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Overnattet på bord 1

Ranja Sivertsvik Iversen og Johnny Lund (med god hjelp av stand-in Trond Hegrand første dag) fra Vadsø BK/Vardø DK
venter på Marianne Harding og Rune Hauge da 2. sesjon av mixen startet opp lørdag.

Litt overraskende stakk Rana Sivertsvik Iversen og stand-in Trond
Hegrand for Johnny Lund fra Vadsø BK/Vardø DK av fra hovedfeltet. Men
de ble innkjørt i løpet av andre sesjon, og i skrivende stund – før siste sesjon
startet – hadde Siv Thoresen og Jo-Arne Ovesen tatt 200 poengs ledelse.
Ingvald Søyland – Daniel Ueland har tatt en klar ledelse i junior-NM.
Holder ledelsen til mål for junior- og mix-toppene?

Bulletinredaksjon
Geir Gisnås, redaktør, Trude Selfors, Kåre Kristiansen, Paal T. Fondevik, Kenneth Syversen

Olga leverer varene

Godt i gang!
Litt innkjøringsproblemer med
bulltinen i starten er et fenomen
som gjentar seg md ett års
mellomrom. Det hører med. Vi ber
om litt tålmodighet så skal vi vel få
det til snart. Det er også et årvisst
fenomen.
Og så er det en viktig ting våre
lesere kan merke seg. På grunn av
tidlig deadline i forhold til
trykkeriet vil vi ikke få med oss de
avsluttede mesterskapene i
bulletinen samme dag som de
avsluttets.
Den redaksjonelle omtalen vil
komme dagen etter at mestrene er
kåret. Men vi skal få til en ordning
etter parfinalen. Den siste
bulletinen – som kommer neste
lørdag – vil få med seg årets
norgesmestrene for par samme
kveld.

NBFs Olga Dahle, godt hjulpet av resepsjonssjef Marianne Hovland
og resepsjonist Arild Hovde, kunne tilby et assortert utvalg varer til
festivaldeltakerne.

I forbindelse med resepsjonen er det mye bridgemateriell å få kjøpt. Noe for enhver smak. Her
finner du litteratur, gode bridgebøker både for
spill og motspill. Fine skjorter, caps, meldebokser
med mye mer.
Produktansvarlig er Olga Dahle (32) som er
ansatt i NBF. Hun syns det ligger an til å bli en
fin festival og og synes folk er meget hyggelige og
lette å få kontakt med. Hun håper også at det vil
bli bra omsetning på bridgemateriellet som er til
salgs.

I tillegg til de to mesterskapsturneringene spilles to sideturneringer i dag før festivalen
offisielt åpnes kl. 21:00. En
halvtime etter åpningen starter
åpningsturneringen med 21 spill.
I mixen har mange av favorittene
ligget bak i hovedfeltet lenge, men
2. sesjon ble en god klatreetappe
for Siv Thoresen og Jo-Arne
Ovesen som leder før siste sesjon.
Juniorer er juniorer; mye opp og
ned – men i løpet av andre sesjon
har det blitt mest OPP på Ingvald
Søyland – Daniel Ueland som leder
klart. Holder det til mål?
Geir Gisnås, redaktør
.

Junior NM
Juniorene er kommet godt i gang, når dette
blir skrevet har Harald Eide og Henrik
Livgård gått i tet. På plassen bak følger
Håkon Bogen – Lars Arthur Johansen,
mens en del av forhåndsfavorittene inkludert
tittelforsvarerne ligger og lurer i vannskorpen.
Vi husker vel alle hvordan det var å spille
juniorbridge, uttrykket ”juniorbridge” har
blitt ett begrep og kan som begrep bety at
man melder vel hardt. Vi skal se ett
motstridende og samtidig medstridende eksempel i spillet under.
Allerede i runde 2 møttes to av forhåndsfavorittene til innbyrdes dyst. I tillegg var dette ett
oppgjør mellom 2 brødre og samtidig spiller alle rundt bordet på det norske juniorlandslaget.
Junior NM, runde 2
Spill 6, Giver Øst, Ø/V i sonen.
Nord: Allan Livgård
♠ K108
♥ AQ9742
♦9
♣ K32
Vest: Espen Lindqvist
Øst: Erik Eide
♠ 7654
♠ 93
♥ K1083
♥ J65
♦ 10
♦ AJ843
♣ QJ95
♣ 1086
Syd: Petter Eide
♠ AQJ2
♥
♦ KQ7652
♣ A74
Øst
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Syd
1♦
1♠
3♦
4♦

Vest
Pass
Pass
Pass
Pass

Nord
1♥
2♦* Utgangskrav
3♥
Pass!!!

Allan Livgård ”ser” mistilpass og passer ned 4♦, han burde prøvd 4♠ som en siste sjanse til å
få en god score på spillet. Klarer du å bete den kontrakten? Petter burde nok ha prøvd 3NT
over 3♥, men han synes vel han hadde for gode kort til ”bare” å si 3NT.
Ivar Berg er en artig kar, her i dette spillet var han kanskje for ”artig”.
Junior NM, runde 3
Spill 9, Giver Nord, Ø/V i sonen.
Nord: Ivar Berg
♠6
♥ 985
♦ 1095
♣ KJ10754
Vest: Fredrik Simonsen
Øst: Tor Ove Reistad
♠ 93
♠ AJ108
♥ KQ2
♥ A107643
♦ AKQ843
♦ J2
♣ A6
♣Q
Syd: Pål Nilsgård
♠ KQ7542
♥J
♦ 76
♣ 9832

Nord
3♣
7♣!
Pass

Øst
3♥
Dbl
Pass

Syd
5♣
Pass
Pass

Vest
6♣*
7♥

Det spørs om ikke Ivar skulle latt dem være i fred etter 6♣ fra Fredrik, slik det ble nå ”tvang”
han jo frem 7♥.
Før siste sesjon har ccctatt en klar ledelse foran Harald Eide – Henrik Livgård og Kåre Bogø –
Hallgeir Gåsø.
Mine forhåndsfavoritter Allan Livgård – Petter Eide har nå kommet seg opp på en 4. plass.
Vi merker oss også at fjorårvinnerne Stian Andersen – Karl Morten Lunna (7. plass)har satt
fart bakfra og kan bli farlige på slutten, mens Erik Eide – Espen Lindqvist ligger på en
beskjeden 9. plass.
Kåre Kristiansen

Stabens stalltips

OBS! Artikkelen er skrevet av Kenneth
Syversen før turneringene
NMstartet,
for mixmen
par av
tekniske grunner kunne ikke denne
publiseres i åpningsbulletinen. Vi forsøker
oss på nytt, og så får vi se hvor god
Kenneth Syversen, Per Nordland og Geir
Gisnås er til å spå om fremtiden.

Årets felt i NM for mix par må være det sterkeste
feltet i noen mixturnering i Norge noensinne.
184 par er påmeldt til nå, og av disse er det veldig
mange som kan gå helt til topps. Fra alle deler av
landet kommer det par som er kapable til å vinne
hvis de får flyten. Landslagsspillerne, og da særlig
damene, stiller i hopetall og vi har sågar nybakte Europamestere på startstreken.

Gamle bravader gir imidlertid ingen poeng, og det er helt åpent hvem som skal vinne.
Ved å skumme raskt gjennom lista over påmeldte par, fant jeg raskt 30 par som ikke vil
overraske meg vesentlig om de går til topps, og da er det nok minst like mange til som har
grunn til å være småfornærmet over ikke å være blant mine forhåndsfavoritter. Jeg må få lov å
unnskylde meg med at jeg ikke kjenner alle parene like godt.
Anne-Trine Espås og Jon-Egil Furunes vant i fjor, og selv om å forsvare tittelen er vanskelig,
er dette et par man regne med. Gunn Helness kom tidligere i sommer hjem fra Tenerife med
ikke mindre enn to EM-gull fra henholdsvis mix lag og mix par, og sammen med Geir Olav
Tislevoll kan de ikke være annet enn storfavoritter. Ann Karin Fuglestad og Erik
Sælensminde var også på Tenerife og selv om det ”bare” ble en 13.plass i EM for mix par, og
to norske par foran seg på resultatlista, blir jeg overrasket om de ikke er med og kjemper om
medaljer av edleste sort.
Et annet par jeg har tro på at kan komme til å overraske mange, er Gunn Tove Vist og Børre
Lund fra Trondheim. Børre har i flere år vært blant de beste spillerne i landet, og har blant
annet sterke resultater fra diverse amerikanske mesterskapet å vise til. Gunn Tove er ennå
ganske fersk i gamet, men har blant annet rukket å vinne KM for mix par i Midt-Trøndelag
med Geir Helgemo. Finner de tonen, tror jeg de kan kjempe om medaljer.
Eli Solheim og Ivar M. Arnfinsen har vært med helt i toppen flere ganger tidligere, og havner
nok med normal uttelling der i år også. Siv Thoresen og Jo Arne Ovesen skulle også ha
kapasitet til å tukte hvem som helst i Norge, og hvis det ikke lugger for mye underveis, er det
ikke umulig at det er de som står på seierspallen og jubler for gullmedaljer på søndag.
Også lokalt finner vi potensielle medaljekandidater. Både Ingeborg og Alf Andersen fra
Lillehammer og Marie Holenbakken og Jan Olav Røseng fra Hamar havner langt over
middels hvis de gjør som forventet. Dog har jeg en mistanke om at begge parene har vært
bedre tidligere, men det gjør meg ingenting om de viser at jeg tar feil.
Stabens tips
1. plass
2. plass
3. plass

Festivalgeneralen
G. Helness – G.O. Tislevoll
A. K. Fuglestad – E. Sælensminde
E. Solheim – I. M. Arnfinsen

Hovedturneringslederen
A.-T. Espås – J.E. Furunes
M. Holenbakken – J.O. Røseng
B. Sæther – O. Olstad

Bulletinredaktøren
M. Harding – R.Hauge
Espås – Furunes
S.Thoresen-J.Ovesen

Reglene for stabens uhøytidlige tabellkonkurranse vil først bli bestemt i etterkant slik at
undertegnede har mulighet for å vinne…

NM junior
Tross i et lite felt, er NM for juniorer helt klart åpent. Det er mange som kan vinne også her,
og nesten halvparten av parene har minst én spiller som har fått prøve seg på et av
juniorlandslagene. Jeg har lite tro på at noen andre par vil klare å presse seg inn blant
medaljørene. Det måtte i så fall være Tommy Søiland og David Ueland.
Et annet poeng i NM for juniorer, er at det er veldig mange som har søsken i feltet. Familien
Eide stiller sterkest med fire, hvorav tre var i Italia for en uke siden og skaffet en tredje og en
fjerdeplass for Norge. Pussig nok spiller ingen av dem sammen. I skrivende stund er to stk
Søiland påmeldt, men ryktene vil ha det til at enda en kommer til å delta. Heller ikke brødrene
Søiland ser ut til å trives best i hverandres selskap. Derimot har de to til nå påmeldte, fått med
seg hver sin Ueland. Brødrene Livgård fra Askim har også holdt seg til en og samme familie
når de har funnet seg makkere, storebror Allan stiller med sin makker fra juniorlandslaget,
Petter Eide, og lillebror Henrik stiller nær sagt som vanlig med minstebror Eide, Harald.
Brødrene Berg, opprinnelig fra Meldal i Sør-Trøndelag, nå studenter i Trondheim, har også
valgt å bevare familiefreden og stiller med hver sin makker.
Tre søskenpar har i motsetning til de nevnte, valgt å spille sammen. ”Stabens representanter”
er Inger Anne og André Hagen fra Aurskog. Begge har tross sin unge alder, allerede lang
fartstid som medhjelpere i bridgeturneringer, noe ganske sikkert mor Eva må ta sin del av
æren/skylden for. Begge skal være med å servere kort og slipper til spillerne under festivalen
straks juniorturneringen er avsluttet. Tor Eivind Grude fra Sømna, har fått med seg storesøster
Liv Marit, og selv om de begge er talenter på vei fram, er jeg redd at feltet er for tøft til at de
kan hevde seg helt i toppen. Et søskenpar som definitivt ikke vil gi fra seg NM-gullet uten
kamp, er brødrene Aa fra Heimdal. Også de er fra en kjent bridgefamilie, med onkel Terje
som den vi har hørt mest om de siste årene.
Etter flere år med nesten, tror jeg storebror Eide, Erik, endelig får sin hevn, og tar gullet
sammen med makker Espen Lindqvist. Oppvarmingen de fikk i Italia gjør at de nok er noen
hestehoder foran alle unntatt Eriks bror Petter, og hans makker Allan Livgård. De har allerede
et par NM-gull på samvittigheten, og spiller stødig bridge uten det overdrevent høye
risikonivået som ofte kjennetegner juniorbridge. Den siste medaljen har jeg god tro på at
brødrene Aa stikker av med.
Stabens tips
1. plass
2. plass
3. plass

Festivalgeneralen
E. Eide – E. Lindqvist
P. Eide – A. Livgård
J. V. Aa – S. Aa

Hovedturneringslederen
P. Eide – A. Livgård
J. V. Aa – S. Aa
S. Andersen – K.M. Lunna

Bulletinredaktøren
H.Bogen-L.A.Johansen
Aa – Aa
Eide - Lindquist

Hvem vinner?
Brødrene Aa med
Håkon Bogen stående i
bakgrunnen i bildet til
venstre representerer
noen av favorittene.
På bildet ser vi en
solbrille-utstyrt Ivar
Berg i dyp
konsentrasjon.

De tror det ikke før du får se det:

Bridge døgnet rundt!
Lars Eide har ofret seg igjen, for åttende gang. På nytt og på nytt stiller han opp uka før festivalen og
er matfar, instruktør og arrangør av juniorleiren for et drøyt tjuetalls døgnville kortspillere. Her er det
bridge så å si døgnet rundt.

Mange av deltakerne kom rett fra EM i Riccione i Italia til speiderhuset i Lillehammer.
Tre av dem hadde bronsemedalje med seg hjem. Men Harald Eide (13) fra Hamar, Håkon
Bogen (18) fra Mo i Rana eller Lars A. Johansen (17) fra Rognan får ikke utviklet noen
primadonnanykker på en slik leir. Her er alle likeverdige.
Harald, den yngste av dem, har spilt bridge siden han var åtte år. Men så har han nå også fått
det inn med morsmelka. Mamma, pappa, besteforeldrene, tre brødre og onklene spiller bridge
så ofte de kan.
Deltakerne kommer fra hele landet, fra Senja i nord til sørvestlandet. Etter leiren er det juniorNM for de fleste av dem.
Gudbrandsdølen Dagningen hadde sist tirsdag en helsides reportasje fra juniorleiren i
Speiderhuset. Det er god reklame for rekrutteringen, og vi får håpe at omtalen av den første
juniorleiren i Lillehammer ”ever” kan bringe noen flere unge til bridgebordet med tid og
stunder.

Nils Otto Eliassen:

Bridge er livet!
En livsstil som passer meg
bra sier Nils Otto Eliassen
fra Konsvinger som har
spilt alle sesjoner i de fem
festivalene som er arrangert!
Han begynte i 1978, 17 år
gammel å spille bridge og
allerede året etter deltok han
i turneringer og kvalifiserte seg
til NM-par, men da makker var sjømann ble det ingen turnering.
Best husker han festivalen i Stavanger i 2001 da han bare hadde en forhåndsavtale på Monrad
turneringen. Men makkere ble det i alle sesjoner og med Svein Hjalmar Andreassen vant han
NM (åpent lag). Så man trenger ikke ”makker” for å vinne smiler Nils Otto som i det sivile liv
jobber med datakommunikasjon.

Stabens stalltips

NM Monrad lag
I likhet med NM mix par er NM Monrad lag en stor og litt uoversiktlig turnering. Det er
Norgesmestere og sågar Europamestere i fleng, i tillegg til utallige førstedivisjonsspillere og
NM-finalister fra NM for klubblag. I skrivende stund teller de påmeldte 91 lag. Personlig
holder jeg ”Ynglingene” med Pil (Per Erik Austberg) og Turbo (Jon-Egil Furunes) i spissen,
flankert av Jørgen Molberg, Erik Rynning og Børre Lund som de aller største
forhåndsfavorittene.
De følges tett av ”Lillevik” med Nordby-sjefen (Harald Nordby), Jon Aabye, Runar Lillevik,
Øyvind Ludvigsen og Jan Mikkelsen. ”Utu” med Arve Farstad, Bjørn Gulheim, Ulf Tundal og
Bjørn Olav Ekren. I tillegg har vi internasjonale deltakere ved lag Panahpour som nok også
kommer til å være med å kjempe helt i toppen.

Stabens tips
1. plass
2. plass
3. plass

Festivalgeneralen
Ynglingene
Lillevik
Utu

Hovedturneringslederen
Ynglingene
Thorvald og hans menn
Hauge

Bulletinredaktøren
Hauge
Ynglingene
Berkåk

Betaling av startavgifter
Husk å sjekke par nummer FØR du stiller deg i kø, og betal helst med bankkort.

Trond Baardsen og Anders Kristensen
vant den første sideturneringen.
Trond Baardsen og Anders Kristensen fra Tromsø BK/Harstad ble vinnere av festivalens aller
første sideturnering. Men det holdt hardt. Poenget bak kom Torbjørn Solem og Marvin
Rausandhaug fra Aukra BK/Nesset BK. De beste ble:
1. Trond Baardsen – Anders Kristensen
2. Torbjørn Solem- Marvin Rausandhaug
3. Jan Andersen – Bjørn Hansen
4. Aage Bratt – Rolf Hundal
5. Ole Johnny Stene – Øyvind Kvisvik
6. Per Ove Moe – Arne Vermund
6. Egil Gimra – Nils Steinsland
8. Gunnleiv Grude – Kjetil Lund
9. Sjur Arne Bøe – Arnold Digre
10.Eldar Sletsjø – Halvor Aaby
11.Sigmund Rosland – Jon Brøten

Tromsø BK/Harstad BK
Aukra BK/Nesset BK
Asker BK/Kolbotn BK
Lillehammer BK/Kirkesdalen BK
Kristiansund BK
Moelv BK/Lillehammer BK
Gann BK
Sømna BK
Sogndal BK/Psycho BK
Lågen BK/Ringebu/Fåvang BK
Klepp BK/Vardø DK

55
54
43
37
36
23
23
13
10
7
1

Omkom på vei til Bridgefestivalen

Leiv Øyås (63) fra Melhus omkom i en tragisk bilulykke onsdag kveld. Han mistet
kontrollen over bilen og kolliderte med et tre. Leiv Øyås sin kone var eneste passasjer. Hun
ble lettere fysisk skadd.
Øyås var på vei til Oslo for å besøke sin datter da ulykken skjedde. Etter planen skulle han
etterpå reise hit til Lillehammer for å spille NM Monrad par sammen med Arnfinn Bolland.
Leiv Øyås gikk av som leder for Melhus bridgeklubb i vår, etter mange år ved roret. Det
kommer en nekrolog i første nummer av Norsk Bridge.

Torgeir Månum og Leif Rostad knep den andre sideturneringen
De beste ble:
1 [15] Torgeir Månum - Leif Rostad

Gjøvik og Vardal BK/Fredrikstad BK

82.8

2 [24] Atle Sæterdal - Finn Brandsnes

Akademisk BK/BK Vest Oslo

82.0

3

[1] Erling Gjertveit - Kjell Løvås

Statoil BK

47.9

4

[2] Tron Håland - Knut Kiste

Klepp BK/Skien BK

32.5

5 [23] Bjørn Gulheim - Trond Baardsen

Ski BK/Tromsø BK

29.4

6 [12] Vidar Bekkeli - Asbjørn Adserø

Overhalla BK

26.9

7

Mosterøy BK/Fillan BK

26.0

8 [21] Gunnar jr. Wikstrand - Geir Børre Surdal

Psycho BK

21.5

9 [18] Bjørn Arne Hansen - Øyvind Kvisvik

Asker BK/Kristiansund BK

20.4

10 [20] Hans Arne Jensen - Eldar Sletsjø

Statoil BK/Lågen BK

17.4

11 [13] Tore Kvernø - Bård Kåre Græsli

Frøya BK/Singsås BK

17.2

12 [14] Pål Terje Bekken - Tore Gåsp

Frøya BK/

12.0

13 [10] Gunnar Ødegård - Bjarne Taknes

Vestnes BK/Møstknektene

11.5

14 [8] Arnold Digre - Sjur Arne Bøe

Psycho BK/Sogndal BK

[5] Ove Lunde Meling - Helge Strøm

7.5

Mixfinalen mot slutten:

Thoresen – Ovesen leder oppløpet
Det går mot slutten av mixfinalen. I skrivende stund – sju runder før slutt
er ingenting avgjort. Men Siv Thoresen og Jo-Arne Ovesen ser ut til å ha
tatt et godt grep før slutt.
Siv Thoresen og
Jo-Arne Ovesen
har hatt en meget
god dag ved bridgebordet.
Da de startet lørdag
morgen lå de på
en beskjeden
30. plass – 600
poeng bak teten.
Nå er de selv i tet,
300 poeng foran
Ida Wennevold
og Tormod Røren,
som igjen er like
foran Anne-Lill
Hellemann og Kurt
Ove Thomassen.

Siv Thoresen og Jo-Arne Ovesen ligger i tet når det gjenstår sju
Runder. Her møter de Torunn Gjester og Roger Olafsen på bord 1.

1 [176] Siv Thoresen - Jo-Arne Ovesen

Akademisk BK/Sørreisa BK

1,457.5

2 [109] Ida Wennevold - Tormod Røren

Akademisk BK

1,156.0

3 [169] Anne-Lill Hellemann - Kurt-Ove Thomassen

Bridgekameratene/Mo BK

1,124.4

4 [151] Lisbeth Yri - Haldor Sunde

Førde BK/Sandane BK

787.6

5

Lillehammer BK

785.8

6 [112] Anne-Trine Espås - Jon-Egil Furunes

Asker BK/Akademisk BK

725.3

7 [145] Ellen Vigmostad - Harald Nordby

Bridgekameratene/Akademisk BK

722.3

8 [179] Ann-Mari Mirkovic - Stein Atle Juvik

Bergen Akademiske BK/Åsane BK

715.3

9

[56] Ingeborg Andersen - Alf E. Andersen

Vadsø BK/Vardø DK

704.9

10 [76] Hege Sørlie - Ole Kristoffer Kopstad

[91] Ranja Sivertsvik Iversen - Johnny Lund

Sandefjord BK

691.3

11 [67] Børre Lund - Gunn Tove Vist

Heimdal BK/Studentenes BK

691.0

12 [167] Rita H. Kofoed - Martin Reinertsen

Tromsø BK/Farsund BK

677.9

13 [157] Siri Sandnes - Helge Mæsel

Farsund BK/Kristiansands BK

677.8

14 [162] Hilde Bjørlo - John Helge Herland

Statoil BK/Stavanger BK

658.4

15 [123] Torunn Gjester - Roger Olafsen

OBK/Kløverknekt/Asker BK

639.2

16 [147] Eva Lund Heitmann - Johannes Utsi

Alta BK/Kautokeino BK

586.9

17 [133] Kjell Gaute Fyrun - Kristine Kvernstrøm

Ski BK/BK Vest Oslo

562.6

18 [144] Ingunn Uran - Tor Ivar Bang

OBK/Kløverknekt/Akademisk BK

553.3

19 [14] Marianne Harding - Rune Hauge

Bergen Akademiske BK/Kverneland

553.0

