BRIDGEFESTIVALEN 2007

B ul l e t i n 7
Torsdag 2.august - Lillehammer

Siv og Dessy vant NM Damer
Les mer om:
•

Pål Tore fortjener
skryt

•

Prisene du kan vinne

•

Kaninen velger
seg AK

•

Resultater

•

Smukkaser i
NM veteran !!!

Det ble kåret to nye Norgesmestere i NM Damer Par. Dessy Popova og Siv
Thoresen vant suverent. På de neste plassene kom Sølvi Remen - Paula
Leslie og Liv Marit Grude – Gunn Tove Vist. Vi gratulerer !
I NM Par har Tor og Geir satt på cruisekontrollen og leder med 300 poeng
på Jim Høyland – Tor Bakke og 400 på Espen Lindqvist – Erik Berg. Det er
mange spill igjen, så ingenting er avgjort !!
I dag har arrangementet gått på skinner og vi både håper og regner med
at gårsdagens Sodoma og Gomorra var en engangshendelse.
I morgendagens bulletin kommer generalen med en kommentar til årets
arrangement..

NBF – en vital 75-åring

Bridgefestivalen 2007

PROGRAM Torsdag 2.august – i dag
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

10.30 – 14.30

IMPS ACROSS THE FIELD 1/2

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

15.30 – 19.30

IMPS ACROSS THE FIELD 2/2

PROGRAM Fredag 3.august – i morgen
10.30 – 14.30

NM monrad lag 1 / 4

15.30 – 19.30

NM monrad lag 2 / 4

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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Tilbakeviser kritikken
Gratulerer med et fint blad. Jeg ser også at det er
et blad for meningsutveksling. Jeg synes da at
gårsdagens utgave var vel kritisk og ganske
ubalansert, likevel var det konstruktivt.
Her er litt om hva jeg og mange med meg mener:
Turneringene er KJEMPEBRA!
Selvfølgelig kan en god del ting bedres og skal
det gjøres må kritikken være konkret! Når
turneringene stadig blir større og større, blir de
også mer krevende å styre. Ok da, så er de
internasjonale turneringene større og sikkert
bedre, men jammen har vi kommet langt i NM
også! Det er ikke mange år siden vi ikke visste
hva BridgeMate, at systemet lider av en del
barnesykdommer er riktig, men ting tar tid å få
på plass. Og ja, turneringsledelsen kunne

sikkert hatt større bemanning, men jeg synes
de er meget godt kvalifiserte og flinke til å
rydde opp når problemer oppstår. Svært ofte
skyldes problemene som oppstår, oss selv. Vi
glemmer å registrere oss, kommer ikke til
bordet i tide osv. Selvfølgelig finnes problemer;
det er for dårlige toalettforhold, tilkalling av
turneringsleder kunne vært gjort elektronisk via
BridgeMate og man får av og til utdelt feil spill,
eller feildublerte spill. Så det er flere ting som
kan bli bedre, absolutt. Men helheten er MEGET
BRA! Dessuten er kostnadene er akseptable for
oss deltakere, og selvfølgelig får vi ikke mer
service enn vi betaler for. Med høyere
servicegrad vil spilleavgiften bli høyere. Takk
for en flott festival og en ekstra takk til alle
lavtlønnede i turneringsledelsen!
Jens H Gundersen

Konge fra en konge!
(av Nils Kvangraven)
Spill 75 Giver syd - Ingen

Vest

Nord

Øst

Syd

Helgemo

Brandsnes

Helness

Høyland

pass
1nt
pass
2hj
pass

pass
pass
2kl
2nt (ru/kl)
pass

1hj
pass
pass
pass
pass

Nm par
♠

92

♥

E5

♦

Kkn82

♣

kn10642

♠ kn53
♥ D98

♠ D1064
♥ K732

N

♦ D765
♣ E83

V

Ø
S

Pass
Pass
dbl
pass
3kl

Av og til så skjønner jeg at klubbmesterskapet på

♦ E94
♣ K5

hylla kanskje er mer det jeg kunne håpe på i min
karriere. Etter å ha bakspilt våre verdensstjerner
Helgemo-Helness så får jeg gang på gang bevist

♠

EK87

hvordan kortene skal spilles. Tor Helness spilte ut

♥

kn1064

hjerter 3 som gikk til knekt, dame og ess mot

♦

T3

3kløver. Ny hjerter stakk Tor med kongen og i neste

♣

D97

sekund lå selvfølgelig kløver konge på bordet! Ny
kløver til Geirs Ess og en siste kløver fikk vekk stjele
mulighetene hos blindemann. Ruter 10 ble dekket
med damen, kongen og Ess. spar tilbake ble fulgt av
hjerter 10 med ruter avkast. ruter til åtteren
bekreftet Brandsnes mistanke om et dårlig spill. En
beit ga +23, mens hjemgang ville gitt –23 på våre
verdensenere!
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En som fortjener skryt..
men som vi verken ser så mye til eller hører så mye fra, er
vår eminente WEB-redaktør Pål Tore Fondevik.
Han sitter store deler av dagen på presserommet i
ensomhet og når han er på hotellet er han stort sett online
på rommet sitt der også. Han forteller at han i år ikke har
spilt et eneste spill. ”Det blir bare rot når jeg skal spille
samtidig som jeg skal gjøre denne jobben”, forteller han.
Det har vi ingen problemer med å forstå..
Som redaktør har jeg jevnlig behov for å kommunisere
med han og det går som regel kun sekunder fra jeg sender
en mail til svaret kommer i retur.
Hjemmesidene til festivalen er oppdatert kun minutter
etter begivenheten er avsluttet og uansett om det er
informasjon fra årets festival eller noen av de syv andre
som er arrangert, finner du lett fram via WEB’en.

Pål Tore Fondevik –
skulle hatt medalje !!!

Pål reiser hjem i dag og vi i staben takker så mye for
innsatsen. Han har lovt å holde dere oppdatert resten av
festivalen også. I Cyberspace spiller det ingen rolle om du
sitter i Håkons Hall eller på Stokmarknes !!

Etterlysning!! Kursassistenter!!
Ungdom sutvalget skal holde kurs for viderekom m ende og trenger kursassistenter!
M eld deg på, du vil få full opplæring! Alt foregår på BBO.
Kurset for viderekom m ende går over åtte onsdager og starter 26.septem ber.
Kurset varer fra 1900-2100
Oppgavene til kursassistentene er å følge spillene til deltakerne, på BBO , svare på sprørsm ål, veilede og
kanskje spille om en deltaker ikke stiller.
Send en m ail til post@ juniorbridge.no og si at du er interessert!!
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Telle til tretten

♠

J

♥

543

♦

T

♣

T52

♠ 64
♥ D65
♦ J3

Giver syd – Alle
Monrad par

N
V

♣ J

Ø
S

♠

AKJ6

♠

-

♥

543

♥

AKJ

♦

T86

♦

A65

♣

T52

♣

AK

♠ T9642
♥ D65

♠ D82
♥ T82

N

♦ KJ93
♣ J

V

Ø
S

♠ ♥ T82
♦ ♣ D9874

Øst spilte hjerter og da var det bare å ta fram

♦ 2
♣ D98743

kuleramma. Vest har vist fem spar og fire ruter,
ergo er det plass til kun fire kort i de myke fargene.

♠

5

Øst ville neppe gitt meg en gratis hjerterfinesse så

♥

AKJ4

vest er plassert med damen. Derfor som følger:

♦

AD765

Opp på hjerter esset og ned med AK i kløver.

♣

AK6

Hva skal vest kaste ? Hjerter og ruter er ikke
aktuelt, så da måtte det forsvinne en spar..

Vest

Nord

Øst

Syd

Jon V Aa

Roald

J E Græsli

Snorre

Ruter ess og mer ruter putta inn vest. Der kunne

1ru
2hj
3NT

han ta et sparstikk til, men måtte velge å gi bordet

Pass
Pass
pass

1sp
3ru
pass

Pass
pass
pass

det niende stikket for spar knekt eller det niende
ved å spill hjerter opp i min K J.
Har dere sett andre av redaktørens spilleføringer,

Det er tilfredstillende de gangene en klarer å få så

vil dere skjønne at dette spillet er i Bjørn Dæhlie

god oversikt over motstandernes fordeling at en

klassen for hans evner og forutsetninger…

finner en spilleplan som er rimelig vanntett, uansett
hvordan honnørene er fordelt.
Jon Vegard Aa spilte ut spar 10 som jeg stakk og
prøvde ruterkappen. Det kom mer spar til kongen i
bordet og i parturnering er det ikke noe alternativ å
safespille ruteren, så det var en skuffelse å se at
øst kasta en kløver når jeg fortsatte med ruter mot
hånda. Jeg slapp ruteren til vest. Nå så det ut som
bordet var uten inntak og vest hadde ikke lyst til å
åpne kløveren. Derfor fortsatte han i spar og jeg
gjetta rett da jeg slapp den til øst sin dame
Stillingen er nå:

John Vegard Aa
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kongen satt i kapp likevel, trodde jeg at han hadde

Kappen som gikkbegge veier !!

fått et aldri så lite tilbakeslag etter sykehusoppholdet
jeg nevnte for deg i den tredje bulletinen..
En latter fikk vi oss alle rundt bordet, men –25 på
spillet var kanskje ikke like morsomt. i alle ikke for

Spill 53 Giver Nord- Ingen

spillefører.

Nm par
♠

K542

♥

96

♦

DT952

♣

T3

♠ JT
♥ KD8732
♦ K7

♠ AD876
♥ J5

N
V

♣ A42

Ø
S

♠

93

♥

AT4

♦

A64

♣

D9876

♦ J83
♣ T3

Espen Lindqvist og Erik Berg

Vest

Nord

Øst

Syd

Snorre

E Lindqvist

Roald

Erik Berg

2hj
4hj

pass
Pass
pass

1sp
2NT
pass

Pass
Pass
pass

(du ser hvorfor Espen ikke dekka spar knekt. Med
K 5 4 2 er det selvsagt aldri rett )

Ny stormester

Espen spilte ut ruter 10 til esset og mer ruter. Hjerter
til knekten stakk syd og fortsatt med ruter. Den
trumfa jeg og tok ut trumfen.
Når jeg la spar knekt på bordet, fulgte Espen på med
en liten uten den minste tenkepause. Zia har sagt at
”når de ikke dekker, så har de den ikke…”
Derfor opp på esset og mer spar til tieren min SOM
STO !!!! Espen var så sikker på et jeg stjal, at han
rett og slett ikke fulgte med.
Nå må jeg innrømme at hjertet mitt hoppa over et
slag eller to, for denne ”vrengte” finessen er en

Reidar Johnsen fikk
før siste sesjon startet onsdag utdelte
Helge Stanghelle stormesternålen til
Reidar Johnsen for oppnådde 700
mesterpoeng, vi gratulerer !

klassiker. Nå tok jeg kløverfinessen og da den sprakk,
regnet jeg med at jeg hadde fått de samme ti
stikkene som alle andre i salen.
Ivar M Anfinsen bakspilte meg og da han sa at spar
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Seks stikk i forskjell !!

Det er flere
som er sliten!!

Spill 35 Giver Vest- Alle
Nm par

Spill 21 Giver Nord- Ingen

♠

92

♥

D5

♦

ADJ984

♠

ADT72

♣

DJ6

♥

KJ3

♦

973

♣

54

♠ K
♥ JT982
♦ K65

Nm par

N
V

♣ KT93

Ø
S

♠ 8654
♥ K763
♦ 2
♣ DJ6

♠ 865
♥ 86542
♦ KDJ8

♠ K
♥ T7

N
V

Ø

♠

ADJT73

♥

A4

♦

T73

♠

J943

♣

87

♥

AD9

♦

AT2

♣

DT9

♣ K

Vest

Nord

Øst

Syd

pass
dobl
pass

1ru
2ru
pass

pass
2hj
pass

1sp
3sp

Vest
Olav Ellingsen

pass
pass

Vest spilte ut hjerter knekt til dame, konge og ess.

S

♦ 654
♣ AJ87632

Nord

Øst

Syd

Roald

H A Bergsrud

Snorre

pass
3sp

3kl
pass

Pass
Pass

Ruterkappen gikk bra og da vet jeg ikke om
spillefører kunne (burde) klart brasene ??

Øst spilte ut kløver ess og makkers konge var
kanskje ikke det han ønsket mest å se, men han

Vest har kommet med en forsinket opplysende

fortsatte med kløver til stjeling. Vest la ned ruter

dobling. Han har neppe AK i kløver, for da ville vel en

konge. Roald kan dessverre ikke se gjennom

av dem kommet ut. Hjerter konge har øst allerede

baksiden av motpartens kort, så han tok sparkappen

vist, så da har vel vest spar konge ???

etter å ha stukket med bordets ruter ess.

Jeg vet ikke, men hadde syd spilt spar til esset i

Øst vant stikket og spilte mer ruter. Det var da du

stedet for å ta kappen, hadde det blitt 13 stikk. Nå

skulle ha vært til stedet ved bordet vårt, for da hadde

ble det bare syv og to sonebeiter, da øst fikk to

nok du lurt på hvilken institusjon du hadde kommet

ruterstjelinger, hjerter konge og AK i kløver forsvant

til. Vest trumfa ruteren som et lyn og planta ruter

heller ikke…

dame i bordet !!! Ingen av oss rundt bordet fortrakk
en mine og vi spilte spillet ferdig…
Etter spillet ble Harald Skjæran tilkalt og spillet ble
justert etter gjeldende regler for revoke..
Olav Ellingsrud var letter sjokkskadet og avsluttet
seansen med følgende kommentar. ”Hælvete makker,
du skulle ikkje spilt ruter da du var inne på spar
kongen. Du skulle spilt kløver !!”
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Var det Brink eller Brå som
brakk staven?

staven, i Sverige har de Brink som gikk tom for
smurning i siste bakke på siste etappe i VM! Jeg og
min hyggelige Svenske makker var på full fart
oppover bordene i monradens avslutningsfase da

Giver Syd- nord/syd

dette spillet dukket opp.

Nm mix par
♠

kn10xxx

Eneste spesielle var at Brink var Norsk og satt til

♥

109xx

høyre for meg med et vakkert uskyldig smil! Det er

♦
♣

vel liten tvil om at mitt makkerpar kom litt dårlig ut
D10xx

♠ KDx
♥ xx

etter spillets første etappe, meldingene. Brink gikk

N

♦ xxx
♣ EKknxx

V

Ø
S

♠ xxx
♥ D

knallhardt ut med sin 5kløver og satte maks press på

♦ EDknxxxx
♣ 82

måtte Gunde Svan prøve forstå Brinks krumspring

den norske sisteetappen, spilleføringen. heldigvis
også! Kløver Ess i utspill fikk beholde stikket og Svan
skiftet fort til hjerter for å unngå stjelinger i bordet.

♠

E9

♥

EKknxxx

Brå lå nede med brukket stav og kunne ikke helt se

♦

K10x

hvordan oppløpsiden skulle forseres. Så kom

♣

xx

løsningen for en dag. Når man først har brukket
staven må det trikses. Spar ni ble derfor spilt fra

Vest

Nord

Øst

Syd

hånden! Stakkars Svan stakk med spar dame og

Gunde Svan

landsforræder

Brink

Brå

kunne ikke se for seg at det var kløverstikk å hente

1hj
5hj

her! derfor spilte han ny trumf.

2kl
pass

4hj
pass

5kl!
pass

Kjapt reiste Brå seg opp, tok et solid stavtak med den
nye staven og kasjet spar ess. Ruter til stjeling og

av Nils Kvangraven

spar til stjeling. Ny ruter til stjeling var så inntaket til

Jeg har etter hvert blitt en ivrig deltager i mix

de to siste sparstikkene i bordet hvor Brå saket kløver

turneringer. Hyggelig stemning, vakre motspillere og

og ruter. 11 stikk og 650 i score kunne vel fått

en makker som bare smiler pent og ønsker de

selveste Charlsen og Rike til å falle ut av

håpløse meldingene mine lykkes bedre neste gang!

kommentatorboksen. Dramatikk på beste stafett

På spillet ovenfor fikk jeg litt assosiasjoner til vår

nivå! Brå brakk staven, men Brink sto igjen i siste

kjære langrennssport. I Norge har vi Brå som brakk

motbakke … uten smørning!

Minnepremier til beste 4.del kan hentes i resepsjonen i
Håkons hall!!

Diplomer skrives ut på forespørsel, henvendelse
regnskapsøya
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Prisen alle kan vinne
Norsk Bridgeforbund (NBF) og Norsk Bridge Presse (NBP) fortsetter samarbeidet om
Festivalprisen. Det betyr at du kan spille deg til 1500 kroner!

Poenget er å kåre beste spill. Det kan være
både spilleføring, motspill og meldingsforløp.
Men det er bare ett vinnerspill. Samtlige
turneringer unntatt Avslutningsturneringen
teller med, også sideturneringene. Følgelig har
alle som deltar under festivalen, muligheten til
å vinne prisen.
Spiller/motspiller(e) av vinnerspillet får 1500
kroner, mens den som skriver om spillet i
bulletinen får 1000 kroner.
Statutter:
Festivalprisen for beste
spill/motspill/meldingsforløp utdeles i
forbindelse med Norsk Bridgefestival. For at et
spill skal komme i betraktning, må det være
offentliggjort i bulletinen. Alle turneringer
(inkludert sideturneringene) inngår. Av
praktiske årsaker kan ikke
Avslutningsturneringen inngå, fordi man ikke
rekker å få med spill derfra i siste bulletin.
Det utdeles to priser; en til
spiller/motspiller(e), og en til den som skriver
om spillet i bulletinen.

Undertrumfing hadde vært rette
medisin!
I sideturnering 5 board 19 var kortene som følger:
T7
J8
J753
AJT98
Q53
AQT95
9
7654

N
V Ø
S
J864
643
K862
32

AK92
K72
AQT4
KQ

Artikkelen skal i regelen inneholde (juryen kan
bruke skjønn):
* Kortfordeling
* Giver og soneforhold
* Navn på alle fire spillere
* Meldingsforløp, evt. med forklaring
* Kortfattet forklaring av spillets gang, med
framheving av spillets poeng/poenger
* Eventuelt sluttspilldiagram.
Artiklene leveres bulletinredaksjonen og tas
inn i bulletinen etter hvert som de leveres inn.
Hvis flere har skrevet om samme spill, går
prisen til beste artikkel, dog kommer nye
artikler om samme spill ikke i betraktning
etter at spillet tidligere er publisert i
bulletinen. Juryen kan bestemme at et par
(begge spillerne) kan få prisen dersom det
ikke er mulig å avgjøre hvem av spillerne som
har stått for den beste prestasjon.
Juryen består av: To representanter valgt av
NBF (derav juryens leder) og en representant
valgt av NBP. Juryen er suveren i sin
avgjørelse.

overføringsmelding fra Christian. Utspill kløver til ess
og ny kløver. Hjerter ess og hjerter konge tok de
neste to stikk og da knekt og åtte kom fra nord var
syven nå et høyt kort. Tor fortsatte da med spar til
damen og kløver til trumf med syven. Syd hadde et
vanskelig avkast og valgte en ruter. Fortsettelsen ble
ruter ess og ruter til stjeling. Trumfen kunne enda
ikke tas ut da det var uklart om øst skulle kaste spar
eller ruter. Spar til esset og ny ruter til stjeling
godspilte så ruter dame. Siste trumf hos syd ble tatt
ut. Spar til kongen og ruter dame sikret 12 stikk. Et
par vant 6 hjerter, mens et par gikk 2 bet i 6 hjerter.
Ellers var det vanligste resultat 10 eller 11 stikk i
hjerter eller grand.
Syd følte seg skvist da kløver ble stjålet, men rette
medisin hadde vært undertrumfing! Da oppstår ingen
skvis fordi syd kan kaste etter øst når ny hjerter
spilles.

Tor Bakke i øst med makker Christian Bakke (11 år)
spilte 4 hjerter etter grandåpning og
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Kurt har kontroll
Kurt-Ove tok nå sine tre ruterstikk. Så fulgte
spar til damen, og situasjonen hadde blitt:

Spill 13 Giver nord – Alle
Nm Mix par
♠
♥

♠

-

♥

9652

K6

♦

K64

-

♣

K8

♦

K72

♣

K86

♠ K Kn 8
♥ D72

♠ D 10 7 4
♥ E93

N

♦ E D Kn 6
♣ E Kn 2

V

Ø

♦ 10 8
♣ D975

S
♠
♥

Nord

♠ ♥ D7
♦ -

N
V

♣ E2

Ø
S

♠

-

♥

E3

10 8

♦

Kn 10 8 5

-

♣

10 4

♦

9543

♣

10 4 3

Øst

Jo-Arne

Anne-Lill

Ovesen

Hellemann

Pass

Pass

Syd
Sølvi Remen

Vest
Kurt-Ove
Thomassen

Pass

1ru
2 NT

Pass

1sp

Pass

Pass

3 NT

Pass r.

Av Geir Gisnås
Nord spilte ut kløvertass til 7 – 10 og knekt.
Kurt-Ove Thomassen la nå ned spar konge.
Den ble stukket i syd.

♠ 10
♥ 9
♦ ♣ D9

På spar 10 er Jo-Arne Ovesen i Nord ferdig
mann. Han må blanke en av kongene, slik at
han enten blir innspilt eller uttoppet – hvis
spillefører har kontroll da.
Og det hadde Kurt-Ove. Han kvittet seg med
en hjerter, og Jo-Arne la forsiktig ned en
pitteliten kløver hvorpå Kurt-Ove la seg fram
på bordet i all sin velde og forlangt kløver til
esset.
Kløver dame tok det tiende stikket og sørget
for score i takhøyde for bronsevinnerne i mix
par.

Sølvi Remen fortsatte med hjerter knekt til
esset. Ruter ti fikk seile rundt til Kongen, og
Jo-Arne Ovesen fortsatte med en spartass til
Syds knekt.

Kurt Ove Thomassen
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Min favorittmakker…..
er en spalte du vil møte i de fleste bulletinene. Vi har tatt en prat med både kjente og litt
mindre kjente bridgespillere for å høre hvem de liker aller best å spille turneringer med. Vi har
spurt hvilke egenskaper en god makker har og hva det er som gjør akkurat han eller hun til et
førstevalg.
Hvem vet hvor haren hopper ? Kaniner er
enda mer uforutsigbare , men Geir
”kaninen” Brekka velger seg ikke april, men
Ann Karin Fuglestad. Kanskje fordi hun lar
han hoppe akkurat der har vil, men aller
helst vil jeg tro det er fordi hun er en
glimrende bridgespiller..
•

Hva er det som gjør at kommer ekstra
godt ut av det med henne ?

Det er todelt. Bridgemessig er hun en av de
beste i Norge til å melde og vurdere kortene.
Sosialt er hun et sjarmtroll. Både ved bordet
og ellers er hun alltid hyggelig og morsom.
•

Hvilke egenskaper er de viktigste hos en
god makker ?

Dette mener jeg mye om. God psykeer det
aller viktigste, evnen til å tåle et dårlig spill og
heller ikke begynne å bli feir når det strammer
seg til. Et godt konkurranseinnstinkt er alfa
omega for å vinne i brigde.

Har du er ”favoritt”-konsvensjon som ofte
skaffer pluss i regnskapet ?

•

Jeg har ikke tall på de ganger EKRENS (åpning
2ru med begge major og svake kort) har gitt
oss pluss spill. Det er viktig at han på den
andre siden av bordet benytter seg av det
fortrinn en har ved at makker åpner på hender
de fleste passer på. 2ru – 3sp elsker jeg !!!
Har du en spesiell opplevelser du husker
med denne makkeren ?

•

Under mix VM i Verona Ble vi utsatt for to
fuske varianter. Da den tredje
kom appellerte vi.
Før vi skulle inn på en høytydelig høring
sjekket AK. Hvem som var leder av
komiteen .Etter å ha funnet ut at lederen var
en profilert danske utalte hun
selvsikkert: Geir poengene er i boks.
Det ble tidlig medhold.
Din favorittmakker er sikkert en dyktig spiller.
Hva er hans/hennes sterkeste side ?
Hun er meget dyktig til å melde. Ikke bare
rent teknisk , men har en virkelig god evne til
å vurdere hva som skjer i et meldingsforløp
for deretter å dra de rette konklusjoner.



Har dere sett no så søtt ??

Vi benytter anledningen til å gratulere
Ann Karin og det norske damelaget med
en glimrende seier i årets Nordiske
mesterskap. Damene våre er virkelig på
gang og vi gleder oss til kommende
internasjonale mesterskap..
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Resultater onsdag 1.august
NM Par resultater etter 4. sesjon
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Name
Geir Helgemo - Tor Helness
Tor Bakke - Jim Høyland
Erik Berg - Espen Lindqvist
Bjørn Gulheim - Bjørnar Halderaker
Sigurd Evjen - Vidar Smith
Rune Brendeford Anderssen - Peter Marstrander
Espen Kvam - Terje Lie
John Ivar Seiersten - Svein Seiersten
Ragnar Davidsen - Frode Cantona Nybo
Dagfinn Kristiansen - Paal Risnes
Finn Brandsnes - Sam Inge Høyland
Espen Larsen - Espen Torp
Ingebrigt Jenssen - Jonny Reinholdtsen
Geir Egil Bergheim - Odd A. Frydenberg
Thomas Charlsen - Arild Rasmussen
Geir Olav Tislevoll - Jon-Egil Furunes
Ove Andersbakken - Gisle Bakken
Geir Brekka - Ann Karin Fuglestad
John Vegard Aa - Jan Emil Græsli
Børre Lund - Jørgen Molberg

Represent
NBF Oslo
NBF Hordaland
NBF Midt-Trøndelag
NBF Østfold og Follo
NBF Buskerud
NBF Troms og Ofoten
NBF Møre og Romsdal
Brandbu BK
NBF Nord-Trøndelag
NBF Troms og Ofoten
NBF Oslo
Fauske BK/Vestvågøy BK
NBF Troms og Ofoten
NBF Buskerud
NBF Hordaland
Sunndalsøra BK/Akademisk BK
Skjåk BK/Otta BK
NBF Vest-Agder
Heimdal BK/Singsås BK
NBF Midt-Trøndelag

Score
1080,3
791,79
692,54
685,37
680,11
640,68
616,42
612,79
484,11
448,31
416,09
410,69
401,08
400,7
392,33
361,62
346,85
319,66
308,86
289,36

NM Veteran par
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Name
Tor Walle - Vidar Arntzen
Jan Trollvik - Harald Nordby
Turid Bjørnå - Svein Elvevold
Kåre Ivar Wang - Christian Vennerød
Olav Molberg - Per Ove Moe
Birger Lykke - Preben Mørk
Einar Asbjørn Brenne - Øystein Lerfald
Reidar Lerbrekk - Egil Stangeland
Per Løwe - Erik Rynning
Svein Åstrøm - Knut Molander
Kjell Ole Varmo - Jan Arthur Varmo
Bjarne Nyberg - Knut Ottem
Arvid Lorentzen - Per Bryde Sundseth
Per Scheie - Morten A. Rosset
Hans Jørgen Bakke - Svein-Harald Riisnæs
Jostein Ramberg - Arne P. O. Hopland
Tor Eriksen - Roy K. Kristiansen
Tor Arne Hauge - Tore Høigård
Synnøve Hellevik - Paul J. Hellevik
Obert Naglestad - Odd Henriksen

Represent
Nøtterøy
Tromsø BK - Akademisk BK
Ski BK
Bridgekameratene
hein 46/moelv
Forcingklubben, Trondheim
Heimdal - Inderøy
Nærbø BK - Kverneland BK
Akademisk BK/Astra/ABC
Fredrikstad BK
Sølvknekt
Ogndal BK/Selbu BK
Nøtterøy
BK Norrøna/Tømmerås BK
Bridgekameratene / Junior Horten
Forcingklubben
sarpsborg
Lillestrøm BK/
Hemne BK
Kirkenær BK
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Score
450,83
376,75
311,83
295,32
289,32
282,25
270,26
266,13
253,26
240,94
220,54
219,26
211
194,81
192,81
187,86
181,18
174,75
174,29
172,94
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NM Damer
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Name
Siv Thoresen - Dessy Popova
Sølvi Remen - Paula Leslie
Liv Marit Grude - Gunn Tove Vist
Siv Frydenlund - Marie Holenbakken
Randi Nyheim - Randi Uttisrud
Pernille Lindaas - Inger Hjellemarken
Ranja Sivertsvik - Britt Anne Iversen Hortman
Anne-Lill Hellemann - Gunn Kari Helness
Annelise Verpe - Bente Eriksen
Lisbeth Aulid Eide - Jette Maribo Livgård
Vigdis Moen - Bodil Fossan
Eli Solheim - Hilde Bjørlo
Anna Synnøve Prestvik - Anja Prestvik
Margot S. Alfheim - Pippi Steen
Tove Haugen - Lisbeth K. Glærum
Anne Trine Espås - Eva Lund Heitmann
Lise Blågestad - Ida Wennevold
Vigdis Stavnes - Nora Hanssen
Åse Langeland - Marianne Homme
Inger M. Roset - Inger Sofie Jahr

Represent
Sørreisa BK/
Bergen Akademiske BK/England
Studentenes BK
Ridabu BK, Torpa & Snertingdal BK
Torpa og Snertingdal BK - Heimdal BK
Vadsø BK
Skien bridgeklubb
Hein46/Askim bk
Kirkenær BK/BK Gann
Gann BK - Statoil BK
Nærøy BK
Fana BK
bak
Asker - Alta
obk/kløverknekt - akademisk
Spar Ess-Vågsbygd BK
Lillestrøm BK - Grimstad BK

Score
400,51
304,22
301,8
269,82
247,11
216,36
159,44
137,61
135,58
113,36
100,9
99,4
94,62
91,39
86,2
79,98
76,82
67,5
64,23
62,52

Veteran Lag
Rank
1
2
3
4
5
5
5
8
9
10

Name
Stein
Lag9
Lag10
Best uten kort
Lag5
Busemennene
Reidars
Lag15
Aulid
Lag22

Score
146
140
138
136
133
133
133
131
122
120

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
18 18 18 23 24 13 18 14
18 14 13 19 20 18 18 20
12 21 24 19 14 25 12 11
19 11 17 20 21 12 17 19
17 12 20 12 14 12 22 24
3 25 18 15 23 14 25 10
23 17 20 17 16 17 13 10
15 23 6 20 17 18 12 20
21 9 10 19 25 17 5 16
9 23 15 11 18 20 8 16

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

Name
Baard Olav Aasan - Kåre Bogø
Erling Gjertveit - Kjell Løvås
Frank Arne Selbekk - Trond Engen
Frode Johnstuen - Nils-Otto Eliassen
Randi Nyheim - Randi Uttisrud
Jo Ånestad - Sølve Grude
Jon Martin Tøsse - Tommy Arctander Lødding
Liv Marit Grude - Eva Falstad Flått
Gunnar Jr. Wikstrand - Truls Bjerkås
Espen Østli - Svein-Otto Åsmann

Represent
Ogndal BK/Frøya BK
Statoil BK
Tåkeheimen BK/Singsås BK
Lillehammer BK/Kongsvinger BK
Førde BK/Ski BK
Nærbø BK/Statoil BK
Sarpsborg BK
Sømna BK/Overhalla BK
Psycho BK/Posten BK
Jessheim BK/Torsdagsklubben
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Score
270,75
240,92
236,13
234,47
222,26
221,9
176,17
170,27
167,93
153,93
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Sideturnering 9
Rank Name
Represent
Score
1 Terje Auran - Martin Rian
Evjen/Orkanger BK
166
2 Jan Fjælberg - Solbritt Lindahl
Stavanger BK/Skånland BK
157
3 Harald Agersen - Asbjørn Feten
Skien BK/Balestrand BK
116
4 Gaute Gjerdingen - Per Bang Jensen Raufoss BK
113
5 Egil Nerheim - Per Tobias Holmen
Sauda BK/Søgne BK
101
6 Bjørn Inge Hanssen - Åsmund Forfot Lyngseidet BK/Studentenes BK
99
7 Reidar Hunsdal - Harald Andersen
Rosenberg BK/BK Trond
87
7 Jan Inge Åsmul - Terje Kurt Førland Trondhjems BK/Vatland BK
87
9 Kjell Frydenlund - Martin Rudi Holaker Ringebu/Fåvang BK
74
10 Didrik Ueland - Sivert Strom
BK Tempo
60

Kveldsturnering 31.juli
Rank Name
Represent
Score %
1 Vidar Kolnes - Åse Biribakken
Farsund BK
198 73,6
2 Hans Herman Kalhagen - Jonny Gjerde
Gaupne BL/Skjolden BK
116 63,8
3 Karl Johan Tørkli - Hans Noreng
Stavanger BK/Heimdal BK
113 63,5
4 Kjetil Krogh - Ragnhild Winnberg
Studentenes BK/Melhus BK
112 63,3
5 Bjørn Inge Hanssen - Reidar Laland
Lyngseidet BK/Kverneland BK 111 63,2
6 Jon Martin Tøsse - Tom Gjøs
Sarpsborg BK
96 61,4
7 Daniel Ueland - Astrid Margrethe Grønnesby Nærbø BK/Inderøy BK
74 58,8
8 Jan Jakobsen - Henning Ødegaarden
/Skien BK
71 58,5
9 Didrik Ueland - Jarno Mikael Johnsen
BK Tempo/Vadsø BK
66 57,9
10 Geir Larsen - Jan Erik Olsen
Stavanger BK
61 57,3

GeOs bridgekurs
Bildet er fra GeOs bridgekurs i
onsdag morgen kl 0915.
Temaet var doblinger!
Flere kurs vil bli holdt i løpet
av festivalen, disse vil bli
annonsert så følg med!
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Trumffinesse uten trumf
En nyttig teknikk mot skjev trumfsits, er det som
kalles trumfreduksjon. Dette spillet er fra lagmixen.
V/Ø-V
s 105
hj KD62
ru ED2
kl E1095
s 8
s D932
hj 943
hj E108
ru 1086
ru 9753
kl K32
kl Kn8764
s EKKn764
hj Kn75
ru KKn4
kl D
Kontrakt 6 spar i nord
Utspill: Hjerter ess
Av Jon Sveindal
Mange var i sparslem på disse kortene, men kun 12
spilleførere greide å få den hjem. En av dem var
Bjørn Sture Valen. Øst fortsatte med hjerter i annet
stikk, og nord stakk med knekten i bordet og la ned
spar ess. Så fulgte kløver til esset og spar ti som
fikk seile uantastet rundt. Uten flere trumf måtte
nord få nøytralisert østs sparbeholdning på en
annen måte, og Valen visste hvordan. En kløver ble
stjålet, og etter ruter til esset fulgte en ny
kløverstjeling. Nå var øst og syd like lange i trumf,
og det var på tide å innkassere sidestikkene i ruter
og hjerter. Med to kort igjen spilte nord et kort, og
østs dame-ni i trumf ble spist opp av syds kongeknekt.

To nye stormestre…
Mange av oss har fulgt Erik Jørgensens årelange kamp for 400 FP. I dag gikk han
i mål og vi gratulerer så masse !!
For dere som ikke vet det, har den spreke 66-åringen enda et mål i livet sitt og det
er å løpe 100 maratonløp !
Han har nesten åtti stykker nå på CV-en. Slå den, dere !!!
Den andre er Lyndals store helt, Calle Knutsen. Gratulerer til deg også !!!
PS: Han har ikke løpt maraton…..
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Kårer beste spill i Norge
Takket være det kjente revisjons- og konsulentfirmaet Ernst & Young kan Norsk Bridge
Presse innby til attraktiv konkurranse med store pengepremier om de beste spill i Norge.
I klartekst betyr det av norske spillere. Vinnerspillet kan selvsagt være hentet fra et
internasjonalt mesterskap med en norsk spiller i aksjon.
motspill eller spilleføring.
Olve Gravråk er ikke bare en habil
bridgespiller. Han er også leder for revisjon og
rådgivning i Ernst & Young i Norge. Det er
mye hans fortjeneste at konkurransen om
Ernst & Young-prisen kommer i gang.
Konkurransestart var 1. juli i år. Det betyr at
den allerede er i full gang. Bridgefestivalen
skulle være en utmerket anledning til å
komme i betraktning om store pengepremier.
1. juli neste år er siste frist for å være med i
kampen om prisen for 2007/2008. Man har
valgt denne konkurranseperioden for å få en
skikkelig ramme for prisutdelingen, nemlig
Bridgefestivalen. Den første Ernst & Youngprisen deles ut på neste års festival.
Hovedpremien blir på 5000 kroner. Videre blir
det 2000 kroner til nest beste spill. Dessuten
settes det opp en Juniorpris på 3000 kroner.

Statutter Ernst & Youngprisen
1. Intensjonen er å kåre årets beste spill med
norske utøvere. Prisen er et samarbeid mellom
Ernst & Young og Norsk Bridge Presse (NBP).
Den utdeles årlig under Bridgefestivalen.
Konkurranseperiode er det forutgående år, fra
1. juli til 1. juli. Første utdeling skjer i 2008,
for konkurranseperioden 1. juli 2007 til 1. juli
2008.
2. Det konkurreres om beste spill (prestasjon
ved kortbordet), det være seg meldingsforløp,

3. Ernst & Young-prisen har tre forskjellige
premier: Beste spill honoreres med 5000
kroner, det nest beste med 2000 kroner. I
tillegg settes opp en juniorpris på 3000 kroner
(aldersgrense normal junioralder i bridge).
Hvis et motspill får pris, deles premien mellom
de to spillerne, med mindre man klart kan si
at den ene hadde størst betydning for utfallet.
4. For at et spill skal komme i betraktning, må
det først være offentliggjort i en offentlig
tilgjengelig bridgepublikasjon (papir eller
nett), og deretter bli innrapport til Norsk
Bridge Presse.
Artikkelen skal inneholde:
* Kortfordeling
* Giver og soneforhold
* Navn på alle fire spillere
* Meldingsforløp, evt. med forklaring
* Kortfattet forklaring av spillets gang, med
framheving av spillets poeng/poenger
* Eventuelt sluttspilldiagram
Alle kandidater vil i tur og orden bli lagt ut på
hjemmesida til NBP.
5. Juryen består av:
* En representant for Ernst & Young
* To representanter for NBP
NBP foretar det forberedende arbeid for
juryen. Ernst & Young bestemmer hvem som
skal dele ut prisene. Den klare intensjon er at
det skal lages til en skikkelig ramme rundt
utdelingen under Bridgefestivalen.
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Sterk dobbeltonmelding på BBO

Av Jon Sveindal

Erik Berg satt syd og Espen Lindqvist nord
nest siste runde før lunsj onsdag. Motstandere
var Espen Kvam (vest) og Terje Lie (øst).
Spill 87 (23)
S/Alle
sp EKn954
hj Kn
ru EK109652
kl –
’

sp D872
hj 108
ru 874
kl Kn974

sp 3
hj EKD32
ru Kn
kl EKD853
sp K106
hj 97654
ru D3
kl 1062

Vest
Nord
p
1 ru
3 kl
3 sp
ru(!)
6 kl
p
ru(!!)
p
p
(* kløver og hjerter)

Øst
2 NT*
5 kl

Syd
p
p
5

p

6

dbl

p.r.

1100 tilskuere på BBO så med beundring på at
Erik først meldte 5 ruter, og så 6 ruter på
damen dobbel! Men han visste at makker
sannsynligvis hadde 5-6 eller 4-6, så han tok
sats. Spilleføringen var også prikkfri: Espen
stjal andre hjerter, og spilte ruter ni til
kenkten og damen. Så fulgte spar konge. Det
hadde vært nødvendig å spille spar og ikke t a
den siste trumfen dersom øst opprinnelig var
forsynt med singel trumf og ingen spar. Når
øst fulgte en gang spar var den
sikkerhetsforanstaltingen unødvendig. Spar ti i
neste stikk trakk damen – ellers hadde tieren
fått seile – og resten sto.
Erik mumlet noe om at 6 ruter var ment som
stamp☺ Men med det smilet han hadde om
munnen da han sa det, er jeg sannelig ikke
sikker. 38 av 423 mulige plusspoeng var i alle
fall en fortjent belønning for en knalltøff
dobbeltonmelding!

Utspill: Hjerter ess

Vi gratulerer !!!
Ann-Mari Mirkovic og Stein
Atle Juvik fra Bergen ble
foreldre til en gutt på 3120
gram og 51 cm i dag onsdag
1.aug kl 17.10.
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Helmersens vadesteinskvis
Melder man hardt, som Kjell-Ove
Helmersen gjorde i åpningsturneringen,
så bør man spille sine kort godt. Og det
gjorde han!
Bord 12 i Åpningsturneringen

Vest spilte ut spar 7 til kongen. Hjerter dame fikk
seile rundt før han spilte kløver til kongen. Øst kan
ikke stikke, for da setter han opp to kløverstikk.
Ruter dame og ruter til kongen avslørte
trumfsitsen. Han tok nå for spar ess og spilte spar
til høy stjeling, kappet opp Vests tier på turen
tilbake.
Før han tar ut trumfen med ruter ess er stillingen
nå blitt:

Giver Vest – Nord/Syd
♠

EK2

♠

-

♥

D 10

♥

10

♦

EK93

♦

E

♣

D742

♣

D74

♠ Kn 9 7 5

♠ D 10 6 3

♥ 98
♦ 10 7 6 5
♣ 10 8 5

N
V

Ø
S

♥ K643
♦ 8
♣ E Kn 9 3

♠ J

♠ -

♥ 8
♦ 10

♥ K64
♦ -

N
V

Ø

♣ 10 8

S

♠

84

♠

♥

E Kn 7 5 2

-

♥

♦

D Kn 4 2

A Kn 7 5

♦

K6

-

♣

6

♣

Vest

Nord

Øst

Syd

Kirsti

Einar Asbjørn

Kjell Harald

Kjell-Ove

Mikalsen

Brenne

Melheim

Helmersen

Pass
Pass

1kl
2NT

Pass
Pass

1hj
3ru *

Pass

4ru **

pass

4hj

Pass

4sp

pass

4NT

Pass

5kl

pass

6ru

Pass

Pass

pass

* = sleminvitt
** benekter kløver-cue

Av Geir Gisnås
Kjell-Ove er en optimistisk trønder. Dem finnes det
for så vidt mange av, men Helmersen er i upperste
klasse i så måte.
Han var ikke sen om å sleminvitere her. Kontrakten
spiller ikke seg selv, så også spilleføringen måtte
han bruke både sin optimisme og sin gode teknikk;
En vadesteinskvis var det som satte kronen på
verket.

♣ A Kn

Øst kan ikke slippe hjerter, for da kapper Kjell-Ove
opp kongen. Så Øst måtte ta farvel med kløver
knekt.
Hjerter 10 fikk seile ubesudlet rundt før Øst ble
puttet inn på kløver ess og måtte spille hjerter
gjennom Helmersens gaffel. Meget pent. En avgjort
priskandidat.
6NT D med 12 stikk ga toppen. Deretter fulgte 1kl
RD med 10. Så kom Helmersen og de seks andre
som hadde meldt ruterslemmen.

Avblokkering!

Avblokkering er i vinden. Her fikk Geir Bonsaksen
og Jack Holand øve seg:
Motparten åpnet med 1 ruter. Makkeren svarte en
hjerter før åpner avsluttet med 1NT.
Bonsaksen tenkte at siden ingen av motspillerne
har fire korts spar er det trygt å spille ut en liten fra
damen tredje. Bordet dukket opp med 9xx. Holand
kikket ned på sin EKnx og tenkte: Makker har
sikkert fem spar. Jeg stikker og avblokkerer med
knekten i neste. Spillefører stakk med kongen, og
Bonsaksen tenkte: Makker må ha EKn10x, så jeg
må avblokkere…
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Program alle dager
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

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

Torsdag 2. august
15:30-19:30

NM mix par
(monrad)
NM junior (serie)
(født tidligst 1.1.1982)
Åpningsturnering
(avbrutt serie)
NM monrad par
(monrad)
NM mix lag
(monrad)
Jubileumsmiddag

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,-

NM par (serie)
(kun kvalifiserte par –
kretsenes semifinaler +
NM Monrad)
Veteran Lag
(serie eller monrad)

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

6 sesjoner
(170 spill)

2 sesjoner
(56 spill)

kr 1200,-

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,-

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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Knut Koppang

Roy Kristiansen

Per Løve

NM Veteran
2007
Preben Mørk

Terje Pedersen

Vinnere NM junior i 1971
Øystein Lerfald –Side
Einar
Asbjørn Brenne
20

