BRIDGEFESTIVALEN 2007

B ul l e t i n 2
Lørdag 28.juli - Lillehammer

Sølvi og Jo-Arne leder mix
Les mer om:
•

NM mix – 260 par

•

Nm junior. Suveren
ledelse til Mo..

•

Sammen for barn med
en kjendismakker

•

Juniorleiren

•

Resultater

Dagen har ikke gått helt etter planen. Det var
innkjøringsproblemer med regnskapsprogrammet og flere av
de vi snakket med mente at det tok en del fokus fra bridgen
og ødela konsentrasjonen. Etter hvert ordna det meste seg
og roen senket seg over både spillere og arrangører.

LIVE HVER DAG

De som lot seg forstyrre minst var Sølvi Remen og Jo-Arne
Ovesen. De har ikke mindre enn 66.3% score. I junior leder
Håkon Bogen og Lars Arthur Johansen suverent..

NBF – en vital 75-åring..

Bridgefestivalen 2007

PROGRAM Lørdag 28.juli – i dag
10.30 – 14.30

NM mix par – sesjon 2
NM junior par – sesjon 2

15.30 – 19.30

NM mix par – sesjon 3
NM junior par - sesjon 3

21.30 – 00.30

21 spill

Åpningsturnering

PROGRAM Søndag 29.juli – i morgen
10.30 – 14.30

NM monrad par – sesjon 1

10.30 – 14.30

NM mix lag – sesjon 1

15.30 – 19.30

NM monrad par – sesjon 2

15.30 – 19.30

NM mix lag – sesjon 2

Sånn gikk det i fjor..
NM mix par 2006
1 Ole Kristoffer Kopstad - Hege Sørlie Sandefjord BK
2 Suzanne Cohen - Rune Hauge Foreigner/Kverneland BK
3 Åse Langeland - Ole Arild Berset

2 423,3
1 425,6
1 338,7

NM junior par 2006
1 Daniel Ueland - Ingvald Søiland Nærbø BK
2 Liv Marit Grude - Tor Eivind Grude Sømna BK
3 Allan Livgård - Petter Eide Studentenes BK

273,9
220,4
206,2

Åpningsturneringa 2006
1 Liv Hilde Birkeland - Jan Arild Olsen
2 Petter Marstrander - Anders Kristensen
3 Helge Sæterdal - Jarle Årdal

506,3
481,1
461,0
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NM mix – sesjon 1
Det har sikkert vært arrangert turneringer med mer enn 260 par andre steder i verden. Dette er
imidlertid Norgesrekord og er ikke noe annet enn imponerende. Vi fulgte med generalsekretæren i
det Harald Skjæran blåste det hele i gang, ”Kommer dette til å gå bra ?”

Gutta i BK2000 jobber kontinuerlig med å
forbedre regnskapsprogrammet og i år er
integreringen mot BridgeMate gjort enda
tettere og bedre. ”Sjefen” har lært seg at det
lønner seg å stole på Christian og Einar, men
det er så rart med det..
Nytt av året var også at det ikke er startlister,
det er bare å sette seg ned, trykke inn
medlemsnummeret sitt i BridgeMate og alt
skal funke..

Etter runde 1 antar jeg at Unni Bjørnstad og Andre
Øberg måtte kikke to ganger på slippen sin for der
stod det +310,4 !! I en ”vanlig” norsk partunering
vinner en jo hele sulamitten med en sånn score,
men dette var altså etter tre spill..
I Monrad er det sånn at de to som ligger best an,
møter hverandre på Bord 1. I runde tre møttes
Bjørnstad – Øberg og ekteparet Flått på
lederbordet. Unni Bjørnstad kunne allerede i spill 8
lagt inn en søknad om Ricaprisen.

Spill 8 - Giver Vest - Ingen
♠

AK85

♥

KJ4

♦

AK2

♣

K63

♠ DJT3
♥ D72
♦ 85

N
V

♣ D982

Dette kommer til å gå så fint, så !!
Det var hektisk jobbing i sekretariatet da
resultatene ikke tikka inn helt som planlagt..
De vanligvis så sindige og rolige gutta i
BK2000 svetta godt ei stund. BridgeMate’n
oppførte seg ikke helt som ønsket og det var
en del frustrerte spillere en stund.
Arrangementet ble en god del forsinka, men
etter runde tre var det meste i orden.
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♠ 9642
♥ 5

Ø
S

♠

7

♥

AT9863

♦

T63

♣

AJ7

♦ DJ974
♣ T54

Vest

Nord

Øst

Syd

Eva Flått

Andre Øberg

Per A Flått

Unni Bjørstad

pass
Pass
Pass
pass
pass
pass

2ru
2NT
3hj
4kl
4sp
6hj

pass
Pass
pass
pass
pass
p.r

2hj
3ru
3sp
4hj
5hj
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Ingen pysing verken i Nord eller Syd, etter at nord
hadde åpnet i Multi og vist en sterk NT. Syd hadde

Etter runde tre har disse tre parene åpnet best.
Legg merke til scoren etter ni spill !!!

gjort en liten sleminvitt uten ruterkontroll og da var
ikke Nord til å stoppe. Utspill spar dame til esset.

Anne-L Hellemann - Kurt-O Thomassen

935,53

Det ”letteste” hadde vært å finne hjerteren, men

Jo-Arne Ovesen - Sølvi Remen

819,36

”eight ever – nine never” funka ikke denne gangen.

Per Gunnar Almås - Marte Vamnes

641,18

Etter AK i hjerter satte syd sin lit til kløverfinessen,
ei beit.
Når syd oppdager at hun har en trumftaper måtte
hun spilt slik: Ruter til bordet, spar konge (bort
med en ruter), spar til stjeling, ruter til bordet og
siste spar til stjeling. Vest puttes inn i trumf og har
bare kløver igjen.
Ivar Magnus Anfinsen lå på operasjonsbordet i går
formiddag, men klarte å få utskrivingspapirene i
orden AKKURAT i tide til å rekke starten (de mangla
fem minutter, men fikk tilgivelse !!)
Giver Nord ♠

JT854

♥

J98

♦

JT2

♣

85

♠ 9
♥ K652
♦ D95

Fra venstre: Jo-Arne Ovesen, Anne Lill Hellemann,
Sølvi Remen og Kurt Ove Thomassen..

Her ser du et glimrende meldingsforløp av
Marte Vamnes og Per Gunnar Almås..

N
V

♣ AD963

Vest

ØV

Ø
S

♠ K73
♥ ADT73
♦ AK63

Spill 17 Giver Nord -

♣ J

♠

AD62

♥

4

♦

874

♣

KT742

♠

JT

♥

KD

♦

DJT9632

♣

T8

♠ AK2
♥ 64

Nord

Øst

Eli

Ivar

2kl
2hj
4hj

Pass
pass
pass

1hj
2ru
3NT
pass

♠ D874
♥ A9832

N

♦ A5
♣ AKD753

Ingen

V

Ø
S

♦ ♣ 9642

Syd

Pass
Pass
pass
pass

På BBO var det ingen av kommentatorene som
hadde problemer med å melde denne slemmen.
Jeg vet ikke hvordan du vil fordele ”skylda” ?
24 par meldte den gode slemmen.

♠

9653

♥

JT75

♦

K874

♣

J

Vest

Nord

Øst

Syd

Marte Vamnes

Anne L H

Per G Almås

K O Thomassen

2NT
4ru
4NT
6kl

pass
3ru
pass
pass
pass

2hj
pass
4hj
5kl
pass

Pass
Pass
pass
pass
pass
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Jeg synes Nord-Syd var merkelig passive i
meldingsforløpet. En litt underlig pass i Nord og
da var det ingenting som stoppet Marte Vamnes
fra å melde den gode kløverslemmen etter at
makker Per Gunnar Almås hadde vist 5hj + en
minorfarge ved siden av. Fire kort spar var
kanskje ikke den mest vanlige, men hva betyr
vel det i denne sammenhengen ?
Jeg er fra Stjørdal selv og ingenting gleder meg
mer enn av sambygding Almås hevder seg i
toppen. Redaksjonen krysser finger for dere !!

Spill 4 - Giver Vest - Alle
♠

32

♥

864

♦

A96432

♣

D9

♠ T85
♥ AK5
♦ T8

N
V

♣ AT643

Vest

Ø
S

♠

K6

♥

9732

♦

KDJ5

♣

KJ7

Nord

♦ 7
♣ 852

Øst

Rita Kofoed

1kl
redobl
pass

♠ ADJ974
♥ DJT

Syd

Geir Brekka

pass
2ru
pass

1sp
4sp

dobl
pass

Situasjonen nå ser du under og inne i øst spilte
han en kløver mot bordet og du ser sikkert at Syd
skulle krokodillet sin makkers dame, men da knekten
ble brukt, var ikke Nord helt happy med å være inne..

Marte Vamnes meldte godt..

MANGLENDE KROKODILLE
I spillet oppe til venstre satte Geir kaninen
Brekka motparten på en prøve de ikke klarte.

♠

-

♥

-

♦

6432

♣

D

♠ T
♥ -

N

♦ ♣ T643

Utspill var ruter konge og mer ruter som Nord
stakk over med esset. Etter den opplysende
doblingen var sparkongen plassert i syd, så Geir
la ned spar ess og spilte mer spar. Syd kom inn
og fortsatte med hjerter.
Geir stakk ,tok av seg kløveresset og hjerter
konge før han spilte seg hjem på hjerter dame.
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♠ J97
♥ -

V

Ø
S

♠

-

♥

9

♦

J5

♣

KJ

♦ ♣ 85
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NM junior – sesjon 1
Påmeldingen tok seg litt opp etter hvert og 25 par er jo ikke helt galt, da. Det var flere av
parene fra juniorleiren som hengte seg på turneringa i siste liten, noe som viser at det
Lars Eide og juniorleiren gjør er helt riktig vei å gå.
Den yngste deltakeren kommer fra Bergen. 11 år gamle
Christian Bakke spilte sin første ordentlige turnering og
etter runde fem var han og makker Sverre Søiland helt
oppe på femteplass.
De holdt seg jevnt oppe i tetskiktet og ligger på en fin
åttende plass når en av tre sesjoner er ferdigspilt.
Jeg spurte lederparet om de hadde et spill til meg. Om
det var beskjedenhet eller det at motparten hadde vært
både snille og gavmilde, vet jeg ikke.
Vi håper å komme tilbake i morgen med et spill eller to.

Blir han like god som pappa, Tor ?

Lars Arthur Johansen og Håkon Bogen leder junior NM med ei lita mil…

Side 6

Bridgefestivalen 2007

Jubileumsfesten..
Vi minner igjen om at vi skal feire oss
selv og 75 år som bridgeforbund.
Det skjer på mandag kl. 19.00 på
festivalhotellet.
Per Sundseth opplyser at for kr. 300,er det fritt fram i grillbuffeten, det er
salater og annet tilbehør samt at blir
musikk, underholdning og dans etter
hvert som kvelden lir på.
Billetter får du kjøpt både på hotellet
og i Håkons Hall. Vi oppfordrer alle
deltakere til å være med å lage dette
til en happening det vil gå gjetord om
i år framover !!!
Vær ute i god tid !!!!

Redaktørens spalte..
Da er vi i gang !!
Det var vel ikke alle som var sikre på at vi
skulle klare å følge opp den gedigne
suksessen fra fjorårets Mix-mesterskap.
Så feil kunne man ta !!
I ettermiddag og i hele morgen sitter det
260 par og spiller NM-mix og med mine
egne øyne har jeg sett flere fortvilte
bridgespillende menn virrende rundt i
lokalet, PÅ LETING ETTER ET
DAMEMENNESKE !!
(Nå vil du sikkert si at mange leter et helt
liv etter det riktige damemennesket, men
det er en annen sak…)
Jeg håper NBF setter seg ned og kikker
grundig på hvilke årsaker som ligger bak
denne suksessen, for å se om det er noe
som kan brukes i den pågående
rekrutteringskampanjen. Det er helt
sikkert ulike ønsker en 16 år gammel
jypling og en godt voksent og etablert
kvinne har for ting å fylle livet sitt med,
men noen likhetspunkter kan det være..
Vi gutta har mye å lære av dere damer
når det gjelder å oppføre seg ved bordet
og med skam å melde har det opp
igjennom årene vært mange ”stygge”
episoder. Det gledelige er at ståa er ( i
alle fall etter min mening) langt bedre enn
for noen år siden.
Jeg tror at den økende andelen av
kvinnelige bridgespillere har MYE å si for
det sosiale aspektet ved hobbyen vår.
Ikke minst det som gjelder at selv om det
er konkurranse på høyt nivå, er det plass
for et smil, en hyggelig kommentar eller
en oppmuntrende bemerkning når makker
spiller bort det trettende stikket i 7NT..

Finn Christensen var en av de som lette
etter mixmakker, men måtte ”ta til
takke” med sideturnering..

Vi snakkes..
hilsen Snorre
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Dagens resultater
For fullstendige resultater vises det til Web-sidene eller til et eget vedlegg som kommer annenhver dag,
det vil si når hovedturneringene er avsluttet. Se også www.live.bk2000.org for flere navn.

Nm mix etter 30 spill
1 Jo-Arne Ovesen - Sølvi Remen Sørreisa BK/Bergen Akademiske BK
2 Kenneth Skov - Solfrid Nilsen Syvde BK/Spar-Ess
3 Tommy Skalmerås - Katrine Skarhol Gran Studentenes BK
4 Erik Sælensminde - Ann Karin Fuglestad Kverneland BK/Farsund BK
5 Anne-Lill Hellemann - Kurt-Ove Thomassen Bridgekameratene/Båsmo BK
6 Pauline Dahle - Paul Bang Stavanger BK
7 Eli Solheim - Ivar M. Anfinsen BK Gann
8 Magne Eide - Margot S. Alfheim Bergen Akademiske BK/Fana BK
9 Yngve Nygaard - Anne-Britt Andreassen Stavanger BK/Målselv BK
10J ørn Arild Ringseth - Elisabeth Skotvold Studentenes BK/Ogndal BK

1385,03
1261,75
1178,69
1084,93
935,98
903,61
850,43
811,71
805,54
777,39

Nm junior etter 30 spill
1 Lars Arthur Johansen - Håkon Bogen Rognan BK/Mo BK
2 Henrik Livgård - Daniel Ueland Askim BK/Nærbø BK
3 Stian Andersen - Even Morken Lillehammer BK/Ringebu/Fåvang BK
4 David Ueland - Svein-Erik Kalliainen Studentenes BK/Lakselv BK
5 Jarno Mikael Johnsen - Villiam Ovesen Vadsø BK/Vardø DK
6 Espen Lindqvist - Marius Bartnes Heimdal BK/Studentenes BK
7 Morten Haugen - Karl Morten Lunna Studentenes BK
8 Sverre Søiland - Christian Bakke Nærbø BK/

137,75
52,75
48,25
42,75
30,83
25,75
25,33
21,83

Sideturnering 1
1
2
3
4
5
6
7
8

Håkon Kippe - Kjetil Krogh Studentenes BK
Tommy Søiland - Ingvald Søiland Nærbø BK
Per Erik Austberg - Øystein Lerfald Heimdal BK/Inderøy BK
Anton Reynir Gunnarsson - Arnold Digre Bridgekameratene/Psycho BK
Olav Lomsdalen - Lars Eide Jessheim BK/BK Hein 46
Øyvind Haga - Simon Eileraas Captains BK/Sveio BK
Inge Kvalsvik - Ola P. Longva BK Grand/Haramsøy BK
Geir Enge - Kjell Gaute Fyrun Verdal BK/Ski BK
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109,38
105,00
101,6
90,61
83,53
33,07
29,30
23,30
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Sammen for barn med en kjendismakker
I oktober kan du få sjansen. På NRK`s TV-aksjon – Sammen for barn – søndag 21.
oktober får du muligheten til å kjøpe deg inn i rampelyset med en kjendismakker og
samtidig være med og ta et krafttak for barn som er berørt av HIV og AIDS.

Av Knut Kjærnsrød
Carl I Hagen, Toralv Maurstad, Ivar Dyrhaug
og Kjell Kristian Rike stiller opp som
auksjonsobjekter for å bli din bridgemakker
for en kveld – en kveld som sannsynligvis blir
under Jubileumstreffen i desember.

Vi har et tett samarbeid med aksjonskomiteen
for innsamlingen som i år er et fellesprosjekt
for UNICEF, Right To Play og Norges
Idrettsforbund, og vi har et godt håp om å få
markedsført prosjektet gjennom Frokost-TV
og/eller andre programmer i NRK:

Carl I. Hagen – fremskritt
med skvis og finesse !
Håpet vårt er å samle de fire parene i samme
pulje, f.eks i Oslo eller Bergen og
forhåpentligvis få brukbar mediedekning i den
sammenheng. I tillegg til at dette vil gi inntekt
til en svært god sak har vi en unik sjanse til å
få litt blest om hobbyen vår. Vi ønsker at du
gjør det du kan for å spre budskapet om
arrangementet og få både enkeltpersoner og
firmaer med på å by så det monner søndag
21. oktober.

Ivar Dyrhaug knuser motstanderne –
beat for beat !
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Kjell Kristian – makker med innertier !

Toralv Maurstad gjør et bukkeritt over den
grønnkledde filten !

Undervisning hver dag…
Det satses på rekruttering og skolering. I den
forbindelse inviterer Geir Olav Tislevold til korte
”kurser” før spillinga starter.
Møt opp kl 9.15 utenfor presserommet i Håkons
Hall og GEO tar opp et bridgefaglig tema hver
dag. Kurset varer maks en skoletime (45 min)
så du er ferdig i god tid til spillinga..
PS: Det frister veldig å nevne noen jeg synes
skulle tatt en tur oppom kurslokalet, men av
frykt for å få fiender allerede i bulletin 2, får jeg
holde meg for god….
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Nye kort og mapper…..
En nyhet i årets festival er nok en ”gave” fra Rune Hauge og Nordialog. De kjente
og kjære grønne og grå mappene er byttet ut med en ny og mer fancy variant. Dere
som spiller mye utenlands har sikkert sett disse før, men for mange av oss er dette
et nytt bekjentskap…
Hvis du tror at flere finesser går med de nye
kortene fra Nordialog eller at hardt meldte
slemmer oftere står, må nok kortansvarlig Gerd
Teigen skuffe deg..
”Utenpå er vi forskjellig , men inni er vi like,”
heter det i den kjære barnesangen.
Verken hun eller Harald Skjæran hadde helt
oversikt over hvor mange mapper som hadde
ankommet Lillehammer, men mente at det var
nærmere 50.000 !!!
De har nå jobbet i lang tid med å klargjøre det
nye utstyret og de håper at ansiktsløftingen
faller i smak..

Under kan du se en liten del av det kortberget
som skal brukes under Festivalen.

Gerd Teigen viser oss de nye mappene

Gunnar Stein, Gerd Teigen og Harald Skjæran
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Juniorleiren
Tåka hang lavt over Lillehammer og regnet øste ned da jeg gikk for å besøke juniorleiren
fredag formiddag, leirens siste dag. Var stemningen i huset preget av været? Ute på trappa
hang badehåndklær til tørk? – og inne på kjøkkenet fant jeg fire trøtte ungdommer. De var
ikke værsjuke, bare trøtte etter å ha spilt kort til fem i dag morges.

Av Trude Selfors
De 30 deltakerne kommer fra hele landet, og
er i alderen 11-23 år. Noen av dem har deltatt
i store internasjonale mesterskap, mens andre
gikk på bridgekurs for første gang sist vinter.
Likevel møtes de her til deltakelse på
juniorleiren, likeverdige og med en felles
hobby, bridge. Om du lurer så gjør de litt
annet også: de bader, drar på kanotur og
spiller andre kortspill, men målet er å spille
mest mulig bridge!

unge er de høfligste og mest hensynsfulle ved
bridgebordet. Nå vet jeg også hvorfor: De har
vært på juniorleir hos Lars Eide! - kanskje det
skulle vært holdt en leir for voksne også?
Det har vært spilt fem turneringer i løpet av
uka. I alle turneringer trekker man makker og
den første turneringa er alltid singelturnering.
Lars mener at da får alle møte alle og bli kjent
med hverandre. Utover i uka spilles også
Lynbridge (runder a 3 spill på 6 minutter) og
Hinderbridge (30 spill der alle spillene har
utdelt en hindring, som for eksempel at alle
toere er joker og stikker alt også andre toere,
at syd skal åpne i 4 kløver, at motparten får
alle stikkene, eller at meldingene og spillet
skal ”gå mot sola”) Det er også en
lagturnering og en hovedturnering. Siste dag
er det utdeling av premier til alle.
Av morsomme hendelser fra årets leir forteller
Lars at nybegynner Christian Bakke på 11 år
var i lagkampen med på å slå Tor-Eivind
Grude og Erlend Skjetne. I en seinere kamp
slo han Alan Livgård - Espen Lindquist som var
innom og spilte en wo.

Fra v: Hanne Green, Siv Hammerseng og Elisabeth
Dreyer Henjum studerer resultatlistene..

Jeg ba Lars fortelle hva han legger vekt på når
det gjelder form og innhold på juniorleiren.
Med entusiasme legger han ut at ungdommen
skal bli glad i hobbyen sin, at de skal vise
respekt for med- og motspillere og de skal
lære å ta hensyn til alle uavhengig av
ferdigheter – og selvfølgelig at juniorene skal
bli kjent med hverandre. Jeg var ikke i tvil om
at han mente det han sa. Jeg fikk også
bekreftet det jeg har hatt inntrykk av; at de

En annen morsom historie er om Vemund
Vikejord på 16 år. Som vi alle vet har de fleste
bridgespillere har fått interessen i arv,
Vemund fikk den av kjedsomhet. For Vemund
gikk og kjeda seg så i fjor sommer og i all sin
kjedsommelighet leste han en bok om bridge
som han tilfedigvis kom over. Nå, ett år etter
spiller han i 3 klubber, og resten av tida er
han på BBO!
For å få et inntrykk av hva deltakerne mener
om oppholdet snakket jeg med en av de fem
jentene som deltar i år, Elisabeth Dreyer
Henjum på 14. Hun forteller at hun spiller i
klubb her på Lillehammer med morfaren sin og
har spilt i ett år. Videre mener hun at det
beste med juniorleiren er å bli kjent med alle
de andre juniorene, og det verste er at det blir
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altfor lite søvn. Derfor sov hun 14 timer i natt.
Elias Lofnes Græger fra Asker er 16 år og
deltar for andre gang. Han spiller i klubb en
gang i uka og en del på BBO. Han synes det
beste med leiren er å få spille kort hele tida!
Mens jeg er der dukker det opp tidligere
leirdeltakere, de stikker innom spiller walkover og bor i leiren for en billig penge. At de
kommer tilbake er et sikkert tegn på at de har
hatt gode dager på leir tidligere. Samtidig er
det inspirerende for de ferske og nye å få
møte ”kjendisene” på nært hold!

på sin leirledelse og er begynt å lete etter en
passende arvtager for den gledelige oppgaven
det er å være leirleder for tjue-tretti
spilleglade (eller gale ) ungdommer.
Mens jeg er der reiser noen av deltakerne,
noen sørover og noen nordover. Nye vennskap
er oppstått og mange planlegger sikkert
allerede neste års deltakelse på juniorleiren,
de som ikke reiste i dag vil du kanskje møte
eller se ved et av bordene i Haakons hall. Og
om du ikke kjenner dem igjen av utseende
kjenner du dem kanskje igjen på at de er
utrolig hensynsfulle og høflige ved bordet!

Lynbridge tidlig en fredags morgen (1.bilde i
serien): fra venstre Inger Anne Hagen,
Thomas Aleksandersen, Elias Lofnes Græger
(bakspiller) Sjur Oscar Langeland Kleivås og
Eivind Hansen.

Litt sliten Lars Eide, men sikkert fornøyd..
I TI!! år på rad har Lars Eide vært leder på
juniorleiren. Lurer du på hva som gjør at han
orker år etter år? Han sier det er gleden han
opplever ved å se entusiasmen til
ungdommene når de får spille kort og kose
seg døgnet rundt og selvfølgelig at han har
hatt egne unger med. Nå skimter han enden

Alle virker strålende fornøyde med årets
opphold og jeg er sikker på at de har funnet
en hobby de vil ta med seg i mange år
framover! At ungdommene setter utrolig stor
pris på Lars er det heller ingen tvil om og Tor
Eivind Grude sa flere ganger til meg: ”Du må
på skrive no’ fint om Lars!”
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BETALING….
Helge Stornes er en av de som har ansvaret for at
det også skal komme noen penger inn i kassa i
forbindelse med Festivalen.
Han opplyser om at det erfaringsmessig blir
masse kø i resepsjonen rett før turneringene skal
starte. ”Dette er helt unødvendig,” sier han. ”Du
kan når som helst betale for de turneringer du har
planlagt å spille, om det er en eller fem dager til
din turnering starter. Du kan bruker kort eller
kontanter..”
Bruk pausene f.eks til å betale neste turnering du
skal være med i.
Helge opplyser om at de som skal betale med
KID-nummer fra NBF-sidene må gjøre det MINST
TO DAGER før spillinga starter. Dette fordi det er
en forsinkelse på tilsendte kvitteringer, sånn at
det vil muligens ikke vises at du allerede har
betalt..

Vær ute i god tid, sier Helge Stornes

STORFINT BESØK
Ryktene om festivalen vår sprer seg ut
over landegrensene og i år kommer ingen
ringere enn årets europamester for mix
par, Desislava Borissova Popova.
Hun skal spille mix-par sammen med Jan
Petter Svenden og mix-lag sammen med
JP, Rune Hauge og Marianne Harding.
Vi kommer forhåentligvis tilbake med en
liten prat med både Popova og guttaboys
i BridgeMedia Lmt..

Europamester for mixpar, Popova
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Presidenten markedsfører oss !!
På torsdag ettermiddag gikk det et innslag med Helge
Stanghelle i Norgesglasset på NRK P1.
Intervjuet på fem minutter spente over et bredt område av
bridgens historie, alt fra krigens dager, LOs vektlegging av
bridge, bridge i skolen, norsk bridge internasjonalt og selvsagt
dagens aktuelle tema om bridge og pengepremier.
Innslaget med Helge Stanghelle - president i Norsk
Bridgeforbund - kan du høre på NRKs nettsider - logg deg inn
på www.nrk.no/norgesglasset. Klikk på "De siste sendingene",
deretter på "Juli 2007" og "Norgesglasset 26. 07.07".
Vi traff Helge over frokosten på hotellet i morges og han
fortalte at et fem kvarter langt besøk i NRK-redaksjonen ble
strippet ned til dette 5 minutters innlegget. Alt som smakte av
intern bridgesjargong ble strøket med hård hånd, men han følte
at det ble en grei presentasjon for ”meningmann” om hva
hobbyen vår både er og har vært..

Per Nordland er en hardhaus. Rett før han skulle ned til
festivalen fikk han et lite dypp og var indisponert en liten
stund. Jeg spurte han om ikke han hadde fått noe men og
svaret kom kjapt….
”…De va vænster foten som fekk de verst, men de e itj så fali,
for dein bruke æ itj så my likevæl..”

JUBILEUMSFESTEN
NBF har den store gleden å invitere til feiring av 75-års jubileet.
Grillfest i hagen på hotellet mandag 30.7
Grillbufeet med variert innhold + salater + underholdning
Pris kr.300,- (drikke i tillegg)

Påmelding via WEB-siden der du også finner detaljer..
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