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Allan Livgård       1. August 2009              Lillehammer 

 

 
 

Denne publikasjonen viser noen av aktivitetene som har foregått på NBFs 
juniorleir 2009. Over 20 bridgeinteresserte ungdommer har vært samlet, og mer 
eller mindre spilt bridge fra morgen til kveld. 
 
Av turneringsformer vi har vært igjennom, kan nevnes hinderbridge, lynbridge, 
lagturneringer, imps across the field og vanlige parturneringer. Og som oftest har 
vi spilt minst 80 spill per dag, og da er det snakk om de offisielle turneringene. 
Alle deltakerene har økt dette antallet kraftig med ekstraspill utover natten. 
 
Det var en klok voksen person på leiren som sa noen ord man kan ta til seg: ”Alle 
bridgespillere har noe å lære av juniorene. Ingen andre steder ser man en slik god 
stemning når det spilles bridge, alle er venner med alle, og alle konkurrerer på sitt 
nivå.” Dette er ord å ta med seg, og noe man kan fortelle sine ikke-spillende 
bridgevenner når man prøver å få dem med på neste års leir.  
 
For jeg regner med at alle kommer tilbake neste år? 
 
Takk for meg, det har vært veldig hyggelig å være sammen med dere i år, og det er 
ingen tvil om at dere kommer til å bli gode bridgespillere alle sammen! 
 
Allan 
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Resultater velkomstsingel: 
Spilt mandag kveld og tirsdag formiddag – 69 spill 
 

1. Vegard Gjelstad    72 
2. Kristian Stangeland    66  
3. Elias Lofnes Græger    51 
4. Helge Bremnes     39 
5. Olav Lillebuen     31 
6. André Hagen     27 
7. Håkon Brandsnes    26 
8. Morten Rolfsen     25 
9. Christian Bakke     21 
10. Mats Eide     21 
11. Ådne Muri Stangeland    16 
12. Joakim Sæther       6 
13. Andreas Jansen       6 
14. Andreas Ervik      -7 
15. Alexander Holmen   -12 
16. Hilde Aleksandersen   -17 
17. Thomas Bremnes   -18 
18. Mirjam Solberg    -21 
19. Thomas Aleksandersen   -22 
20. Inge Einar Sandvik   -30 
21. Ludvig Kristoffersen   -37 
22. Heine Bø Marthinsen   -57 
23. Torje Rolfsen    -93 
24. Anders Bremnes   -93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Resultat IMPs across the field 
Spilt tirsdag kveld – 44 spill 
 

1. Elias Lofnes Græger – Håkon Brandsnes     547 

2. Morten Rolfsen – Vegard Gjelstad      246 

3. Olav Lillebuen – Joakim Sæther      240 

4. Thomas Aleksandersen – Thomas Bremnes       33 

5. Kristian Stangeland – Mirjam Solberg       17 

6. Helge Bremnes – Anders Bremnes           -8 

7. Hilde Aleksandersen – Andreas Jansen     -51 

8. Andreas Ervik – Christian Bakke      -63 

9. Alexander Holmen – André Hagen    -140 

10. Heine Bø Marthinsen – Inge Einar Sandvik   -220 

11. Ludvig Kristoffersen – Ådne Muri Stangeland  -289 

12. Torje Rolfsen – Mats Eide     -302 

 

 

Resultat hovedturnering sesjon 1 

Spilt onsdag morgen – 48 spill 

 

1. Elias Lofnes Græger – Håkon Brandsnes     55 

2. Mats Eide – Vemund Vikjord      33 

3. Heine Bø Marthinsen – Vegard Gjelstad     19 

4. André Hagen – Kristian Stangeland      15 

5. Andreas Ervik – Inge Einar Sandvik      13 

6. Anders Bremnes – Helge Bremnes        8 

7. Christian Bakke – Mirjam Solberg        3 

8. Alexander Holmen – Andreas Jansen       2 

9. Hilde Aleksandersen – Thomas B Aleksandersen  -19 

10. Morten Rolfsen – Torje Rolfsen    -23 

11. Joakim Sæther – Thomas Bremnes    -40 

12. Ludvig Kristoffersen – Ådne Muri Stangeland  -66 
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Resultat hovedturnering sesjon 2 

Spilt fredag morgen – 40 spill 

 

1. André Hagen – Kristian Stangeland       67 

2. Mats Eide – Vemund Vikjord       61 

3. Christian Bakke – Mirjam Solberg       31 

4. Andreas Ervik – Inge Einar Sandvik         6 

5. Hilde Aleksandersen – Thomas B Aleksandersen       5 

6. Elias Lofnes Græger – Håkon Brandsnes      -1 

7. Alexander Holmen – Andreas Jansen      -2 

8. Ludvig Kristoffersen – Ådne Muri Stangeland   -10 

9. Heine Bø Marthinsen – Vegard Gjelstad    -14 

10. Morten Rolfsen – Torje Rolfsen     -32 

11. Anders Bremnes – Helge Bremnes     -54 

12. Joakim Sæther – Thomas Bremnes     -57 

 

Resultat hovedturnering totalt 

Totalt 88 spill 

 

1. Mats Eide – Vemund Vikjord       94 

2. André Hagen – Kristian Stangeland       82 

3. Elias Lofnes Græger – Håkon Brandsnes      54 

4. Christian Bakke – Mirjam Solberg       34 

5. Andreas Ervik – Inge Einar Sandvik       19 

6. Heine Bø Marthinsen – Vegard Gjelstad        5 

7. Alexander Holmen – Andreas Jansen        0 

8. Hilde Aleksandersen – Thomas B Aleksandersen   -14 

9. Anders Bremnes – Helge Bremnes     -46 

10. Morten Rolfsen – Torje Rolfsen     -55 

11. Ludvig Kristoffersen – Ådne Muri Stangeland   -76 

12. Joakim Sæther – Thomas Bremnes     -97 
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Resultat lagturnering 1 

Spilt torsdag morgen – 40 spill 

 

1. Tre venner og Gjelstad       98 

André Hagen, Kristian Stangeland, Vegard Gjelstad, Joakim Sæther 

2. Daue saue med raue aue       95 

Mats Eide, Ådne Stangeland, Christian Bakke, Anders Bremnes 

3. Elias og Grandhaiene        76 

Elias L. Græger, Vemund Vikjord, Ludvig Kristoffersen, Maria Kristiansen 

4. Flaskepant         74 

Andreas Jansen, Mirjam Solberg, Heine Bø Marthinsen, Thomas Aleksandersen 

5. Rautarramåddji        63 

Morten Rolfsen, Håkon Brandsnes, Thomas Bremnes, Inge Einar Sandvik 

6. 7NT          44 

Alexander Holmen, Andreas Ervik, Torje Rolfsen, Hilde Aleksandersen 

 

De fem beste parene på butleren: 

1. Kristian Stangeland – Vegard Gjelstad  1,88 

2. Andreas Jansen – Thomas Aleksandersen  1,30 

3. Ådne Stangeland – Christian Bakke   1,00 

4. Mats Eide – Anders Bremnes    0,93 

5. André Hagen – Joakim Sæther   0,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seierherrene – f.v: Andre, Kristian, Vegard og Joakim 
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Resultat Hinderturnering 

Spilt torsdag kveld – 22 spill 

 

1. Ludvig Kristoffersen – Lars Eide     27 

2. Thomas Aleksandersen – Elias Græger    23 

3. Inge Einar Sandvik – Andreas Jansen    17 

4. Joakim Sæther – Vegard Gjelstad     10 

5. André Hagen – Hilde Aleksandersen      1 

6. Håkon Brandsnes – Mirjam Solberg      -2 

7. Kristian Stangeland – Ådne Stangeland     -3 

8. Mats Eide – Christian Bakke       -4 

9. Maria Kristiansen – Vemund Vikjord     -9 

10. Anders Bremnes – Andreas Ervik      -9 

11. Thomas Bremnes – Torje Rolfsen    -14 

12. Alexander Holmen – Heine Bø Marthinsen   -37 

 

 

Resultat lynbridge 

Spilt onsdag kveld – 44 spill 

 

1. Thomas Bremnes – Mats Eide      35,50 

2. Andreas Ervik – Christian Bakke     31,25 

3. Alexander Holmen – Vegard Gjelstad    27,50 

4. Ludvig Kristoffersen – Elias Græger     17,50 

5. Håkon Brandsnes – Hilde Aleksandersen    12,20 

6. Andreas Jansen – Kristian Stangeland      2,25 

7. Vemund Vikjord – Joakim Sæther    -11,25 

8. Heine Bø Marthinsen – André Hagen   -24,80 

9. Inge Einar Sandvik – Mirjam Solberg   -27,25 

10. Ådne Stangeland – Thomas Aleksandersen   -64,50 
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Presentasjon av alle deltakerene: 
 

 Ådne Muri Stangeland  
- 14 år gammel 
- BBO: Ikke for øyeblikket 
- Epost: Aadnestangeland@msn.com 
- Fra leiren husker Ådne best bridgen og 

 bobturen fra i fjor. 
 
 
 
 
 

 André Hagen 
- 16 år gammel 
- BBO: Andrehag 
- Epost: Andrexhagen@yahoo.no 
- André synes at det faktisk har vært artig å  

spille kort på leiren. 
 
 
 
 

 Christian Bakke 
- 13 år gammel 
- BBO: CHRIEN 
- Epost: Bakkeas@hotmail.com 
- Det Christian aller mest vil huske fra leiren,  

er all Mafia-spilling til langt på natt. 
 
 
 

 Håkon Brandsnes 
- 13 år gammel 
- BBO: Haakon1995 
- Epost: Hakon2011@osloskolen.no 
- Håkon husker aller best det kalde vannet i  

”dammen vår”. 
 
 
 
 

mailto:Aadnestangeland@msn.com
mailto:Andrexhagen@yahoo.no
mailto:Bakkeas@hotmail.com
mailto:Hakon2011@osloskolen.no


  - 8 -    

 
 
 

 Hilde Aleksandersen 
- 22 år gammel 
- BBO: Nimi (kanskje 87 bak) 
- Epost: Nimi_87@hotmail.com 
- Klubb: BK Sekvens 
- Hilde husker: Heines røyk ble gjemt  

under bordet, og han ble lurt til å tro at  
den lå inne totempælen vi har i  
spillelokalet. I ren panikk prøvde han først å komme høyt nok til å 
få tak i røyken. Når han ikke kom høyt nok opp, økte panikken og 
han prøvde å rive ned hele totempælen. Da de avslørte at den ikke 
var der, ble han rimelig sur og måtte i tillegg leke ”tampen brenner” 
til han fant den. Til slutt klarte han å le like godt av episoden som 
alle andre gjorde. 
 
 

 Elias Lofnes Græger 
- 18 år gammel 
- BBO: Molde FK 
- Epost: elg_91_06@hotmail.com 
- Elias husker: Lasse Båtstad hadde lagt 

 Moldeskjerfet mitt på senga til Helge  
Bremnes (faren til Thomas og Anders).  
Helge er innbitt Brann-supporter og dette 
førte til at han kom rasende ut fra soverommet og ville kverke Elias 
med Moldeskjerfet. Men når han fikk høre at det var Lasse som 
hadde lagt det der gikk han på Lasse i stedet. Er dette grunnen til at 
Lasse ikke var med på leiren i år, mon tro? :p 
 

 Thomas Bandur Aleksandersen 
- Ville ikke oppgi alder 
- BBO: Bandis 
- Epost: thomasbaleksandersen@hotmail.com 
- Klubb: BK Sekvens 
- Thomas husker: I bordet lå sp Kx og ru 87, 
-  mens på hånda hadde han sp xxx og hj kn. 
-  Hjerter var trumf, og Thomas ville gjerne 
-  ha siste stikk på ruter 7. Dette løste han 
-  gjennom spille liten spar til stjeling med 
-  hj kn, helt ubevisst at dette var en revoke, deretter fulgte en spar til 

spar konge, og de to siste ruterene stod. 2 stikk forsvant i revoken, 
men Thomas fikk de 10 stikkene han trengte og siste stikk på ruter 7! 
 

mailto:Nimi_87@hotmail.com
mailto:elg_91_06@hotmail.com
mailto:thomasbaleksandersen@hotmail.com
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 Joakim Sæther 
- 12 år gammel 
- BBO: JoakimSS 
- Epost: Joakim97@msn.com 
- Joakim kommer spesielt til å huske alle  

de nye variantene av bridge han har lært. 
 
 
 

 Maria Næss Kristiansen 
- 18 år gammel 
- BBO: mariabridge 
- Epost: marianaess_@hotmail.com 
- Maria husker best at hun kom på pallen   

i sine to første turneringer noensinne! 
 

 Vemund Vikjord 
- 18 år gammel 
- BBO: Britch 
- Epost: v.vikjord@live.no 
- Vemund husker spesielt at han fikk 

 spille med kjæresten sin (Maria) –  
og i tillegg vinne! Videre var det spesielt  
at han fikk hjem 4ru x i hinderbridgen  
med 14 hp totalt. 
 
 
 
 

 Inge Einar Sandvik 
- 18 år gammel 
- BBO: NinjaInge 
- Epost: Inge_90_@hotmail.com 
- Inge husker aller best en uttalelse fra  

lynbridgen hvor Vegard roper ut i salen  
10 minutter ut i en runde:  
”Ferdig med det første spillet da, Heine?” 
 
 
 
 
 
 

mailto:Joakim97@msn.com
mailto:marianaess_@hotmail.com
mailto:v.vikjord@live.no
mailto:Inge_90_@hotmail.com
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 Mats Eide 
- 19 år gammel 
- BBO: Maseie 
- Epost: maseie@hotmail.com 
- Mats husker best to spill fra den første  

imp-turneringen. På spill 1 åpnet makkeren 
 hans i 1NT med singel spar, og Mats med  
18 hp og 5 korts spar hoppet til 6 sp.  
Den stod! I neste spill åpnet makkeren til  
Mats i 1kl og svarte 2 sp på Mats 1sp-svar.  
Mats gikk veien om Blackwood og plasserte kontrakten i 6 sp. Enda 
engang dukket bordet opp med singelton trumf, men det var ingen 
hindring, det ble 12 stikk denne gangen også!!! 
 

 Kristian Stangeland 
- 19 år gammel 
- BBO: Kriss1990 
- Epost: kristian__1990@hotmail.com 
- Husker best meldingsforløpet: 

 1kl – (1ru) – 6sp fra lynbridgen,  
og kontrakten stod akkurat!  
 
 
 

 Ludvig Kristoffersen 
- 16 år gammel 
- BBO: Holtpudd 
- Epost: puddingen1992@hotmail.com 
- Ludvig kommer til å huske alle de trivelige  

folka, alle de morsomme stundene og alt  
det nye jeg har lært innen bridge. Jeg synes 
mange har vært tålmodige, og flinke og  
ivrige til å lære bort ting innen bridge som  
er nyttige for dem som skal utvikle seg videre. 

 

 Torje Rolfsen 
- 11 år gammel 
- BBO: rolfsen 
- Epost: torje@rolfsen.org 
- Torje synes det beste med leiren er at han  

har lært seg å spille bridge. 
 
 

mailto:maseie@hotmail.com
mailto:kristian__1990@hotmail.com
mailto:puddingen1992@hotmail.com
mailto:torje@rolfsen.org
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 Andreas H. Jansen 
- 19 år gammel 
- BBO: andymanvif 
- Epost: Mortenrolland@hotmail.com 
- Andreas vil spesielt huske de mange hyggelige 

 menneskene og det gode miljøet. 
 
 

 Anders Bremnes 
- 9 år gammel 
- BBO: ZENEZ111 
- Epost: anders.bremnes@hotmail.com 
- Anders vil huske all spillingen og at han har  

møtt mange nye venner. 
 
 
 
 

 Alexander Holmen Ringen 
- 17 år gammel 
- BBO: Rasr 
- Epost: monnir_monnir@hotmail.com 
- Husker best alle de nye folkene han har møtt. 

 
 
 
 

 Heine Bø Marthinsen 
- 18 år gammel 
- BBO: kostbar 
- Epost: rosin_rompe@msn.com 
- Heine husker best at han er Mafiamester,  

fotballen og at han er kjent for å være treig p.g.a. 
spillefører/motspiller bruker lang tid p.g.a. godt 
motspill/spilleføring. (Flere enn jeg som ikke 
 skjønte den? :p) 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Mortenrolland@hotmail.com
mailto:anders.bremnes@hotmail.com
mailto:monnir_monnir@hotmail.com
mailto:rosin_rompe@msn.com
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 Mirjam Solberg 
- 23 år gammel 
- BBO: MirII 
- Epost: mirjamsolberg@hotmail.com 
- Mirjam husker best at det i løpet av leiren har  

blitt mange spill, både gode og dårlige. Men det  
mest utrolige er nok at hun to ganger har passet 
 makkers 2 kløver-åpning. Det håper hun at hun  
aldri vil gjøre igjen. 

 

 Vegard Gjelstad 
- 20 år gammel 
- BBO: veggjel 
- Epost: vegard_g@hotmail.com 
- Vegard prøver seg på en liten kontaktannonse  

som lyder slik: ”Er en kjekk, utadvent og blid  
gutt og utrolig nok singel”.  
(Red.komm: Kan man ønske noe mer?) 

 
 

 Andreas Ervik 
- Alder ukjent 
- BBO: Pittii 
- Epost: andreaservik@hotmail.com 
- Andreas vil spesielt huske lagturneringa han 

vant i par med Elias med Maria og Vemund  
på samme lag, og at han vant butleren med  
over 40 imp ned til neste par. 
 

 

 Thomas Bremnes 
- 13 år gammel 
- BBO: Thomas0506  
- Epost: thosimabre@hotmail.com 
- Thomas synes hele leiren har vært artig! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mirjamsolberg@hotmail.com
mailto:vegard_g@hotmail.com
mailto:andreaservik@hotmail.com
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Regler for hinderturneringen: 
1. Nord må åpne med 4 kløver. 
2. Makkeren til den som vinner hvert stikk, må spille ut til det neste. 
3. Alle 2-ere er jokere og kan brukes når man vil. Joker stikker joker. 
4. Ingen får støtte makkers farge eller NT-mld. 
5. Utspillet må skje i utspillerens korteste farge. 
6. Det er ikke lov til å fortsette med den fargen som vinner hvert stikk, så lenge 

det er mulig. 
7. Det er kun lov til å melde spar. Pass, dobler og redobler er lov. 
8. Alle stikk som vinnes overføres til motparten. 
9. Alle utgangskontrakter spilles doblet. Alle delkontrakter spilles redoblet. 
10. Blindemann spiller ut til samtlige stikk etter å ha lagt ned kortene på bordet. 
11. Fortsettelse må skje i fargen som vinner hvert stikk, hvis mulig. 
12. Ingen får lov til å melde mer enn 1 gang. Pass er melding. 
13. Kun 1 melding er tillatt på hvert meldetrinn. Pass, dobler og redobler er lov. 
14. De to siste stikkene, stikk 12 og 13, overføres til motparten. 
15. Spillefører kan forlange hvilken farge motparten skal spille hver gang 

motparten vinner et stikk. Gjelder også utspillet til 1. stikk. 
16. Vest åpner med 3 spar. 
17. Alle kort som spilles må stikkes hvis mulig. 
18. Utspilleren må spille ut sitt høyeste kort. Fargerangering dersom like høye 

kort. 
19. Spar skal spilles ut i NT-kontrakt. Kløver spilles ut i fargekontrakt. 
20. Den som får utspillet spiller ut til samtlige stikk. 
21. Blindemanns kort skal stokkes og legges i en bunke med billedsiden ned. 

Spillefører trekker hvilket kort som skal spilles.  
22. Trumf skal spilles ut mot fargekontrakt. Ruter spilles ut mot NT. 
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Lær deg skvis med André Hagen! 
 
Her følger to spill av herr Hagen hvor han viser god oversikt og tar godt vare på 
mulighetene som blir forært av makker. 
Første skvis: 
 xxx 
 Q9xxx 
 Kx 
 KJx 
xx  KT9x 
KJTx  x 
AJxx  Qxxx 
Txxx  Q98x 
 AQJx 
 A8x 
 xxx 
 Axx 
 
Hagen i Syd var blitt pålagt av makker å spille 4 hj etter et noe snodig 
meldingsforløp hvor makker hoppet til 4 hj etter overføring. Vest spilte ut en liten 
spar til kongen og esset. Hjerter ess og liten hjerter som André dukket. Øst saket en 
ruter. Mer spar til damen og ny trumf. Vest suste opp på kongen, og etter en lang 
tenkepause spilte han en ny hjerter. Nå begynte Øst å føle presset. Han saket enda en 
ruter og en kløver. Hagen spilte en kløver til esset og ruter mot kongen. Vest stakk 
opp og spilte en kløver. Hagen er ingen Hagen-isse, så han gikk opp på kongen, tok 
for sin andré minorkonge og skviset øst med den siste hjerteren. Enten må han gi 
stikk for kløver dame eller den lille sparen. En flott spilleføring. 
 
 André skvis: 
 
 KJxxx 
 xx 
 xx 
 Jxxx 
D98  A7xx 
Kxx  Ax 
KTx  QJxxx 
ATxx  Kx 
 T 
 QJT98x 
 Axx 
 Q9x 
 
Her spiller Haagen-daz 3NT i vest med spar ut fra Vemund Vikjord, et dårlig utspill 
som ga stikk for damen og tempo. Ruter ti ble stukket. Syd vred en høy hjerter som  
Hagen stakk med kongen. Så ble en ”lur” spar 8 spilt. Vemund Vikjord, i helt andre 
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tanker, la en liten og nå skulle det ikke bli flere stikk på Nord-Syd. Fire ganger ruter, 
hvor vest beholder begge hjerterene, trusselkortet mot syd, gir denne sluttposisjonen: 
 
 KJ 
 - 
 - 
 Jxx 
-  A7 
xx  A 
-  - 
ATx  Kx 
 - 
 JT 
 - 
 Q9x 
 
På hjerter ess må nord kaste en kløver, og på spar ess må syd kaste en kløver. 
Dermed er kløver ti god. Vemund Vikjord var ikke enig, reiste seg i affekt og gikk på 
Kiwi, men på grunn av hans suboptimale motspill ble dette en enkel tosidig skvis for 
hele tolv stikk. Bra av André Hagen men barnebridge av Vemund Vikjord. 
 
 
Hvorfor kan ikke jeg eie når Mats Eide? 
  

A42 
  KQ3 
  AJ8 

AK96 
K97653   T8 
74    AJT9 
KT5    Q42 
J7    T842 
  QJ 
  8652 
  9763 
  Q53 
  
Meldingene gikk som følger: 
2 nt – pass – 3 kløver – pass – 3 nt – pass rundt 
 
Utspillet var en ”lur” hjerter 9 til kongen. Spillefører spilte liten spar til damen og 
kongen, og spar-returen ble stukket i bordet. Deretter ruter til dobbeltfinessen med 8, 
og øst stakk med kongen og spilte mer ruter.  Etter tredje ruterrunde tok spillefører 
for spar ess hvorpå øst kastet en hjerter, før han spilte kløver til bordets dame. Derfra 
ruter ni med hjerteravkast på hånden, og venstre motspiller er nådeløst skvist! Hvis 
han kaster seg ned til singel hjerter blir han innspilt på esset og må spille kløver i 
gapet. Hvis han kaster kløver, kan spillefører hente 4 kløverstikk. En elegant 
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innspillskvis ... i teorien! I virkelighetens verden glemte spillefører å cashe spar ess, 
og den fine spilleføringen for 10 stikk ble en middelmådig for 9. 
 
 
 
Sjefens avsluttende ord: 
 
Den 12. leiren i rekkefølge i min regi går mot slutten. Årets leir har vært veldig 
vellykket til tross for at været ikke har vært noe å rope hurra for. Med 23 deltakere 
i alderspennet 9-23 år var det spennende å se hvordan gruppen ville fungere 
sammen. Jeg er veldg imponert over samholdet og oppførselen ungdommene i 
mellom. Store å små koste seg sammen som en storfamilie og da er det en fryd å få 
regisssere det hele. Disse ungdommene må Bridge-Norge ta godt vare på ! 
I løpet av en slik uke blir det mange magiske øyeblikk. For egen del vil jeg 
fremheve dagerns kanoopplevelse der brødrene Kloms, Fjoms og Groms Dal 
(Mats, Elias og André) kun fikk oppleve en halv eskimorulle og et fuktig møte 
med det kalde fjellvannet i full påkledning. Latterdøra sto på vidt gap når den 
verste forskrekkelsen hadde lagt seg. Vi andre fikk en koselig tur innover 
Mesnaelva og naturområdet der oppe på høyden over Lillehammer. 
Allan Livgård har i år som i fjor vært teknisk sjef og turneringsansvarlig, og 
minifestivalen har derfor fungert knikefritt. En stor takk til Per Norland som har 
bidratt med utstyr slik at vi har kunnet være prøvekaniner for bridgefestivalen.  
Olav Lillebuen har vært min faste medhjelper i alle år, og er til uvurderlig hjelp 
for å skape en velfungerende leir. I tillegg har Helge Bremnes, far til Thomas og 
Anders, samt Morten Rolfsen, far til Torje, bidratt til at leiren har vært en sann 
fornøyelse å lede. Jeg har lenge vurdert om det er på tide å overlate roret til andre, 
men akkurat nå kjenner jeg kun positiv energi i forhold til å holde på videre. La 
meg ta ett år av gangen. Vi ses igjen neste år og håper også å se mange nye 
bridgeungdommer.  
 
 
 
 

Lars 


