BRIDGEFESTIVALEN 2007

B ul l e t i n 6
Onsdag 1.august - Lillehammer

Dette holder ikke !!
Les mer om:
•

Jubileumsarrangementet

•

NM par med favorittledelse

•

Nm klubber 2007
et tilbakeblikk.
I redaksjonen har vi ”fredet” bridgefestivalen 2007 så langt,
men nå må vi uttrykke (minst) en smule skuffelse…
Dette er hovedarrangementet til NBF og kvaliteten er rett og
slett ikke bra nok. Vel er vi bortskjemte i Norge, men en
smule kvalitetssikring på de fleste områder, hadde vært på
sin plass. Dette gjelder både kortdublering, regnskap,
BridgeMate, antall turneringsledere og dimensjoneringen av
det øvrige støtteapparatet..
Dette er voksesmerter vi må ta skikkelig fatt i !!!
NBF – en vital 75-åring

Bridgefestivalen 2007

PROGRAM Onsdag 1.august – i dag
10.30 – 14.30

NM par – sesjon 3 /6

10.30 – 14.30

NM damer par – sesjon 3 /3

10.30 – 14.30

Patton lag – sesjon 3 /3

10.30 – 14.30

15.30 – 19.30

NM par – sesjon 4 / 6

15.30 – 19.30

NM Veteran par – sesjon 1 / 3

PROGRAM Torsdag 2.august – i morgen
10.30 – 14.30

NM par – sesjon 5 / 6

10.30 – 14.30

NM Veteran par – sesjon 2 /3

10.30 – 14.30

Damer LAG sesjon 1

15.30 – 19.30

NM par – sesjon 6 / 6

15.30 – 19.30

NM Veteran par – sesjon 3 /3

15.30 – 19.30

Damer LAG sesjon 2 / 2

Sånn gikk det i fjor..
NM par 2006
1 Geir Helgemo - Tor Helness NBF Oslo
2 John-Hallvard Skoglund - Tore Skoglund NBF Østerdal
3 Espen Kvam - Terje Lie NBF Møre og Romsdal

1 336,1
1 210,5
1 007,4

NM damer par 2006
1 Ida Wennevold - Anne Lill Hellemann Akademisk BK/Bridgekameratene
2 Hilde Meland - Tove Stoen Studentenes BK
3 Ingeborg Andersen - Marie Holenbakken Vestre Gausdal BK/Ridabu BK

459,4
392,7
387,9

Patton lag 2006
1 Dølls venner Øystein Lerfald, Arnstein Nymoen, Tormod Daling, Ove R Holmen
2 Dølan Ove Killi, Kjell Ove Høiberg, Sigurd O. Brekken, Geir Harnes
3 Affa Alf E. Andersen, Arnold Digre, Bjørnar Hagen, Stian Andersen
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Flott jubileumsarrangement

Folk kastet seg i dansen med en gang

Glade bergensere

Komikeren Arve Blokhus fra Haugesund ble det desiderte
høydepunktet under NBFs jubileumsarrangement mandag kveld.
- Vi kunne ha fått en lang, kjedelig jubileumstale. I stedet fikk vi
Blokhus. En skikkelig innertier, var kommentaren etterpå.
Rundt 200 hadde takket ja til tilbudet om festmiddag med
underholdning i teltet, med påfølgende innendørs dans etterpå. Nå var det
riktignok flere som ikke klarte å holde dansefoten i ro, så de svingte seg utpå
gresset med en gang de fikk sjansen.
Generalsekretær Rune Handal åpnet festen, jubileumskomiteens
formann Per Bryde Sundseth orienterte kort om jubileumsåret.
Markeringene stopper nemlig ikke med dette. Under TV-aksjonen ”Sammen for
barn” 21. oktober vil NBF auksjonere bort fire kjendiser som makkere til MPtreffen: Kjell Kristian Rike, Toralv Maurstad, Ivar Dyrhaug og Carl I. Hagen.
Per Bryde Sundseth
Inntektene av auksjonen går til TV-aksjonen.

Ranik Halles Pris til Snorre Aalberg
Jon Sveindal overrakte Ranik Halles pris for 2006 til Snorre Aalberg,
vel fortjent, bulletinredaksjonen gratulerer!
- Også i år skal vi dele ut Ranik Halles pris til en som formidler bridge
på særdeles fortjenestefullt vis. Prisen gis av Aftenposten i samarbeid
med Norsk Bridge Presse og består av en vakker plakett samt et stykke
papir av mer pekuniær interesse, sa Jon Sveindal.
I sin tale til prisvinneren – som i år gikk på rim - sa Sveindal:
Juryen beklager at ingen kandidater er kvinner!
Men likevel har Harald Skjæran, Alf Jensen og jeg,
enstemmig kommet fram til en vinner.
Han har en aktiv dialog med sine mange lesere
og er like raus med kommentarer til nybegynnere som til racere.
Han er fantasifull og interessefremmende.
Hans klubbs hjemmeside er rette og slett spennende.
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Hans selvironi forteller om en ydmyk gestalt
som ikke trenger å ha rett i ett og alt.
Han er opprinnelig trønder, men holder hus nær Kristiansand.
Den ferske bulletinredaktør Snorre Aalberg er Ranik Halles mann!

Blokhus tok kaka
Haugesundkomikeren Arve Blokhus gledet massene stort med
sin opptreden til slutt. Han formidlet en gratulasjon fra Olga
Marie Mikalsen, som han hadde kommet i kontakt med via
erkeengelen Gabriel og Märtha Louise. Blokhus imiterte også
andre kjendiser og fiktive høyerestående i andre bridgeforbund,
blant annet den finske bridgepresident Innmari Hannkaninen.
”Presidenten” i det irske bridgeforbundet, Dick Horny Longball,
hadde sendt noen limericks, fortalte Blokhus og leste blant andre
denne:
There was a bridgeplayer from Kent
Whose prick was so terribly bent
To save himself trouble
He put it in double
And instead of coming, he went.
Også presidenten fikk sin del:
Du Stanghelle drott
Ditt segn å eia,
No glyr på eim ein glott.
Alt godt du elska, signa, breia
seg fram i dag, med tind og brott!
Men sei meg Stanghelle, kvifor har ikkje hjerterkongen bart?
Det ryktes at noen lo så voldsomt under opptredenen at de holdt
på å tisse seg ut. Vi håper det gikk bra. Jubileumsarrangementet
fortsatte med dans på hotellet og allsang i pianobaren.

Arve Blokhus
Geir Gisnås
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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.
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:

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.

Carl I. Hagen – fremskritt
med skvis og finesse !
Ivar Dyrhaug knuser motstanderne –
beat for beat !

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.
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Kjell Kristian – makker med innertier !

Toralv Maurstad gjør et bukkeritt over den
grønnkledde filten !

Kyrre Tangen er lei seg
fordi han har lånt penger av noen, men husker
ikke hvem !!!
Den skyldige bes melde seg umiddelbart ..
Blir det kø, er det appellsjefen sitt problem..
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i stedet kom et annerkjennende blikk til kaninen.

NM par 2007

”Du har lært mye av meg, du !! ”

Et mer rotete og uoversiktlig mesterskap må
det være lenge siden NBF har arrangert. Det
kan du lese om andre steder.
Vårt desidert beste par, Tor Helness og Geir
Helgemo har ledet hele veien og de virker
som de er på trygg vei mot nok et
mesterskap.

Kaninen er flink
Spill 40 Giver Vest – Ingen
NM par
♠

A D65

♥

J3

♦

T873

♣

JT7

♠ KJT
♥ AK72
♦ 62

N
V

♣ 9642

Ø

♥
♦
♣

- og da snakker jeg ikke om BridgeMate og
årets festival, for det har vært en skandale.
Jeg snakker om hvordan det ser ut inne i
hodet til de fleste av oss bridgespillere. Når
det skjer sånn eller sånn ved bordet, gjør vi
oss opp et bilde, mer eller mindre automatisk
ut fra erfaringer et langt liv har gitt oss, av
hvordan kortene er plassert. Dette faktum
utnyttet Roald Mæsel glimrende og Per Egil
Westin burde umiddelbart lagt seg inn for
omprogrammering…
Spill 30 Giver ØST -

♣ AK53

S
♠

♠ 87
♥ T9854
♦ A J

Ferdigprogrammert…
…

9432

♠

7

D6

♥

J963

KD954

♦

KDJ8

D8

♣

D865

Vest

Nord

Øst

Syd

Ann Karin

Roald

Geir Brekka

Snorre

1kl
2hj
Pass

pass
pass
Pass

1hj
4hj

pass
pass

Ingen

NM Par

♠ T9843
♥ 842
♦ 753

♠ KDJ
♥ DT

N
V

♣ 3

Ø
S

♠

A852

♥

AK75

1hj viser fem-kort resten av meldingsforløpet er

♦

A

revolverbridge. Jeg spilte ut ruter konge og makker

♣

AT92

♦ T954
♣ KJ74

la svakhet. Geir brukte overhode ikke tid på å legge
knekten…

Det er mulig jeg skulle funnet sparvrien,

men i min naivitet fortsatte jeg fargen. Resten av

Vest

Nord

Øst

Syd

Snorre

PE Westin

luringen

P Lindqvist

2hj
pass

1kl
pass
pass

dobl
4hj

spillet var over på sekunder. ut med trumfen, ruter

pass
Pass

ess og tre ganger kløver fra taket putta inn Roald.
Jeg så han hadde lyst til å gi meg et Pauli ord, men
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Spar konge var et naturlig utspill. Per Egil
stakk, tok for ruter ess og la så ned hjerter ess.
Under esset la min gode makker hjerter dame !!
”Ja vel, tenkte Per Egil, ”da sitter hjerteren 4-1.
Kanskje godt vi ikke var i slem..” Spar til
stjeling, tre ganger ruter og bort med de tre
kløvertassene, kløver til esset, spar til stjeling
og kløver til stjeling. Nå kunne jeg stjele over og
spille min siste trumf. 11 stikk var et mindre
enn de fleste som var i hjerterkontrakt.
Har du MASSE energi og krefter til overs, kan du
finne ut om det ikke koster noe å ta for hjerter
konge for å avsløre en eventuell falsecarding,.
Vi som skal spille nesten 180 spill må i alle fall
spare på kreftene..
Ved de bordene hjerter 10 ble lagt, var det bare
å ta ut trumfen og ta dobbelkappen i kløver
gjennom åpneren.

Geir Brekka er flink !!!

Han kalles ikke luringen uten grunn !!!

Sånn ser det ofte ut på Bord 1 i Nm par i Norge…
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Urettferdig kritikk?
Av GeO Tislevoll

I dette spillet fra parfinalens første sesjon var nok kritikerne litt for raske med å fastslå at
spilleførerne hadde vært dumme.
Spill 16 Vest – Øst Vest
Nord
ED74
K kn 7
Kn 10 9 8 7 3
--Vest
Kn 10 9 6
D953
--98432

Øst
3
10 8 4 2
D6542
Kn 6 5
Syd
K852
E6
EK
E K D 10 7

Etter at nord hadde åpnet med 1 ruter og vært nødt til å gjenmelde fargen, var det naturlig at syd
ga full gass og ikke stoppet før 7 grand. 7 spar er kanskje beste kontrakt. Om trumfen sitter jevnt
er det lett spill ved å godspille ruteren ved å presse ut damen mot trumf. Som du ser er det helt
dødt i 7 spar da det er en spartaper, men 7 grand har flere sjanser, og kan vinnes. Veldig mange
gikk bet. Hvorfor? Kanskje fordi noen ikke så vinnermuligheten, men det er også et poeng at det
dreide seg om parturnering. I det man oppdaget at 7 spar er bet er det kanskje ikke så opplagt å
spille for å vinne 7 grand? For om den skal vinnes påfører man seg selv fare for å gå mer enn en
bet, ingen god ide i parturnering. Mange var nok for kritiske til de som gikk bet, bl.a. var etter det
jeg har hørt flere av kommentatorene på BBO litt for hastige med å fastslå at 7 grand burde vært
vunnet. .
Mange fikk stor spar ut fra vest mot 7 grand, og slapp den til kongen. Noen valgte senere å spille på
at utspillet var fra denne kombinasjonen. De tok dypkutten i spar og vant greit kontrakten på
spar/kløverskvis.
Det fleste turde dog ikke det ta dypfinsse i spar, men kunne vunnet storeslemmen likevel. Ved flere
bord skjedde den klassiske feilen: man tenkte ikke over spillet om det ikke satt snilt overalt, og
sparutspillet til kongen. Normalt spill er å ta to store ruter til å begynne med for å undersøke om
den første mulighet for tretten stikk slår til, nemlig at ruter dame faller singel eller dobbel. Og om
den ikke gjør det har man forkludret overgangene som må til får å få til en skvis i kløver og spar når
knekten sitter tredje i kløver.
I dette tilfellet ser imidlertid spillefører at det ikke er noen vits i å ta den andre ruterhonnøren med
det samme og kan stoppe ruterspillet etter en honnør. For å vinne kontrakten spilles slik: de tre
kløverhonnørene innkasseres. Knekten faller, og spillefører tar også for tieren. Nå er de elleve
toppstikk. Siden spar sitter skjevt må hjerteren gi tre stikk for at 7 grand skal kunne vinnes på skvis
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i de sorte fargene. En sparrunde tas og viser at enda mer må til da fargen ikke går. Da spilles tre
runder hjerter med finesse. Dette er igjen:
Nord
E7
--Kn
--Vest
10 9
----9

Øst
--10
D6
--Syd
8
--E
7

Nå spilles ruter til esset, og vest klarer ikke å holde både en kløver og to spar. Dog er det bedre spill
å stikke med spar dame eller ess i første stikk. Da kan det tas ess, konge i ruter også om begge
følger første gang. Det er fortsatt overgang mellom hendene i spar, slik at skvisen fungerer.
Det som la seg på en bet bør altså ikke kritiseres for mye. Dette er parturnering det dreier seg om,
og det viste seg at å gå en bet bare ga minus 7, mens en bunn i parfinalen gir minus 42.
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Mine favoritter i NM par …..
(av Nils Kvangraven)

Giver Nord ♠

D3

♥

EKD86

♦

T432

♣

72

♠ Kkn6
♥ kn73

ingen

♠ E87
♥ 9

N

♦ K98
♣ DT93

V

Ø
S

♠

T9542

♥

T542

♦

kn6

♣

kn4

♦ ED75
♣ EK865

Vest

Nord

Øst

Syd

Arild

Bergsrud

Thomas

Ellingsen

1hj
Pass
pass
pass

dbl
3hj
4hj
pass

2h
Pass
pass
pass

dbl
3sp
5kl

er Thomas Charlsen – Arild Rasmussen. De har
hatt en veldig god sesong så langt og er alltid i
toppen i enhver turnering. Det var derfor gøy å
kunne bakspille dette paret første runde på
BBO. I spill 1 (til venstre) fikk Arild sjansen til å
vise god teft. 5 kløver var vel en ok
sluttkontrakt på disse kortene. Når man i tillegg
spiller kortene sine like godt som Arild blir det
poeng. Hjerter ess i utspill ble fulgt opp av ruter
til knekt og konge. Trumfen ble så tatt ut i 2
runder før ruter ess ble tatt. kløver til damen på
hånden og ruter 9 fikk seile rundt. 12 stikk og
18 pluss i score var en passende start for et av
feltets favoritter.
I spill nr 2 fulgte Arild opp med et ”respektløst”
3 ruter bud over presisjons 1ruter åpning fra
motparten på DTxxxx i ruter og fire
honnørpunkter! Dette strødde akkurat nok sand
i maskineriet til at motparten ikke fant den gode
slemmen. En god start på ”mine” favoritter som
satte standarden for turneringen. Vi venter
spent på fortsettelsen gutter….

Du lurer ikke en gammal ringrev….
Giver Øst - Ingen
♠

Kkn63

♥

6

♦

E1093

♣

EDkn3

♠ D74
♥ KT942

Av Nils Kvangraven

♠ E982
♥ Dkn83

N

♦ 6543
♣ 6

V

Ø
S

♠

T5

♥

E75

♦

K87

♣

K9872

Vest

Nord

Ronny

Geo

♦ Dkn
♣ T54

Øst

Syd

Kai

Turbo

1nt (10-12)

Pass
Pass

2kl

Pass

2hj

4h !

Dbl

pass rundt

sa Geo til Ronny etter et glimrende forsøk på å
”stjele” meldingsforløpet. Ronny kunne se på
sine kort at motparten sannsynligvis hadde spill
for minst utgang og la en spekulativ plan.
Stayman etterfulgt av hopp til utgang kunne vel
lurt hvem som helst? Men Geo brukte ikke lang
tid på å hente frem doblingslappen. Da makker
Turbo Furunes fulgte opp med et kanonutspill
av spar 10 ble far og sønn Jørstad fattige. Spar
10 i utspill gikk til dame, konge og ess. Hjerter
8 fikk løpe rundt, men neste hjerter tok Turbo
med Esset og spilte ny spar. Ess-Konge i ruter,
kløver ess og en spar stjeling senere sto det
500 på blokka og +41 til Geo. Litt sløvere
motspill ville gitt middels. Hvis Geo ikke hadde
avslørt bløffbudet ville Jørstads høstet +30 på
spillet.
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Ekteparbridge
Av Kyrre Tangen
Denne historien, som visstnok skal være sann, har jeg sakset fra en av bulletinene til den pågående
sommerturneringen i USA.
Ekteparet hadde spilt 24 av 25 spill der kona hadde fått en grundig opplæring i bridgens finesser i
samtlige spill. Etter spill nr 24 brast det for kona som forlot bordet i fullt sinne. Etter å ha ventet i 5
minutter trodde ektemannen at hun nok ikke kom tilbake og han foreslo derfor at han kunne melde
kona sine kort usett i turneringens siste spill. Alle var enige om at dette var et godt forslag hvorpå
han åpnet med 1 hjerter, fikk 1 spar innpå som etter pass fra ”kona” ble løfte til 2 spar. Pass fra
ektemannen og innmelderen og etter en lengre tenkepause meldte ”kona” 3 hjerter som ble løftet til
4. Dette gikk lenge svært bra og når det var 3 kort igjen ville kontrakten gå hjem hvis ruterfinessesen
holdt. Da den sprakk, dukket kona opp og fikk enda en leksjon.
”Du måtte selvfølgelig melde 3 hjerter !!”

Siv Frydenlund – Marie Holenbakken leder NM damer
Randi Nyheim og Randi Uttisrud har sittet i ro på bord 1 mesteparten av første dag i NM damer par.
Ledelsen har vært på over 50 poeng. Etter de åtte rundene i første sesjon lå Nyheim – Uttisrud 26
poeng foran Anna og Anja Prestvik, med Sølvi Remen og Paula Leslie ytterligere 39 poeng bak.
I andre sesjon begynte imidlertid Siv Thoresen og Dessy Popova opphentingen, og da de møtte
Randi Nyheim og Randi Uttisrund møttes i runde 13 slo Thoresen – Popova til med 37 pluss. De gikk
dermed så vidt forbi Nyheim – Uttisrud. Nå var det med et trylleslag blitt et mye jevnere felt. Knapt
fire poeng skilte de to parene i teten, mens Remen – Leslie fortsatt lå på tredjeplass, 11 poeng bak
lederparet. Deretter var det et sprang på nesten 50 poeng ned til resten av feltet.
Etter nest siste runde hadde Thoresen – Popova økt ledelsen til åtte poeng foran Nyheim – Uttisrud,
mens Remen – Leslie hadde ramlet 60 poeng bak.
Og i sesjonens siste runde skjedde det et lite jordskjelv. De to tetparene gikk på en kraftig minus,
samtidig som Siv Frydenlund og Marie Holenbakken fikk 45 pluss. Akkurat nok til å passere
Thoresen – Popova.

Spar Ti
Nå har du sjansen til å få opplæring i Bridgeforbundets
klubbdministrasjonsprogram Spar Ti!
Onsdag og torsdag under festivalen vil Tommy Eide gi opplæring til alle
interesserte!
Ta kontakt med Tommy Eide på mob. 980 01 162
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Utspillet av en spar tok spillefører på hånden mens

Hyttebridge..

han hånlig fortalte hvor dårlig dette utspillet var på
beste hyttebridge-stil. Videre gikk en ruter til
damen, ny ruter til ess og en tredje ruter som vest

av Nils Kvangraven

stakk med kongen. Syd lo rått hvor lett det var å

hører vel til en bridgefestival? Undertegnede
hadde gleden av å prøve ut dette fenomenet
i ti spill forrige kveld. Antall enheter drikke
som gikk med på disse ti spillene tror jeg for
enkelte deltagere overgikk antall stikk som
ble tatt! Humøret på topp og alltid på jakt
etter en kamerat-skalp! Kan det bli bedre?

spille inn folk omdagen og satt klar til å notere ned
toppscoren da hjerter 10 lå på bordet. Litt mindre
skrytende og litt mer svett forlangte han knekten
fra bordet mens han febrilsk rasket over gulvet
etter mer leskedrikk fra kjøleskapet. Øst hadde
riktignok drukket flere øl enn han hadde tatt stikk
så langt denne kvelden, men var da kar om å ta for
hjerterdame. Hjerter tilbake til esset, kløver ess og
kløver til kongen ble fulgt opp av hjerter til stjeling
hos hyttegjesten. 1 beit endret stemningen på
hytta drastisk. High-five’s, allsang og hoverende

Giver syd - Alle

latter kunne nærmest høres over hele
♠

Txx

Birkebeineren. Mine kjære lesere, hyttebridge kan

♥

Kknxx

anbefales på det sterkeste!

♦

Dxx

♣

Dxx

♠ kn98
♥ ET

♠ xx
♥ Dxxx

N

♦ Kxxx
♣ Eknxx

V

Ø
S

♠

EKDxx

♥

xxx

♦

Exx

♣

xx

♦ knxx
♣ Kxxx

Vest

Nord

Øst

Syd

hyttegjesten

hyttevert

tørst makker

verdensmester

1kl
Pass

pass
2sp

1hj
Pass rundt

1sp
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NM klubber 2007
et lite tilbakeblikk..
Når NBF skal arrangere sine mesterskap, har de fått kritikk for ikke å ta på den aller fineste
finstasen. Nå er ikke redaktøren den som har løpt ned dørene i lagfinaler, men
divisjonspillinga har jeg uttalt meg negativt til. Det har flere ganger vært mindre svung over
1.divisjonsarrangementet enn en middels klubbkveld i Kristiansand BK. Derfor er det enda
mer gledelig at lagfinalen virkelig har fått en oppussing i kjelleren og nå framstår som et
arrangement der det sportslige, tekniske og ikke minst sosiale, er gjennomført på en
glimrende måte.
Denne gangen var Ogndal BK på Steinkjer
som hadde blitt tildelt arrangementet,. Vi har
tatt en prat med primus motor for
mesterskapet og leder av hovedkomiteen,
Rune Kvaran, for å skryte enda litt mer…
Dette gikk vel over all forventining ?
Ja i forhold til de forventninger vi hadde da vi
startet planleggingen var dette mer vellykket
enn det vi kunne drømme om. Men når det er
sagt så skjønte vi at det ville bli et godt
arrangement da det nærmet seg åpningen.
God planlegging og god innsats i alle ledd
gjorde meg trygg på det. Hyggelig er det
uansett å få gode tilbakemeldinger både fra
spillere og forbund.
Kan du fortelle kort om hvilke forberedelser som
ligger bak et NM lag ?

Dessuten var vi veldig glade for at Kåre
Kristiansen tok på seg ansvar for nettsiden og
bulletin. Det var en lettelse å få dette på
plass. Da fredagen og åpningen kom følte jeg
at vi hadde kontroll.
Utenfra virket det som alt gikk på skinner. Er
dette rett eller hadde dere skjær i sjøen ?
Vi mistet ca 1 time med overføring på BBO på
fredag fordi vi ikke fikk åpnet kortfila til kamp
2. Dette merket vel ikke spillerne så mye til
tror jeg, men det var noen i røde skjorter som
var ganske stresset en stund. Feilen var at det
hadde sneket seg inn et komma i filnavnet.

Det ble nedsatt en hovedkomite på 5 personer
ca 18 mnd før mesterskapet. Etter å ha
avklart spillested ca 1 år før NM, var jobbing
mot sponsorer det viktigste. Målet var å ha
dette på plass før nyttår, men det ble februar
før vi avsluttet denne delen. Må få fremheve
Ivar Stene, som også spilte på arrangørlaget.
Han gjorde en kjempejobb her. I tillegg fikk vi
noe fra kommune, fylke og bridgekretsen. Ca
60000,- i kassen før vi startet gjorde det
enklere å lage et godt arrangement.
Ellers gikk vi flere runder med Quality Grand
hotell som var gode å samarbeide med.
De siste 3-4 ukene var det mye som måtte
ordnes. Låvefesten, BBO, premier, skjermer,
bulletin osv. Siden ingen hadde erfaring med
BBO - overføring tok vi denne delen alvorlig.
Vi hadde flere runder med trening på hotellet.
Alexander Flakstad gjorde en stor innsats her.
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Dette tok altså en time å finne ut av og 2
sekunder å rette opp.
Ellers var NM - siden nede stort sett hele
søndag, men det var noe som lå langt utenfor
vår kontroll. Det var visstnok en server i
Danmark som var problemet. Vi fikk opp en
back-up side, og fikk formidlet stillingen i
kampene på BBO via BK2000. Ellers fungerte
alt helt etter planen tør jeg si. Vi var litt
spente på om det trådløse nettverket på
hotellet ville være stabilt nok, men det
fungerte heldigvis helt utmerket.
Dere hadde lagt vekt på to sosiale tilstelninger.
Hvordan har tilbakemeldingene på det vært ?
Velkomstturneringen torsdag kveld samlet 24
par. En enkel og grei turnering hvor NMspillere ikke fikk spille med hverandre, Enten
avtalte de med andre selv eller så trakk vi
makkere til dem. Virket som spillerne var
positive til dette. Vi krydret turneringen med
spurtpremier i alle 5 rundene.
Jeg hadde fått tak i mange premier fra banker
og andre sponsorer som vi villig delte ut på på
velkomstturnering og låvebridge.
Låvefesten startet med grillmat ute. Deretter
bridgeturnering inne på låven. 28 par og høy
stemning. Til tross for at dette ikke var årets
varmeste dag akkurat, virket det som folket
hygget seg. Totalt sett en god sosial ramme
uten alt for mye ekstra mas på spillerne.
Det virket som det krydde av rødkledde
medarbeidere på hotellet. Har det vært lett å
samle oppslutning fra klubbens medlemmer ?
Vi utstyrte alle som hjalp til med røde tskjorter. Det gjorde staben lett synlig. Under
selve mesterskapet var det flere til stede enn
det vi hadde organisert. Noen var der alle
dagene. Vi er knapt 30 medlemmer i klubben,
og alle var i sving på en eller annen måte. Med
en slik innstilling er det lett å være leder av et
slikt arrangement.
I to av de tre siste årene har arrangørlaget
havnet desidert sist og det har kommet
innvendinger på at dette ikke er bra for den
sportslige delen av NM. Hvor viktig var denne
gratisplassen for at dere søkte arrangementet ?
Da vi søkte for over 2 år siden hadde den
første finalen gått med friplass til
arrangørlaget. Vi visste ikke helt sikkert om
denne ordningen ville bli videreført da vi

søkte, så det var ikke avgjørende for oss. Vi
søkte fordi byen Steinkjer fyller 150 år i år. En
evt friplass tok vi som ren bonus. Om denne
ordningen skal fortsette må NBF vurdere. Det
er nok argumenter både for og imot.
Hvordan arrangerte dere kvalifiseringen internt i
klubben og kunne dette vært gjort på andre
måter ?
Styret i klubben bestemte dette. De valgte å
legge seg på akkurat samme modell som dere
gjorde i Kristiansand i fjor. 2-kvelds
parturnering først, og så butler med de 8
beste parene etterpå. Det var nok litt delte
meninger om dette i klubben. Denne
kvalifiseringsformen vil nok fungere bra i en
klubb med mange gode par, slik dere har i
Kristiansand, men hos oss er ikke nivået så
høyt.

Selv mener jeg at det hadde vært bedre med
en ren lagturnering som kvalik. Da kunne
vinnerlaget plukket med seg et tredje par hvis
de hadde ønsket det. Skjønnsmessig uttak
basert på tidligere prestasjoner ble også
nevnt, men jeg er ikke sikker på at det hadde
vært helt korrekt.
Hva er de viktigste rådene dere kommer til å gi
neste års arrangør, Stavanger ?
Først bør de lese rapporten som vi lager, og
gjerne den dere i Kristiansand laget også.
Oppskriften til et godt arrangement finnes jo
allerede her siden begge de to siste
arrangementene har fått mye skryt.
Vi brukte rapporten fra dere aktivt. Låvefesten
er jo f.eks en ren kopi av bryggebridgen som
Kristiansand arrangerte.
Ellers er det viktigste av alt å skaffe nok
sponsormidler. Den beste tiden på året å
jobbe med dette er i november. Da lager alle
bedrifter budsjettene sine. I februar kan det
være for seint.
Ellers vil nok utgiftsnivået være veldig
avhengig av hvor mange de må hente inn
utenfra til å ta seg av slike ting som bulletin
og rama-kommentering.
Rama og særlig ramakommentering føler jeg
er litt på vei ut nå. Dette kan alle nå sitte
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hjemme å se, også med kommentering fra
BBO. Derfor virker dette etterhvert overflødig.
Oppmøtet i rama var nokså tynt, både i
Kristiansand og her i Steinkjer. En ramapub
kunne være en grei erstatning. Her kan man
da følge BBO på storskjerm over en pils, og
klare seg med de kommentarene som kommer
fra utmerkede BBO-kommentatorer. Det kan
være noe å tenke på for arrangørene neste år.
Ellers vil jeg takke alle som gjorde en innsats
under NM for klubblag, både stab og spillere.
Alle var med på å skape en god stemning som
gjorde dette til en god opplevelse for oss alle.

God debut for Marita
Marita Haugan Røberg spilte med Geir
Engebretsen i NM Mix par der de ble nummer
127 med 21+ i regnskapet, totalt deltok det
260 par. Marita tok et bridgekurs på
senvinteren og har dermed bare spilt noen
ganske få måneder.
Det er ytterst sjelden at så ferske
bridgespillere gjør det så flott, og spesielt i en
så stor turnering.
Da bildet av Marita ble tatt var hun og Geir
helt oppe på bord 7! Vi gratulerer Marita og
Geir med flott innsats, og håper at Marita
fortsetter med bridgen, da kan dette gå helt til
topps etter hvert.

Er dere i arrangementkomiteen helt utladet eller
er det krefter igjen til å gå løs på en ny sesong ?
Slike arrangement er med og øker samholdet i
en liten klubb. Jeg er sikker på at vi vil se
større oppmøte og større iver etter å satse litt
mer på bridgen etter dette. Når i tillegg
spillere og forbund er fornøyde med det vi har
gjort har vi fått "belønning" for innsatsen.
Derfor er det ikke vanskelig på noen måte å
starte på en ny sesong.

BAK 1 var suverene vinnere på Steinkjer

Marita Haugan Røberg (Foto: Pål Fondevik)

Vi hever glassene for Ogndal BK og gratulerer
enda en gang med et glimrende gjennomført
mesterskap. Ta lærdom noen og enhver, er mitt
råd. Gode forberedelser, ansvarsfordeling, stødig
teknisk plattform og vekt på en sosial ramme kan
være stikkord for suksess for din turnering også..

Redaktørskifte i Norsk Bridge
Redaktør Geir Gisnås i NBFs medlemsblad
Norsk Bridge går av etter inneværende år, og
forbundet har nå startet arbeidet med å finne
en etterfølger til stillingen.
De som måtte ha interesse kan ta kontakt
med Runde Handal for ytterligere informasjon.
Norsk Bridge kommer for tiden ut med fire
utgivelser i året og har et opplag på ca. 11000
eksemplarer.
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Program alle dager
NM mix par
(monrad)
NM junior (serie)
(født tidligst 1.1.1982)
Åpningsturnering
(avbrutt serie)
NM monrad par
(monrad)
NM mix lag
(monrad)

Fredag 27.juli –
lørdag 28.juli

17:30-21:30
10:30-14:30
15:30-19:30

Lørdag 28.juli

21:30-00:30

Søndag 29.juli –
mandag 30.juli

10:30-14:30
15:30-19:30
10:30-14:30

Mandag 30. juli

19:00-21:00

Jubileumsmiddag

10:30-14:30
15:30-19:30
10:30-14:30
15:30-19:30
10:30-14:30
15:30-18:30
10:30-14:30
15:30-19:30

NM par (serie)

Tirsdag 31. juli –
torsdag 2. august

Tirsdag 31. juli

Tirsdag 31. juli –
onsdag 1. august

Onsdag 1. august –
torsdag 2. august

10:30-14:30
15:30-19:30
10:30-14:30
15:30-19:30
10:30-14:30
15:30-19:30
10:30-14:30

Torsdag 2. august
15:30-19:30

(kun kvalifiserte par –
kretsenes semifinaler +
NM Monrad)

3 sesjoner
(90 spill)
3 sesjoner
(90 spill)
1 sesjon
(21 spill)
3 sesjoner
(96 spill)
3 sesjoner
(84 spill)
Grillmat og
underholdning

kr 1000,kr 500,kr 300,kr 1200,kr 1800,-

6 sesjoner
(170 spill)

Veteran Lag
(serie eller monrad)

2 sesjoner
(56 spill)

kr 1200,-

NM damer par
(serie eller monrad)
Patton (lag)
(monrad)
NM veteran par
(monrad)
(født senest 31.12.1949)
Damer Lag

3 sesjoner
(90 spill)

kr 1000,-

3 sesjoner
(84 spill)

kr 1600,-

3 sesjoner
(90 spill)

kr 1000,-

2 sesjoner
(56 spill)

kr 1200,-

2 sesjoner
(60 spill)

kr 600,-

(serie eller monrad)
Imp across the field
(monrad eller serie)

Fredag 3. august –
lørdag 4. august

10:30-14:30
15:30-19:30
10:30-14:30
15:30-19:30

NM monrad lag
(monrad)

4 sesjoner
(112 spill)

kr 2200,-

Lørdag 4. august –
søndag 5. august

21:30-00:30
10:30-14:30

Avslutningsturnering
(monrad)

2 sesjoner
(51 spill)

kr 800,-

Alle dager

Alle sesjoner

Sideturnering
(avbrutt serie)

1 sesjon
(30 spill)

kr 250,-

Søndag 29.juli –
fredag 3.august

21:30-23:30

Kveldsturnering
(avbrutt serie)

1 sesjon
(15 spill)

kr 150,-
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Resultater tirsdag 31.juli

NM Damer, stillingen etter første dag, 2. sesjon
1 Siv Frydenlund - Marie Holenbakken
2 Siv Thoresen - Dessy Popova
3 Randi Nyheim - Randi Uttisrud
4 Sølvi Remen - Paula Leslie
5 Liv Marit Grude - Gunn Tove Vist
6 Pernille Lindaas - Inger Hjellemarken
7 Lisbeth Aulid Eide - Jette Maribo Livgård
8 Anna Synnøve Prestvik - Anja Prestvik
9 Ranja Sivertsvik - Britt Anne I. Hortman
10 Anne Trine Espås - Eva Lund Heitmann

Ridabu BK, Torpa & Snertingdal BK
Sørreisa BK/
Bergen Akademiske BK/England
Studentenes BK
Torpa og Sndal BK - Heimdal BK
Hein46/Askim bk
Nærøy BK
Vadsø BK
Asker - Alta

NM Par, stillingen etter første dag, 2. sesjon
1 Geir Helgemo - Tor Helness
NBF Oslo
632,8
2 Tor Bakke - Jim Høyland
NBF Hordaland
385,85
3 Bjørn Gulheim - Bjørnar Halderaker
NBF Østfold og Follo
371,19
4 John Ivar Seiersten - Svein Seiersten
Brandbu BK
369,45
5 Erik Berg - Espen Lindqvist
NBF Midt-Trøndelag
344,56
6 Geir Brekka - Ann Karin Fuglestad
NBF Vest-Agder
307,8
7 Dagfinn Kristiansen - Paal Risnes
NBF Troms og Ofoten
285,13
8 Finn Brandsnes - Sam Inge Høyland
NBF Oslo
272,5
9 Espen Kvam - Terje Lie
NBF Møre og Romsdal 270,66
10 John Vegard Aa - Jan Emil Græsli
Heimdal BK/Singsås BK 269,37
11 John-Hallvard Skoglund - Tore Skoglund
NB Østerdal
254,66
12 Thomas Charlsen - Arild Rasmussen
NBF Hordaland
250,81
13 Leif Riksvold - Kurt-Ove Thomassen
NBF Helgeland
250,73
14 Geir Egil Bergheim - Odd A. Frydenberg
NBF Buskerud
203,54
15 Rune Brendeford Anderssen - Peter Marstrander NBF Troms og Ofoten
201,33
16 Ragnar Davidsen - Frode Cantona Nybo
NBF Nord-Trøndelag
196,97
17 Olav Arve Høyem - Stig Løvmo
NBF Sør-Trøndelag
179,66
18 Willy Brown - Sjur Arne Bøe
Psycho BK/Sogndal BK 175,85
19 Frode Tveito - Tore Helge Høyland
Odda BK
157,9
20 Espen Larsen - Espen Torp
Fauske BK/Vestvågøy BK 157,38
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Patton
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9

Name
Høyt og lavt (Birger Pedersen, Tore
Bårdsen,
Roy Inge Urheim, Jens Erik Nybø
Hansen)
Siri Gros gutter
Karlba
Sapmi
Royal Rangers
Bekkelaget
Tøssene
Rolfen
Wanted
Seniorane
Olsen regnskap

Score Qual

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

94

17 15 17

88
85
84
82
81
79
78
77
77
77

9
13
9
14
16
11
12
13
7
15

13
10
11
15
12
9
6
8
10
7

14
12
12
6
10
9
11
12
12
13

8 12 13 12
13
11
11
12
13
16
14
11
15
15

17
9
10
12
8
16
15
13
8
8

14
12
17
13
10
8
11
9
11
10

8
18
14
10
12
10
9
11
14
9

Sideturnering 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tore Heitun - Vidar Arntzen
Nøtterøy BK/Tønsberg BK
159,74
Lasse Båtstad - Vemund Vikjord
Otta BK/Kirkenær BK
156,29
Sverre Johan Aal - Jan Arne Strøm
Kvam BK/Studentenes BK
138,96
May Kjellevold - Berit Arnesen
Vikersund BK/Fjerdingstad BK
127,00
Johnny Sørensen - Astrid Margrethe Grønnesby Tømmerås BK/Inderøy BK
91,01
Rolf Riise - Bjørg Landvik
Fjerdingstad BK/Flesberg BK
89,21
Espen Vintervold - Bjørn Austdal
Lillehammer BK/Vestre Gausdal BK 82,40
Åsbjørn Hegrenes - Toril Anita Espe
Førde BK
74,25
Terje Auran - Martin Rian
Evjen/Orkanger BK
73,00
Rune Berntsen - Arne Martin Solberg
Lillehammer BK/Vestre Gausdal BK 71,87

Veteran lag
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Monrad pallen

Mix lag pallen
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