
Lars Petter Lars
Isaksen
Allard
2NT
pass

*begge major, under åpning (Ekren)
Syd servet ruter konge som Øst stakk med esset.
Øst fortsatt med kløver til damen og spar knekt
som beholdt stikket. Spar 6 til tier og ess. Syd
prøvde ruter 9, og da Øst la ruter 5 fra bordet,
kunne Syd innkassere ytterligere fire ruterstikk
og to beter.

TMU legger seg flat
for lagfinale-kritikken
Av Tore Mortensen
Geir Gisnås bringer i Bulletin nr 6 et intervju med
Sigmund Bakke, leder av NBFs turneringsutvalg,
hvor Bakke på vegne av TMU legger seg flat for
kritikken av arrangementet av lagfinalen.
Personlig synes jeg at mye av kritikken som gjelder lagfinalen, like mye angår arrangementet som
helhet. Jeg regner med at NBF/arrangørene er in-

teressert i at både spillere og publikum lettest mulig skal kunne orientere seg i salen og om de
mange ulike aktivitetene som til enhver tid foregår.
•
I utgangspunktet regner jeg med at en ønsker størst mulig innrykk også av publikum. Da
burde det så absolutt vært opplyst på Festivalens
internett-hovedside, under overskriften, hvor spillestedet er, i dette tilfelle Stavanger Idrettshall.
•
I den enorme salen burde det selvfølgelig
vært tydelige båndsperrer mellom de ulike turneringer, og for hvert spillested burde det like selvsagt vært store plakater med stor skrift, på begge
sider, som gjorde det klart hvilke turneringer som
spilles. For lag-finalen, lukket rom, burde det på
plakaten vært opplyst at det ikke var adgang for
tilskuere.
•
Både i salen og i presse eller på annen måte
burde det vært orientert om at tilskuere var velkomne.
•
For lag-finalen burde det vært ved hvert
bord vært oppslag om hvilke lag og hvilke spillere
som var i aksjon.
Hvis ovennevnte hadde vært fulgt, virker ikke argumentene mot å arrangere lagfinalen under
Bridgefestivalen altfor overbevisende.
Dersom det å arrangere lagfinalen under Bridgefestivalen er en vesentlig besparelse for NBF, skulle det alene veie opp eventuelle minuser, hvorav
eventuell mangel på Rama-overføring vel er det
eneste vektige argument.
Det at lagfinalistene ikke får spilt i turneringer som
går samtidig med lagfinalen, er jo bare et minus
som gjelder for flere turneringer som går samtidig.
Konklusjon:
NBF bør så absolutt fortsette med bridgefestivalene, og lagfinalen er så absolutt et trekkplaster som
bør være med.
NBF bør sette opp normer for hva de krever av arrangørene, basert på erfaringene fra tidligere arrangementer. Normene må justeres etter hvert.
NBF og arrangører må legge mer arbeid i informasjonen om arrangementene. Lykke til videre!

Ny stormester
Grethe Teksum er etter NM mix blitt vår tredje
kvinnelige stormester. Vi gratulerer!

