
Lillehammer 1.– 9. august
Bridge            2009festival

10 år
2000 – 2009

Velkommen til Lillehammer 2009!
Nå er det straks klart for sommerens 
vakreste eventyr igjen – Bridgefestivalen 
på Lillehammer. Det er i år 10. året festi-
valen arrangeres, la oss alle bidra til 
at den går inn i historien som den beste 
noen sinne!

I år arrangeres festivalen litt seinere enn 
hva vi er vant med på grunn av kollisjon 
med Friidretts-NM. Festivalen tjuvstarter 
med Åpningsturnering på Festivalhotel-
let lørdag 1. august, før den offi sielt blir 
åpnet med NM for junior- og mixpar 
søndag morgen 2. august.

Også i uka før festivalen vil det bli ar-
rangert bridgeaktiviteter på Lillehammer. 
Lars Eide vil tradisjonen tro arrangere 
Juniorleir på Speiderhuset i perioden 
27. juli til 1. august. Vi håper at så 
mange som mulig av våre juniorspillere 
har tid og lyst til å delta på årets leir. 
For mer informasjon om leiren kan 
du gå inn på festivalens hjemmesider, 
www.bridgefestival.no, eller forbundets 
sider, www.bridge.no.

I år som i fjor vil det også arrangeres et 
lite miniseminar for Bridgelærere i for-
kant av festivalen. Kurset arrangeres på 
Festivalhotellet fra fredag 31. juli til lørd-
ag 1. august. Du kan lese mer om semin-
arene litt lenger bak i avisa, eller du kan 
gå inn på www.bridgefestival.no.

Bridgefestivalen er årets store masse-
mønstring i forbundet vårt. Fjorårets 
festival var den første i historien hvor 
deltakelsen falt fra året før. Vi håper å snu 
denne trenden i år, men for å få til dette 
trenger vi din hjelp. Først og fremst håper 
vi at nettopp Du vil delta også i år, men vi 
håper også at du reklamerer for festivalen 
til andre potensielle deltakere.

Vi vil i år gjennomføre en spørreunder-
søkelse under årets festival, vi håper du 
tar deg til å svare på noen få spørsmål 
slik at vi kan skreddersy en drømme-
festival for deg og alle bridgevennene 
dine også i framtiden.

Vegard Brekke



– Hei Inger, og velkommen som daglig 
leder for årets festival. Vi er mange som 
kjenner deg, men sikkert noen som ikke 
helt hvem du er. Hvor er du fra, hva driv-
er du med ellers – og ikke minst: hvordan 
kom du inn i bridge?

Takk for det. Jeg er født og oppvokst 
i Vestre Slidre, Valdres. De første 12 
år på skole ble unnagjort i Valdres. 
Etter dette ble det to år på edb-linja, 
distriktshøyskolen i Molde. Flytta så til 
Oslo og jobba med systemutvikling i ca 
20 år. Avsluttet den karrieren for noen år 
siden og har etter det tatt livet adskillig 
mer med ro. I alle fall i forhold til å 
jobbe 8-16, har brukt desto mer tid på 
bridge og spesielt bridgeadministrasjon.  
Flyttet til Trondheim og Heimdal for 
drøye fi re år siden. For å si den sånn - det 
var en særdeles trivelig bridgefestival i 
Trondheim sommeren 2004 .
 
Bridgeinteressen har jeg arvet fra min 
mor og hun sørget for å sende meg på 
kurs. Da var jeg 18. En liten gnist ble tent, 
men «full fyr» ble det ikke før jeg havnet 
på kurs hos Arne Olsen i Oslo. Arne dro 
meg etter hvert med i styre og stell også. 
Fra 1998 har jeg vært engasjert i diverse 
verv på klubb, krets og forbundsnivå.

– Som du sier har du vært med i bridgead-
ministrasjon allerede siden 1998, men 
først i slutten av april ble det klart at det 
var du som ble ny daglig leder for festi-
valen. Hvordan ser du for deg å ta på deg 
norsk bridges største arrangement på så 
kort varsel?

Jeg kom til nesten ferdigdekket bord. 
Og jeg har vel en fordel ved at jeg har 
vært med på alle de tidligere festiva-
lene, litt som arrangør (de to-tre første 
årene) og alltid som festivaldeltaker. 

– I og med din relativt lange fartstid i 
har du kanskje noen (eller mange) tanker 
om hvordan staben i og rundt festivalen 
skal jobbe for å kunne utvikle festivalen 
videre?

Som nevnt så kom jeg til nesten 
ferdigdekket bord slik at de store 
forandringene blir det ikke år, men vi 
må alle sammen gjøre vårt ytterste for at 
årets festival blir «the best games ever».  
Jeg håper at jeg kan få motivert staben 
til å yte god service til alle deltakerne.

– Gjennomføringen av bridgen i Håkons 
Hall gikk jo rimelig greit i fjor, men det 
var noen små ting man kunne sette fi n-
geren på. Blant annet var det en del opp-
startsproblemer i mixen. Hva gjør man i 
år for å unngå slike problemer?

Oppstartproblemene på mix-par i fjor ble 
forårsaket av at man ønsket å yte god ser-
vice til noen som meldte seg på samme 
dag, og resultat av det ble dårlig service 
til alle de som hadde meldt seg på innen 
fristen. Derfor – ALLE MÅ MELDE SEG 
PÅ INNEN KL 2400 DAGEN FØR TUR-
NERINGEN STARTER. Dette gjelder 
for alle de «store» turneringene, og det 
vil ikke bli gjort noen unntak fra dette! 

– Ikke for å virke alt for negativ, men det 
var også et annet lite irritasjonsmoment, 
for mange, i fjor var prosentscoren på 

slippene … Hvor ble det av poengene??? 
Og får vi poeng i år?

Dere får i pose og sekk i år – både 
poeng og prosent. Det har BK2000-
gutta lovet meg på et møte vi hadde 
fredag 15. mai. En ting man må være 
obs på er allikevel at man kan vinne eller 
slå et annet par med færre poeng! I en 
turnering hvor spillerne spiller forskjellig 
antall spill - for eksempel noen kan ha 
walk-over – vil det være prosentscoren 
som avgjør hvem som vinner! I en 
turnering hvor alle har walk-over blir det 
selvsagt som i de gode gamle dagene 

– Fjorårets bridgefestival var vel også 
den første hvor deltakelsen faktisk gikk 
litt tilbake. I våre naboland Sverige og 
Danmark klarte de også i fjor å øke opps-
lutningen rundt sine arrangement. Hva 
gjør festivalledelsen for å snu trenden 
her hjemme?

Helt konkret så har vi sendt ut en SMS 
til alle som har registrert mobilnummeret 
sitt i NBFs medlemsdatabase. I tillegg 
så har jeg vært i møter med diverse 
samarbeidspartnere på Lillehammer 
og fra de møtene kan jeg rapportere 
følgende:
1. Overfor Håkons Hall vektla jeg 

viktigheten av tilgang til toaletter og 
renhold av disse

2. På Bordet (catering i hallen) vil i år 
komme med, i tillegg til fjorårets 
meny, noen grovere og sunnere 
alternativer. 

3. Birkebeineren er strålende fornøyd 
med alle bridgegjestene og ønsker 
alle hjertelig velkommen tilbake. De 
gjør sitt ytterste for at bridgegjestene 
skal bo samlet, men det er ikke hele 
tiden det lar seg gjøre.

4. Festivalhotellet hadde jeg et godt 
og produktivt møte med og de har 
virkelig lagt seg i selen i år. Ta en 
titt på www.bridgefestival.no og 
les brevet fra direktøren. For å 
nevne noe: gratis trådløst nett, en 
egen bridgemeny og muligheter for 
tilgang til garderobe/dusj ved tidlig 
ankomst m.m.

5. Kiwi’n stakk jeg innom for å forsikre 
meg om at de vet at det er uke 32 
som er bridgeuka i år – det visste de 
allerede og de gleder seg storligen.

6. Turistkontoret legger ut 
link til festivalen på sine 
nettsider og det kommer opp 
bannere i Storgata i år også.

Skal vi få tilbake økning i deltakelsen 
så tror jeg det viktigste blir at man 
leverer et godt produkt – det er den 
beste markedsføringa, og den vil vi ikke 
se resultat av før til neste år. Derfor må 
vi gjøre vårt ytterste for å levere «the 
best games ever» i løpet av uke 32.

– Vi medlemmer kan selvsagt ikke bare 
klage på «ledelsen», det er tross alt vi 
medlemmer som må møte opp for å få til 
et godt arrangement. Er det noe vi kan 
hjelpe til med for igjen å øke deltakelsen?
Hva med å spørre noen som du 
vet ikke har vært på Bridgefesti-
val tidligere/en stund siden de har 
vært med om de vil være med i år? 

– Dette er 10. gang festivalen arranger-
es, og undertegnede savner litt fornying i 
festivalprogrammet. Jeg kunne godt tenke 
meg minst ett nytt arrangement hvert år, 
noe som kanskje drar litt ekstra folk! Hva 
tenker du om dette? Skal festivalen forbli 
akkurat slik den er i dag, eller vil turn-
eringsprogrammet og turneringer kunne 
variere litt fra år til år?

I år blir det ikke de store forandringene 
på programmet, men vi gjør det gjerne 
hvis det er det som skal til for å få fl ere til 
å delta. Det vi trenger er å få vite hva dere 
ønsker skal fornyes. Kom med forslag til 
nye turneringsformer, og andre momenter 
som dere mener kan bidra til å heve 
kvaliteten på produktet vårt.  Vi satser på 
å gjennomføre noen spørreundersøkelser 
under årets festival, og håper selvsagt at 
så mange som mulig tar seg tid til å svare!

– Festival- og familieliv er ikke like en-
kelt å få til alltid. Jeg vet at dere i år har 
klart å få til et slags aktivitetsopplegg for 
barn av bridgespillere under festivalen. 
Er det nå sånn at far og mor kan spille 
fra morgen til kveld, og samtidig være 
sikre på at barna blir godt tatt vare på?

Til de som har barn som er 5 år og 
eldre vil Festivalhotellet kunne tilby en 
aktivitetsleder. For de yngre barna kan 
hotellet videreformidle kontaktinfo til 
barnevakt. I tillegg så har jeg bedt Johnny 
Holmbakken om å undersøke mulighetene 
for å få en eller fl ere barnehager i 
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Inger Hjellemarken overtar spakene!
Av Vegard Brekke

Inger Hjellemarken tok over etter Jan Petter Svendsen som daglig leder for festivalen.
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Lillehammer til å ta i mot «bridgebarn» - 
dette er ikke så lett, men det er lov å håpe! 

– For femte år på rad er SAS Radisson 
på Lillehammer det offi sielle festival-
hotellet. I etterkant av fjorårets festival 
var det en del kritikk av både service- og 
prisnivå. Kan vi være sikre på at vi i år 
og i framtiden vil få en bedre opplevelse, 
og at hotellet igjen yter oss den servicen 
vi fortjener?

Jeg var i møte med hotellet torsdag 14. 
mai og det virker som hotellet nå (en-
delig) begynner å skjønne at de bør «stå 
litt mer på pinne» for oss. Som jeg sa 
litt tidligere, så kan dere lese brevet fra 
direktøren som ligger på våre nettsider, 
og som vel også blir publisert i avisa. 
Jeg ønsker å legge vekt på at det er uhyre 
viktig for oss at våre deltakere trives på 
Lillehammer både under og etter spill-
ingen – da er det selvsagt et must at Fes-
tivalhotellet svarer til våre forventninger! 
– Festivalen blir i år arrangert litt seinere 
enn tidligere, er dette noe dere kommer 
til å fortsette med eller er man tilbake til 
siste uken av juli fra og med 2010? Hvis 
ikke hva er i så fall grunnen til denne 
endringen av spilleuke?

Det er bestemt at det blir uke 32 som blir 
den norske bridgeuka framover – i alle 
fall fram til og med 2015. I år begynner 
vi på søndag isteden for fredag og det 
har sammenheng med at friidretts-NM 
avsluttes den helga vi begynner. Fra og 
med 2011 så begynner vi på fredag kveld 
igjen, men fortsatt blir selve uka i uke 32, 
og det har sin forklaring i at vi ønsker 
å gi fl est mulig anledning til å delta på 
mest mulig. Når vi nå fl ytter festivalen 
en uke vil våre aller ivrigste festivaldel-
takere kunne ta turen til både Danmarks 
og Sveriges festivaler. Det vil også bli 
lettere for våre aller beste spillere som 
spiller Summer Nationals i USA å rekke 
vår egen festival.

– Som du så vidt nevnte tidligere fi kk jeg 
for noen dager siden en hyggelig SMS 
med påminnelse om festivalen. Er dette 
et av fl ere nye og mer moderne virkemi-
dler som vil bli tatt i bruk i markedsførin-
gen av festivaler framover?

Gunn Tove Vist skal være markeds-ans-
varlig for festivalen og dette var hennes 
første bidrag i så måte. Hennes oppgaver 
framover vil være å jobbe mot mulige 
sponsorer og å få omtale av festivalen i 
media. En utrolig utfordrende oppgave, 
men jeg stoler på at Gunn Tove (med litt 
drahjelp fra Rune Hauge) fi kser det med 
glans. 

Bridgen foregår mer og mer på nett. 
Mange spiller på BBO, forbundets nett-
sider gjennomgår store forandringer osv. 
Ser du også for deg store forandringer 
på hvordan festivalen etter hvert vil pro-
fi lere seg på nettet?

Det er en av de oppgavene som jeg må ta 
tak i etter at årets festival er over. BBO 
er en fl ott mulighet for å opprette nye 
makkerskap på kryss og tvers av vårt 
langstrakte land. Å bruke BBO til trening 
er fl ott, men ingenting er jo som å møte 
folk i virkeligheten. Og da er Lillehammer 
og «verdens beste» bridgefestival 
stedet å møtes. Inviter gjerne din 
(utenlandske) makker opp hit på berget, 
hjertelig velkommen alle sammen . 

– Ellers noe nytt på Lillehammer i år?
Fikk nyss om at det nå er muligheter for 
putball. Rett ovenfor Håkons Hall (Rand-
gård Golfbane) skal det ha dukket opp et 
nytt tilbud fra Lillehammer Golfklubb. 
Putball er som golf; Istedenfor slag med 
kølla, er det om å gjøre å gå banen run-
det med færrest mulig spart på ballen. I 
tillegg må ballen passere noen hindre. 

Skal også ha dukket opp en «gyro»-tram-
poline. Jeg har ikke tenkt å fi nne ut hva 
det betyr i praksis, men om det er noen 
som har sterk nok mage til det så tror jeg 
du ville sette pris på å få et innlegg om 
det i en bulletin.

Da vil jeg igjen ønske deg lykke til i den 
nye jobben, og nå må jeg haste videre for 
å få oppdatert festivalsidene! Vi ses på 
Lillehammer

Gunn Tove Vist er engasjert som markedsansvarlig for festivalen. Klarer hun å lokke sponsorer, media og andre til festivalen?

Vi arbeider for deg, døgnet rundt 
i flere tidssoner!

Viego Regnskap og Dataa

Viego tilbyr modernisering og effektivisering av 

administrative rutiner. Vi er forhandler av de 

mest moderne økonomisystemene på markedet. 

I tillegg driver vi et større regnskapsbyrå som 

tar hele eller deler av regnskapsjobben.

Vi har dyktige medarbeidere med praktisk erfa-

ring og bred kompetanse.  

Sammen med kunden utarbeider vi systemer og 

løsninger som passer for den enkelte.

www.viego.no
Tlf: 38 02 02 90 
Faks: 38 02 02 92

Mob: 935 71 400

Postboks 351, 4663 Kristiansand S
Besøksadresse: Dronningsgt. 67 inng Holbergsgt.
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TelePizza
…din favorittpizza

Vi leverer 
byens beste 

pizza!

•Hamburger 
•Kebab

Du ringer – vi bringer

Tlf: 61 25 99 51
Gubrandsdalsv. 199
2619 Lillehammer

www.telepizzalillehammer.no

Hotellet med det store hjertet 
– og mange kortstokker

Førsteklasses hotell beliggende midt i sentrum av Lille-
hammer. Vi byr på vafler, kaffe og te samt kveldsmat.
Alle rettigheter.

Jo tidligere du bestiller 
– jo gunstigere priser

Telefon: 61 26 73 73
Fax: 61 26 37 30
cc.hammer@choise.no
Storgata 108b, 
2615 Lillehammer

Bryggerigata 70
2609 Lillehammer
tlf 61253000
fax 61253001
paa@bordet.no

Restaurant og Catering
 

Restaurant og catering

paa bordet har siden starten
i 1996 etablert seg som et
av landets beste spisesteder . 

Det er ikke bare matopple-
velsen som gjør et besøk
paabordet til en opplevelse,
men også den spesielle
koselige atmosfæren man
nyter de utsøkte rettene i. 

Under Bridge-festivalen er vi tilstede 
med lunsj-servering i Håkons Hall
(Restauranten har feriestengt under festivalen) 

Restauranten med det lille ekstra
- prøv også vår populære catering
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– For de som ikke er kjent med det aller-
ede, hva er bridgelærerutdanningen?
Bridgelærarutdanninga er eit tilbod 
til dei som held eller ønskjer å halde 
bridgekurs. Vi hadde første kurset i fjor 
med litt over 80 deltakarar. Både i fjor 
og i år er kurset retta mest mot å halde 
nybegynnarkurs, men seinare vil vi også 
gi tilbod for dei som ønskjer å halde kurs 
for vidarekomne. 

–Hva slags rolle har du i forbindelse med 
bridgelærerutdanningen, og hvem andre 
er med?
Eg er leiar for bridgelærarutvalet som 
organiserer bridgelærarutdanninga. Dei 
andre i utvalet er Randi Uttisrud, Lise 
Marie Engbakken, John Helge Herland 
og Karl Olav Nybø Hansen.

– Hvem kan melde seg på til bridgelære-
rutdanningen?
Alle som er medlemmer i NBF og har 
ønske om å bidra til opplæring av nye 
bridgespelarar. Eg vil tru at mange klub-
bar / kretsar vil kunne gi støtte til å delta 
på kurset. Det kan difor vere ein god ide 
å ta kontakt med klubben / kretsen din 
på førehand. Sjølve kurset er gratis, men 
reise og opphald må deltakarane dekke 
sjølve.

– Hva skjer i løpet av de tre dagene 
bridgelærerutdanningen foregår?
Fokus vil vere på å gjennomføre eit ny-
begynnarkurs. Vi tek for oss både peda-
gogiske og bridgefaglege tema under 
sjølve kurset. Vi ser også på kva som kan 
gjerast før kurset for å få tak i deltakarar 
og etter kurset for å behalde dei i klub-
ben. Det blir også praktiske øvingar. Kur-
set blir avslutta med ein eksamen.

– Hva er nytt fra i fjor?
Den største skilnaden vil vere at vi ar-
rangerer eit intensivkurs på 3,5 timar 
for nybegynnar som ein del av bridgelæ-
rarutdanninga. Deltakarane vil dermed 
få sjå korleis eit slikt kurs kan leggast 
opp. Vidare vil dei få praktisk erfaring 
ved at dei rettleier nybegynnarane under 
spelinga. Klubbane i nærleiken av Lille-
hammer jobbar med å skaffe deltakarar 
til intensivkurset, men kjenner du nokon 
som ferierer i området og som kan tenke 
seg å få ei rask innføring i bridge, tips dei 
om intensivkurset. Det passar for folk i 
alle aldrar, det er gratis og det føregår på 
Lillehammer 1. august. I tillegg gjer vi 
mindre endringar med bakgrunn i eigne 
erfaringar og tilbakemeldingar frå fjorår-
ets deltakarar.

– For de som deltok i fjor, er det noen vits 
i å melde seg på i år også? Hvorfor?
Vi vil invitere deltakarane i fjor til å vere 
med på intensivkurset som startar  laur-
dag 1. august kl 13.00. I løpet av siste året 
har NBF saman med forbunda i Sverige 
og Danmark utvikla nytt felles opplæ-
ringsmateriell. Det blir ein gjennomgang 
av dette materiellet etter intensivkurset. 
På søndag når deltakarane i år har eksa-
men, inviterer vi deltakarane frå i fjor til 
å dele erfaringar frå inneverande sesong.

Bridgelærerutdanningen
Av Marianne Harding

Bridgelærerutdanningen ble arrangert for første gang i fjor, og var en kjempesuksess med over 80 engasjerte bridgelærere på kurs. 
Leder for bridgelærerutvalget Sven-Olai Høyland forteller mer om hva som skal foregå.

Vi oppfordrer alle til 
å melde seg på! 

Her er litt info:
Påmelding: bridge@bridge.no

Kurset er gratis, og vi byr alle delt-
akerne på gratis lunsj og middag. 
Kretser og klubber oppfordres til 
å bidra med reise-/bostøtte til sine 
deltakere. Både nye og tidligere 
deltakere ønskes velkommen. 

Tid: Fredag kl 13.00 - 
 søndag kl 12.00 for de som 
 er med på kurset for første 
 gang

Lørdag kl 12.30 – 
søndag kl 12.00 for 
bridgelærere som var med 
i fjor

Bridgelærerutdanningen

Sven-Olai Høyland (til høyre) er leder for bridgelærerutvalget i NBF. Her ser vi han 
sammen med bror Sam Inge Høyland under fjorårets festival.
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Kjell Nupen er kjent for sin helt spesielle blåfarge, og uttrykket Nupen- blått ble på
80- tallet  et kjent begrep. Han bor og jobber i Kristiansand, noe som kommer til
uttrykk i kunsten hvor kyst og hav ofte gjenkjennes. 

Kjell Nupen bestemte seg som 13- åring for å bli maler og allerede som 20- åring var 
han innkjøpt av de mest betydningsfulle museer og offentlige samlinger. Nå er han et 
etablert og kjent navn i norsk kunstliv. Han er født i 1955, kom inn på Kunstakademiet 
allerede i 1972 hvor han raskt markerte seg som en ung og lovende kunstner. Fra 
1970- årene har Nupen hatt svært mange utstillinger i flere land, og bildene hans er 
kjøpt inn av flere museer og private samlere over hele Europa.

Utsikt mot sort sky
Størrelse: 89 x 60 cm

Hovedpremie

www.artgate.no
Telefon 930 29 531

Totalleverandør av premier til NM i Bridge
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www.artgate.no
Telefon 930 29 531

Totalleverandør av premier til NM i Bridge

Marianne Heske er født i 1946 i Ålesund og er en av Norges mest anerkjente 
kunstnere internasjonalt. Hun er blitt kjent for sine spesielle videomalerier, en teknikk 
hun selv har funnet opp. Et fotografisk stillbilde blir hentet ut fra et opptak, for deretter 
å bli overført til lerret, papir eller en lithostein. 

Heske er utdannet ved Bergen Kunsthåndverkskole og Paris, London og Maastricht. 
Siden 1973 har hun hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Henie- Onstad 
Kunstsenter, Bergen Kunstforening og Galleri Wang i Norge. Hun har også hatt
separatutstillinger i Paris, Stockholm, Düsseldorf, Quebec og New York. Marianne 
Heske var Norges representant ved Verdensutstillingen EXPO 2000 i Hannover. Hun 
er innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Norsk Kulturråd og en 
lang rekke offentlige og private samlinger i mange land. 

Mountain of the mind
Størrelse: 42 x 30 cm
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Afacan arbeider med maleri, kulltegninger og grafikk. Han tilhører Norges lille gruppe med såkalte 
klassiske eller realistiske malere, bedre kjent som Nerdrum-skolen. Anatomien, kroppen,
bevegelsene, et tidløst språk og en naturalsistisk tilnærming til motivet er stikkord. Afacan omtales 
som et av de mest spennende navn i moderne norsk kunsthistorie. Ved enkelte utstillinger har det 
vært ventelister for å få kjøpt hans arbeider, malerier ble solgt ut i det de var tørre og han samlet 
seg et stort publikum på 90-tallet. Hans verk finnes allerede i en rekke private samlinger inn- og 
utenlands. 

4 ulike motiv
Størrelse: Ca. 34 x 30 cm

www.artgate.no
Telefon 930 29 531

Totalleverandør av premier til NM i Bridge
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Nikolai Berg, f. 1969, er fremdeles i begynnelsen av sin kunstneriske karriere, men har arbei-
det med grafikk gjennom en årrekke. Arbeidet som litografiassistent og verksmester på Grafisk 
Stentrykk i Oslo har gitt ham et solid fotfeste innen grafisk håndverk. Nikolai Bergs grafiske 
arbeider bærer også preg av tekniske ferdigheter på et høyt nivå. Gjennom finjusterte lys- og 
skyggevirkninger skaper han hele tiden kontraster i bildene sine. Skyggevirkningene oppløser 
gjerne deler av motivene, slik at portrettene får en tvetydighet og kan betraktes som abstrakte 
bilder. Tvetydighet, intensitet og bevegelse går som en rød tråd i Bergs billedspråk. Han har
deltatt på kollektivutstillinger siden 2002, blant annet på Kunstverket Galleri og Stipendutstill-
ingen. Han mottok Rolf Daldorfs Legat i 2005. Våren 2006 stilte han ut i Galleri Briskeby i Oslo, 
og på høsten stilte han ut på Galleri Helleviktangen på Nesodden.

Ettertanke
Størrelse: 21 x 20 cm

Artgate vil være tilstede med egen utstilling under NM i Bridge
www.artgate.no

Telefon 930 29 531
Totalleverandør av premier til NM i Bridge



Elgsafari

Etter en lang dag ved bridgebordet hvor 
du har kjempet med nebb og klør for å 
få med deg alle ess, konger, damer og 
knekter, kan det kanskje friste å møte den 
virkelige kongen i Lillehammer-området 
-- elgen – da er kanskje elgsafari noe for 
deg?

Elgen er et stort og fl ott dyr som må op-
pleves i sitt naturlige element på fjellet. 
Vi tar deg med på fjellet. Vi tar deg med 
på en hyggelig kveldstur i buss inn i fjel-
let og har med kikkerter så vi ser dyrene 
uansett hvor langt borte de er. Elgsafari 
har vi som et fast opplegg på tirsdager 
og fredager. Vi drar innover i fjellet fra 
Nordseter, (15 min. fra Lillehammer) i 
minibuss.

Guiden forteller noen historier og fakta 
om Skogens Konge «Elgen», måten den 
lever på, hvor stor den kan bli og hvor 
man som oftest fi nner den. Det er en 
fordel å ha med seg kikkert og kamera 
samt varme klær. Inklusiv i prisen er en 
enkel piknik med kaffe/te/brus og hjem-
mebakt kake. Varighet ca. 4,5 time.
Påmelding senest kl. 15:00!
 
Hjemmeside: http://www.nordseter.no/
Påmelding: booking@nordseter.no
Telefon: 61 26 40 12

Flokofallet

Om poengene har fosset inn eller ut i 
Håkons hall spiller ingen rolle, Floko-
fallet bør du uansett få med deg når du er 
på Lillehammer.

Spør du lillehamringene hvor Mesnasaga 
ligger vil alle svare riktig. Om du derimot 
spør dem etter Flokofallet vil nok mange 
melde pass. Det er litt underlig da Floko-
fallet kanskje er den fl otteste naturlige 
attraksjonen i hele kommunen. En hør-
er det lenge før en kommer dit, uansett 
hvilken kant man kommer fra ser en det 
ikke før en plutselig er der. Flokofallet er 
Lillehammers høyeste fossefall med 32 
meter fallhøyde.

Norges Olympiske Museum

De senere årene har våre landslag mark-
ert seg med fl otte internasjonale prestas-
joner med blant annet EM-, VM-gull i 
åpen klasse og «OL»-gull under fjorårets 
World Mind Sport Games i Beijing. Det 
er bare noen (få) trappetrinn og en ørliten 

treningstur som skiller spillelokalet vårt 
og OL-museet, hvor man blant annet kan 
se hva andre norske toppidrettsutøvere 
har oppnådd gjennom årenes løp. 

Norges Olympiske Museum er norsk 
idretts nasjonale museum og ligger i 
Håkons Hall på Lillehammer. Museet er 
delt inn i tre avdelinger som formidler 
den olympiske historien fra antikken og 
776 f. Kr, gjennom alle sommer- og vin-
terleker til i dag.

Maihaugen

I gangavstand fra festivalhotellet ligger 
en av Norges aller største turistatraksjoner, 
Maihaugen. Har du ennå ikke tatt deg tid 
til å ta en tur innom, er kanskje sommer-
en 2009 en god anledning? Ta med deg 
barn, barnebarn og resten av familien du 
har tatt med på bridgeferie og dra over 
100 år tilbake i norsk historie.

I sommersesongen er det yrende aktiv-
itet på Maihaugen. Her kan du oppleve 
håndverkere i arbeid, tradisjonelt jord-
bruk, spise tradisjonsmat og se på dyra. 
Hus og tun over hele museet er befolket. 
I Olsengården treffer du en arbeider-
familie som lever som på 1930-tallet, i 
Øygarden drives garden som i 1890-åra. 
Du kan også møte beboere i eneboligene 
fra 1940-, 1950- eller 1980-tallet.

For barn er hele Maihaugen en stor le-
keplass. Dyra våre, Gråtassen, gammeld-
agse konglefjøs og moderne lekeplasser 
venter på besøk. På bilfrie gater og veger 
kan du hoppe paradis og kaste på stikka, 
leke i skogen og mate ender.

Du kan lese mye mer om hva som foregår 
på Maihaugen sommeren 2009 på mu-
seets hjemmesider: www.maihaugen.no/

Hunderfossen Familiepark
Livet er kort, spill bridge! Dette utsagnet 
er kanskje ikke like lett å leve etter med 
både jobb og familie å ta vare på. Under 
Bridgefestivalen er det mulig å kombi-
nere både bridge og familieliv, og net-
topp Hunderfossen Familiepark er nok 
et populært tilbud til noen av våre yngste 
deltakere (bare de yngste?) og familiem-
edlemmer. I år fyller parken 25 år, og det 
arrangeres en rekke jubileumsaktiviteter 
gjennom hele sommeren.

Hunderfossen Familiepark fi nner du 15 
kilometer nord for Lillehammer. Her 
kan hele familien boltre seg i Ivo Capri-
nos Eventyrverden, kose med dyrene på 
bondegården, oppleve vannsprut og 
kiling i mage i vår spennende familie-
rafting eller ta førerkort på en av bil-
banene. Eller hva med en forfriskende 
dukkert?

Badeanlegget har stort basseng og vann-
sklier. Litt nifst - men kjempespennende er 
det i 4D-fi lmen Petra og Kuule Småkryp, 
og i toppen av utsiktstårnet har du utsikt 
over hele eventyrriket! Parken har fl ere 
spisesteder og restauranter - og timene 
går fort, så sett av minst en dag!

I løpet av sommermånedene går det som-
merbuss mellom Lillehammer og Hun-
derfossen. Denne bussen korresponderer 
med tog til og fra Lillehammer.
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Mer enn bridge på Lillehammer!
Klarer du å rive deg løs fra bridgen noen timer, en sesjon eller til og med en hel dag 
er det masse spennende å oppleve både i og omkring Lillehammer. Du og familien kan 
oppleve kunst, kultur, friluftsliv og andre aktiviteter i lange baner. Vi har samlet noen 
tips for deg og familien, og det fi ns mye mer på www.lillehammer.com!
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Du kan lese mye mer om parken på parkens hjemme-
side: http://www.hunderfossen.no/

Lilleputthammer
For de av oss som har drevet aktivt rekruteringsarbeid 
-- viktig oppgave -- de siste årene, er kanskje Lilleput-
thammer et vel så godt alternativ for en opplevelsesrik 
dag som Hunderfossen Familiepark. Parken er tilrette-
lagt for de aller yngste, fra 0 til 8 år.

Lilleputthammer er en opplevelsespark for barn og vok-
sne, hvor de fl este aktivitetene er tilpasset barn i alderen 
0-8 år. Her fi nner du miniatyrmodell av Storgata i Lille-
hammer anno 1930- tallet, bygd  i målestokk 1:4. Blant 
de sjarmerende små trehusene fi nnes ulike aktiviteter 
for barn som tog, el-biler, pariserhjul, mini berg-og 
dalbane, Ola’s froskehopp, ”bumpe” båter, hoppepute, 
trampoliner, klatretårn, hinderløype og ulike lekeappa-
rater.

Inne i husene kan barna tegne, male, bygge eller gå på 
kino.  I Barnas Bokby er det høytlesning blant spen-
nende bøker, og på scenen på “Lilletorget” er det teater-
forestillinger fl ere ganger daglig.

Nye atraksjoner
Til sommeren kan de minste barna kjøre i bestefars 
biler rundt på skinner sammen med bestefar, bestemor, 
mamma eller pappa. Bilene sklir godt inn i gatemiljøet i 
Lilleputthammer anno 1930-tallet.

Nytt av året er også et nytt større pariserhjul i Lilleput-
thammer. Se Lilleputthammer fra lufta! Her sitter du i 
vogner som tar deg rundt og rundt, og gir deg god over-
sikt over parken fra fugleperspektiv!

Les mye mer om Lilleputthammer på byens hjemme-
sider: http://www.lilleputthammer.no/

 

   

Mølla Hotell ligger midt i Lillehammer
sentrum og ca 15 minutters gange fra
Håkonshall.
Vår restaurant Egon ligger i kvernhuset
fra 1863. Nå også med uterestaurant.
Nyt utsikten i Toppen Bar, byens høyes-
te vannpost…  

Mølla Hotell 
Elvegt. 12 – 2609 Lillehammer 
Post@mollahotell.no www.mollahotell.no
Telefon 61 05 70 80 Telefax 61 05 70 81

Vi ønsker alle bridge spillere velkommen 

Med kornaks på puta 

og halmstrå i senga 

ønsker vi dere 

velkommen til Mølla 

til charmhotellet på Lillehammer

Vi har 58 kornkammer
utstyrt med møbler fra
Hødnebø, flatskjerm og
gratis trådløst nettverk. 

Bo sentralt i byen under årets festival! 

Vi har følgende festival priser inkludert frokostbuffet: 
Enkeltrom kr. 695,- 
Dobbeltrom kr. 840,- 
Tresengsrom kr. 990,-
Leilighet 4-6 senger kr. 1 650,- 

Bo minimum 4 døgn og få - 15% 

Bestill i dag:
telefon 61 26 00 24 eller mail post@stasjonen.no 

Mer info se: www.815mjosa.no/lillehammer

Alle rom har dusj/wc, kabel tv,

trådløs internett tilgang 

og tilgang til eget gjestekjøkken. 

Informasjonen er hentet fra

Lillehammer.com.

Gå inn på nettsiden

for å lese mer om hva

Lillehammer har å by på.
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Det er med glede jeg kan ønske dere velkommen til vårt 
hotell og Lillehammer for femte gang. Vi ser frem til 
at byen og sengene våre fylles med bridgespillere. Vi 
på Radisson SAS Lillehammer Hotel skal gjøre så godt 
vi kan for at dere skal trives hos oss. I samarbeid med 
NBF har vi lagt oss i selen for at dere skal bli enda mer 
fornøyd med vårt tilbud. I disse dager legger vi siste 
hånd på det nye trådløse nettet på hele hotellet. Det vil si 
at du som gjest hos oss kan logge deg på gratis ved å reg-
istrere ditt mobilnummer og dermed få tilsendt passord. 

På kveldene skal vi i år ha en egen meny med de rettene 
vi av erfaring har sett at dere ønsker, på den menyen 
fi nner dere også drikke til gunstig pris. I år vil vi åpne 
Lobby Bar i tillegg til Long Horn (den med motorsykke-
len) i de periodene det er størst pågang slik at du skal 
slippe å stå i kø. I Long Horn vil vår pianist underholde 
hver kveld. 

I år har vi engasjert en aktivitetsleder som kan ta seg av 
barna fra fem år og oppover. I tillegg jobber vi for å eta

blere kontakt med barnevakter som foreldrene kan inngå 
avtaler om barnepass med. 

Jeg håper dere får et godt opphold hos oss og nok en 
gang vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen til 
Lillehammer!

Med vennlig hilsen
Jørgen Holst
Hotelldirektør  

Kjære gjester
Lillehammer Hotell



Turnering Oppstart 
 

Slutt Pris per
lag/par Nærmer info

 Dag Dato Tid  Dag Dato Tid   

Norsk mesterskap, mix par søndag 02.08 13.00  mandag 03.08 14.30 1,100 90 spill

Norsk mesterskap, junior par søndag 02.08 13.00  mandag 03.08 14.30 600 90 spill

Norsk mesterskap, monrad par mandag 03.08 15.30  tirsdag 04.08 19.45 1,200 96 spill

Norsk mesterskap, mix lag mandag 03.08 15.30  tirsdag 04.08 19.30 2,000 84 spill

Norsk mesterskap, Parfi nalen onsdag 05.08 10.30  fredag 07.08 18.15 4,000 170 spill

Norsk mesterskap, damer par onsdag 05.08 10.30  torsdag 06.08 14.30 1,100 90 spill

Norsk mesterskap, senior par onsdag 05.08 10.30  torsdag 06.08 14.30 1,100 90 spill

Patton, lagturnering onsdag 05.08 10.30  torsdag 06.08 14.30 1,800 84 spill

Norsk mesterskap, senior lag torsdag 06.08 15.30  fredag 07.08 19.30 2,000 20 lag + for mesterskapsstatus

Norsk mesterskap, damer lag torsdag 06.08 15.30  fredag 07.08 19.30 2,000 20 lag + for mesterskapsstatus

Imp’s across the fi eld torsdag 06.08 15.30  fredag 07.08 19.30 900 90 spill

Norsk mesterskap, monrad lag lørdag 08.08 10.30  søndag 09.08 15.30 2,200 98 spill

Åpningsturnering lørdag 01.08 20.00  lørdag 01.08 23.00 300 21 spill, Radisson SAS

Sideturnering, par søndag 02.08 13.00  søndag 02.08 17.00 300 30 spill

Sideturnering, par søndag 02.08 18.00  søndag 02.08 22.00 300 30 spill

Sideturnering, par  . 10.30   . 14.30 300 3-9 august, 30 spill

Sideturnering, par  . 15.30   . 19.30 300 3-8 august, 30 spill

Kveldsturnering, par  . 20.30   . . 150 3-8 august, 15 spill

Oppstart morgen: 10.30 - 14.30 (Håkons Hall)
Oppstart ettermiddag: 15.30 - 19.30 (Håkons Hall. Bortsett fra monrad lag lørdag 08.08, da spilles det til 20:30)
Oppstart kveldsturnering: 21.30 - 23.30 (På Festivalhotellet)

Sjekk ut www.bridgefestival.no for nærmere info under festivalen
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Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier

Velg mellom kjente merkevarer til 
faste, lave priser eller First Price til 
enda lavere faste priser1
Finner du frukt og grønnsaker du 
ikke er fornøyd med får du dobbelt 
pris tilbake.2
Finner du en vare som går ut på
dato i dag eller i morgen gir vi deg 
varen gratis.*
*Gjelder ikke dagsferske brød- og bakervarer samt produkter med 3 dagers holdbarhet eller kortere.

3
kort

4 Du får hver 4. Libero bleie pakke du 
handler uten å betale for den.

teretere.

FIRST HOTEL BREISETH I JERNBANEGATEN. 
Vi ligger rett innenfor innfartsåren til Lillehammer sentrum, vis a vis 

jernbanestasjonen, og likevel midt i sentrum. Vi vil ta godt vare på deg 

og gi deg en god frokost før dagens spill.

DU ER HJERTELIG VELKOMMEN!
Ring oss på 612 47 777, eller  mail breiseth@firsthotels.no.

99
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Tlf: 61 05 00 80 Fax: 61 05 00 99

Ta med din makker  
på Rica Victoria Hotel
Rica Victoria Hotel i Lillehammer tilbyr egne priser på 
overnatting og middag for alle bridgespillende gjester i 
perioden 3. - 10. august 2009. 

Priser fra kr 578,- per person i dobbeltrom og fra  
kr 900,- for enkeltrom. I tillegg får alle bridgespillende 
gjester 10 % avslag på hotell restaurantens a la carte 
meny. 

Les mer om Rica Victoria Hotel, Lillehammer  
på www.rica.no. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til  
Rica Victoria Hotel, Lillehammer! 

Storgata 84 B, Lillehammer  •  Tlf. 61 25 00 49  • E-post: rica.victoria.hotel.lillehammer@rica.no  

Fra kr 578,- 
per person i dobbeltrom 

I perioden 3. - 10. august 2009

www.lillehammersentrum.no

Shopping •Miljø •Opplevelser
Spennende shopping-muligheter, mange trivelige 
spisesteder, flere gallerier og et flott kunstmuseum.

ÅPENT I SENTRUM
Mandag - Fredag 9-17
Torsdag 9-19
Lørdag 10-16

Hovedsamarbeidspartner:
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FESTIVALHOTELLET

Bo der det skjer! Nyt hotellets mange 

fasiliteter som oppvarmet svømmebasseng 

både inne og ute, boblebad, sauna, trimrom 

og minigolf.  Velkommen til Bridgefestivalen!

For reservasjon, ring tlf 61 28 60 00 
eller besøk våre nettsider www.lillehammerhotel.no

GOD MAT

Hotellets a la carte 
restaurant Salt & Pepper 
byr på nydelig mat og 
utsøkte viner.  For bord-
bestilling ring hovmester 
på telefon 61 28 60 26.

BESTILL SOMMERPAKKER MED BILLETTER TIL HUNDERFOSSEN NÅ! KUN 15 MIN. MED BIL.

. Utebasseng
33 x 13 m, oppvarmet 250

lekebasseng 

. Stupetårn
1, 3 og 5 m 

. Sklier
Kamikaze, familie-
og barnesklie

. Avkobling
Grøntområde, Solsenger

. Ute- og inneservering

. Innebading
25x11 m, svømmebasseng,
klatrevegg, 43 m vannsklie,
lekebasseng, varmebasseng

tlf. 61 05 70 60

www.jorekstad.no

Velkommen
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Fritidsbadet ligger på Jørstadmoen, 6 km fra Hunderfossen.

Hoppe, dykke, klatre,
plaske, trimme, trene, 
leke, skli, ta bastue - 
eller rett og slett slappe av.

GØY
å bade

ÅPNINGSTIDER
i perioden 2/6-20/8
Mand. - fred. 11-20
Lørdag 11-21
Søndag 10-18
i perioden 21/8-1/6
Mand. - fred. 13-21
Lørd./sønd. 10-18

Ta stolheisen opp på 
toppen. Simulator og 
souvenirbutikk på sletta!

Hjulbob hele sommeren!

Lysgårdsbakkene 
Hoppanlegg

Lillehammer Olympiske 
Bob- og Akebane

Sommermorro i 

Olympiaparken 

for hele familien!
Sommermorro i 

Olympiaparken 

for hele familien!

Lillehammer Olympiapark AS
Tel: +47 61 05 42 00

www.olympiaparken.no

Bungee trampoline på 
sletta i hoppbakken. 

Bungee 
trampoline

NYHET!


