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Les mer om: 

 

• Hvem er Patton ? 
  

• Kenneth 

beklager !! 
 

• Eli velger seg 

Hilde Bjørlo.. 
 

• Resultater.. 
 

• Vinnere  2007 

 

Geir og Tor igjen !! 
 
 

 
 
 
 
 
Geir Helgemo og Tor Helness så ut til å ha full kontroll over 
årets NM. De hadde en solid ledelse gjennom hele turneringa, 
men på de siste rundene satte Tor Bakke og Jim Høyland inn 
en kanonspurt. Til slutt skilte det ikke mer enn 40 poeng 
mellom de to beste. 
Terje Lie og Espen Kvam tok noe en gang medalje i NM par. 
 
Vi gratulerer så masse !!! 
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PROGRAM Fredag 3.august – i dag 
   
 
10.30 – 14.30 

 
NM monrad lag 1 / 4 

 

   
 
15.30 – 19.30 

 
NM monrad lag 2 / 4 

 

   

 
PROGRAM Lørdag 4.august – i morgen 
   
 
10.30 – 14.30 

 
NM monrad lag 3 / 4 

 

   
   
15.30 – 19.30 NM monrad lag 4 / 4  
   
20.30 – 00.30 Avslutningsturnering.  

 
 
Sånn gikk det i fjor.. 
 
NM monrad lag 2006 

1 Viego Sam I Høyland, Tom Høiland, Jim Høyland, Geir Brekka, Nils Kvangraven  301,0  
2 Holen Bjørn Buer, Lasse Holen, Paul Henning Loen, Frode Holen    282,0  
3 Strøm RLaland, LVassøy, ØHaagensen, S.Føyland, RHunsdal, F A Moen, H Strøm  279,0  
4 Bjørn Bentzen, Arild Rasmussen, Jonny Rasmussen, Thomas Charlsen   277,0 (3957)  
4 STEINLAGER R Mikkelsen, S Ekren, SA Olsen, O R Smisetfoss, JA Paulsen   277,0 (3949) 
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Premieutdeling NM Veteran lag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pallen fra NM Veteran lag 
Resultatliste  
 
Rank Name Members Score 

1 Stein Per Erik Opsahl,Per Ongstad,Hans Slaaen,Helge Bjaaland 146 
2 Lag9 Arne Olsen,Knut Koppang,Kåre Ivar Wang,Christian Vennerød 140 
3 Lag10 Åge Olsen,Øyvind Brudevold,Odd Arne Møllersen,Pål Haugseth 138 
4 Best uten kort Erik Rynning,Per Løwe,Tommy Sandsmark,Per Halvorsen 136 
5 Reidars Reidar Hunsdal,Harald Andersen,Egil Stangeland,Reidar Lerbrekk 133 
5 Lag5 Reidar Bruen Olsen,Lorentz Bjarne Nitter,Einar Asbjørn Brenne,Øystein Lerfald 133 
5 Busemennene Hans Jørgen Bakke,Svein-Harald Riisnæs,Thorstein M. Buserud,Harald Nordby 133 
8 Lag15 Knut Molander,Svein Åstrøm,Roy K. Kristiansen,Tor Eriksen 131 
9 Aulid Arne Vermund,Per Johnsen,Per Aulid,Willy Olsen 122 
10 Lag22 Tor Walle,Knut Kjærnsrød,Per Bryde Sundseth,Arvid Lorentzen 120 
11 Nessekongan Karl Larsen,Hans Børge Bjerkås,Hans Arne Jensen,Ulrik Nesset,Ingebrigt Fluge,Rolf Heggem 118 
11 RKK Morten A. Rosset,Per Scheie,Arnljot Olsen,Arnstein Daling,Roy Johansen 118 
13 Mr Bangs venner Arne Andreasen,Bjarne Engesvik,Øystein Aasen,Ingar Nikolai Vold 116 
13 Lag3 Olav Molberg,Per Ove Moe,Grethe Teksum,Bjørn Dufseth 116 
13 SvartePetterDass Berit Stefansen,Karen Flatøy,Klaus Flatøy,Dag Stefansen 116 
13 Nordvest Knut Skorpen,Edgar Wassvik,Jørgen Nilsen,Jostein Bjørnset,Trygve Brattegard 116 
17 Strilene Theo Linge,Sigfred Gjerde,Robert Veland,Sigmund Sæbø 111 
18 Lag6 Martin Raaen,Sverre Arnesen,Kjell Ole Varmo,Jan Arthur Varmo,Dagfinn Olsen 110 
19 TIPO Olav Lillebuen,Ivar Schau,Per Andrè Vincent,Tor Gulbrandsen 108 
19 Lag13 Tor Hildre,Anders I. Balevik,Svein Høyland,Eldar Sletsjø 108 
21 Senilkameratene Jan Inge Åsmul,Terje Kurt Førland,Nils Åsmul,Kåre Midtbø 106 
22 Keep It Kjell Inge Seim,Tore Seim,Egil Nerheim,Einar Per Salmo 104 
23 Lag14 Ola Granøien,Eva Beckstrøm,Arne Bjerke,Kjell Ruud-Hansen,Paul Skråmo 99 
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”Høyt og lavt” vant Patton 
 
”Høyt og lavt” ledet store deler av onsdagens Patton og vant til slutt, men det var en 
knepen seier – 3,6 poeng foran konkurrentene. Knapt 7 poeng skilte de fem første lagene. 
Det måtte en appell til for å skille medaljevinnerne, med seierherrene var de samme både 
før og etter appellen. Vi viser for øvrig til resultatliste annet sted i bladet. 
 
 
 
Patton kom som ny turneringsform på 
festivalen i Stavanger i 2003. Dette er en ny 
turneringsform for mange, noe som kanskje 
gjør at enkelte kvier seg litt for å prøve den.  
 
Det er beregningen som er spesiell. Når et lag 
vinner et spill gir det 2-0 i score. Til og med 
en differanse på 10 poeng (for eksempel 120 
– 110) gir 2-0. Lik score gir 1-1. På den måten 
kan en etter en sjuspillskamp maksimalt ha 
scoret 14-0.  
 
I tillegg summeres alle scorene Nord/Syd og 
Øst/Vest. Nord/Syds score legges sammen 
med Øst/Vests score. Dette gir så grunnlag for 
kvotientberegningen.  
 
Hvis Nord/Syd i løpet av kampen har scoret 
3 000 poeng og Øst/Vest 2 500 poeng gir 
dette altså en sum på 5 500. Denne 
totalsummen (5 500) deles så på differansen 
mellom scorene. I dette eksempelet 5 500 delt 
på (3 000 – 2 500) 500 poeng. Det gir en K 
(kvotient) på 11. Skalaen som brukes nå er 
følgende: 
 
Når K (kvotient) er 
11 +   = 3-3 
4 – 10   = 4-2 
3  = 5-1 

. 
 
Dette legges så til vinnerpoengene for 
kampen. Maksimum seier blir da med andre 
ord 14 + 6 poeng = 20-0. 
 
Sven Pran debuterte som TL for onsdagens 
Patton, og han forteller at han liker 
kombinasjonen i utregningen, blant annet 
fordi det demper ekstremscore som gir store 
utslag i lagkamper med få spill. 
 
Like etter krigen ble det lansert et forslag til 
ny beregning av lagkampscore; 
”Osloberegningen”. Den har en del felles 
prinsipper med Patton, og det var Sven Prans 
farfar, N.M. Nielsen, som i sin tid var hjernen 
bak dette forslaget. Det hadde mye for seg, 
men det fikk ikke gjennomslag internasjonalt.  
 
Nå begynner Patton å bli mer populært også 
internasjonalt.  
 
Oppfatningen av denne turneringsformen var 
imidlertid noe delt i ”vårt” Patton-felt onsdag. 
Noen foretrakk den vanlige 
lagkampberegningen, mens andre mente at 
dette var en bedre beregning for 
fåspillskamper.  
 

2 eller mindre  = 6-0

Disse debuterte som Patton-spillere 
onsdag, og hadde delt oppfatning av 
turneringsformen: Fra venstre: Magne 
Olsen, Turid Gundersen, Kari Kjosaas og 
Jon Hagelia. 
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Premieutdeling og resultater Patton 
 
Redaksjonen beklager at resultatene fra Patton ikke kom med i gårsdagens bulletin. Som 
plaster på såret presenterer vi bilder og resultater over en hel side i dag og håper å ha 
gjort opp for skaden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Resultater Patton lag 
 
pl Name Members Score 

1 Høyt og lavt Roy Inge Urheim,Jens Erik Nybø Hansen,Tore Bårdsen,Birger Pedersen 145,8 
2 Sapmi Bjørn Børre Leinan,Thorleif Skimmeland,John Helge Herland,Fred Arne Moen,Lemet Ivar Hætta 142,2 
2 Rolfen Geir Hoff,Øystein Vasset,Geir Hjelmeland,Rolf Helge Myren 142,2 

4 Bekkelaget 
Jon Aabye,Haldor Sunde,Tormod Røren,Øyvind Saur,Terje Nyborg,Odin S. Svendsen,Reidar 
Hansen 

141 

5 Siri Gros gutter Erik Jørgensen,Siri Gro Drivdal,Martin Reinertsen,Finn Nilsen,Carl Johan Knutsen,Vidar Kolnes 139 

6 
Trofeet og 
Favoritten 

Arve Farstad,Gunnar Nordby,Frank Erik Svindahl,Atle Sæterdal,Kjell Gaute Fyrun,Jonny Hansen 132 

7 Steinlager 
Jo-Arne Ovesen,Dag-Jørgen Stokkvik,Øystein Olsen,Trond Hegrand,Kenneth Skov,Stein 
Statle,Tom Anders Høiland,Erik Sælensminde 

131 

8 Seimen 
Atle Seim,Asbjørn Schultz,Dag S. Nilsen,Espen Bård Johansen,Nils Kåre Kvangraven,Jarle 
Tvedt,Egil Homme 

129 

9 Karlba Karl Christian Baumann,Simon Eileraas,Roger Træet,Øyvind Haga,Helge Strøm 128,2 
10 Royal Rangers Kristian Stangeland,Mats Eide,Kristoffer Hegge,Gunnleiv Grude,Tor Eivind Grude 128 
10 Tøssene Jon Martin Tøsse,Tom Gjøs,Tommy Arctander Lødding,Jørn Otto Kampenes 128 

10 
Sonja og 
Trønderessene 

Sonja Myrstad,John Falstad,John Martin Aasan,Geir Aage Mogren,Odd Taug 128 

13 BOA Baard Olav Aasan,Pål Arne Mediå,Olav Ukkelberg,Ragnar Midjo 127 

14 
Kaptein Krogh og 
vennene hans 

Morten Haugen,Kjetil Krogh,Kjell-Ove Helmersen,Kristian Kjørstad 126 

14 Robbergutta Henrik Livgård,Nils-Otto Eliassen,Johnny Holmbakken,Even Morken 126 
14 Attif Reidar Thomsen,Egil Austbø,Arne Sudland,Tor Egil Jessen,Bård Riise 126 
14 Sulatass Asbjørn Gjelstad,Tor Arne Råmunddal,Erik Eliassen,Reidar Nordbø 126 
18 Wanted David Ueland,Svein-Erik Kalliainen,Tommy Søiland,Ingvald Søiland,Mona Hordvik 125,8 

 

Førstepremie: Birger Pedersen, Tore Bårdsen, Roy 
Inge Urheim, Jens Erik Nybø Hansen 
 

Andre premie:, Bjørn Børre, Leinan John Helge 
Herland, Thorleif Skimmeland, Fred Arne Moen, 
(Lemet Ivar Hætta var ikke til stede) 
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Festivalen 07, uberettiget kritikk!  
2.aug kl 1310 

 
Jeg synes de kritikkene som er kommet er 
uberettiget, da jeg synes dette har vært en 
glimrende festival. Jeg og min kone er på 
Lillehammer for tredje gang og har allerede 
bestilt for neste år. En må regne med litt rusk, 
det har også NASA i sine maskiner. Så vil jeg 
si at Generalen med stab har gjort en 
glimrende jobb og jeg vil takk for god service. 
 
Så kjære bridgevenner: Møt opp i 2008! 
Jeg anbefaler festivalen til alle bridgeelskere! 
 
Med hilsen  
Einar Knutsen 
leder i Kolbotn bk. Klubben i mitt hjerte! 
 
ps. Jeg står oppført for Ski bk mot min vilje! 
 
 

Ny stormester 

 
Lyndals store helt, Calle Knutsen får her 
overrakt stormesternåla 

  

Ricaprisen ? 
 
 

 

Sp i l l  124  G i ve r  Ve s t  -  NS  
 
    ♠ A  7 4      

    ♥ A K 3       

    ♦ D 8 6 5     

    ♣ T 8 4      
 ♠ J 8 3       ♠ K 6 
 ♥ J 8 7 2   N   ♥ D 5  
 ♦ T 9 7  V   Ø  ♦ A J 3 2 
 ♣ 7 6 2    S   ♣ A K D 9 5 

              
    ♠ D T 9 5 2     
    ♥ T 9 6 4     
    ♦ K 4     
    ♣ T 8 4     

 

Vest Nord Øst Syd 

 1ru dobl 1sp 
Pass 1NT pass ? pass ?| 
pass       
    

 

Jeg vet ikke om noen har klart dette motspillet, men 

hvis så er tilfelle, er det bare å kontakte juryen for 

Ricaprisen. Der vil det vanke belønning.. 

 

Meldingsforløpet gikk slik ved flere bord og øst startet 

med å hente fem kløverstikk. Ruter tilbake måtte 

stikkes med bordets konge og så kommer poenget… 

 

Spar til esset og øst avblokkerer majesteten !! Vest må 

komme inn i spar og ruter gjennom sikrer den andre 

beita.. 

 
Vi venter  spenning !!! 
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Motspill med svong 
 

 

G i ve r  ø s t  –  N /S  
 
    ♠ 5     

    ♥ 9     

    ♦ E 10 9 8 6 3     

    ♣ E 9 8 5 2     
 ♠ D J 6       ♠ 4 
 ♥ E J 10   N   ♥ D 8 7 4 3 2 
 ♦ K D  V   Ø  ♦ J 7 5 4 
 ♣ K D J 4 3   S   ♣ 10 7 

              
    ♠ A K 10 9 8 7 3 

2 

   

    ♥ K 6 5       
    ♦ 2     
    ♣ 6     
 
Meldingene går: 

Vest Nord Øst Syd 

    2 ru * pass 
2 NT pass 3 hj  4sp 
Dbl Pass 5 ru pass 
5 hj Dbl Pass rundt 

 
Av Geir Bonsaksen  
 
Utspill spar ess.  
 
Skifter til kløver 6. Makker stikker med kløver ess 
som om ikke Jack vet at makker er fri. Skriftes nå til 
ruter 2 til makkers ess og ny kløver. (høyeste nok en 
gang) Spillefører ser vanviddet og i et forsøk på å 
stoppe stjelingene la spillefører i hjerterdame. Dama 
blir stukket over av kongen i sør. Jack gikk i 
tenkeboksen og ser at dersom makker har hjerter ni 
er det nå på tide å gi han den etterlengtede 
stjelingen i spar. Jack spilte spar ti som Lavinthal til 
ruter. Makker hadde hjerter ni og fullførte motspillet 
med å spille ruter til sør sin siste hjerter. Dette fine 
motspillet ble belønnet med 1100 og +42 på spillet i 
NM Par. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Undertrumfing hadde vært rette 

medisin! 
I sideturnering 5 board 19 var kortene som 
følger: 

 
   T7 
   J8 

   J753 
   AJT98 
 Q53    AK92 
 AQT95    N   K72 
 9  V   Ø   AQT4 
 7654    S   KQ 

   J864 
   643 

   K862 
   32 

 

Tor Bakke i øst med makker Christian Bakke (11 
år) spilte 4 hjerter etter grandåpning og 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rica prisen! 
 

Spill fra par-finalen til Rica 
prisen!  
Frist for innlevering:  
Fredag kl 1530, 
Bulletinredaksjonen!! 
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Beklager! 
 
Årets bridgefestival har fått en stygg ripe i lakken, og kanskje også en bulk i 
skjermen. Det har vært flere ting å sette fingeren på; forsinket turneringsstart i 
flere turneringer, mye fram og tilbake med Bridgemate’ene, feildubletter, 
uholdbare toalettforhold, avsperrede innganger, dårlig resultatservice i enkelte 
turneringer, lav turneringsledertetthet osv.  
Bulletinredaktøren er i sin fulle rett til når han sier at dette ikke holder.  Det vi 
kan gjøre noe med, gjør vi vårt beste for å rette på, men dessverre er det ikke alt 
vi har umiddelbar påvirkning på. 
 
 

Forsinket turneringsstart 
 
Det var særlig Patton som led under dette, 
men også andre turneringer har merket noe 
av det. Dette skyldes flere momenter.  
Størst innvirkning har policyen om å tillate 
påmelding helt fram til spillestart. Vi ønsker at 
flest mulig skal få mulighet til å skaffe seg 
lagkamerater/makkere slik at de kan delta i 
turneringene. Dette er et problem vi setter oss 
selv i med åpne øyne. Er pågangen av sent 
påmeldte lag lav, går det forholdsvis 
smertefritt. Etter hvert har antallet som venter 
med å melde seg på blitt ganske betydelig, og 
har overgått kapasiteten i regnskapet.  
Mange spillere har uttrykt ønske om å 
stramme inn på denne praksisen, og sette 
deadline f.eks. en time før spillestart. Med 
årets smertefulle erfaringer friskt i minne, kan 
dette være den konklusjonen også 
festivalkomiteen kommer til når 
arrangementet skal evalueres. 
Det som forsterket forsinkelsen i Patton, var at 
ett lag forsvant etter at turneringen var satt 
opp og startposisjoner distribuert til 
Bridgemate’ene. Akkurat det at laget ble 
borte, føler jeg ikke at kan belastes vår 
tabbekvote. Imidlertid må vi finne løsninger 
som gjør at vi neste gang klarer å løse dette 
raskere. 
 

Problemer med Bridgemate’ene 
 
Ved siden av noen tekniske problemer med 
Bridgemate’ene, har vi hatt store forsinkelser 
på grunn av kombinasjonen av manglende 
inntastede resultater på bordene og en 
teknologi som ikke klarer å ta imot resultater 
for mer enn én runde av gangen.  
Dette gjør at hvis ett bord ikke har fullført 
inntastingen, vil alle bordene bli hindret i å 
levere resultater for neste runde til 

regnskapet. På grunn av dette kan vi miste 
inntastede resultater fra bord. Spillerne kan 
hjelpe oss med å unngå de problemene dette 
medfører ved å huske å taste inn alle 
resultatene slik at ”Runden er avsluttet” 
kommer opp på skjermen. 
Til neste festival er vi nødt til å ha teknologi 
på plass som takler stressede bridgespillere 
som må ut og røyke mellom rundene. Hvis 
ikke blir Bridgemate en betongtøffel istedenfor 
an syvmilsstøvel. 
 

Feilmerkede mapper 
 
Som kjent har vi i år fått nye kort, mapper og 
kortleggingsmaskiner til bridgefestivalen. 
Dette er vi meget takknemlige for. Av flere 
årsaker ble disse levert  først en snau måned 
før festivalen.  
På grunn av en produksjonsfeil i Kina, ble 
disse for sikkerhets skyld levert med 
hengslene på feil side i forhold til hva 
kortleggingsmaskinene er konstruert for. Med 
noen programmeringsgrep ble dette fikset slik 
at det ikke påvirket dubleringen, men det var 
en forsmak på alt som skulle gå galt. 
Klistrelappene (ca 200 000) som var bestilt til 
mappene, ble levert i en helt annen kvalitet 
enn den bestilte. Som alle har sett, faller de 
av for et godt ord. Dette har gitt oss flere 
situasjoner der spillere har trodd de har vært 
utenfor faresonen mens de egentlig har vært i. 
Selv om mappene selvsagt er vårt ansvar, 
påhviler det også spillerne et ansvar å reagere 
når det ikke er mulig å avgjøre om man er i 
faresonen eller ikke. 
Nye klistremerker er levert og i ferd med å bli 
klistret på. Mengden klistremerker er 
imidlertid så enorm at det ikke er mulig å 
rekke over alt i løpet av festivalen. Fram til 
neste festival vil dette bli kvalitetssikret og 
enda flere mapper vil bli levert fram til da. 
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Dette gjør forhåpentligvis at vi slipper slike 
problemer neste år. 
 

 Feildubletter 
 
Det har vært få tilfeller av tradisjonelle 
feildubletter, kun en litt over normal mengde 
12/14-varianter. Disse har kortsorteringa en 
mistanke om at skyldes at 
dubleringsmaskinene kun varsler slike feil om 
syds hånd er involvert!  
Det vi derimot har vært sterkt plaget av i 
enkelte turneringer, er at de samme kortene 
har ligget i to påfølgende mapper. Dette kan i 
stor grad tilskrives forannevnte punkt om 
feilmerkede mapper. Det skal ikke så mye mer 
enn et øyeblikks uoppmerksomhet til i 
forbindelse med kortleggingen før dette får 
store konsekvenser.  
 

Lav turneringsledertetthet 
 
Antallet turneringsledere i staben skulle vært 
større. Det er det ingen tvil om. Dessverre ble 
dette enda verre da hovedturneringsleder Per 
Nordland av helsemesssige årsaker måtte 
innta en mer tilbaketrukket posisjon under en 
uke før festivalen. 
Den største utfordringen i forhold til antallet 
turneringsledere ligger faktisk hos 
bridgespillerne selv. Svært få ønsker å ta på 
seg denne oppgaven, og dermed er det veldig 
få å velge mellom til oppdrag under festivalen. 
Faktisk kan kun ca 20 av våre 
forbundsautoriserte turneringsledere regnes 
som aktive. Når i tillegg de fleste foretrekker å 
spille selv, honoraret er lavt, samt at man må 
bruke ferien sin til dette, da sier det seg selv 
at det blir tungt å få en så stor stab som 
ønsket. 
Interesserte turneringsledere, eventuelt 
spillere som går med en liten TL-spire i 
magen, kan kontakte undertegnede for 
oppdrag under neste festival. (De første 
meldte sin interesse allerede mens dette ble 
skrevet.) Antallet turneringsledere skal opp! 
 

Dårlig resultatservice i enkelte 

turneringer 
 
Dette er et resultat av alle de andre 
problemene vi har hatt. Lav bemanning og 
mange ekstra arbeidsoppgaver, har gjort at 
utskrift av spillstensiler og opphenging av 

resultatlister har blitt glemt eller nedprioritert. 
Med en større stab hadde vi vært bedre rustet 
til å ta vare på også disse oppgavene. 
 

Andre forhold 
 
Til vår store forskrekkelse ble vi da vi kom til 
Lillehammmer for å rigge, opplyst at pga 
speiderstevnet ville garderober bli 
utilgjengelige og området inngjerdet. Med 
unntak av en forespørsel om å flytte festivalen 
ei uke (som vi ikke kunne akseptere), hadde 
vi ikke blitt informert om dette fra Håkons 
hall. Dette er selvsagt noe vi, som spillerne, er 
meget misfornøyd med. Generalsekretæren 
har allerede hatt samtaler med de om 
situasjonen, og det skjer nok ikke igjen... 
Pga speiderstevnet ble en allerede presset 
toalettsituasjon, enda verre. Til neste år vil vi 
undersøke om mobile toaletter er egnet til å 
løse situasjonen. Kanskje kan dette være en 
god nok løsning slik at ett av få ankepunkter 
mot hallen, kan anses som irrelevant? 
 

Mye positivt tross alt! 
 
På tross av de nevnte problemene er det mye 
positivt med årets arrangement også. 
De nye borddukene, nye kort, nye turneringer, 
flotte premier for å nevne noe. Dessuten har 
staben stått på fra tidlig til sent for at 
arrangementet skal komme i mål. De gangene 
det har skjedd noe, så har vi tross alt klart å 
løse flokene tålelig raskt og på en slik måte at 
sluttresultatene har blitt som de skulle. 
Kort oppsummert tror jeg vi kan si at til tross 
for at festivalen har mye igjen før den er 
perfekt, har det vært en hyggelig festival så 
langt.  
Jeg vil benytte anledningen og ønsker alle 
lykke til med NM Monrad Lag, og minner om 
avslutningsturneringen lørdag kveld og søndag 
formiddag. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kenneth Syversen 
Festivalgeneral
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Bruk fantasien 
 
Øst sitter med: 

♠ A 6 2 
♥ J 8 2 
♦ D 6 4 
♣ A 10 9 4 

- og meldingene går: 

Vest Nord Øst Syd 

Janne Sætereng    

1 hj  1 sp 1 NT 2sp 
3 rut pass 4 hj pass 
4 NT pass 5 hj pass 
5 sp pass ?  

 
Hva lurer makker på nå? 
Slik var sitsen: 
 

G ive r  No rd  –  Ø/V  
 
    ♠ K 10 7 4 3     

    ♥  -     

    ♦ J 5 3     

    ♣ K J 8 7 3     
 ♠ J        ♠ A 6 2 
 ♥ K D 10 7 6 5 3   N   ♥ J 8 2 
 ♦ A K 9 8 7  V   Ø  ♦ D 6 4 
 ♣ -   S   ♣ A 10 9 4 

              
    ♠ D 9 8 5     
    ♥ A 9 4     
    ♦ 10 2     
    ♣ D 6 5 2     

 
 

Av Eva Hagen  
 
Hun ønsket seg que-bid i kløver, vel! 5 spar var en 

glimrende og fantasifull melding. Hvem var det som 

klarte det? Det må være en dame ikke sant? Janne 

Sætereng klarte det. Her trengtes fantasi hos 

makker også. Janne imponerte i mix par i fjor også, 

med en 6. plass Godt gjort! Stå på jenter og vis hva 

dere kan!  

 

Utspill fra DJxx i minor fører lett til 

tosidig skvis.. 
 

 

G i ve r  Syd  -  A l l e  
 
    ♠ A 5      

    ♥ D J 9 4 2      

    ♦ T 9 8 2     

    ♣ 9 5      
 ♠ K J T 7       ♠ D 4 3 
 ♥ A 8 6   N   ♥ K T  
 ♦ A D 5  V   Ø  ♦ K 7 6 3 
 ♣ K 4 3    S   ♣ A T 8 2 

              
    ♠ 9 8 6 2     
    ♥ 7 5 3     
    ♦ J 4     
    ♣  D J 7 6     

 

Vest Nord Øst Syd 

Anders Balevik  Tor Hildre  

   pass 
1kl* Pass 1NT    
Pass pass 2 ru pass 
3NT pass pass pass 

 

* presisjon 

** søkemelding 

 

Av Tor Hildre 
 
Utspill fra syd er kløver 7 til 3-9 og 10. Så spar 3 –6-

J-5. Deretter spilles spar 7 fra vest, nord kommer inn 

på esset. Nord vred til kløver 5 til liten D og K. Så tar 

vest for E og D i ruter og liten ruter til K. Syd saker to 

ruter og en spar. Så spilles kløveress, nord saker en 

hjerter. spar dame spilles og stikkes over med 

kongen, Nord saker en hjerter. Når vest spiller sin 

siste spar må Nord gi opp hjerterholdet og da har 

ruter 7 i vest gjort sin misjon og sakes. Syd må holde 

kløver og saker hjerter. Vest tar så for hjerter konge 

og spiller hjerter ti som stikkes over med esset, og da 

står hjerter åtte! Siste stikk etter tosidig skvis! 
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Kor farsken bli’ dæm av? 
 
Telefon fra Nord-Norge torsdag formiddag: 

- Kor farsken bli dæm av? 
- ? 
- Ja, han Lars Arthur og han Håkon. E dokker ikke klar over at halve Nord-Norge 
sett ved BBOen og vente’? 

 
 
Håkon (20) og Lars Arthur sjarmerte og 
begeistret et stort BBO-publikum da de lå i 
tetsjiktet under store deler av parfinalen for to 
år siden. Og de nordnorske bønnene ble hørt. 
I første halvrunde i siste sesjon dukket Håkon 
og Lars Arthur opp til møte med Finn 
Brandsnes og Sam Inge Høyland. 
 

 
 
Håkon Bogen (t.v.) og Lars Arthur Johansen 
ble etterlyst fra Nord-Norge torsdag 
formiddag. Folk ville ha dem på BBO. Og det 
fikk de. 
 
I spill 151 spilte de mot 4 hjerter med tolv 
stikk, men i spill 2 fikk nordlendingene det de 
ønsket å se. Vest/Ingen: 
 
    10963 
    75 
    D9632 
    65 
  DKn     EK8742 
  Kn843    E96 
  74     EK8 
  EKKn73    4 
    5 
    KD102 

    Kn105 
    D10982 
 
Vest Nord Øst Syd 
Bogen Brandsnes Johansen Høyland 

1kl p 1sp p 
1NT p 2ru * p 
2hj p 2sp p 
3kl p 3ru p 
3sp p 5sp ** p 
6sp pass rundt 
 
* Utgangskrav 
** Spør etter trumfkvalitet 
 
Sam Inge Høyland fant hjerter konge i utspill, 
og da forsvant moroa for BBO-tilskuerne. Lars 
Arthur spilte på at konge, dame satt foran 
hjerter knekt fjerde i bordet. 
 
Han trumfet ut i fire runder via ruter ess, 
spilte to ganger kløver med ruteravkast, 
kløverstjeling hjem og hjerter mot bordet. 
Sam Inge fikk sitt stikk, og Lars Arthur sine 
tolv. Ruterutspill kan gjøre det verre, men 
kontrakten står uansett slik det sitter. Og 
slemmen ga 17 pluss som sammen med 7 
pluss på det første spillet førte årets 
juniormestere opp til en 25. plass, 229 over 
middels, ni runder før slutt. 
 

Geir Gisnås 
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Min favorittmakker….. 
 

har du nå sikkert sett i disse bulletinene før. Det har vært mange menn som har fått 
komme med skryt til sin helt, så nå lar vi damene slippe til.. 
 

Rogaland fostrer mange meget dyktige kortspillere. 
To av dem er Eli Solheim og Hilde Bjørlo. Eli setter 
navnet sitt langt opp på resultatene på de fleste 
turneringer hun spiller og sammen med sin 
favorittmakker, Hilde Bjørlo, ble hun Norgesmester 
for damer i 2004. 
 
Hva er det du liker med Hilde ? 

Hilde er en flott makker. Hun kommenterer de gode 
tingene du gjør, og tier når eggene dine blir lagt. 
Hun har skjønt at å strø salt i åpne, blødende sår 
ikke er noe særlig. Da spør hun heller: Kaffe, 
makker?  

 
 
Hva er viktige egenskaper hos en god makker ? 
 
Hilde har alle egenskapene en god makker bør ha: 
oppmuntrer når du gjør feil, ser dine kort, ikke bare 
egne, skjønner at du hadde et meldeproblem Hun 
husker konvensjonene vi har øvd på, hun har 
vinnerinstinkt, og ikke minst: oppmuntrer når det 
går trått og det virker som om motparten gjør alt 
rett mot oss. 

 

 

 

 
Har du en favorittkonvensjon ? 
 
Vi har ikke så mange spesielle konvensjoner, men 
vi har åpning når vi åpner (se og lær !! red.adm) og 
dermed kan makker lettere doble motparten. Det 
blir noen deilige 200 av slikt. Hilde elsker å doble! 

 
 
Hva er ditt hyggeligste minne med fru Bjørlo ? 
 
Det må bli da vi vant nm damer i Trondheim i 2004. 
Etter første dag lå vi litt over middels, men andre 
dag ble det gull alt vi tok i. Kjekt! 

Hva er den beste egenskapen hennes ? 
 
Hun er en meget dyktig melder. Flink til å vise 
kortene sine og finne rette kontrakt. 

Med Hilde som makker får du alltid tid til mat, 
kaffe, røyk og soling mellom rundene. Ikke noe 
"nigling" der i gården! 
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Program alle dager 

 
NM mix par 
(monrad) 

3 sesjoner  
(90 spill) 

kr 1000,- 
Fredag 27.juli – 
lørdag 28.juli 

17:30-21:30 
10:30-14:30 
15:30-19:30 NM junior (serie) 

(født tidligst 1.1.1982) 
3 sesjoner  
(90 spill) 

kr 500,- 

Lørdag 28.juli 21:30-00:30 
Åpningsturnering 
(avbrutt serie) 

1 sesjon  
(21 spill) 

kr 300,- 

NM monrad par 
(monrad) 

3 sesjoner  
(96 spill) 

kr 1200,- 
Søndag 29.juli – 
mandag 30.juli 

10:30-14:30 
15:30-19:30 
10:30-14:30 NM mix lag 

(monrad) 
3 sesjoner  
(84 spill) 

kr 1800,- 

Mandag 30. juli 19:00-21:00 Jubileumsmiddag 
Grillmat og 
underholdning 

 

Tirsdag 31. juli – 
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 

NM par (serie) 
 
(kun kvalifiserte par – 
kretsenes semifinaler +  
NM Monrad) 

6 sesjoner  
(170 spill) 

   

Tirsdag 31. juli 
10:30-14:30 
15:30-19:30 

Veteran Lag 
(serie eller monrad) 

2 sesjoner 
(56 spill) 

kr 1200,- 

     
 
NM damer par 
(serie eller monrad) 

3 sesjoner  
(90 spill) 

kr 1000,- 
Tirsdag 31. juli – 
onsdag 1. august 

10:30-14:30 
15:30-19:30 
10:30-14:30 Patton (lag) 

(monrad) 
3 sesjoner  
(84 spill) 

kr 1600,- 

Onsdag 1. august – 
torsdag 2. august 

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

NM veteran par 
(monrad) 
(født senest 31.12.1949) 

3 sesjoner  
(90 spill) 

kr 1000,- 

Damer Lag 

(serie eller monrad) 

2 sesjoner 
(56 spill) 

kr 1200,- 

Torsdag 2. august 
10:30-14:30 

15:30-19:30 Imp across the field  
(monrad eller serie) 
 

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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Damer, ruteress og nisser i Håkons 

hall? 
 
NM Damer har hatt en jevn økning i antall 
deltakere de siste årene.  Etter selv å ha blitt 
grundig overhøvlet i turneringen i Trondheim 
for fire år siden har min motvilje mot å delta i 
dameturneringer vært stor. Da Norsk 
Bitchforbund ble erklært nedlagt i fjor ville jeg 
gi turneringen en sjanse i år. Og det er sant, 
det var hyggeligere ved bordene i år, selv om 
jeg hører at ikke alle har fått med seg at 
bitchforbundet er nedlagt…  
 
Fra klubben jeg spiller i meldte det seg på 
flere damer og vi stilte med to rene damepar. 
I tida før festivalen har vi vært skjønt enige 
om at vi skal være hyggelige ved bordet og 
IKKE tilkalle turneringsleder i tide og utide! Og 
det løftet holdt vi, helt til klubboppgjøret 
skulle stå nede ved bord 20 i siste sesjon. I 
spill sju fikk vi utdelt følgende kort.  
 
    ♠ K J 7 3     

    ♥ 3     

    ♦ K D 9 8 5 3     

    ♣ D 9     
 ♠ A D T 8 5 4       ♠ 9 6 
 ♥ A 8 7   N   ♥ K D 4 2 
 ♦ A 6  V   Ø  ♦ J T 4 
 ♣ K 4 2   S   ♣ A J 8 7 

              
    ♠ 2     
    ♥ J T 9 6 5     
    ♦ A 7 2     
    ♣ T 6 5 3     
 
Øst-Vest (og navn nevnes ikke!) meldte seg 
opp i 4 spar i vest.  
SYD legger ut kortet som hun skal spille ut og 
spillefører i VEST sier vær så god! Syd snur 
kortet som viser seg å være ruteress. Nå 
oppdager spillefører at det er utspill fra feil 
hånd og gode råd er dyre ved bordet. Etter en 
kort, men hektisk rådslagning beslutter vi å 

rope på turneringsleder, i all vennskapelighet 
– vi er da gode venninner! Turneringslederen 
kommer til bordet og forklarer alle 
valgmuligheter som finnes. Spillefører lytter 
og kommer etter nøye overveielser fram til at 
nord skal spille ut liten ruter. Så liten ruter 
spilles ut og går til syd som stikker med esset, 
hvorpå spillefører stikker over med ruteress!  
 
TURNERINGSLEDER!!  
 
Og som de gode klubbkamerater vi er, føltes 
det helt riktig å bli tildelt 60%-60% på dette 
spillet! 
 
De som er gode på sannsynlighetsregning kan 
jo få følgende utfordring: hvor stor er 
sannsynligheten for at det fra en kortstokk 
med 53 kort, skal spilles ut det dublerte kortet 
fra feil hånd og at spillefører har det samme 
kortet! Jeg tror at sannsynligheten er omtrent 
lik null og at det er nisser i Håkons hall! De 
lusker rundt her om natta og har det moro, de 
flytter på kort, snur kort i kortmappene, river 
av lapper og gjemmer lommebøker og har helt 
klart sett nytte i flisjakken min! 

Trude Selfors  
 
 

 

NM Damer par og eller NM Damer 

Lag? 
 
Kenneth hadde en liten spørreundersøkelse 
gående under Damer lag i dag. Han ville lodde 
stemninga for følgende problemstilling: Skal 
NM Damer utvides med en sesjon slik at alle 
får spille med alle, eller skal NM Damer lag 
utvides med en sesjon slik at nok spill 
gjennomføres for å få NM status?  
Beklageligvis glemte han eller i 
avkryssingslappen damene har fått utdelt, 
likevel viser responsen at det er en overvekt 
av stemmer for at NM damer utvides med en 
sesjon. NB! Ingen avgjørelse er tatt! 
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Bridgens Hushovd 
 
Jeg er sykkelgal og leser det meste jeg kan komme over om verdens beste sykkelryttere inkludert de 
norske. Ikke det at Hushovd eller Arvesen er verdensenere, men de holder et høyt internasjonalt nivå og litt 
sjåvinisme må vi tillate. En person som gjennom sine mange leserinnlegg i Aftenposten har gått til 
frontalangrep på den nasjonalsjåvinistiske presseomtalen som har blitt Hushovd til del, er Jon Aabye. 
Mannen har jo rett i at særinteresser hos enkelte mediebedrifter kan ligge bak denne hausingen av en 
idrettsmann som mangler litt på å være i den absolutte verdenstoppen. Jeg må finne ut hvem denne Aabye 
er som pøser på med krass kritikk uten å vike en tomme når han møter retorisk motbør. 
 
Et nettsøk er tingen å starte med og resultatet er side 
opp og side ned med bridgestoff. Mannen er tydeligvis 
ingen novise i dette noble spill. Jeg er ingen kløpper på 
bridge, men naboen er i følge han selv en toppspiller. 
Jeg utstyrer meg med sikkert smøremiddel en Braastad 
XO og setter stø kurs mot naboen for å pumpe han for 
intime detaljer om denne av redaktør Hole omtalt som 
norgesmester i innendørs sleggekast.  
 
Anders er mer enn klar når han får høre mitt ærend. To 
glass er raskt på plass foran PC-en og et nytt søk sendt. 
Norgesmester monrad par 2006 topper listen, det var 
ikke dårlig utbryter jeg. B-turnering, sier Anders, de som 
er kvalifisert til NM spiller sjelden denne. Det er mer å 
regne som en transportetappe til det virkelige NM, 
dessuten hadde Aabye sikret seg parturneringsreseren 
”Hoffa” som makker og ble sikkert tauet inn til seier. Hm, 
omtrent som Aabye beskriver sprintetappene i touren 
tenker jeg. 
 
Anders har nå fått blod på tann og foreslår at jeg skal 
skrive et innlegg til bulletinen for årets NM uke. Han vil 
være der og kan bidra med detaljer direkte fra arenaen. 
Jeg skal gjøre et forsøk dersom du kan bruke dine 
kontakter til å fremskaffe litt mer stoff om fyren sier jeg 
og Anders er i gang før jeg får fullført setningen.   
 
NM monrad seieren gjorde Aabye og ”Hoffa” til en av 
favorittene i NM par. Er par mesterskapet det største du 
kan vinne i bridge, spør jeg. Nei, for å trekke nok en 
parallell til sykkel så kan par mesterskapet 
sammenlignes med de store klassikerne mens det 
internasjonalt er lagmesterskapene som rager høyest 
akkurat som de lange torrene på sykkel, forklarer 
Anders. NM par ble en nedtur for Aabye, selv om 
”Hoffa” tauet på han hele veien holdt det kun til en 11. 
plass. 
 
Dårlig gli og tungt hode etter den tøffe monraden var en 
plausibel unnskyldning for det skuffende resultatet. Men 
nå skulle kjerringa reises i det avsluttende 
lagmesterskapet. Aabye har trommet sammen et 6 
mannslag bestående av ”hjelperyttere” og ”vannbærere” 
i toppklassen med han selv som den ubestridte kaptein 
og fortsatt ”løytnant” ”Hoffa” som sin nærmeste hjelper 
når det virkelig begynner å dra seg til. Det viser seg 
imidlertid raskt at kjemien i laget er helt feil og halvveis 
dropper Aabye ut av turneringen med tungekrampe og 
svette øreganger. Resten av det demoraliserte laget 
prøver å redde stumpene med et solid inntak av doping, 
men Landis effekten uteblir og de ender opp i det slagne 
felt.  
 

Anders tar en rask telefon til en bridgekompis i Oslo for 
å få noen intime opplysninger om Aabyes bravader på 
lokalplanet den siste tiden. Dette må med sier han 
oppglødd. Aabye var profilen på Oslos beste lag i 
divisjon, men i stedet for å kjempe i toppen av 1. 
divisjon måtte laget en tur ned i 2. divisjon. De kom seg 
tilbake igjen i 1. divisjon, men før sesongen 2006/2007 
trakk Aabye seg fra laget fordi han rett og slett hadde 
mistet troen på at de kunne kjempe i toppen. Men hva 
skjer, laget fungerer plutselig perfekt og de tar en 
overraskende 2. plass i vår øverste divisjon. 
    
Nå trodde vel de fleste at Aabye ville legge kortene på 
hylla for godt, men ikke den mannen. Han krummer 
nakken og går på igjen. Denne gangen er det 
Oslofinalen og direkte kvalifisering til NM par det gjelder. 
En NM plass burde normalt være en smal sak for vår 
”helt” sammen med ”Pusten” en av de store profilene i 
norsk bridge. Men hva skjer, er det fysikken som svikter 
eller er psyken helt i ulage. Vår ”helt” kollapser totalt i 
det sluttspurten skal settes inn og det er bare å vinke 
farvel til en plass i året par NM.   
  
Der var siste dråpe av de edle varer konsumert og jeg 
sier farvel til Anders som garanterer at jeg vil få 
førstehånds informasjon fra NM-uka 2007. Nå er det 
bare å vente i spenning for å se om Aabye kommer til 
NM og om han eventuelt har klart å finne tilbake til 
storformen i løpet av sommeren. 
 
I slutten av juli kommer telefonen fra Anders, han er på 
Lillehammer. Aabye er her, sier han. Foreløpig har han 
varmet opp med en 4. plass i Patton, en C turnering 
hvor lagkameratene hadde prestert for ustabilt til at det 
kunne bli seier. Men enda viktigere, han er påmeldt med 
et helt nytt mannskap til NM-lag. 
Dette blir utrolig spennende å se hvordan dette går, jeg 
kommer til å sitte klistret ved PC-en for å få med meg 
utviklingen runde for runde. Kan vår mann bevise at han 
fortsatt er en stjernespiller eller er han redusert til en 
spiller som kun hevder seg i perifere og ubetydelige 
turneringer.  
 
Jeg har faktisk blitt en aldri så liten skapfan av denne 
figuren og sammen med Anders skal dere ikke se bort 
fra at jeg vil produsere et og annet bridgeinnlegg til 
Aftenpostens ”Hole in one” spalte. 
 
Vi krysser fingrene og ønsker ”Ferdinand” fra Moss 
lykke til videre i karrieren !! 
 
 Johan Knaggestad 
- Henger alltid tingene på plass -  
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Sp i l l  162  G i ve r  No rd  -  Ingen  
 
    ♠ 7 4      

    ♥ T 6 5 4       

    ♦ D 6     

    ♣ 9 8 7 6 2      
 ♠ A 8 5 2       ♠ K 6 3 
 ♥ K J   N   ♥ 9 8 3 2  
 ♦ A T 5 4 3  V   Ø  ♦ 9 8 2 
 ♣ K T    S   ♣ A J 3 

              
    ♠ D J T 9     
    ♥ A D 7     
    ♦ K J 7     
    ♣ D 5 4     

 

Vest Nord Øst Syd 

Tor Bakke Sjur A Bøe Jim H Willy Brown 

  pass pass 1sp 
2ru pass 2NT pass 
3NT pass pass pass 

 
 
Det har vært mange tosidige skviser i årets 
bulletiner. Her er enda en.. 
 
Willy ThGreat er ikke som oss andre, i alle fall 
ikke når det gjelder bridge. I vår verden ligger 
spardame på bordet i utspill, hundre av 
hundre ganger. Willy kikka på ruteren sin som 
satt i kapp og fant ut at han neppe rakk å 
godspille fargen, men makker kunne kanskje 
ha noe fint i hjerter. Hjerter ess og makker la 
styrke. Når han så fortsatte med en liten 
hjerter, var det all hjelpen Tor Bakke trengte. 
 
En liten ruter til nier og knekt. Willy tok for 
hjerterdame og fortsatte med spar. Den ble 
stukket med kongen og nå var det viktig at øst 
ikke kom inn til den fjerde hjerten. Derfor 
ruter mot bordet. Syd måtte legge liten, men 
kom inn på kongen i neste stikk. Så spar 
knekt til esset i bordet og nå er posisjonen: 

 
   ♠ 7    

   ♥ T    

   ♦    

   ♣ 9 8 7    
♠ 8        ♠ 6  
♥ -   N   ♥ 9  
♦ 4 3  V   Ø  ♦ - 
♣ K T    S   ♣ A J 3 

           

   ♠ T 9   

   ♥ -   

   ♦ -   

   ♣ D 5 4   
 
 
Motparten har fått fire stikk, men det var også 
alt de fikk. På den nest siste ruteren kunne 
alle tre kaste spar, men på den siste måtte 
nord kvitte seg med kløver. Tor sin hjerter 9 
har gjort nytten, mens syd også (slukøret 
sannsynligvis) måtte la en kløver fare.  
 
Tre ganger kløver fra toppen avsluttet festen.. 
 

Alle numrene av 

Bulletinen 
 
På grunn av stor etterspørsel vil du nå 
kunne få alle nummer av bulletinen 
tilsendt i etterkant av festivalen, evt 
utlevert på hotellet lørdag ettermiddag. 
 
Bulletinen i farger: kr 400 for alle  
Bulletinen i farger og svhv: kr 150 
for alle  
 
for tilsending: kr 60 i tillegg 
 
Bulletinen bestilles og forhåndsbetales i 
resepsjonen innen fredag kl 1530 

Nok en tosidig… 
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Sp i l l  158  G i ve r  Øs t  -  Ingen  
 
    ♠ A J T 9 5      

    ♥ 9 8 3 2       

    ♦ 9 6 4     

    ♣ 6      
 ♠ D 8 7 4 2       ♠ 6 3 
 ♥ J   N   ♥ 7 6 5  
 ♦ K 8  V   Ø  ♦ D J 3 2 
 ♣ A K 9 3    S   ♣ J 8 7 4 

              
    ♠ K     
    ♥ A K D T 4     
    ♦ A T 7 5     
    ♣ D T 5 2     

 

Vest Nord Øst Syd 

Redaktør B K Grøsli Roald S Brynhildsvold 

  pass 1hj 
1sp 2hj pass 4hj 
Pass pass     

 

er en hederspris til den/de personer som står for den 

dummeste opptreden i løpet av festivalen. Dette spillet 

er en søknad og det er faktisk redaktøren selv, sammen 

med Steffen Brynhildsvold som er kandidatene.. 

 

Meldingsforløpet er greit og spilleføringen var også 

rimelig rett fram etter nesa. Når det er to kort igjen, er 

sluttposisjonen som oppe til høyre.. 

 

 

 

 

 
 
    ♠ J      

    ♥ 9       

    ♦ -     

    ♣ -     
 ♠ -       ♠ - 
 ♥ -   N   ♥ -  
 ♦ -  V   Ø  ♦ D  
 ♣ K    S   ♣ 8 

              
    ♠ -     
    ♥ A      
    ♦ T     
    ♣ D      

 

Nå tror du sikkert at det er en fyrkkteilsdjevln som har 

vært på ferde, men slik er det faktisk ikke. 

 

Hvis du flytter blikket tilbake til kolonnen til venstre og 

ser litt nærmere på syd og vest sin fordeling, vil begge 

to  fått store problemer med å vise hyppen, i alle fall 

hvis de spiller relepresisjon. 

 

Alle ære til Steffen Brynhildsvold som både meldte og 

spilte 1-5-4-4 hånda aldeles glimrende og redaktøren 

opplevde nok en gang å komme til kort når det nærmet 

seg slutten. Mer bokstavelig enn å mangle det trettende 

kortet, er det vanskelig å komme.. 

 

Idiotprisen ?? 

Steffen Brynhildsvold og redaktøren 
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Minnepremier til beste 4.del kan hentes i resepsjonen i 

Håkons hall!! Dessverre har vi ikke anledning til å ettersende premier! 

 

Diplomer skrives ut på forespørsel, henvendelse 

regnskapsøya 

Vi tar’n bakfra….. 
 
hørte jeg til min forskrekkelse at Sven Pran 
sa til vår egen festivalgeneral her i dag.. 
 
”Heldigvis” var det papirkræsj på printeren 
og den letteste veien å komme til var, ja 
akkurat, bakfra… 
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Materialforvalter! 
 
En noe uvanlig tilkalling av arrangørstaben 
skjedde i parfinalen. Det var ved Willy Browns 
bord – selvfølgelig – at denne mappen dukket 
opp: 

 
Her står det at Øst ( i sonen) spiller med Syd 
(utenfor sonen). Det fikk Willy til å rope: 
”Materialforvalter!” Harald Skjæran tok på seg 
rollen som materialforvalter og fikk ordnet opp 
i saken. 
Forslag fra bulletinredaksjonen: Fra neste år 
fjerne vi alle lapper, Syd er alltid giver og alle i 
sonen!  
 
 
 

Helt idiot ?? 
 

 
 

Sp i l l  140  G i ve r  Ve s t  -   NS  
 
    ♠ J 9 5     

    ♥ K J 9 8 7     

    ♦ D T     

    ♣ D 9 2     
 ♠ K 8 3       ♠ D T 7 4 
 ♥ A 6 5 4 3   N   ♥ D 
 ♦ A 6  V   Ø  ♦ K 8 2 
 ♣ A T 4   S   ♣ J 8 7 6 3 

              
    ♠ A 6 2     
    ♥ T 2     
    ♦ J 9 7 5 4 3     
    ♣ K 5     
 
 
Odd Frydeberg åpnet med 1NT i vest og ble 
værende der.. 
 
Luringen ante fred og ingen fare der han spilte 
ut hjerter ni. Bordets dame vant stikket og nå 
ville vel de fleste av oss gått løs på kløveren. 
 
Odd innledet imidlertid med spar til kongen og 
spar til tieren. I min enfoldighet ønsket jeg å 
lage litt forbindelsesproblemer, så jeg lot han 
få beholde for spar 10. (Jeg var også litt 
usikker på hva hjerter ni i utspill hadde som 
tilbehør) 
 
Nå så jeg at Frydenbusk kvakk til og flytta et 
kort i beholdningen sin. Han hadde ”funnet” 
den tredje kløveren og så at det kanskje var 
en tanke å godspille den fargen. Kløver til 
tieren godspilte de samme fire kløverstikkene 
som hos de andre i salen, forskjellen var bare 
at busken hadde fått med seg to sparstikk på 
veien. 11 stikk og alle poengene. 
 
Luringen: ”Du skulle stukket sparen..” 
Jeg: ”Jeg kan da ikke ta høyde for at 
Frydenberg spiller som en idiot !!” 
Geir E Bergheim: ”Nå har jeg spilt i hele dag 
med han, så jeg velger å ikke komme med 
noen kommentarer..”

Odd Frydenberg med fire stikk mer 
enn resten av salen i 1NT.. 
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Ragnhild Brekkas Sendte elementer 
 
”Modig” og ”dristig” er noen av reaksjonene som Ragnhild Brekka (34) har fått på sin bok 
Sendte elementer. Den skal publiseres 1. september, på Ragnhilds 35-årsdag.  
 
 
Ikke uventet med slike reaksjoner. Hun 
forteller at hun bestemte seg for å skrive slik 
at hun skjemtes. 
- Gjør du ikke det går du ikke langt nok, 
mener hun. 

 
Ragnhild koste seg med litt rødvin mens hun 
fortalte om boka til bulletinredaksjonen. 
 
Hun forteller at arbeidet med boka startet for 
tre år siden.  
- Fra starten var vi to venninner fikk ideen om 
å skrive om en alenemor og flørting på sms. I 
en periode hadde vi en språkprofessor med på 
laget som veiledet oss. For oss to ble det 
spesielt vanskelig å finne tid sammen til dette 
i en allerede hektisk hverdag. Etter en stund 
ble hele boka lagt bort. Jeg hadde likevel lyst 
til å prøve å få til dette på egen hånd. Så for 
et år siden startet jeg opp arbeidet igjen. 
 
Planen var å følge en alenemor et lite år, fra 
august til juni. Hun fikk navnet Margunn Vera 
Hansen etter at hun fant navnet ”Margunn” i 
telefonkatalogen.  
- Det var viktig å velge et navn som jeg ikke 
forbandt med noen. Da kunne jeg ”skape” 
henne akkurat sånn jeg ønsket.  

 
- Boka skulle innholde masse kommunikasjon 
og flørting på sms, slik dagens samfunn er 
blitt. Og i kjølevann av dette var det helt 
opplagt hva boka skulle hete.  ”Sendte 
Elementer!” På mobilen din (i hvert fall på 
min) blir meldingen din lagret der, og dagen 
derpå kan du gå inn å lese og stå for det du 
har skrevet!  
 
Den skulle ikke ha masse politiske eller 
religiøse meninger. For uansett hva du trodde 
på eller mente, ville Margunns historie være 
gjenkjennelig. Dessuten ville hun jo aldri hatt 
tid til å være voldsomt engasjert i slike ting. 
Hun hadde mer enn nok med å ”henge” med i 
sitt eget hverdagsliv.  
 
Selv om Margunn Vera Hansen ikke eksisterer 
er Ragnhild blitt glad i henne, og hun tror 
mange vil like å lese historien om henne. Det 
er en jentebok, men hun mener gutta også 
kan ha godt av å lese den.  
 
- Det er mye å lære her, mange tips som kan 
komme bra med i forhold til å forstå oss 
jenter, forteller Ragnhild, som er veldig stolt 
av boka.  
 
- Hva er viktigst, prosessen eller 
sluttproduktet? 
- Prosessen! Fordi du kan lære av den.  
 
- Er det en selvbiografi? 
- I forhold til det å være jente ja, men jeg gir 
mye av meg sjøl også. 
 
Ragnhild har spilt mix par og fikk litt under 
middels. Ellers spiller hun sideturneringer og 
rusler ellers rundt i hallen med bagen full av 
”Sendte elementer”. 
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NM Veteraner Par  
 

Rank 
 
Name 

 
Represent 

 
Score 

1 Knut Kjærnsrød - Svein Arne Munkvold Nøtterøy/Narvik  768,4 
2 Jan Trollvik - Harald Nordby Tromsø BK - Akademisk BK 757,52 
3 Reidar Laland - Ivar M. Anfinsen Kverneland / Gann 707,76 
4 Olav Hjerkinn - Arne Almendingen Ski Bridgeklubb 489,5 
5 Einar Asbjørn Brenne - Øystein Lerfald Heimdal - Inderøy 474,7 
6 Anbjørn Meisingset - Rolf Henriksen Forcingklubben 439,17 
7 Lorentz Bjarne Nitter - Reidar Bruen Olsen Ogndal BK 419,48 
8 Birger Lykke - Preben Mørk Forcingklubben, Trondheim 417,98 
9 Olav Molberg - Per Ove Moe hein 46/moelv 414,85 
10 Tor Walle - Vidar Arntzen Nøtterøy 411,11 
11 Ove Johansen - Magne Paul Søvik Sandefjord Bk 392,53 
12 Per Støkken - Arnold Mundal Astra/ABC 382,37 
13 Åge Storskogen - Per Aulid Gjøvik og Vardal BK 369,75 
14 Svein Åstrøm - Knut Molander Fredrikstad BK 369,64 
15 Kåre Ivar Wang - Christian Vennerød Bridgekameratene 358,74 
16 Arvid Lorentzen - Per Bryde Sundseth Nøtterøy 346,43 
17 Tarald Øigarden - Trygve Lisland Skien BK/KGB 324,82 
18 Sonja Myrstad - John Falstad Skånland BK 324,06 
19 Stig Ellingsen - Olav Lyngedal BBKLyn -  290,46 
20 Turid Bjørnå - Svein Elvevold Ski BK 284,31 

 

Damer lag 
 
 
 
 

 
Members 

 
Score 

1 Eli 
Trine Furunes,Marian Wærstad Grude,Britt Anne Iversen 
Hortman,Ranja Sivertsvik,Eli Solheim 

145 

2 
Mor Åse jomfru 
Thoresen og 
småpikene 

Liv Marit Grude,Gunn Tove Vist,Siv Thoresen,Åse Langeland 145 

3 Bare moro Sølvi Flo,Bjørg Landvik,Ellen Cathrine Orsteen,Berit Arnesen 138 
4 BABS Vigdis Moen,Bodil Fossan,Bente Eriksen,Annelise Verpe 137 

5 Kofoed 
Berit Anna Hanssen,Rita H. Kofoed,Berit Rubach,Anne-Britt 
Andreassen 

131 

6 Tyson og tullene Lisbeth Aulid Eide,Anja Prestvik,Torgunn Foss,Unni Welander 127 

6 Liten Ida 
Eva Lund Heitmann,Anne-Trine Espås,Ida Wennevold,Lise 
Blågestad 

127 

8 Lakk og lær Stine Holmøy,Pernille Lindaas,Ingunn Uran,Susann B. Farstad 126 
9 Fake Randi Nyheim,Tove Haugen,Pippi Steen,Margot S. Alfheim 117 

10 
Frustrerte 
Nordlandsfruer 

Nora Hanssen,Vigdis Stavnes,Sølvi Nicolaisen,Anne Marie 
Gisnås 

109 

11 SOL og M Marit Andersen,Solfrid Nilsen,Oddrun Godejord,Lisbeth Mathisen 108 

12 Witch Bitches 
Karin Oppegård,Rhianna Justsen,Mona Nordbø,Unn Elisabeth 
Lynum 

87 

13 Six feet under 
Wenche Hansen,Ellen Wøhni,Johanne Elisabeth 
Johansen,Wibeke Andersen,Snefrid Tislevold,Sissel Johansen 

76 

 
 
 
 
 
 

Resultater torsdag 2.august 
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IMPS across 
 
Rank Name Represent Score 

1 Shireen Mohandes - Andy Bowles England 4324 
2 Finn Nilsen - Arne Sudland Kvinesdal BK/Farsund BK 3613 
3 Frode Johnstuen - Nils-Otto Eliassen Lillehammer BK/Kongsvinger BK 3066 
4 Jonny Hansen - Atle Sæterdal OBK/Kløverknekt/Akademisk BK 2616 
5 Leif Juvik - Joleiv Midttveit Os Bk 1792 
6 Tom Anders Høiland - Martin Reinertsen   1585 
7 Bjørn Tore Hallén - Sven-Åge Lund Posten BK 1493 
8 Jørn Markussen - Tor Eivind Høyland Tøffelklubben 1490 
9 Brynjulv Hauksson - Johan Fredrik Monrad Tøffelklubben 1453 
10 Gunnar Pettersen - Jørn Fjæstad Sarpsborg/Moss 1340 
11 Jon Martin Tøsse - Tom Gjøs Sarpsborg BK 1299 
12 Jørn Wathne - Tor Ivar Bang Bridgekameratene/Akademisk BK 1292 
13 Jan Fjælberg - Jan Muri Stavanger BK 1258 
14 Nils Sverre Fardal - Torstein Lomheim Hafslo/solvorn BK 1218 
15 Geir Enge - Terje Wolan Verdal BK 1209 
16 Morten Tilset - Hans Noreng Heimdal BK 1198 
17 Egil Austbø - Bård Riise Lyngdal BK/Team Trafikks Bridgeklubb 1166 
18 Steingrim Ovesen - Svein Aril Olsen Sørreisa BK 1150 
19 Helge Berg - Bjørn Bergersen Lillestrøm BK 1145 
20 Jørn Haavik - Hallgeir Gåsø Frøya BK 1088 

 
 

Patton 
pl Name Members Score 

1 Høyt og lavt Roy Inge Urheim,Jens Erik Nybø Hansen,Tore Bårdsen,Birger Pedersen 145,8 

2 Sapmi 
Bjørn Børre Leinan,Thorleif Skimmeland,John Helge Herland,Fred Arne 
Moen,Lemet Ivar Hætta 

142,2 

2 Rolfen Geir Hoff,Øystein Vasset,Geir Hjelmeland,Rolf Helge Myren 142,2 

4 Bekkelaget 
Jon Aabye,Haldor Sunde,Tormod Røren,Øyvind Saur,Terje Nyborg,Odin S. 
Svendsen,Reidar Hansen 

141 

5 Siri Gros gutter 
Erik Jørgensen,Siri Gro Drivdal,Martin Reinertsen,Finn Nilsen,Carl Johan 
Knutsen,Vidar Kolnes 

139 

6 
Trofeet og 
Favoritten 

Arve Farstad,Gunnar Nordby,Frank Erik Svindahl,Atle Sæterdal,Kjell Gaute 
Fyrun,Jonny Hansen 

132 

7 Steinlager 
Jo-Arne Ovesen,Dag-Jørgen Stokkvik,Øystein Olsen,Trond Hegrand,Kenneth 
Skov,Stein Statle,Tom Anders Høiland,Erik Sælensminde 

131 

8 Seimen 
Atle Seim,Asbjørn Schultz,Dag S. Nilsen,Espen Bård Johansen,Nils Kåre 
Kvangraven,Jarle Tvedt,Egil Homme 

129 

9 Karlba Karl Christian Baumann,Simon Eileraas,Roger Træet,Øyvind Haga,Helge Strøm 128,2 

10 Royal Rangers 
Kristian Stangeland,Mats Eide,Kristoffer Hegge,Gunnleiv Grude,Tor Eivind 
Grude 

128 

10 Tøssene Jon Martin Tøsse,Tom Gjøs,Tommy Arctander Lødding,Jørn Otto Kampenes 128 

10 
Sonja og 
Trønderessene 

Sonja Myrstad,John Falstad,John Martin Aasan,Geir Aage Mogren,Odd Taug 128 

 

Sideturnering 12 
 
Rank Name Represent Score 

1 Per Ivar Amundøy - Svein L. Johnsen Ørnes BK 180,43 
2 Kristoffer Hegge - Kristian Stangeland Snåsa BK/Kverneland BK 124,05 
3 Thorleif Skimmeland - John Helge Herland Stavanger BK 98,47 
4 Svein-Erik Kalliainen - Jarno Mikael Johnsen Lakselv BK/Vadsø BK 93,44 
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5 Per Ongstad - Per Erik Opsahl Astra/ABC 88,72 
6 Espen Forberg - Arne Morten Korshaugen Sogndal BK/Raufoss BK 82,51 
7 Erling Gjertveit - Kjell Løvås Statoil BK 81,4 
8 Gerd Irene Knutsen - Lars Erik Thomassen Kolbotn BK/Ski BK 74,26 
9 Terje Ajaxon - Bjørg Tvinnereim Horten BK 71,9 
10 Arnold Digre - Anton Reynir Gunnarsson Psycho BK/Bridgekameratene 66,56 
11 Ole Egil Amundsen - Gaute Gjerdingen Gjøvik og Vardal BK/Raufoss BK 64,69 
12 Vidar Larsen - Martin Rudi Holaker Ringebu/Fåvang BK 42,59 
13 Ivar Hovdenak - Lars Kristian Moen Rælingen BK/Jessheim BK 42,47 
14 Villiam Ovesen - Einar Knutsen Heimdal BK/Kolbotn BK 39,11 
15 Ralph Buchmann - Kay Robert Brastad Trondhjems BK/Studentenes BK 30,17 
16 Reidar Thomsen - Sissel Grønli Lunden Lyngdal BK/Ålen BK 15,77 
17 Ove Killi - Sigurd O. Brekken Dombås BK 11,11 
18 Tor Eivind Grude - Geir Aage Mogren Sømna BK/Rosendal BK -2,61 
19 Per Øyvind Furuheim - Ranveig Andresen Lillehammer BK -11,24 
20 Synnøve Balevik - Tore Kvarven Balestrand BK/Reversen BK -15,27 

 

Sideturnering 11 
Rank Name Represent Score 

1 Ove Reidar Holmen - Pål Arne Mediå Inderøy BK/Juniorklubben 118,35 
2 Arne Martin Solberg - Andre Bårdseng Lund Vestre Gausdal BK 103,42 
3 Ove Killi - Sigurd O. Brekken Dombås BK 79,85 
4 Arnold Digre - Truls Bjerkås Psycho BK/Posten BK 77,8 
5 Lise Grønningen Otterlei - Kåre Frøystein Bergen Akademiske BK/Odda BK 65,85 
6 Steinar Jøranlid - Stig Gjermestad Torpa og Snertingdal BK 64,69 
7 Johnny Moen - Oddmund Midtbø Ski BK/Bergen Akademiske BK 58,5 
8 Kjell-Ove Helmersen - Sissel Sneve Heimdal BK 47,3 
9 Per Ongstad - Per Erik Opsahl Astra/ABC 46,23 
10 Kjell Inge Seim - Arne Gothi Sauda BK 43,51 
11 Tore Kvarven - Audhild Vistnes Reversen BK/Stavanger BK 28,42 
12 Ralph Buchmann - Hjalmar Haavik Trondhjems BK/Frøya BK 14,09 
13 Magne Vike - Sivert Strom Horten BK/ 10,38 
14 Lise Marie Engbakken - Arnstein Nymoen Ogndal BK 1,55 
15 Kirsten Langseth - Irene Pettersen Sarpsborg BK 0,49 
16 Helge Stanghelle - Gerd Marit Harding Mo BK -4,86 
17 Siri Eliassen - Olaug Risnes Sør-Fron BK/Harstad DBK -5,68 
18 Erling Nardo Dahl - Rosa Mary Holdø BK Munken -14,51 
19 Liv Berit Pedersen - Kjell Håvard Raanes Kongsvinger BK/Meldal BK -28,68 
20 Erling Danielsen - Reidar Kjenes Melandsknekten BK -32,53 

Kveldsturnering 1 aug 
 
Rank Name Represent Score 

1 Ann-Eli Søtorp - Sten Ivar Lekang Spar-Ess/Bodø BK Lyn 225 
2 Martin Rian - Hallgeir Gåsø Evjen/Orkanger BK/Frøya BK 215 
3 Geir Larsen - Øyvind Haga Stavanger BK/Captains BK 195 
4 Willy Brown - Alexander Holmen   189 
5 Svein-Erik Kalliainen - Ranja Sivertsvik Lakselv BK/Vadsø BK 173 
6 David Ueland - Ingvald Søiland Studentenes BK/Nærbø BK 168 
7 Jan Erik Olsen - Sølvi Remen Stavanger BK/Bergen Akademiske BK 167 
8 Harald Eide - Håkon Bogen BK Hein 46/Mo BK 161 
9 Kjell-Ove Helmersen - Kari G. Vangen Heimdal BK/BK Ruterknekt 145 
10 Lars Eide - Vemund Vikjord BK Hein 46/Kirkenær BK 140 
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IMPS ACROSS THE FIELD 
Shireen Mohandes – Andy Bowles 

Veteran Par 
Knut Kjærnsrød – Svein A Munkvold 

NM Damer Par 
Liv M Grude – Gunn T Vist, Dessy Popova – Siv Thoresen, Sølvi Remen – Paula Leslie 

NM Damer Lag 
Trine Furunes, Marian Grude,Ranja 

Sivertsvik, Britt A I Hortmann , Eli Solheim 
NM Par sølv 

Jim Høyland – Tor Bakke 


