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Norsk Bridgefestival 2010
Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

Festivalen tjuvstarter med Juniorleir og «Nybegynnerfestival» uka før Bridgefestivalen.

Selve festivalen åpnes med «Velkomstturnering» fredag kveld klokken 20:00 på festivalhotellet, 
Radisson Blu Lillehammer Hotell.

Velkomstbulletin 2010
Fredag 30. juli
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Kjære deltager på Bridgefestivalen! 
 

** Det finnes mulighet for garderobe/ dusj 

for deg som ikke får sjekket inn ved tidlig 

ankomst. Kontakt resepsjonen. 
 

** Innsjekk fra kl. 1500, utsjekk innen kl. 

1200.  
 

** Pianoentertainer underholder i Long 

Horn Sportsbar hver kveld kl. 2100-0100 

fra 2. august. I Long Horn Sportsbar finnes 

det også gode muligheter for å kjøpe seg en 

forfriskning eller noe å spise. 
 

** Forfriskninger og enkel mat er det også 

mulighet for å få kjøpt under 

kveldsturneringene nede i kongressen - 

etter kl. 2100. 
 

** Levende musikk for de som ønsker å 

danse! Onsdag 4. aug. kl. 2200-0100 i vår 

danserestaurant Park Dancing. 
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På´an igjen

Av Inger Hjellemarken

Årets festival er nr. 11 i rekken og jeg håper at alle som spiller bridge har lyst 
til å komme. Nytt av året er Ruternål- og Kretspoengturneringer. Ruternål er for 
deg som har mindre enn 50 mesterpoeng. Kretspoengturneringa er for deg som 
ønsker å spille mer enn drøye 20 spill i en sideturnering. Du finner mer info om 
begge turneringene et annet sted i bladet.

Det øvrige festivalprogrammet har vi ikke endret så mye 
på, men en endring påvirker oss alle og det er at spillestart 
er flyttet fram til kl 10:00. Hovedårsaken til at vi har valgt 
å flytte spillestart fram til kl 10 er at når det har startet en 
ny turnering på ettermiddagen har det vært utrolig travelt 
for gjengen som skulle få alt i stand til kl 15:30. En mulig-
het hadde vært å ha spillestart kl 10 de dagene det starter 
en ny hovedturnering kl 15:30, og spillestart kl 10:30 de 
andre dagene. Men jeg har en mistanke om at dette ville 
bli noe problematisk å gjennomføre i praksis. En annen 
mulighet kunne vært å endre spillestart fra 15:30 til 16:00 
for ettermiddagssesjonen, men da burde nok spillestart for 
kveldsturneringa ha blitt kl 22:00. Ikke heldig det heller 
- trur eg.  Så derfor - SPILLESTART ALLE DAGER KL 
10:00.

Årets premier kommer i sin helhet fra Magnor Glassverk. 
Alle som kommer i den øvre fjerdedel i hovedturneringene 
kan gå i resepsjonen å hente en minnepremie. I tillegg vil 
alle som kommer på pallen motta en premie fra Magnor. 
Minnepremiene har gravering, det har ikke hovedpremi-
ene. Dette betyr at hvis man av en eller annen grunn ikke 
ønsker å beholde hovedpremien kan den byttes på steder 
hvor de selger varer fra Magnor. 

Når dette avsnittet skrives så er det 33 par påmeldt til mix-
par og 7 par til junior par. 33 par til mixen er ikke over-
raskende, men 7 par til junior allerede i slutten av april - ja 
det positivt overraskende.  Forhåpentligvis så har alle den 
gode jobbinga med rekruttering begynt å vise seg også på 
juniorsida. 

I disse dager så er det turneringslederkabalen som skal gå 
opp. I år får vi inn en TL fra det store utland - Danmark. 
Nils Aagaard har lang erfaring både fra Danmark og inter-
nasjonalt. Han har med seg sin hulde viv, og hun kommer 
dere til å bli kjent med via bulletinen.  Salassistentene er 
klare allerede - ungdom fra Lillehammer og omegn vil 
sørge for at du får de korta du skal når du skal. De sørger 
også for at toalettene holdes ryddige i løpet av dagen, og 
de rydder salen når dere forlater Håkons Hall for kvelden.

Sjefen sjøl - Per Nordland - holder styr på alt utstyr. Det 
står på en låve i Selbu. Jeg har ikke vært der, men det må 
være litt av en låve, Per sier han har fått laga seg en kon-
torplass der. Det betyr at det er varme på låven. Slik var 
ikke låvene i min barndom. 

I løpet av mai kommer jeg til å ta meg en tur til Lilleham-
mer.  Diverse mindre ærend som må gjøres, så som å 
bestille blomster til pynting av seierspall. Det viktigste 
blir nok møtet med festivalhotellet. Mesteparten gikk greit 
i forhold til hotellet i fjor, men jeg håper at de i år klarer 
å levere et noe bedre totalprodukt enn i fjor. Jeg hadde et 
evalueringsmøte med hotellet forholdsvis kort tid etter 
fjorårets festival, og nå gjenstår det å se om det var til 
nytte. 

Er det noe dere lurer på i forhold til årets festival så er dere 
hjertelig velkommen til å ta kontakt med undertegnede. 
Dere treffer meg på:

Mail: hjellemarken@gmail.com
Telefon: 906 82 076.

Hjertelig velkommen til bridgefest på Lillehammer!

Inger Hjellemarken
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”Har ni värkligen inte et juniorfond?” Alle på det svenske forbundskontoret 
stirret vantro på meg. Jeg ristet forvirret på hodet. Nei, noe slikt hadde vi da 
aldri tenkt på. 

Ett spill for livet

Temaet kom opp da vi diskuterte hvordan de norske 
juniorene skulle få råd til å reise på juniorleiren og 
spille Nordisk Mesterskap for par i Karlstad i Sverige 
påsken 2010. Svenskene hadde hatt et slikt fond i 20 år, 
og fondet ble startet ved at de ba Sveriges bridgeelite 
bidra med ett spill hver til en bok til inntekt for fondet. 
Siden den gang har svenske juniorer kunnet søke om 
støtte til deltakelse i store turneringer og mesterskap, 
og alle har hatt like muligheter til å utvikle seg.

Det syns vi rett og slett var en kjempeidé, så vi spurte 
noen av Norges fremste bridgespillere om de kunne 
bidra med hvert sitt spill. Aller helst det spillet som har 
gjort størst inntrykk på dem i løpet av karrieren. Spillet 
trengte ikke være teknisk godt, det kan like gjerne være 
en god historie eller noe annet som gjør at spillet har 
gjort dypt inntrykk.

Vi innrømmer gladelig at vi ikke har fått ideen selv, 
den er ærlig og redelig stjålet. Men hensikten helliger 
midlene, så fra og med 2011 vil også norske juniorer 
ha et fond de kan søke støtte fra når de skal ut og prøve 
vingene. 

Det er slående hvor varierte spillene i boken 
er. Det er fristende å si at spillene reflekterer 
bridgepersonligheten til bidragsyteren. Les og vurder 
selv. Boken er uansett blitt en unik samling med spill 
– der alt fra triple skviser, tøffe meldinger, dramatiske 
historier og psykologiske finter er representert.

Først og fremst vil vi takke alle bidragsyterne. Uten 
dere hadde det ikke vært noen bok, og vi setter enormt 
pris på den innsatsen dere har lagt i bidragene. Også 
takk til Bridge i Norge for mange av bildene av 
bidragsyterne. Så vil vi takke svenskene og danske Ib 
Lundby som satte svenskene på ideen, og Utvalg for 
Medlemskontakt for å administrere innsamlingen av 
spillene. Sist, men ikke minst, en stor takk til Vegard 
Brekke og Gamma Grafisk som designer boken gratis 
for oss.

Dette er en bok vi er utrolig stolt av – håper du vil sette 
pris på den.

Marianne Harding
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På slutten av 70 tallet ble det arrangert fellesturer til 
sommerfestivalen i Sopot for norske bridgespillere. 
Under en lagturnering der i 1978 spilte jeg med Calle 
Ertzeid fra Kongsvinger.  For første og siste gang i min 
karriere skulle jeg spille Kongsvingerruter der 1 ruter i 
åpning viste 16-19 HP og skjev fordeling. I det aktuelle 
spillet, så min hånd slik ut:

♠ 7
♥ KJT8652
♦ A5 
♣ AKQJ

Dette var før alerteringens tidsalder. Meldingene gikk 
som følger:

 Vest	 Nord	 Øst	 Syd
    1 ru
 1 hj 2 sp pass 3 gr
 Pass pass pass

Bordet dukket opp med følgende hånd når motparten 
startet med spar ess i utspill. 
                   

♠ JT9842
♥ 4
♦ QJ85
♣ 32

Etter 3 ganger spar fra toppen skiftet øst til liten kløver 
som jeg stakk med esset. Det så ikke lovende ut for 
kontrakten med 0 kommunikasjon til bordet, men jeg 
hadde allerede satset alt på et kort. Jeg spilte hjerter 2 
fra hånden og stakkars vest han la fordeling og fulgte 
med hjerter 3. Da utbrøt jeg at nå tror jeg du får din 
livs største overraskelse makker, og han datt av stolen 
da øst ikke fulgte farge. Med tre godspilte sparstikk 
i bordet var resten en formalitet. 9 stikk og vunnet 
kontrakt. Resultatet ved det andre bordet var 4 hjerter 
doblet med to bet.  

Min hånd så slik ut, og på de 3 første sparstikkene 
forsvant spar 7, hjerter 5 og ruter 5 i rask rekkefølge. 

Ikke noe stort spill, men en uforglemmelig opplevelse. 

Hjerter 4 var kortet som ga kontraktstikket i spillet til 
Lars. I neste spill er spar 6 det eneste kortet Jørgen
Molberg gir bort stikk til:

Dypvannsfisk

Navn:	Lars	Eide	
Alder:	53	

Hvem:	Junioreuropamester	i	1980	samt	
nordisk	juniormester	i	1978	og	1979		
Arrangert	juniorleir	for	NBF	hver	sommer	
siden	1998	og	har	således	et	brennende	hjerte	
for	rekruttering	og	ungdomsarbeid.
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Bridgenøtter av Hugh Kelsey
I årets bulletiner vil vi ha en serie med oppgaver laget av den kjente bridge-
skribenten Hugh Kelsey. De første dagene på Lillehammer er det parturnering 
som står på programmet, så i de første bulletinene vil vi ha hovedvekt på nettopp 
denne delen av spillet.Utover i uken vil vi presentere et par spill i hver bulletin 
fra Hugh Kelseys rikholdige arkiv.

Bridgefestival2010
Fredag 30. juli

N

S

V Ø

G

Vi starter lett på 1-trinnet
I den første oppgaven starter vi lett på 1-trinnet. I 
parturnering er de «små spillene» like viktige som de 
store, og det er derfor viktig å være skjerpet til en hver 
tid.

I dette spillet skal du forsøke deg i 1NT, alle er i sonen 
og du åpnet i syd med 1NT (svak grand) og det gikk 
pass rundt.
  ♠75
  ♥ AJ64
  ♦KT62
  ♣872

  ♠A84
  ♥ KQ75
  ♦QJ7
  ♣JT4

Vest spilte ut spar 6 (fjerde høyeste) til makkers dame. 
Spilleren i øst fortsetter med tieren, som du stikker 
med esset og spilleren i vest legger spar 2. Hvordan 
planlegger du spillet?

Hvordan tenker du?
Her er det jo helt klart at dere ikke er i beste kontrakt, 
2♥ ser jo ut til å være lett match. Du har nå havnet midt 
oppi en typisk parturneringssituasjon; hvordan skal du 
få gjort det beste ut av situasjonen?

I prinsippet har du to valg. Du kan ta dine fem stikk og 
notere 100 ut, eller du kan forsøke å lure til deg et stikk 
eller to i ruter før motparten får dannet seg et bilde av 
din hånd.

Løsning
Uansett hvilken strategi du velger så vil du aldri kunne 
slå de som er kommet i toppkontrakten 2♥, men vil det 
være så mange av dem? Du må ikke bare se deg blind 
på hvilke kontrakter du og makker kan komme i, men 
også hvilke kontrakter motparten kan komme i.

Den svake grandåpningen din har forhindret deg og 
makker å komme i 2♥, men motparten kom heller ikke 
på banen. Ingen av dem klarte å komme på banen, og 
av utspillet kan det se ut som om de har gått glipp av 
en 5-3-sits i spar. Hadde du åpnet i 1♣eller 1ª, som 
kanskje er vanligere, ville vest muligens hatt lettere for 
å melde innpå med en femkortsfarge i spar.

Dersom flere av parene nord-syd spiller motspill mot 
2♠som går hjem med 110, har du råd til å gå to beter 
og 100 ut i 1NT. Slik det ser ut er nok ikke dette tiden 
for grådighet, her bør du sikre deg dine fem stikk, ved å 
ta hjerterstikkene dine.

Kanskje så det hele slik ut

  ♠75
  ♥ AJ64
  ♦KT62
  ♣872

♠KJ962    ♠QT3
♥ 83    ♥ T92
♦953    ♦A84
♣A65    ♣KQ93

  ♠A84
  ♥ KQ75
  ♦QJ7
  ♣JT4

Alle de som forsøker å hente noen billige ruterstikk her, 
vil nok ende opp med tre bet og 150 ut.

N

S

V Ø

G
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Turneringsprogram, 
Norsk Bridgefestival 2010

Merk nye spilletidspunkt i år:
• Vi arrangerer to nye turneringer i år, Ruternålsturnering og Kretspoengturneringer (mandag til fredag). 

Disse turneringene har oppstart klokken	13:30.
• Morgensesjonen starter klokken	10:00	og avsluttes ca. 14:00.
• Oppstart etter pause i de ordinære turneringene er klokken	15:30.
• Sideturneringene på formiddagen reduseres til 21 spill, mens ettermiddagssesjonen fortsatt går over 27 spill.
Vi har gjort disse endringer på årets Bridgefestival for å forsøke å lage et tilbud for alle i tråd med den nye 
filosofien til NBF med «Bridge som Sport» og «Bridge for Alle».

Dag Dato Start Slutt Turnering Spill NOK

             

Fredag 30.07 20:00 22:41 Åpningsturnering 21 300

             

Lørdag 31.07 10:00 13:50 NM Mix, 1. sesjon 30 1100

Lørdag 31.07 10:00 13:50 NM Junior, 1. sesjon 30 600

Lørdag 31.07 10:00 12:41 Sideturnering 1  21 200

Lørdag 31.07 13:30 18:52 Kretsturnering 1  42 400

Lørdag 31.07 15:30 19:20 NM Mix, 2. sesjon 30  

Lørdag 31.07 15:30 19:20 NM Junior, 2. sesjon 30  

Lørdag 31.07 15:30 18:57 Sideturnering 2  27 200

Lørdag 31.07 21:30 23:25 Kveldsturnering 1  15 150

             

Søndag 01.08 10:00 13:50 NM Mix, 3. sesjon 30  

Søndag 01.08 10:00 13:50 NM Junior, 3. sesjon 30  

Søndag 01.08 10:00 12:41 Sideturnering 3  21 200 

Søndag 01.08 13:30 18:52 Kretsturnering 2  42 400

Søndag 01.08 15:30 19:20 NM Monrad Par, 1. sesjon 30 1200

Søndag 01.08 15:30 19:30 NM Mixlag, 1. sesjon 28 2000

Søndag 01.08 15:30 18:57 Sideturnering 4  27 200

Søndag 01.08 21:30 23:25 Kveldsturnering 2  15 150
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Mandag 02.08 10:00 13:50 NM Monrad Par, 2. sesjon 30  

Mandag 02.08 10:00 14:00 NM Mixlag, 2. sesjon 28  

Mandag 02.08 10:00 12:41 Sideturnering 5  21 200

Mandag 02.08 13:30 18:52 Kretsturnering 3  42 400

Mandag 02.08 13:30 17:00 Ruternålturnering 1  21  200

Mandag 02.08 15:30 Premieutdeling Mix Par

Mandag 02.08 15:30 Premieutdeling NM junior

Mandag 02.08 15:30 19:20 NM Monrad Par, 3. sesjon 30  

Mandag 02.08 15:30 19:30 NM Mixlag, 3. sesjon 28  

Mandag 02.08 15:30 18:57 Sideturnering 6  27 200

Mandag 02.08 21:30 23:25 Kveldsturnering 3  15 150

             

Tirsdag 03.08 10:00 14:00 NM Par, 1. sesjon 30  

Tirsdag 03.08 10:00 13:50 NM Veteran, 1. sesjon 30 1100

Tirsdag 03.08 10:00 13:04 NM Damer, 1. sesjon 30 1100

Tirsdag 03.08 10:00 12:41 Sideturnering 7  21 200

Tirsdag 03.08 13:30 18:52 Kretsturnering 4  42 400

Tirsdag 03.08 13:30 17:00 Ruternålturnering 2  21  200

Tirsdag 03.08 15:30 Premieutdeling Mix Lag

Tirsdag 03.08 15:30 Premieutdeling Monrad Par

Tirsdag 03.08 15:30 19:30 NM Par, 2. sesjon 30  

Tirsdag 03.08 15:30 19:20 NM Veteran, 2. sesjon 30  

Tirsdag 03.08 15:30 18:11 NM Damer, 2. sesjon 30  

Tirsdag 03.08 15:30 19:30 Patton, 1. sesjon 28 1800

Tirsdag 03.08 15:30 18:57 Sideturnering 8  27 200

Tirsdag 03.08 21:30 23:25 Kveldsturnering 4  15 150

             

Onsdag 04.08 10:00 14:00 NM Par, 3. sesjon 30  

Onsdag 04.08 10:00 13:50 NM Veteran, 3. sesjon 30  

Onsdag 04.08 10:00 12:41 NM Damer, 3. sesjon 30  

Onsdag 04.08 10:00 14:00 Patton, 2. sesjon 28  

Onsdag 04.08 10:00 12:41 Sideturnering 9  21 200 

Onsdag 04.08 13:30 18:52 Kretsturnering 5  42 400 

Onsdag 04.08 13:30 17:00 Ruternålturnering 3  21  20

Onsdag 04.08 15:30 Premieutdeling NM Veteran

Onsdag 04.08 15:30 Premieutdeling NM Damer

Onsdag 04.08 15:30 19:30 NM Par, 4. sesjon 30  
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Onsdag 04.08 15:30 19:30 Patton, 3. sesjon 28  

Onsdag 04.08 15:30 18:57 Sideturnering 10  27 200

Onsdag 04.08 21:30 23:25 Kveldsturnering 5  15 150

             

Torsdag 05.08 10:00 14:00 NM Par, 5. sesjon 30  

Torsdag 05.08 10:00 14:00 Veteran lag, 1. sesjon 28 1400

Torsdag 05.08 10:00 14:00 Damer lag, 1. sesjon 28 1400

Torsdag 05.08 10:00 13:50 Imp across, 1. sesjon 30 700

Torsdag 05.08 10:00 12:41 Sideturnering 11  21 200

Torsdag 05.08 13:30 18:52 Kretsturnering 6  42 400

Torsdag 05.08 13:30 17:00 Ruternålturnering 4  21 200

Torsdag 05.08 15:30 Premieutdeling Patton

Torsdag 05.08 15:30 18:10 NM Par, 6. sesjon 20  

Torsdag 05.08 15:30 19:30 Veteran lag, 2. sesjon 28  

Torsdag 05.08 15:30 19:30 Damer lag, 2. sesjon 28  

Torsdag 05.08 15:30 19:20 Imp across, 2. sesjon 30  

Torsdag 05.08 15:30 18:57 Sideturnering 12  27 200

Torsdag 05.08 21:30 23:25 Kveldsturnering 6  15 150

             

Fredag 06.08 10:00 14:00 NM Monrad Lag, 1. sesjon 28 2200

Fredag 06.08 10:00 12:41 Sideturnering 13  21 200

Fredag 06.08 13:30 18:52 Kretsturnering 7  42 400

Fredag 06.08 13:30 17:00 Ruternålturnering 5  21  200

Fredag 06.08 15:30 Premieutdeling NM Par

Fredag 06.08 15:30 Premieutdeling Veteran lag

Fredag 06.08 15:30 Premieutdeling Damer lag

Fredag 06.08 15:30 Premieutdeling IMP

Fredag 06.08 15:30 20:30 NM Monrad Lag, 2. sesjon 35  

Fredag 06.08 15:30 18:57 Sideturnering 14  27 200

Fredag 06.08 21:30 23:25 Kveldsturnering 7  15 150

             

Lørdag 07.08 10:00 15:00 NM Monrad Lag, 3. sesjon 35  

LØRDAG 15:30 Premieutdeling NM Monrad lag

Lørdag 07.08 10:00 12:41 Sideturnering 15  21 200

             

Alle turneringer som starter kl 10, 13.30 eller 15:30 er i Håkons Hall, resten er på festivalhotellet. Alle turneringer 
som arrangeres av NBF er alkoholfrie. Det gjelder alle turneringer i Håkons Hall og åpningsturneringen, de øvrige 
kKveldsturneringene på festivalhotellet arrangeres av Bridge Media Ltd. Til premieseremoniene ønsker vi at 
medaljemottakere stiller ved seierspallen et par minutter før seremonien, og den starter presis kl 15.30. 
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Festivalinformasjon

Litt regelverk
§ 27 Utilstrekkelig melding 
NB! ikke rett meldingen straks, Venstre Motstander kan 
godta den. Meldingen kan som før erstattes av en melding 
som har samme betydning som den utilstrekkelige 
meldingen. Meldingen kan erstattes av en melding som gir 
en ”mer nøyaktig betydning”. Dette betyr at TL ofte må 
ta spilleren vekk fra bordet for å høre hva han mente med 
den utilstrekkelige meldingen sin. Den logiske testen er: 
Ville alle hender som kan gi grunn for det nye budet også 
ha vært grunnlag for det utilstrekkelige budet

§ 22B og § 40: ”Oppklaringsperioden”
Perioden fra den avsluttende pass til åpningsutspillet blir 
snudd er oppklaringsperioden. Denne perioden er åpen 
for spørsmål og forklaringer. Den antatte spillefører og 
den antatte blindemann skal gjøre oppmerksom på feil 
forklaringer inklusive manglende alerter fra egen side. 
(For at de lettere skal kunne kontrollere dette er det åpnet 
for å se på eget systemkort). Dersom de vil rette en feil 
forklaring skal TL tilkalles og han vil kunne gi den som 
sist meldte pass av motstanderne en mulighet til å  endre 
sin siste melding. (meldingsforløpet kan settes i gang 
igjen). Motspillerne skal gi samme informasjon når spillet 
er slutt. TL vil da kunne gi erstatning for skade.

§ 25    Endring av melding
En melding avgitt i vanvare kan fortsatt rettes inntil 
makker har meldt. Andre endringer er ikke tillatt, men de 
kan bli akseptert av motparten. Bruk TL.

§ 41D   Blindemann legger opp kortene
Blindemann skal legge opp sin hånd med trumfen til 
høyre sett fra seg selv og kortene skal legges i med 
lengderetningen mot spillefører og i synkene rangering. 
(Svært mange gjør det slik allerede – stopp slurvet). Jeg 
minner også om at meldekortene skal ligge på bordet 
inntil oppklaringsperioden er slutt 

Det er et lovbrudd ikke å informere motparten 
om feil forklaring!

Det er ingen plikt til å informere om feil melding 
eller bløff
Dersom en spiller som har meldt feil får informasjon 
gjennom makkers forklaring eller lignende slik at han 
blir klar over tabben så får han ikke utnytte denne 
kunnskapen (dersom makker har gitt slik info er det ikke 
mulig å få medhold i at jeg våknet før makkers handling). 
Dersom spilleren har bløffet så er imidlertid ikke makkers 
forklaring noen ”nyhet”

§ 65   Ordning av stikkene
Kortene skal legges i en ryddig rekke slik at rekkefølgen 
er klar og slik at langsiden på kortene peker mot det 
makkerparet som vant stikket. Blindemann og motspillere 
kan si ifra om at et stikk er feilmarkert inntil det er spilt ut 
til neste stikk. 

Bridgemate
♣ Det brukes Bridgemate i alle turneringene
♣  Nord skal påse at melding om at runden er slutt 

vises før han forlater bordet
♣  I lagkampene skal det tastes medlemsnummer 

før registreringen av spill starter i hver runde. 
Startlistene for lagene er satt opp, og medlemmene 
i laget må være påmeldt for at systemet skal 
fungere helt frem. 

♣  I parturneringene er det ikke registrering av 
medlemsnummer. Startlisten er satt opp på forhånd.

♣  Åpningsturneringen, sideturneringene og 
kveldsturneringene: Tast medlemsnummer.  
I disse turneringene er inntastingen av 
medlemsnummer selve påmeldingen. 

♣  Bridgematestatus med fargekoder:  
Rødt: Ingen spill registrert  
Gult:  Minst ett spill registrert 
Grønt: Kun et spill igjen  
Hvitt eller borte: Alle spill registrert

Still på rett plass minst 5 minutter før turneringen starter
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Resultatservice og flytteanvisninger
♣  Det er forhåndsopptrykt spillutskrifter til utlevering 

etter hver sesjon i parturneringer og hver runde 
i lagturneringer. Utskriftene legges ut ved 
resepsjonen.

♣  Resultatslipper leveres ut etter hver runde som 
kontroll på at scorer er rett registrert. Slippen viser 
også plassering i neste runde.

♣  Første runde: Startlister med plassering på lerret. 
Klokke: Viser gjenværende tid til skift / start. 
Senere: Skjermbilder i matriseform

Matrisetabeller:
Disse tabellene kan vises etter hverandre eller sammen 
også med Bridgemate alt etter størrelsen på turneringene
♦ Alle parnummer har sin faste plass i matrisen
♦ Plassering i neste runde
♦ Score så langt i poeng
♦ Plassering i turneringen

Andre opplysninger
♣  Turneringsstaben håper på en trivelig festival for 

alle
♣  Forbud: Det er røykeforbud i hallen. Det er to  

5 minutters pauser i hver sesjon i parturneringene. 
Det er alkoholforbud for spillere og stab mens 
spillingen pågår. Forbudet gjelder både i hallen og 
i området rundt hallen.

♣  Tidsbruk: Det er satt tidsbegrensninger for hvor 
lenge en kan spille uten prosedyrestraff. Det 
normale er at en etter advarsel kan få 10 % av topp 
i prosedyrestraff dersom en kommer mer enn  
3 minutter for sent til start av en runde. Ved å 
varsle TL kan spillere som ikke ønsker å risikere 
noe la være å starte siste spill når det er mindre 
enn 4 minutter igjen av runden. Et uskyldig par 
får da 60 %, et delvis skyldig par får 50 % og et 
par som har skylden alene får 40 % på spillet. Alle 
påbegynte spill skal avsluttes.

♣  Oppførsel ved bordet: Vær høflig og blid mot 
de du møter ved bordet.Dårlig oppførsel mot 
motparten eller makker kan bli belønnet med 
prosedyrestraff. Standard straff er 10 % av topp på 
et spill. 

♣  Premieseremoniene er i hallen: Vi deler ut premier 
til de beste, de andre må hente sine premier i 
resepsjonen. 

♣  Startkontingent: Alle bes sørge for at 
startkontingent er betalt når turneringene starter. 
Betaling etter den 23 juli gjøres i resepsjonen

♣  Påmelding: All påmelding gjøres på internett.  
Det er satt opp maskiner til dette både ved 
resepsjonen i hallen og på festivalhotellet.

♣  Generell påmeldingsfrist til hovedturneringene  
i hallen er midnatt dagen før turneringsstart.

Alkoholforskrifter
På bridgetinget i 2008 ble det fattet et vedtak 
som innebærer at det er absolutt alkoholforbud i 
bridgeturneringer arrangert av et organisasjonsledd i 
NBF. Med bakgrunn i dette vedtaket vil det under årets 
Bridgefestival (og alle kommende festivaler) være 
totalt forbud mot bruk av alkohol i de turneringer som 
arrangeres av Norsk Bridgeforbund. 
♥  En presisering av forbudet følger nedenfor:
♥  Det er forbudt å nyte alkohol i spillelokalet. Dette 

gjelder både spillere og tilskuere.
♥  For spillere som deltar i en av Festivalens 

turneringer, er det ikke tillatt å nyte alkohol så 
lenge turneringen pågår. Pauser mellom sesjoner 
i løpet av dagen regnes inn i definisjonen av ”så 
lenge turneringen pågår”. Forbudet gjelder også 
utenfor spillelokalet (inkl. nærbutikken).

♥  Forbudet omfatter også det å være «synlig beruset» 
ved spillestart 

♥ Sanksjoner:
♥  Den som blir tatt i å nyte alkohol i eller utenfor 

spillelokalet så lenge turneringen pågår, vil bli 
utestengt fra resten av festivalen

♥  Det vil ikke bli utdelt advarsel. Turneringsledelsens 
avgjørelse ved håndtering av overnente 
alkoholforbud er ikke appellerbar

♥ Rapportering:
♥  Saken behandles videre i følge NBF’s 

disiplinærvedtekter
♥ Stedfortreder:
♥  Makker til den utviste spilleren har anledning til å 

skaffe 

Ha en trivelig bridgefestival
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Praktisering av alkoholforbudet 

på bridgefestivalen 
 
På bridgetinget i 2008 ble det fattet et vedtak som innebærer at det er absolutt 
alkoholforbud i bridgeturneringer arrangert av et organisasjonsledd i NBF.

Bridgefestival2010
Fredag 30. juli

Med bakgrunn i dette vedtaket vil det under årets 
Bridgefestival (og alle kommende festivaler) være 
totalt	forbud	mot	bruk	av	alkohol i de turneringer 
som arrangeres av Norsk Bridgeforbund. 

En presisering av forbudet følger nedenfor:
Det er forbudt å nyte alkohol i spillelokalet. Dette 
gjelder både spillere og tilskuere.
For spillere som deltar i en av Festivalens turneringer, 
er det ikke tillatt å nyte alkohol så	lenge	turneringen	
pågår. Pauser mellom sesjoner i løpet av dagen regnes 
inn i definisjonen av ”så lenge turneringen pågår”. 
Forbudet gjelder også utenfor spillelokalet.
Forbudet omfatter også det å være «synlig beruset» ved 
spillestart 

Sanksjoner:
Den som blir tatt i å nyte alkohol i eller utenfor 
spillelokalet så lenge turneringen pågår, vil bli utestengt 
fra resten av festivalen
Det vil ikke bli utdelt advarsel. Turneringsledelsens 
avgjørelse ved håndtering av overnente alkoholforbud 
er ikke	appellerbar

Rapportering:
Saken behandles videre i følge NBFs 
disiplinærvedtekter

Stedfortreder:
Makker til den utviste spilleren har anledning 
til å skaffe seg en stedfortreder i den aktuelle 
turneringen

Lillehammer 01.08.2009
NBF
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Toast “sju stikk”  kr. 72,-

- med ost og skinke, serveres med salat og dressing.

Bridgeburger  kr. 155,-

- med ost og bacon, serveres med coleslaw og pommes frites.

Grand Club Sandwich  kr. 98,-

- toast med kylling, bacon, majones, tomat og salat.

Blindemann’s Biffsnadder  kr. 168,-

- servers med peppersaus og pommes frites.

Spillefører’s Pasta & Laks  kr. 125,-

- serveres i creme-fraiche saus.

Honnør Smørbrød  kr. 85,-

- roastbiff el. reker.

Pommes frites Trumf  kr. 42,-

- kun pommes frites.

*************************************

0,5 l. Ringnes pils  kr. 63,-

Smirnoff Ice  kr. 63,-

Pærecider  kr. 63,-

Glass husets vin (rød/hvit/rosè)  kr. 63,-

Fl. mineralvann  kr. 42,-

Munkholm  kr. 42,-

BRIDGEMENY
kl. 1000-2200

Bridgehotellet
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I Bygda kan du besøke hjem og hus, gårder med dyr 
og mennesker fra den tiden disse husene ble bygget. 
Her kinnes det smør, her kokes vassgraut og livet går 
sin vante gang – slik det gjorde den gangen.

I Byen kan man oppleve ekte handelsstemning 
i historiske butikker, livet på 1930 tallet og få et 
innblikk i livet i byen rundt 1900. 

Boligfeltet består av eneboliger fra 1900 og 
framover til vår tid. Her kan besøkende være gjester 
i komplett innredede hjem fra vår nære fortid. 
Gjester nikker gjenkjennende til både hus og interiør, 
og de som hadde sin ungdomstid på 80-tallet vil 
– kanskje med en skrekkblandet fryd – kjenne seg 
igjen i huset, i antrekkene og i stilen til beboerne 
i 80-tallshuset. Deres barn vil kanskje spørre seg 
hvorfor man brukte SÅ store briller og hadde SÅ 
høyt hår…

Besøk Maihaugen under årets Bridgefestival!

Sentralt i Lillehammer ligger Maihaugen med sitt kjente friluftsmuseum, sine 
utstillinger og arrangementer. Maihaugen byr på gode opplevelser for gjester 
i alle aldre. I de vakre omgivelsene fortelles gode historier fra generasjon til 
generasjon.
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De som ønsker å gå lengre tilbake i vårt lands 
historie, tar en tur i utstillingen ”Langsomt 
ble landet vårt eget”. 

Sommerens store utstilling i Bjørnsonåret 
er Måneskinskåpen opunder pol 
med kunstverk av Borgny Svalastog, 
hvor samtidskunstneren har latt seg inspirere 
av Bjørnstjerne Bjørnsons diktning.

Dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk, 
samt OL-Museet er også tilknyttet 
Maihaugen. 

I tillegg har Maihaugen en rekke konserter, 
arrangementer og utstillinger. Julemarkedet 
og St. Hansfeiring er to eksempler på 
populære arrangement på Maihaugen. 

Mer info på www.maihaugen.no. 



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
4 Du får hver 4. Libero bleie pakke du 

handler uten å betale for den.


