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Suksess for barnebridge, side 16
Nordisk Mesterskap, side 7

Klubben i mitt hjerte: Forcingklubben i Trondheim, side 40

Lyst til å spille bridge med Toralv Maurstad?, side 4

Syd har åpnet 
i kravmeldingen 
2 kløver, og etter 
3 kløver fra makker 
blir kontrakten lagt 
i 6 hjerter. Vest spiller  
ut ruter 9. 

Bridge for de relativt 
ferske side 32.

Hvordan spiller du?
Veldig ofte i bridgen er det 
mye som skal undersøkes og 
det som da er viktig er å gjøre 
det rette i riktig rekkefølge 
for om mulig å få prøvd flere 
 vinnervarianter. Hvordan ville 
du spilt 6 hjerter på disse 
kortene:

♠	 K42
♥	 105
♦	 K2
♣	DJ9752

♠	 6
♥	EK976432
♦	 E10
♣	E3

Nord

Syd



Dette er en kombinasjon av Gourmet weekend og Bridge med utmerkede premier. 
Turneringene. 
Mester 1. premie 15000,- NOK + gratis opphold i 2008 for paret. Ved minst 60 par
A- klasse 1.premie 8000,- NOK + gratis opphold i 2008 for paret. Ved minst 40 par
Velkomstturneringen gratis opphold i 2008 for paret.
Videre en fl ott premie skala, og det vil også bli spurt premier. Ved fl ere par stiger premiene.
Spillavgiften hovedturneringen Mester kr 500,- NOK pr. spiller, A-pulje kr 400,- NOK pr. 
spiller. Velkomstturneringen kr 100,- NOK pr. spiller

Program Torsdag  Lunsj  kl 1300-1430
 Spillstart kl 1500
 Moro med vin kl 1830-1930
 Middag  rett etter moro med vin
Program Fredag Lunsj  kl 1300-1345
 Hovedturnering  kl 1400
Program Lørdag Spillstart kl 1200
Program Søndag Spillstart kl 1000
 Lunsj m/avslut kl 1400-1500

Turneringsleder: Rolf E Olsen. Regnskap: Christian Bull.
Turneringsform Monrad m/bridgemate mester turnering overføres på BBO
Pris 2790,-  NOK. Tors-Søn Helpensjon, Pris 2240,- NOK. Fre-Søn Helpensjon

Bindende påmelding innen 15 juli på NBF Data. 
Kontaktpersoner:  Janne og Trygve Sætereng 63970754 - jasa524@start.no  
 Terje Jørgensen 95791467 wgi6@start.no

Velkommen 
til Sanderstølen
 - velkommen til Bridge- 

og Gourmet weekend 
30. aug.- 2. sept.
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Spennende jubelår

Vi er halvveis i jubileumsåret. Jubileums
boka er kommet ut, og jubileumsturner
ingen er spilt med litt sviktende deltakelse 
på åtte arrangementssteder i Norge. 
Mesteparten av jubileumsaktivitetene 
ligger imidlertid fortsatt i nær framtid. 

Den neste jubileumsmarkeringen er 
Nordisk Mesterskap på Lillehammer. 
I tillegg til det sportslige vil det bli 
jubileumsmarkeringer både her og under 
Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

TV-aksjonen 2007 – sammen for barn 
vil bli et viktig markeringspunkt for NBF 
i jubileumsåret. NBF har initiert en 
auksjon der man kan by på en kjendis 
som en kan spille en turnering med. 
Turneringen blir sannsynligvis MPtreffet, 
og de kjendisene du kan by på er Toralv 
Maurstad, Carl I. Hagen, Kjell Kristian 
Rike og Ivar Dyrhaug.

Vi er takknemlige for at disse fire her 
er så sporty å stille opp for oss og for TV
aksjonen, og vi håper vi får inn «saftige« 
bud som i helhet går som NBFs bidrag til 
årets TVaksjon. 

TVaksjonen 2007 er tildelt UNICEF 
Norge. Aksjonen, «Sammen for barn», går 
av stabelen 21. oktober og skal gjennom
føres i strategisk samarbeid med Norges 
Idrettsforbund og Olympiske Komité og 
Right To Play. Inntektene går til barn 
berørt av hiv/aids.

Barn berørt av hiv/aids er ikke nødven
digvis aidssyke eller smittet med hiv
viruset, men lever i lokalsamfunn hvor 
aids har satt dype spor. De voksne faller 
fra, eller blir ute av stand til å forsørge seg 

og sine. Støtteapparat finnes ikke og 
infrastrukturen brytes gradvis ned. 

Aids har gjort over 15 millioner barn 
foreldreløse. Daglig mister 6 000 nye 
barn foreldrene sine og 1 400 barn dør av 
aids. 

Å bekjempe hiv/aids krever en innsats 
ut over det vanlige. Derfor er det nødven
dig med engasjement på alle plan, også 
vårt. Med NBFs auksjonsbidrag blir 
bridgen denne gangen meningsfylt på en 
langt viktigere måte enn den vi ellers 
opplever. Støtt opp om aksjonen og bidra 
til auksjonen. Det vil også være med på 
å sette bridgen positivt på kartet!

Forcingklubben i Trondheim er 
klubben i mitt hjerte denne gangen. Arne 
Aanstad har skrevet en interessant artikkel 
om en klubb som til de grader har 
dominert i store perioder av sitt 75årige 
liv. Jeg leste artikkelen med stor glede og 
interesse. Jeg har hatt gleden av å møte 
flere av Forcingklubbens profiler, fra da 
jeg som ung juniorspiller møtte blant 
andre Martin Moxnes, Preben Mørk og 
Einar Asbjørn Brenne første gang. De var 
forbilder og ikoner, og de gjorde et 
sterkere inntrykk enn de selv var klar over. 

Det å ta vare på historien, som For
cingklubben har gjort, er viktig. Det er et 
eksempel til etterfølgelse for andre. Vi 
snakker om kulturhistorie. Nøkkelen er 
å skrive ned dagens opplevelser med tanke 
på ettertiden – ellers går den i glemme
boka.

Jeg ønsker oss alle et godt jubileumsår 
– det har vi jaggu fortjent!

L e d e r

Geir Gisnås
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Sommeren er kommet og nok en bridge
sesong er tilbakelagt. Vel, ikke helt. Selv 
om mange bridgespillere benytter denne 
årstiden til å nyte helt andre fritidsaktivi
teter enn bridgen, er dette sesong for 
festivaler, mesterskap og sommerbridge.

I tillegg til at våre landslag skal ut i 
verden og representere, skal det arrangeres 
lagfinale på Steinkjer i pinsen, Nordisk 
mesterskap i første del av juni og bridge
festival sist i juli – begge disse på Lille
hammer. I tillegg arrangeres mange 
turneringer med stor deltakelse, og for 
mange er det aller viktigste at den lokale 
sommerbridgekveldene rundt omkring i 
klubbene arrangeres jevnt og trutt. Med 
andre ord opprettholdes det mangfoldige 
bridgetilbudet for gammel og ung, 
hobbyspillere, elitespillere, nybegynnere 
og mer erfarne gjennom hele sommeren.

Alle disse tilbudene er avhengig av 
frivillig tillitsvalgte som stiller opp til 
tusenvis av dugnadstimer for bridgen. Dette 
skjer hele året, ikke bare om sommeren.

I et samfunn som utvikles i retning av 
stadig større kommersialisering, må vi 
innse at vår organisasjon er avhengig av 
slik frivillig innsats. Vi erfarer store 
holdningsforskjeller rundt om i bridge
Norge. I enkelte regioner er det store 
problemer med organisering og gjennom
føring av bridgetilbud på grunn av at det 
kreves økonomisk kompensasjon for å 
stille opp for bridgen, mens andre regioner 
har god tilgang på frivillig kapasitet.

NBF er bygd opp som en frivillig 
organisasjon uten kompensasjon til 
tillitsvalgte i noe ledd. Dette stiller store 
krav til holdninger og etisk nivå i organi

sasjonen, og er både en styrke og en 
svakhet. Det er en styrke ved at kjernever
diene likeverd og fellesskap styrkes og at 
kostnadene for organisasjonens tilbud 
holdes på et lavt nivå. Svakheten er 
risikoen for at rekruttering av tillitsvalgte 
blir vanskeligere enn det allerede er. Vi 
har sett eksempler på at enkelte organisa
sjonsledd plutselig har sluttet å fungere 
fordi tillitsvalgte har lagt ned arbeidet. 
Dette gjør oss sårbar og ustabil.

Hvis det skal innføres større grad av 
kompensasjon for å gjøre en innsats for 
bridgen, må vi sikre at dette skjer på en 
ryddig og åpen måte. Det er ikke kommet 
noen signaler fra klubber eller kretser som 
indikerer ønske om å utvikle organisasjo
nen i en slik retning. Derfor er det viktig 
å bidra til at vi får de tillitsvalgte vi ønsker 
og utvikler de tillitsvalgte vi har innenfor 
de rammene som gjelder.

Det stimulerer ikke til utvikling at 
mange tillitsvalgte som legger ned stor 
frivillig innsats høster negativ kritikk – ofte 
på lavt saklighetsnivå – fra andre som ikke 
løfter en finger for bridgens fremme. For 
å kunne bygge organisasjonen videre må vi 
ta godt vare på alle frivillige innsatsytere i 
hele bridgeNorge. Vi trenger flere av dem.

Jeg er stolt av å være leder i en organi
sasjon med så mange dyktige, frivillige 
innsatsytere. Vi trenger flere, både ved 
bordene og i støtteapparatet.

Min oppfordring er: Ta vare på dem, 
vis at dere setter pris på den store innsat
sen som legges ned for at vi skal kunne 
trives ved kortbordet. 

Start nå. 
God sommer.

P r e s i d e n t e n s  h j ø r n e

Helge Stanghelle
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Bjørn Olsen, 
Kragerø, døde 
18. februar 2007 
etter en tids 
sykdom, 74 år 
gammel. Med 
Bjørn er en av 
Telemarks 

fremste bridgekapasiteter borte, og svært 
mange – både i og utenfor bridgemiljøet – 
har mistet en god og ekte venn.

Bjørn var opprinnelig fra Rørvik i 
NordTrøndelag. Han kom til Kragerø 
som lege på slutten av 1960tallet og 
ble boende i sommerbyen resten av sitt 
liv – med unntak av ett år da han tok 
permisjon, reiste tilbake til Rørvik og 
livnærte seg som fisker.

Men bridge og bridgevennene sine kunne 
ikke Bjørn være foruten. Så han etablerte 
North Atlantic Bridge & Fish Festival i det 
nedlagte fiskeværet SørGjæslingan på en 
liten øy ute i havet, der blant andre 
landslagsspillere fra flere nasjoner var med 
og nøt bridge (og fiske) på høyt nivå.

Bjørn Olsen var en lederskikkelse i 
etableringen av sykehuset i Kragerø, og i en 
årrekke frem til han pensjonerte seg var 
han overlege og daglig leder av sykehuset. 
På grunn av sitt yrke som kirurg, gikk han 
i sine innerste bridgevennekretser under 
det godlynte kjælenavnet «Feltskjæren».

Makker Knut With og Bjørn var i en 
årrekke profilene i Kragerø Bridgeklubb. 
De to utgjorde klubbens fremste makker
par, og de markerte seg også godt i 
daværende Grenland Bridgekrets. Og om 
ikke Bjørn helt på egenhånd ga liv til 
KragerøCupen, så var han ihvertfall en av 
fadderne som ruvet.

Bjørn var alltid hjelpsom mot nybegyn

nerne i klubben. Han tok seg tålmodig av 
dem, ikke minst av Ronny Jørstad som i 
makkerskap med Bjørn ble så godt opplært 
at han havnet på juniorlandslaget.

«Feltskjæren» hadde et stort hjerte for 
sine mange venner – og han var like raus 
med husrom som med hjerterom. Han var 
som sagt en av ildsjelene bak Kragerø
Cupen, og i mange år var huset hans 
stappende fullt av overnattende turnerings
deltagere den augusthelgen KragerøCupen 
ble arrangert.

Bjørn Olsen var et omtenksomt 
menneske som brydde seg om andre, en 
raus og romslig praktkar med en karisma 
som fikk folk til å føle seg vel i hans selskap. 
Vi kommer aldri til å glemme den lune, 
gode latteren hans som så ofte humret 
gjennom spillelokalene når han på eminent 
vis hadde vippet en motspiller av pinnen 
eller vunnet en kontrakt på komplisert skvis 
i stedet for å ta en enkel tantekapp.

Vi som kjente Bjørn godt, er enige om 
at sjelden har vi møtt et menneske vi 
kunne bli så glad i – et menneske med så 
stor glede over livet, jobben og bridgespil
let og med så morsomme replikker og 
herlig selvironi.

Selv fikk jeg være Bjørns venn i over 30 
år og er takknemlig for hvert eneste ett av 
dem. Bridge, jakt, fiske og annet sosialt 
samvær – uansett hva det dreide seg om, så 
var Bjørn en ener. Og det gir en god følelse 
at vi også mens han levde fikk fortelle ham 
at vi satte pris på ham, ikke kun i nekro
logs form etter at han er gått ut av tiden.

Bjørn Olsen er dypt savnet av sine syv 
voksne barn, av barnebarn, svigerbarn og 
av utallige venner. Det er lys over ditt kjære 
minne. På gjensyn, gamle venn.

Arvid Valente

Norsk Bridge nr. 2  2007
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N o r d i s k  m e s t e r s k a p

Klart for Nordisk Mesterskap
Nå er det klart for Nordisk Mesterskap på Lillehammer.  
Tirsdag 5. juni starter tvekampen ved det grønne bord opp, og den skal 
vare fem dager til ende – til lørdag 9. juni. 

Styret i NBF har tatt ut dette laget i åpen klasse:
– JonEgil Furunes – Terje Aa, Oslo/Trondheim.
– Glenn Grøtheim – Ulf Håkon Tundal, Trondheim/Sunndalsøra.
– Rune Hauge – Jan Petter Svendsen, Guernsey/Oslo.

I dameklassen er disse tatt ut til å representere Norge:
– Tonje Aasand Brogeland – Tone Torkelsen Svendsen, Flekkefjord/Førde.
– Siv Thoresen – Gunn Tove Vist, Oslo/Trondheim.
– AnnKarin Fuglestad – Marianne Harding, Kristiansand/Bergen og Mo i Rana.

Både Sverige, Finland, Island, Danmark og Norge stiller lag i begge klasser.

Mandag 4. juni  Torsdag 7. juni 
1900   Middag  0900 1040 Kamp 7 
2100   Captains Meeting   1050 1230  
       1300 1400 Lunch
Tirsdag 5. juni   1400 1700 Besøk på Maihaugen 
0900 1040 Kamp 1   2000   Middag
1050 1230
1230 1330 Lunch
1330 1510 Kamp 2   Fredag 8. juni
1520 1700    1000 1140 Kamp 8 
1710 1850 Kamp 3   1150 1330  
1900 2040    1330 1430 Lunch
2100   Middag  1430 1610 Kamp 9 
       1620 1800  
Onsdag 6. juni    1930   Middag med inviterte gjester og underholdning
0900 1040 Kamp 4
1050 1230    Lørdag 9. juni
1230 1330 Lunch  1000 1140 Kamp 10 
1330 1510 Kamp 5   1150 1330
1520 1700   1330   Lunch – ingen organiserte aktiviteter før kl. 19:00 
1710 1850 Kamp 6   1900   Cocktail
1900 2040    1930   Jubileumsmiddag og prisseremonier
2100   Middag 

På http://nordic.bridge.no/index.php kan du lese mer om Nordisk Mesterskap.

Program
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B r i d g e f e s t i v a l e n

Bridgefestivalen er for alle!
I år arrangeres 
Bridgefestivalen 
for 8. gang, og 
3. gang på 
Lillehammer.  
I løpet av disse 
årene har mange 
vært innom 
festivalen. Bare 
de siste to årene 
på Lillehammer 
har over 1600 av 
forbundets vel 

11 000 medlemmer lagt noe av ferieturen 
innom Bridgefestivalen. Noen spiller 
spiller en turnering og reiser igjen, mens 
andre spiller alt de kan komme over hele 
uka. Har du ennå ikke tatt turen innom 
Bridgefestivalen, så håper vi at noen av de 
nye tilbudene vi har i år vil friste deg. 
Uansett hvilken kategori du tilhører, er 
du velkommen til en ny bridgefestival på 
Lillehammer 27. juli til 5. august. 

Nye tilbud!
Som et resultat av fjorårets spørreunder
søkelse under bridgefestivalen, har vi altså 
noen nye tilbud som vi håper vil bli tatt 
vel imot. Tirsdag 31. juli arrangerer vi en 
lagturnering for veteranlag, og torsdag 
2. august er det lagturnering for damelag. 
De har ikke fått NMstatus i år, men hvis 
deltagelsen blir stor, kommer turnerin
gene på programmet med NMstatus til 
neste år.

Et annet tilbud som ble etterspurt i 
fjor, var en ekstra pulje i Avslutningstur
neringen. Mange har nok fryktet nivået 
der, og det skal ikke stikkes under en stol 
at det har vært en oppgave å ta fatt på. 

I år har vi derfor gleden av å invitere også 
til en Avslutningsturnering for de som 
ikke føler seg hjemme blant den ypperste 
eliten. Tilbakemeldingene i fjor tatt i 
betraktning, her forventes stor deltagelse. 
Meld dere derfor på tidlig selv om det er 
mulig å melde seg på helt fram til start 
hvis det fortsatt er plass i salen!

Et tredje tilbud som vi er spente på 
hvordan vil bli tatt imot, er det faglige 
påfyllet vi vil legge opp til på formidda
gen før spillingen. Vi har fått noen av 
landets fremste bridgelærere til å komme 
med bidrag i timen før turneringene 
starter på formiddagen. I skrivende stund 
kjenner jeg ikke detaljene i opplegget, 
men kanskje det er klart innen denne 
avisa går i trykken? Du vil uansett finne 
mer informasjon på festivalsidene på 
internett (www.bridgefestival.no).

Oppgradert utstyr
Ved siden av disse tilbudene, har vi takket 
være vår økonomiske garantist, Rune 
Hauge, kunnet gjøre en rekke oppgrade
ringer av datautstyret, bord, kort, mapper 
osv. Dette vil gjøre jobben enklere for oss 
i staben, og opplevelsen enda bedre for 
alle spillerne.

NBFs 75-årsjubileum  
– Bursdagsfest for alle!
Som du sikkert har fått med deg, er det i år 
75 år siden forbundet ble stiftet. Når tiden 
kommer for festivalen, har dette blitt 
markert flere ganger, men hvorfor ikke ta 
enda en bursdagsfest? Mandag 30. juli blir 
det en storstilt folkefest i hagen på Radis
son SAS Lillehammer Hotell, og alle er 
velkomne. Billetter til denne festen, som 

Kenneth Syversen

Norsk Bridge nr. 2  2007
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B r i d g e f e s t i v a l e n

også inkluderer mat og underholdning, får 
du kjøpt underveis på festivalen. For pris 
og nærmere opplysninger om dette 
arrangementet henviser jeg til festivalsidene 
og forbundets egne hjemmesider.
 
Velkommen til Lillehammer!
Med alle disse nye tilbudene håper vi 
selvfølgelig nok en gang å kunne forbedre 
suksessen fra de foregående festivalene, og 
det vil du vel ikke gå glipp av? Vi ses på 
Lillehammer, gjør vi ikke?

Vel møtt!
Bridgehilsen fra Festivalgeneralen

PS!
Minner for ordens skyld om at folk må ta 
med sitt medlemskort til festivalen på 
Lillehammer.

Kortet skal brukes til identifikasjon og 
skal bæres synlig i egne holdere som blir 
utdelt på Lillehammer.

For de som dessverre glemmer sitt 
medlemskort, vil det bli utstedt reserve
kort i resepsjonen. Pris kr. 20,.

Juniorleir på Lillehammer
NBFs årlige juniorleir finner sted på Lillehammer Speidersenter i tidsrommet  
22.–27. juli 2007. Det blir mye bridge i ulike former som parturnering, lagturne
ring, imps across the field, lynbridge og hinderturnering. 
    Leiren har vist seg å være en viktig kontaktskapende arena for ungdommer som 
spiller bridge. Det sosiale felleskapet på leiren har alltid vært veldlig godt. Alle som 
kjenner spillet kan delta uavhengig av ferdighetsnivå, da dette først og fremst er en 
lærings og utviklingsarena.
    Vi tar oss også tid til andre aktiviteter som f.eks. fotball og bading. I år skal vi 
prøve å få til kanopadling på Mesnaelva.
    Leirprisen er kr 750, som dekker alle oppholdsutgifter, aktiviteter samt mat og 
drikke. Det anbefales å søke klubb/krets om dekning av leirutgifter og reiseutgifter. 
    Leirdeltakerne må ha med seg sovpose/sengetøy, fritidsklær, badetøy og masse 
godt humør. Speiderhuset har gode madrasser og vi sover på flatseng. 
    Speidersenteret har adresse Nedre Lysgårdsvei 23 beliggende nederst på Stampe
sletta, med kort veg til Håkons Hall der Norsk Bridgefestival skal arrangeres fra 
27. juli 2007. De som ønsker å delta under bridgefestvivalen kan fortsatt få bo på 
Speiderhuset for en rimelig penge.  
    Påmelding skjer på festvalsidene/NBF Data. Nærmere informasjon fås ved  
å kontakte undertegnede. 

Vi ses på Lillehammer.

Lars Eide, leirleder 
Mobil: 98 65 10 42    Jobb: 62 02 30 10
Epost: lars.erik.eide@nav.no
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For 11. gang på rad ble Bedriftsmester
skapet i bridge arrangert på Quality 
Hotell & Resort Fagernes. 20 lag fra store 
deler av SørNorge stilte til start i den 
store, flotte salen på hotellet for å kjempe 
om mesterskapet første helga i mai. Dette 
er en liten tilbakegang fra i fjor. Den gang 
var det 22 lag som deltok. Mesterskapet 
er i første rekke en sosial turnering hvor 
bridgespillere fra samme arbeidsplass 
kjemper sammen ved det grønne bord. 
Etter hver av de fire sesjonene deles det ut 
en fyldig bulletin med alle spill samt 
omtale av en rekke av spillene.

Bedriftsmesterskapet spilles som Monrad 
over 12 åttespillskamper . Hver kamp er 
på 1 time. Hvert lag kan bestå av 46 

spillere fra inntil to bedrifter. Det må 
foreligge et ansettelsesforhold til bedriften 
en spiller representer. Medlemskap i NBF 
er ikke påkrevet. Likeledes trenger du 
ikke spillerlisens for å delta. Men det 
deles ut forbundspoeng i mesterskapet.

Etter første dag har Luster kommune 
inntatt en klar ledelse. Med 74 VP på 3 
kamper fører de med 12 poeng foran 
Bridge i Norge. På laget spiller Torstein 
Lomheim, Nils Sverre Fardal,  Jo Kjetil 
Hamrum og Arve Bjørn Røneid. Laget 
fra Luster, et av mange lag som stiller fra 
Sogn & Fjordane. Hydro Aluminium 
Høyanger, Balestrand og FYKIL er andre 
lag fra samme fylket. 

Bedriftsmesterskapet 2007  
på Fagernes
Av Helge Mæsel

Her er Gunn i aksjon ved bordet.

Norsk Bridge nr. 2  2007
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B e d r i f t s m e s t e r s k a p e t

FYKIL, som er en forkortelse for Fylkes
kommunen Bedriftidrettskrets, stiller med 
to lag i årets Bedriftmesterskap. Gunn 
Angelskår forteller at de er ei bridgegrup
pe i bedriftsidrettslaget som dublerer kort 
og står for matsalget i bridgeturneringer i 
kretsen. Overskuddet bruker de til å delta 
på Bedriftsmesterskapet på Fagernes. 

At damer kan føre kortene viste hun i 
dette spillet:

 ♠ K 5 2
 ♥ Q 9 7 6
 ♦ Q J 6 2
 ♣ A Q  
♠ Q T 4 3  ♠ A 9 7 6
♥ K J 8 4  ♥ A 5 3 2
♦ K 4  ♦ T 73
♣ K 8 4  ♣ 9 2
 ♠ J 8
 ♥ T
 ♦ A 9 8 5
 ♣ J T 7 6 5 3 

NS er i faresonen og vest gir. Gunn åpnet 
med 1 NT som viste 1012 punkter. 
Nord doblet og alle sa seg fornøyd med 
det. Hjerter kom ut til knekten hos 
spillefører. Spar til 9er og knekt fulgte så. 
Syd skiftet til kløver som gikk til liten og 
dama hos nord. Nord tok også for 
kløveress før han spilte ruter til esset.  
Mer ruter til kongen. Sparti som stod, 
mer spar til esset og en fjerde spar brakte 
vest inn. 

Stillingen er nå:

 ♠ 
 ♥ 9 7
 ♦ Q 
 ♣ 
♠   ♠ 
♥ K 8 4  ♥ A 5 3
♦   ♦ T
♣ K  ♣ 
 ♠ 
 ♥ 
 ♦ 9 8 5
 ♣ J

Gunn spilte nå kløverkonge. Dermed fikk 
nord store kastevansker. Ruter måtte han 
holde, og dermed ble hjerteren god. 9 
stikk i 1 NT doblet til Gunn og laget fra 
Sogn & Fjordane.

I Bedriftsmesterskapet deles det ut en pris 
til beste spill som rapporteres til bulleti
nen. Både utøveren og den som forteller 
om spillet får et flott håndmalt trefat fra 
Valdres med bridgemotiv på. Her er årets 
vinnerspill:

 ♠ K
 ♥ Q 8 4 2
 ♦ K J 7 6 4
 ♣ Q 4 2 
♠ A Q 7 4 3 2 ♠ T 8 5
♥ K 3  ♥ A J 9 7 6
♦ A Q T 9 2  ♦ 8
♣   ♣ K 7 6 3
 ♠ J 9 6
 ♥ T 5
 ♦ 5 3
 ♣ A J T 6 5 3

Syd er giver og alle er i faresonen.
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Geir Olav Tislevoll fra Bridge i Norge 
forteller at vest åpnet med 1 spar. GeO 
satt nord og produserte, etter egen 
mening, en tvilsom opplysende dobling. 
Øst hoppet til 3 spar, syd meldte 4 kløver 
og åpneren grep dypt i meldeboksen og 
kom frem med 6 spar. Dette var det ingen 
som hadde innvendinger mot.

Kløver kom ut til tier og stjeling. Sparess 
fortalte hvordan den fargen satt. Ruteress 
og liten ruter til stjeling fulgte. Så ble en 
kløver stjålet. Ruterdame tok med seg 
kongen, sparti og sparknekt. Syd spilte så 
sin siste spar til spilleførers dame. Stillin
gen er nå:

 ♠ 
 ♥ Q 8 4 2
 ♦ J 7
 ♣ 
♠ 7 4  ♠ 
♥ K 3  ♥ E J 9 7 6
♦ T 9  ♦ 
♣   ♣ K
 ♠ 
 ♥ T 5
 ♦ 
 ♣ E J 6 5

Nå tok vest sine to spar, og nord måtte 
legge en ruter og en hjerter. Dermed 
kunne spillefører ta resten av stikkene ved 
hjelp av finessen i hjerter.  Nydelig spilt 
av Arne Bjørn Røneid fra Luster kom
mune som var den eneste i salen som fikk 
12 stikk.

B e d r i f t s m e s t e r s k a p e t

Til slutt et bilde av halve vinnerlaget:  
Jon Sveindal (t.v.) med makker Harry Arne Vågen.
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Så kan man selvsagt vurdere spillet nøyere 
når alle kort er kjent. Slik som spillet gikk 
blir det vel bet i den friskt meldte slem
men enten med hjerter i utspill eller uten 
overtrumfing av syd. Spillefører kan vel 
også styrke sine sjanser ved å vente med å 
ta sparess. Men alt dette er i etterpåklok
skapens tegn. Noe som flere av oss 
bridgespillere er eksperter på! 

Da det siste kortet var lagt stod Bridge i 
Norge øverst på seierspallen. I år som i 
fjor hadde de en meget god avslutning 
som ingen lag kunne stå imot. På vinner
laget deltok Tommy Sandsmark, Geir 

Olav Tislevoll, Jon Sveindal og Harry 
Arne Vågen. De to førstnevnte tok også 
med seg premien for å toppe butlerlista i 
Bedriftsmesterskapet. På andreplass kom 
Luster kommune og Toten Transport tok 
med seg bronsemedaljen hjem.

I siste runden finner vi Bridge i Norge på 
bord nr.1. En god spurt gjorder at de 
ledet med 15 VP foran Luster kommune . 
Her se vi Jon Sveindal med kortene i 
vifteform sammen med makkeren Harry 
Arne Vågen. Motstanderne er Thales 
representert med Trond Koppang og 
Roger Bendheim.

B e d r i f t s m e s t e r s k a p e t

Resultater

 1 Bridge i Norge
Jon Sveindal, Tommy Sandsmark, Harry Arne Vågen,  
Geir Olav Tislevoll

241,0

 2 Luster Kommune
Torstein Lomheim, Nils Sverre Fardal, Jo Ketil Hamrum, 
Arve Bjørn Røneid

216,0

 3 Toten Transport Terje Eriksen, Per Johnsen, Knut H. Haslene, Lars Aasen 204,0

 4 ISOLA
Harald Pettersen, Kai Jørstad, Ronny Jørstad,  
Virginia Chediak

201,0

 5 FYKIL 1
Torbjørn Pedersen, Svein Viland, Kai Lille Homb,  
Gunn Magni Angelskår

199,0

 6 Statoil
Jan Aasmoen, Kjell Løvås, Hans Arne Jensen,  
Erling Gjertveit

192,0

 7 Fagernes 1 Torbjørn Henriksen, Egil Sørli, Arnt Sørli, Terje Sundvoll 191,0

 8 Hydro Aluminium Høyanger
Arild Høyvik, Bjørn Gunnar Frichsen, Hroar Kleiven,  
Trond Austrheim

190,0

 9 Moelven Soknabruket AS
Håvard Jensen, Tor Lerfaldet, Jan Tore Olsen,  
Sverre Rundtom, Arild Olsen

183,0

10 ArcusGruppen AS
Inge Bjerkestrand, Arild Sandberg, Cato Sundeng,  
Erlend Ørvik

179,0



14

BRIDGE PÅ BJØRNSVEEN U.S.
Skrevet av Magnus Kjelstad og Gard N. Nordeng (deltakere)

5Kløver meldte han, mens svetten rant 
nedover kinnet. Det var fredag kveld og 
bridge var temaet på Bjørnsveen U.S. på 
Gjøvik. Her var ca. 20 bridgeinteresserte 
ungdommer samlet for dyrke sin felles 
lidenskap. Det hele startet med en 
særdeles godt arrangert singelturnering 
med Lars Eide, også kalt «Frosken», som 
«Tournament Director» Spillet kom i 
gang og midnattstimen kom og gikk uten 
å legge noen som helst demper på den 
ivrende, nærmest pulserende lysten til å 
spille liten hjerter til esset. For å runde av 
kvelden fylte et par av våre yngre delta
kere en pumpepose med gardiner og løp 
deretter som gale etter hverandre, kun av 
den enkle hensikt å kaste den på en venn.

Morgenen dagen etter var alle veldig 
trøtte, noe som aldeles ikke hindret Lars i 
å fyre i gang en ny turnering. Denne 
gangen en parturnering. Her satt det 
meste langt inne, noe som førte til mange 
interessante meldinger og ikke så rent 
uventede resultater. Da denne fabelaktige 
turneringen var unnagjort trakk meste
parten av deltakerne ned til det lokale 
vannhullet. Med andre ord var dette altså 
Tranberghallens svømmebasseng. Delta
kerne svømte og plasket rundt i det varme 
vannet og ante fred og ingen fare. Men, 
bak badeballene lå Dyret klart til angrep, 
og uten noe som helst forvarsel kaste     
zseg fram i sin rosa mordershorts med alt 
annet enn leirdeltakernes velvære i 
tankene. Kampen var lang og hard, men 

Fornøyde og glade unge  
på rekrutteringsleiren på Bjørnsveen.

Norsk Bridge nr. 2  2007
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etter en halv times denging kan vel ikke 
akkurat si at den småfete rekrutterings
sjefen seiret. Deltakernes tapre forsøk på 
å ta Dyret av dage var imidlertid godt, 
men dessverre druknet det bare nesten. 
Kvelden ble feiret med Peppes Pizza og 
talløse liter brus, og naturlig nok vant 
deretter Dyret kveldens turnering. 

Siste dag kom, alle var enda trøttere enn 
dagen før og Frosken fylte atter en gang 

morgenen med turneringshygge. Mer 
logiske resultater oppsto, og taperne (med 
Dyret i spissen) tuslet trist avsted for å 
rydde opp den svimlende mengden 
søppel som lå strødd. 

Mens vi sitter her og skriver, i en stadig 
svinnende haug søppel, kan vi med 
visshet se tilbake på en ubestridt suksess 
av en leir..

Resultater Rekrutteringsleir.

Bjørnsveen Open single
1. Jørgen 45
1. Vemund 45
3. Henrik 23
4. Gard 21
5. Elias 17
5. Magnus 17
5. Mads 17
8. Petter H 16
9. Petter U 13

Bjørnsveen vårcup 2007 
1. Amalie – Jan Olav 81
2. Harald – Jonas 67
3. Burhan – Vemund 54
4. Elias – Eirik 53
5. Magnus–Gard 46
6. Morten – Petter H 44
6. Petter U – Jon Amund 44
8. Jørgen – Levi  43

Bjørnsveen søndagsmeeting
1. Burhan – Harald 55
2. Magnus – Jon Amund 49
3. Petter U – Gard 44
4. Elias – Levi 43
5. Eirik – Henrik 42
6. Jørgen – Morten 37
7. Amalie – Vemund 36
8. Jan Olav – Jonas 32

Søppelet måtte tas også. Det måtte taperne av den  
siste turneringen, med dyret i spissen, ta ansvar for. 

Norsk Bridge nr. 2  2007
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B a r n e b r i d g e

Bridge for barn
Av Sven-Olai Høyland.  
Foto: Marianne Harding. 

Bakgrunn
Folk seier ofte at ungane i dag har så 
mange tilbod at det er vanskeleg å finne 
tid til bridge. Dette er kanskje rett i store 
deler av året, men i haust og vinterferien 
vil mange av dei som ikkje reiser bort ha 
god tid. Med dette i tankane inviterte 
Marianne Harding og underteikna til 
bridgekurs dei 3 første dagane i vinter
ferien. Vi skal no dele erfaringane våre 
med lesarar av Norsk Bridge i håp om at 
andre kan ha nytte av dei. Alt materiell 
som blir omtalt ligg på nettsida:  
http://www.hib.no/ansatte/soh/bridge/

Vi starta med å inviterte foreldre som 
vi visste var positive til bridgekurs for 
barn til eit planleggingsmøte før jul. 
Dette gav oss nyttige innspel. Vi laga 
 invitasjonen på eit A4 ark som ved 
bretting vart ein passande foldar. Annon
seringa var i hovudsak på Hordaland 
Bridgekrets sine nettsider. Ein del bridge
spelande foreldre distribuerte foldaren 
blant medelevane til sonen eller dottera. 

Kurset vart annonsert for aldersgruppa  
9–13 år, men vi var innstilt på å vere 
fleksible om ungar utanfor denne alders
gruppa ønska å vere med. Dei organiserte 
aktivitetane var planlagt mellom 9 og 14. 
For å legge til rette for at foreldre kunne 
vere på jobb, var det mulig å kome frå  
kl 8 og vere igjen til kl 16. Vi hadde fått 
sentrale og greie lokale ved Høgskolen 
i Bergen.

Det kom 13 deltakarar. Av desse var 
5 jenter og 8 gutar. Dei fleste var i den 
nedre del av den annonserte aldersgruppa. 
Tre var yngre enn 9 år, og den yngste var 
ikkje meir enn 6 år. Alle deltakarane hadde 

minst ein forelder som spelar bridge eller 
gjekk i klasse saman med ein slik deltakar. 

Sidan ingen av oss hadde erfaring med 
kurs for denne aldersgruppa, la vi ikkje 
detaljerte planar for kva vi skulle gå 
igjennom. I staden for vart vi samde om 
ein del viktige prinsipp:
•   Ungane skulle ha det moro i dei tre 

kursdagane.
•   Vi måtte forenkle meldingane slik at 

ungane kunne meistre dei. Dette er 
beskrive relativt detaljert i ein anna 
artikkel i bladet.

•   Vi hadde forberedt ein del aktivitetar 

Anders Magne Setesdal i femkortspos.

Norsk Bridge nr. 2  2007
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B a r n e b r i d g e

utanom bridge slik at ungane skulle få 
avveksling og ikkje bli leie. Hovudsak
leg var dette ein del fysiske leikar, men 
vi hadde også to besøk til Bergen Viten
senter som held til i kjellaren i bygnin
gen der kurset føregjekk.

•   Lage og ete felles lunsj. 

Dette gav oss muligheit for tilpasse 
opplegget undervegs i staden for stresse 
for å halde ein detaljert plan. Dette 
fungerte etter vår oppfatning godt.

Kva fekk vi gjennomgått?
Vi hadde svært korte økter med gjennom
gang på tavla. Elles førgjekk det meste 
som instruksjonar rundt borda. To av 
deltakarane kunne bridge frå før. Dei var 
flinke til å hjelpe dei andre. Med stikkord 
fekk vi gjennomgått: 
•   Kven som startar meldingane. Korleis 

vi tel honnørpoeng. Korleis gjennom
føre eit forenkla meldingsforløp basert 
på kor mange honnørpoeng kvar spelar 
har. Viktige omgrep som åpnar og 
svarhånd. Kven som blir speleførar (den 
som har åpna etter våre reglar) og kven 
som blir blindemann. 

•   Bestemme kva par som har flest honnør
poeng til saman. Dette paret får kon
trakten. Talet på stikk som skal vinnast, 
finn vi ved å slå opp i ein tabell. Velje 
trumf (fargen der paret har flest kort) 
eventuelt spele utan trumf om vi ikkje 
har minst 8 kort til saman i ein farge.

•   Gjennomføre spelet etter vanlege 
bridgereglar (Kven skal spele ut til første 
stikk. Kven vinn eit stikk. Kven spelar 
først ut til neste stikk. Når kan vi bruke 
trumf. Korleis markerer vi stikka.).

•   For utspelar: Sekvensutspel og lite kort 
frå lengste farge.

•   For speleførar: Telje sikre stikk. Finne 

ut kor mange stikk ein manglar. Legge 
ein speleplan. Holde rede på kor mange 
trumf som er ute. Finesser.

•   Etikette med meir: Blindemann ønskjer 
speleførar lukke til. Spelarførar takkar. 
Trumfen skal leggast til høgre (sett frå 
blindmann).

Sjølvsagt fekk ikkje alle med seg alt, men 
alle fekk med seg ein god del. Ei lita 
historie som illustrerer dette: Blindemann 
ytra ein viss skepsis (med god grunn!) til 
speleførar si gjennomføring av spelet. Dette 
vart kontant avvist med «Slapp av, jeg har 
en plan!» Så sjølv om speleføringa ikkje 
var den beste, så hadde i alle fall spele
førar fått med seg eit svært viktig poeng.

Sidan mange av deltakarane hadde 
bridgespelande foreldre, kjente dei til 
turneringsbridge. Vi hadde difor lova at 
bridgedelen skulle avsluttast med ei 
turnering siste dagen. Heldigvis var det 

Sigve Vike Wedberg i dyp konsentrasjon.
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akkurat 8 som ønska å delta i turneringa, 
slik at det passa fint med ein lagkamp på 
4 spel. Det som imponerte aller mest, var 
stillheita som senka seg i rommet. 
Bortsett frå nokre spørsmål om korleis 
slippane skulle førast, klarte ungane seg 
heilt fint utan hjelp frå vaksne.

Som avslutning fekk alle deltakarane 
diplom. Denne vart laga i powerpoint. 
Hovuddelen var eit bilde med alle 
kursdeltakarane. I tillegg fekk barna eit 
notat som beskriv kva forenkla bridge. 
Notatet var like mykje skrive for foreldra 
slik at dei kan sjå kva som er gjennomgått 
og eventuelt forklare ting som barna ikkje 
heilt har fått med seg.

Refleksjonar i ettertid 
Håpet er no at så mange som mulig av 
deltakarane spelar med forenkla meldin
gar ei god stund slik at dei blir fortrulege 

med korleis spelet føregår. Dei vil også 
lære seg til å følgje med kva kort som er 
gått. Dei vil dermed få eit svært godt 
grunnlag for å lære seg vanleg bridge i 
nær framtid eventuelt at dei har hatt det 
så moro at dei tek opp bridge når dei 
sluttar med andre aktivitetar som fotball, 
handball, musikkorps og liknande. 

I utgangspunktet hadde vi sett ei øvre 
grense på 24 deltakarar. Det hadde nok 
vorte for mange for to instruktørar, så vår 
anbefaling er heller å sette grensa på 16 
(eventuelt vere fleire instruktørar). 

Fleire foreldre er positive til å bidra med 
å samle dei som ønskjer det til speling. 
I samarbeid med Hordland Brigdekrets og 
Bergen Akademiske Bridgeklubb reknar vi 
med å få dette til. Vi håpar å få til to 
samlingar på om lag 2 timar før ferien. 
Vidare ønskjer vi å gi tilsvarande tilbod 
i haustferien og i neste vinterferie.

B a r n e b r i d g e

Tolv av de tretten kursdeltakerne. Fra venstre: Ole Christian Steen Ingul, Marianne Harding, Christian Bakke,  
Sven-Olai Høyland, Alba Johansen, Ole Gunnar Setesdal, Viljar Haug Johannesen, Ingvil Viken, Anders Magne  
Setesdal. Helt forrest: Christina Nordeide, Matea Wedberg Vike, Michael Riisøen, Katarina Ekren og Sigve Vike Wedberg.

Norsk Bridge nr. 2  2007
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Mine barn Matea (6 år)og Sigve (7år) 
deltok på SvenOlai og Marianne sitt 
barnekurs i vinterferien. Selv har jeg bare 
spilt et halvt år (kurs med SO i høst), 
men syntes at hvis jeg kunne spille med 
barna mine så ville det være ekstra gøy. 
Dessuten er begge veldig glad i å spille 
spill og ganske nysgjerrig på hva slags 
spill mamma holdt på med. 
Begge var litt yngre enn det som var 
skissert i programmet, men de fikk lov til 
å delta for å se hvordan det gikk. Hjem
me hadde vi spilt amerikaner, bonde
bridge og disse tradisjonelle spillene, slik 
at jeg var sikker på at de kunne systemet 
for kortstokken med farger og tall. De 
syns det var rart at de skulle få lov til 
å spille kort i tre dager, og var skikkelig 
spente før den første dagen. 

Matea sin største utfordring rent 
spillemessig var at hun ikke var så stø 
i tellingen dersom hun hadde mange 
honnørpoeng, rett og slett fordi hun ikke 
har lært å plusse med tall over 10. At hun 
var minst tror jeg ikke plaget henne i det 
hele tatt.

Sigve derimot syns selve spillingen var 
artig, men falt litt av når han ble blinde
mann – det var kjedelig og falt nok litt 
i andre tanker… Dessuten syns de begge 

at «noen» brukte for lang tid til å tenke 
og da var det lett å glemme at en var med 
i et spill, dvs. at det var lettere å være 
konsentrert når det var fart i spillet. 

Jeg er sikker på at begge to hadde et 
godt utbytte av å delta, og at de fikk et 
positivt møte med bridgen. De lærte nok 
til å kunne spille en snill form for bridge 
uten noe hjelp fra andre, og det var vel 
det beste vi kunne håpe på før kurset? 
Forhåpentligvis kan de etter hvert 
komme inn i et bridgebarnemiljø, siden 
de nå ikke har noen jevnaldrende som 
kan bridge. Samtidig mistenker jeg dem 
for å synes at de er «kult» å kunne et spill 
som bare voksne kan, og at de syns det er 
innmari stas å spille med voksne. 

De var utrolig enkle å få av gårde om 
morgenen de dagene de skulle på 
bridgekurs, og det er et godt trivselsmål! 
Mye gøyere enn skole og SFO!  
Diplomene de fikk utdelt på siste dag ble 
satt stor pris på er blir vist til «alle», og 
likeså med reportasjen i avisen. De var 
kjempestolte!

Konklusjonen er jeg trygt kan anbefale 
bridgekurs også for de minste barna!

                                           Hilsen Siri

Tankar frå ei mor

B a r n e b r i d g e

Vi trur at opplegget også kan fungere 
fint for dei som ønskjer å gi ei innføring i 
bridge til 3 eller 4 personar (ikkje nød
vendigvis barn). 

Ofte føler vi at bridge får for lite spalte
plass i avisene, men denne gongen fekk vi 
meir enn vi kunne håpe på. Vi hadde sendt 
ein epost til Bergens Tidende og Bergensavi
sen om at det skulle arrangerast bridgekurs 

for ungar. Begge avisene kom på besøk og 
laga positive reportasjar. Bergensavisen 
brukte reportasjen som hovudoppslag i 
magasindelen sin og spanderte framsida 
pluss nesten to heile sider! 

Til slutt har vi bedt Siri Vike som 
hadde to ungar med på kurset å seie 
nokre ord om erfaringar sett frå ein 
forelder sin ståstad.
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B a r n e b r i d g e

Forenkla bridge – ein introduksjon  
for heilt ferske
Av Sven-Olai Høyland

Bakgrunn
Eit kjent ordtak seier: «Ein må krype før 
ein kan gå» Målet med forenkla bridge er 
at ein skal lære å krype. Meldingane er 
forenkla slik at kursdeltakarar opplever 
å meistre dei raskt. Når kontrakten er 
bestemt, held spelet fram heilt som i 
vanleg bridge. Vi skal først gå gjennom 
meldereglane. Deretter ser vi på forslag til 
eit kursopplegg.

Reglane vart laga saman med Marianne 
Harding i forbindelse med bridgekurs for 
barn våren 2007. Dei er inspirert av 
foldaren «Bridge på 5 minutt» frå NBF. 

Meldedel
I forenkla bridge får paret med flest 
honnørpoeng kontrakten. Dermed deler 
vi meldingane i to deler. Først finn vi ut 
kva par som har flest honnørpoeng og 
bestem kven som blir speleførar og 
blindemann i dette paret. Deretter avgjer 
ein kva som blir kontrakten (kor mange 
stikk som skal vinnast og om ein skal 
spele med eller utan trumf).

Givar startar meldingane. Deretter 
melder spelarane i tur med urvisaren. 
I første melderunde, finst der to meldingar 
– pass eller antal honnørpoeng. Første
mann i paret som melder noko anna enn 
pass må ha åpning (minst 12 hp). Viss 
makker har åpna, må svarhanda melde 
sine hp. Vi risikerer at to spelarar åpnar 
(ein i kvart par). Viss ingen har åpning, 
blir spelet gitt på nytt.

Når vi skal melde for andre gong, har 
vi enten meldt pass eller åpna første gong. 

Vi har to hovudtilfelle:
•   Vi passa i første melderunde. Dersom 

makker åpnar, svarar vi med kor mange 
hp vi har. Dersom makker passa, 
melder vi pass. 

•   Vi åpna i første melderunde. Då har 
makker svart med kor mange hp ho 
har. Vi legg desse poenga til våre eigne. 
Blir summen 20 eller mindre, melder vi 
pass og nestemann held fram på same 
måte. Blir summen 21 eller meir, 
melder vi summen som også avsluttar 
meldingane. 

Viss ingen kan melde over 20 i andre 
melderunde (skjer dersom kvart av para 
har 20 hp eller at ingen i paret med flest 
hp har opning), blir spelet gitt på nytt.

No har vi altså avgjort kva par som skal 
spele kontrakten. Speleførar blir den som 
har åpna. Som vanleg blir makker til 
speleførar blindemann. Når rollane i paret 
er fordelt, legg blindemann sine kort på 
bordet sortert i fargar med billedsida ned. 
Korta skal leggast slik at det er lett for alle 
å sjå kor mange kort det er i kvar farge. 
Sett frå blindemann blir rekkefølga frå 
venstre mot høgre: kløver, ruter, hjarter 
og spar (for å bli van med rangeringa). 
I starten kan ein snu minste kortet i kvar 
farge slik at det er lett å skilje fargane. 

Speleførar finn ut i kva farge makker
paret har flest kort. Viss denne fargen 
inneheld 8 eller fleire kort, skal den 
velgast som trumf. Viss ikkje blir kontrak
ten grand. Med to eller tre like lange 
fargar på 8 eller fleire kort, kan speleførar 
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velge ein av dei som trumffarge. Antal 
stikk som skal vinnast blir bestemt av 
tabellen nedanfor.

Meir detaljar finn ein i notatet «Forenkla 
bridge» som ein finn på:  
http://www.hib.no/ansatte/soh/bridge/. 

Skisse til kursopplegg
Dei forenkla meldingane vart i utgangs
punktet laga for barn, men dei fungerte så 
godt at då Geir Ove Henden spurte om 

eg kunne halde eit intensivt bridgekurs på 
Voss, så laga eg eit kursopplegg basert på 
meldingane ovanfor. Kursopplegget 
inneheld ein powerpointpresentasjon med 
tilhøyrande spel. Begge deler finn ein på 
nettadressa: 
http://www.hib.no/ansatte/soh/bridge/. 

Kurset tek om lag 6 timar inklusive 
pausar. Skisse av innhaldet:
1.  Etter ein kort presentasjonsrunde går 

vi gjennom følgjande omgrep: par, 
makkere, kontrakt, stikk, honnørpo
eng, givar, melding, åpning, svarhand, 
speleførar, blindemann, utspelar, sikre 
stikk, speleplan.

 Spelar 4 spel.

Honnørpoeng
21–22  23–24  25–26  27–28  29–32  33–36  37–40

Stikk
 7 8 9 10 11 12 13

Søreidegjengen:  
f.v. Katarina Ekren, Alba Johansen, Michael Riisøen og Christina Nordeide.
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2.  Går gjennom fordelen med å ha 
trumf, korleis vi vel av trumf (nøye 
beskrive tidlegare), beit, overstikk

 Spelar 4 spel.
3.  Går gjennom finesser.
 Spelar 4 spel.
4.  Går gjennom omgrepa bonus, utgang, 

lilleslem og storeslem. Når ein har 
spelt ei stund kan ein bruke tabellen 
som ei nedre grense for kor mange 
stikk som skal vinnast. Fordelen av 
å ha trumf, tilsvarar vanlegvis minst 
2 hp. Får lov til å velje major som 
trumf sjølv om ein har fleire kort i ein 
minorfarge (lettare å vinne 10 enn 11 
stikk). Av same grunn får ein lov 
å spele grand sjølv om ein har 8 eller 
fleire i ein minor.

På Voss deltok 15 personar – dei yngste 
12, dei eldste pensjonistar. For å få best 
mulig resultat, er det viktig å ha hjelp 

med instruksjon under spelinga. Helst 
bør ikkje kvar instruktør passe på meir 
enn to bord. Eg fekk god hjelp av Magnar 
Dale og Geir Ove Henden frå BK Beit. 
Klubben har arrangert 10 kveldar med 
speletrening der 10 deltakarane har vore 
med. Eg trur også at opplegget er ideelt 
om ein skal ha privatkurs for 3 eller 4 per
sonar.

Etter mi meining har eit slik opplegg 
fleire fordeler i forhold til eit tradisjonelt 
kurs der ein skal lære både meldingar og 
speling.
•   Deltakarane vil vere i stand til å melde 

og spele utan hjelp etter berre 6 timar. 
I staden for at meldingane er kjelde til 
usikkerheit, opplever deltakarane meist
ring. Dette gir gode vilkår for vidare 
læring.

•   Terskelen for å melde seg på eit inten
sivkurs, kan for mange vere lågare enn å 
binde seg for 6 – 10 kveldar.

•   Problem med fråfall eller fråvær under 
kurset eksisterer nesten ikkje.

•   Når deltakarane spelar etter kurset, blir 
dei speleførar om lag like mange 
gonger. Det er ikkje dei som er modi
gast i meldingane som blir speleførar 
heile tida.

•   Dei får lært mange viktige omgrep og 
vil ha eit godt grunnlag for å lære meir 
om meldingar seinare.

•   Deltakarane får danna seg eit bilde om 
bridge er noko for dei eller ikkje. For 
dei som likar det, vil det vere god 
motivasjon for vidare opplæring.

Ingvil Viken trivdes godt med opplegget.
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Lærerutdanning – en nyskapning
Av GeO Tislevoll

I mange år har det fra mange 
hold vært ønske om å komme i 
gang med en formell utdanning for 
 bridgelærere, men det har lykkes 
før nå. Endelig har bridgeforbun-
det et prosjekt på gang på dette 
 området.

Bakrunn
De fleste er enige i at et skikkelig opplegg 
for utdanning av bridgelærere kan være et 
av flere viktig bidrag i kampen for at 
bridgen i fremtiden ikke skal miste sin 
posisjon som en populær hobby. Denne 
kampen må tas mot alskens «nye» 
aktiviteter, ikke minst på internett. Dette 
har man for så vidt vært klar over i flere 
år, men først nå er en utdanning for 
bridgelærere i ferd med å bli en realitet i 
Norge. Det er dessuten klart at Norge på 
dette området ligger langt bak nasjoner vi 
gjerne sammenligner oss med. Et mål er 
å ta igjen noe av dette forspranget. 

Formell bridgelærerutdanning, og et 
skikkelig opplegg for alt som har med 
undervisning å gjøre, vil generelt heve 
kvaliteten på undervisningen i bridge
Norge. At NBF kan presentere autoriserte 
lærere vil dessuten ha betydning overfor 
skoleverket. Mange mener det er ønskelig 
og nødvendig at det gjøres nye fremstøt i 
den retningen. Da vil det være positivt at 
forbundet kan bidra med egne, formelt 
utdannede kursholdere. 

Hva skjer?
Fortsatt gjenstår en del planlegging og 
arbeid med det endelige opplegget for 
bridgelærerutdanningen. Men allerede 
i 2007 vil etter planen de første formelt 
autoriserte bridgelærerne bli uteksami
nert. Det som har blitt gjort etter prosjek
tet ble igangsatt i fjor høst, er planlegging 
og gjennomføring av tre seminarer 
vinteren 2007. I etterkant har forbundet 
fått en oppsummering av erfaringer fra 
disse seminarene, og noen konklusjoner 
om hva som bør være veien videre, kost 
sagt en innstilling fra leder av rekrutte
ringsutvalget og undertegnede. Der 
anbefales hva som nå skal skje. Innstillin
gen er behandlet av et positivt innstilt 
forbundsstyre i mars, og resultatet av det 
vites ikke i skrivende stund. Den videre 
utviklingen i denne saken vil selvsagt bli 
redegjort for her i bladet.

Seminarer, vinteren 2007
De tre nevnte seminarene ble avholdt 
i januar og februar, tre forskjellige steder. 
Først på Gardermoen med deltakere fra 
hele Norge, men mest fra det sentrale 
Norge. Deretter var det Stavangers tur 
med deltakere stort sett fra vest og 
sørlandet. Til slutt ble et seminar avholdt 
i Tromsø. 

De tre seminarene hadde i utgangspunk
tet samme program, men ble likevel litt 
forskjellige. Det skyldes bl.a. at det ble 
benyttet forsjellige personer/innledere til 
de enkelte tema i programmet, på de 
forskjellige kursstedene. Dette viste seg 
å være en god idé, for dermed ble mange 

U t d a n n i n g
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momenter belyst litt forskjellig fra gang 
til gang, og nyanser og forskjellige 
innfallsvinkler til problematikken kom 
frem. 

Det var et mål å få med erfarne kurshol
dere som innledere under seminarene, for 
å kunne trekke veksler på deres kompe
tanse. Det er et poeng at når forbundet 
drar i gang noe så viktig som dette, så er 
det ønskelig at så mange som mulig, ikke 
minst de som har erfaring fra bridgeun
dervisning, tar del i det. Alle må dra lasset 
sammen! Vi har nå startet noe nytt i 
forhold til bridgeundervisning, og tror 
det skal kunne heve kvaliteten både på 
undervisningen på de enkelt kurs som 
holdes. Det vil også heve nivået på 
lærerne som sådan, men vi er likevel klar 
over at det finnes mange svært dyktige 
kursholdere i Norge allerede! Poenget er 
ikke å lære opp, eller endre de personene 
det her er snakk om. Det vi ønsker å gjøre 
er altså å utnytte den kompetansen vi 
allerede har i bridgeNorge på dette 
området, og å videreutvikle det hele 
innefor et gjennomarbeidet, formelt 
opplegg.

Innlederne på disse seminarene var ikke 
ment ikke være direkte foredragsholdere, 
men mer noen som kun kaste frem 
mange viktige momenter om det enkelte 
tema, for at så deltakerne gikk i grupper 
og diskuterte. En slik «brainstorming» 
ble stort sett avsluttet med en plenums
diskusjon, ofte ledet av vedkommende 
innleder. Dette fungerte godt. Deltakerne 
på de tre seminarene var dessuten godt 
motiverte, og det hele fungerte bra.

Disse seminarene måtte blir en kombina
sjon av lærerutdanning og noe som skulle 

munne ut i forslag til hvordan den 
fremtidige lærerutdanningen skal bli. 
Derfor var det positivt å se hvordan 
gruppene var sammensatt alle tre stedene, 
en fin blanding av erfarne kursholdere og 
folk som ønsker å bli bridgelærere. 
Dermed gikk det bra å få til nettopp det 
vi ønsket, en «brainstorming» med 
utgangspunkt i å lære/lære bort, men 
samtidig utforme forslag til hvordan 
bridgelærerutdanningen best kan legges 
opp i tiden fremover. 

Innhold på seminarene
Programmet for disse seminarene var slik:
Etter en velkomsthilsen, inklusiv kort 
 presentasjon av deltagerne, ble det 
diskutert hva vi (NBF) ønsker oss med 
bridgelærerutdanningen. Hva er målet 
med bridgelærerutdanningen i fremtiden?

Det neste tema var om autorisasjon/
sertifisering, dvs. det rent formelle rundt et 
nytt opplegg. Der ble det diskutert hva 
som bør kreves av en bridgelærer, hvilke 
kriterier som skal ligge til grunn for 
sertifisering, osv. 

De neste temaet gikk på hvordan? og hva? 
Dvs. hvordan skal læreren opptre, og hva 
skal læres bort, rent konkret. 

Når det gjelder pedagogikken ble disse 
undertemaer berørt:
Bridgelærers opptreden, pedagogiske 
triks, spørsmålsteknikker, metodisk
pedagogiske prinsipper. Som under alle 
temaene ble det jobbet mye i gruppear
beid med en diskusjon i plenum til slutt. 

Når det gjelder bridgekursenes konkrete 
innhold gikk det selvsagt mye på hva vi 
skal lære bort: system, spill og motspills
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teknikk. Hvor langt skal vi gå, hvor 
omfattende skal kursene være? 
Et stort viktig tema under seminarene var 
organisering av kurs. Hvem skal dra i 
gang kursvirksomheten? Klubb, krets, 
forbund? Hvordan bør det organiseres 
med hensyn til opplegg, innkalling og 
gjennomføring? I sammenheng med dette 
kom neste hovedtema, det svært viktige 
etterarbeidet! Hvordan holde og integrere 
kursdeltagerne i klubben? Hva med 
holdningsskapning hos erfarne klubb
medlemmer mm.?

Vi lot disse seminarene ha en litt løs 
struktur, noe som etter undertegnedes 
mening er riktig når det til en viss grad 
dreier seg om denne type «brain 
stormingseminarer» Dermed får man 
frem mest mulig momenter uten at noe/
noen blir blokkert av et rigid opplegg. 
I tillegg til hovedtemaene og hovedinn
lederne lot vi flere deltakere komme frem 
med forskjellige ting de brant for. Vi fikk 
høre om moderne måter å holde kurs på, 
for eksempel på internett (BBO), av 
ungdomsutvalget, presentasjonsteknikker  
(bl.a. powerpoint), spesielle typer kurs 
holdt av initiativrike, kreative personer 
(Ruter 7, Kristiansand) m.m.

Veien videre/innstilling
Nå i vår har forbundet fått en innstilling 
for veien videre. Det vi har kommet i 
gang med må nå videreføres. Det videre 
arbeid bør etter vår mening utføres av et 
nyopprettet utdanningsutvalg. Vi må 
starte et sted når det gjelder autorisering 
av bridgelærere, og forslår at noen 
utvalgte, svært erfarne folk på dette 
området fra NBF’s styre får en autorisa
sjon som bridgelærere. Planen er at 
arbeidet deres skal komme i gang så og si 
umiddelbart over påske, og at de første 
lærere uteksamineres allerede i år. 

Dette utvalget skal så, forhåpentligvis 
allerede i år, uteksaminere nye bridge
lærere. Som et tidsmessig mål for første 
uteksaminering foreslås perioden rundt 
bridgefestivalen på Lillehammer. 

Prosjektet «bridgelærerutdanning» er i 
gang, og innstillingen hos de fleste, bl.a. i 
forbundsstyret, er positiv. Vi har derfor 
tro på at dette ikke er et prosjekt av typen 
som dør ut. Vi tror det kan bli til noe 
riktig bra, noe viktig for bridgen i Norge. 
Starten var bra, og vi regner med alt blir 
gjort for at fortsettelsen også skal bli det.
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Hva har Hp med bridge å gjøre?
Av Per Ongstad
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Innledning
De fleste som lærer bridge blir fra første 
dag dunket i hodet med «tell 4321 for 
E K D J» Dette resulterer for mange i en 
indoktrinering som livsvarig får dem til 
å oppfatte honnørpoeng (Hp) som en del 
av bridgens innerste vesen. Det er en 
vrangforestilling. Bridgen befant seg vel 
i årtier uten dem og de ville med fordel 
en vakker dag kunne forsvinne eller bli 
sidestilt med andre vurderingsteknikker.

Men hvis Hpene ikke er annet enn en 
slektning av honnørstikk og Viennapunk
ter–som vel noen enda husker – hvorfor 
figurerer de alene på systemkort, i 
reglementer og lover ? Hvorfor er de ikke 
helt kastet ut sammen med honnørstik
kene? Det overfladiske svaret er: Fordi 
også de som har skrevet reglementene har 
vært indoktrinert. Den litt dypere og 
legitime grunn til at vi ikke helt kan kaste 
dem, er temaet nå.

Kortvurderingen er fri
Hp telling av en hånd er et hjelpemiddel 
som spillere kan bruke til vurdering av 
hånden. I reglementene står det ingenting 
om kortvurdering. Skulle det stått noe, 
måtte det være å slå fast at det ikke finnes 
begrensninger på hva du som spiller kan 
bruke til å vurdere dine kort: Du kan telle 
4321, Honnørstikk, Quicktrick , 
Tapere, Viennapunkter eller Tierekviva
lenter, og du kan telle +/ for kombinasjo
ner og garderinger, og det finnes dem som 
teller ekstra for honnører i langfarge eller 
majorfarge. På toppen av det hele; du er 
ikke i reglene pålagt å telle annet enn at 

du har 13 kort! Stoler du på overblikket, 
kan du fritt melde uten. Hpene har altså 
i utgangspunktet ingenting i reglemen
tene å gjøre.

Forbud mot destruktiv bridge 
Men bridgeorganisasjonene er opptatt av 
å dempe innslagene av destruktive 
meldinger. Begrunnelsen er at klubbspil
lere antas å bli skremt bort fra bridgen av 
slikt. Å åpne 2gr og deklarere «0+Hp med 
13kort» er av de ting som ikke anses 
å fremme bridgen.

For dette formålet trengs definisjoner av 
svak hånd og sterk hånd, fordi en mener 
at om noen vil åpne 2gr på » hva som 
helst med sterke kort», så vær så god, det 
går mest ut over dem selv!

«Svak hånd har minst en konge mindre 
enn en gjennomsnitts hånd» som har  
«– en honnør av hvert slag» Dette er en 
regel som i tidligere versjoner var uttrykt i 
Hp. Nå har regelmakerne registrert det 
uheldige å knytte regel til en bestemt 
kortvurdering og har meget bevisst ryddet 
Hp ut av de tidligere regler Dette er et 
fornuftig skritt for å dempe forestillingen 
at 4321 har noe med bridgens kjerne 
å gjøre, og det er også et rettferdighets
grep for å likestille vurderingssystemer.

System og deklarasjon
System er i like liten utstrekning som 
kortvurdering noe som regler skal 
 standardisere. De er begge tvert i mot begge 
dele noe vi skal konkurrere om å være best 
i, og ulike metoder beriker bridgen.
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Men bridgens idé er samtidig at kommu
nikasjonen makkerne i mellom ikke skal 
foregå i kode, men så langt praktisk mulig 
være åpen for motstanderne ved hjelp av 
deklarasjon og forklaring.

Fullt ut åpen? Noen er naive nok til å 
mene det, men all erfaring med språk  
– enten det gjelder fransk, Pascal eller 
Goren – tilsier at dette ikke er mulig. De 
som studerer og anvender språket grun
digst, vil også være de som har best 
mulighet til å oppfatte nyanser, negasjo
ner eller latente reservasjoner. Det som 
skal oppnås er en forståelse som er så bra 
som tidsbruk, god vilje og oppfattelses
evne tillater.

Kommunikasjonen med motstanderne 
må skje i et felles språk. Da må skje ved 
hjelp av et omforent «Esperanto» At man 
da griper til Hp som styrkemål er forståe
lig, fordi det er det enkleste og mest 
utbredte instrument. Det får ikke hjelpe 
at det også er et svært omtrentlig redskap 
i kortvurderingen.

Dette er bakgrunnen for at meldingers 
styrke i følge våre regler skal beskrives 
med tilnærmet Hpintervall både i 
deklarering og forklaringer. Dette gjelder 
uansett om du bruker Hp i din kortvur
dering eller ikke. 

Alle må da forstå at det er minst to kilder 
til unøyaktigheter:
•   Din vurdering har elementer som ikke 

fanges opp av Hp
•   Min Hp har begrensninger som må for

styrre oversettelsen fra bedre vurde
ringsskalaer.

Viennaspilleren deklarerer
La meg demonstrere uunngåelig unøyak
tighet ved å studere hva som kan skje når 
en Viennaspiller skal deklarere i Hp. (Jeg 
velger Vp ( 7531) fordi den er kjent av 
de fleste og like enkel og omtrentlig som 
Hp. Sprikene kan bli enda større ved 
oversettelse fra mer sofistikerte vurder
ingsverktøy)

Anta at en melding viser eksakt 21 Vp. 
Det kan Viennaspilleren ha med 3 ess, 
som telles til 12Hp, men han kan også ha 
alle damer og knekter pluss en konge, 
som veier 15 på Hp vekta. Bør meldin
gen nå deklareres som 1215?. Nei, det 
ville gi et falskt inntrykk av at meldingen 
har et styrkeintervall på en konge! Det er 
jo helt feil. Ingen av hendene tåler jo å få 
selv en J til, uten å bli for sterk. 

Meldingen bør deklareres som 13 Hp. 
Dette angir både forventning og spredning 
så nøyaktig som det upresise Hpmål 
tillater!

Hva skjer da når blindemann legger opp 
sine 3 blanke ess og motspiller påpeker 
avvik fra deklarasjon? At slike avvik er 
uunngåelige, er i regelverket kamuflert 
med at avvik på et Hp er tillatt «etter 
bridgemessige vurderinger», og det vil 
turneringsleder deklamere.

Men hva med hvis de 15 Hp dukker opp 
på bordet? Fordi TL ikke alment kan gå inn 
i alles kortvurdering og godtgjøre – som her 
– at tøyning faktisk ikke har funnet sted, 
får Viennaspilleren godta det justismord 
som ligger i å bruke som praktisk regel at 
2Hp avvik antas å være ulovlig «tøyning» 
(hvis det ikke ved parentestillegg er markert 
som en mulighet).

H p / b r i d g e
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Hva er årsaken til at et eksakt Vp mål 
kan bli til fire ulike Hp? Simpelt hen at 
begge vekter viser kiloene feil, og hver sin 
vei! 

Kan jeg åpne?
Viennaspilleren drar opp et ess og en 
konge og tilstrekkelige lengder til at 
åpning frister. Han kjenner regelen om 
«ikke gjennomsnitt minus konge» og 
resonerer slik: «Jeg mangler D+J på
gjennomnsnittshånd. Det er 4Vp og altså 
mangler jeg mindre enn en konge som gir 
5Vp. Min hånd er ikke svak» Nå risikerer 
han at turneringsleder ankommer og 
forbyr «åpning på 7Hp fordi prinsipiell 
grense ikke får krysses av ettpoengsrege
len» Her må kanskje regelmakerne prøve 
å bli kvitt litt mer av sin indoktrinering. 
Det gir dårlig mening å si: «Vurder som 
du vil, men kommer du til annet resultat 
enn jeg med min 4321, så gjelder ikke 
din vurdering.» ( Mannen ville fra nissen 
flytte!) 

Spilleren har ikke krysset noen grense. 
Det finns ikke fnugg av dekning i reglene 
for å komme drassende med Hp i relasjon 
til svak og sterk hånd. Det var jo nettopp 
Hp de nye reglene her skulle avskaffe!

Hvis en finner det urealistisk at TL skal 
kunne forstå andre vurderingssystemer 
enn Hp, får en også her innføre en 
slingringsmon på en knekt. Det skulle 
forhindre de fleste justismord. Merk at 
her er det Hps unøyaktighet som gjør 
slingringen ønskelig! Viennaåpningen på 
EK er det ingenting galt med etter 
reglene!

Bridgemessig vurdering
Forutsetningen for å slippe unna med en 
knekt for lite/mye etter deklarasjonen skal 
være at det er en «bridgemessig vurder
ing» som ligger til grunn for avviket, 
mens «tøyning av grensene» ikke er tillatt.

Lar det seg gjøre å skille mellom de to? La 
meg til slutt utfordre leseren til avgjøre 
hvilke av disse motiveringer som er 
akseptable: (En tenkt spiller forsvarer seg 
slik:)

•   «Her er Hp åpenbart feil EK10xx + E 
er minst 12 poeng»

•   «Motparten så ut til å være lei av 
bridge. Jeg valgte bevisst å overmelde 
korta med en knekt»

•   «Var det to eller to+ HS vi avtalte? Jeg 
åpner for sikkerhets skyld»

•   «I min vurdering teller tiere og kombi
nasjoner med. Da er hånden minst en 
K sterkere enn en gjennomsnittshånd»

•   «Med 14Hp foran meg, vokser honnø
rene mine med minst en knekt»

•   «Et normalspill duger ikke nå. Her er 
spillet det bør tas i litt på»

Oppsummert
•   Hp bør maksimalt unngås i reglemen

ter.
•   Hp er akseptabel som «esperanto

styrke» i deklarasjon og forklaring, men 
alle bør innrette seg på at nøyaktighet 
er umulig.

•   Der TL ikke behersker vurderingssyste
met godt nok, kan «en knekt, men 
ikke en dameavvik» brukes som en 
praktisk regel både om åpning og 
forklaring.

•   Skillet mellom «bridgemessig vurde
ring» og «ulovlig tøyning av grenser» er 
utydelig. 

H p / b r i d g e
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B r i d g e

Hva betyr naturlig?
«Kan jeg få se systemkortet ditt?» «Nei, vi 
spiller bare naturlig» Nå er det denne gang 
egentlig ikke slendrian med manglende 
systemkort som er mitt tema, men derimot 
å grave litt i hva «bare naturlig» står for. 

Naturlig skulle vel bety et meldesystem 
som overveiende har ekte meldinger. Etter 
reglene betyr det meldinger som viser 
lengde, honnørstyrke eller vilje til å spille 
i valøren.

Tolker en naturlig ut fra NBFs krav til 
«grønt system», krever det bare at 1kl/ru 
i åpning viser minst tre kort, 1hj/sp minst 
fire, og at entrinnssvarene er ekte. Bortsett 
fra noen andre små begrensninger som 
gjelder alle system, er det altså fritt frem 
for nesten hva som helst under grønt flagg. 

Systemer som har 1kl/1ru som sterk eller 
kunstig melding. tilhører etter NBFs 
klassifikasjon Minor eller Kunstigklassene 
som altså er noe annet enn Naturlig. Nå 
kan man lure på hva som gjør sterk 2kl 
mer naturlig en sterk en minor. Minorsys
temer kan godt ha betydelig flere ekte 
meldinger enn mange «naturlige» 

Kanskje naturlig ikke er ment å bety noe 
presist definert, men heller noe i retning 
av «slik det alltid har vært»? Til det kan de 
fortelle som er belest eller gamle nok, at 
for eksempel kunstig 1kl er eldre enn 
Halles to!

Er det da heller slik at naturlig er en litt 
tilfeldig term på noe en ønsker skal være 

en felles standard? Det er en god tanke at 
det burde finnes et slags Esperantosystem 
som i sin enkelhet var slik at alle kunne 
lære det godt nok til å spille sosialt med 
tilfeldige makkere. Men da burde man 
ikke forkludre ting med å bruke termen 
også om dypt utviklede systemer som 
spilles på høyt konkurransenivå.

Hvor mye pynt tåler juletreet?
Det hender at du i første runde møter to 
naturister som ikke har spilt sammen på 
en stund. Du kan bli vitne til følgende: 
Nord lirer av seg en maskingeværsalve på 
femten ord som sjekkbækk, reponsiv, 
mylti, famkort…, hvorpå Syd nikker 
bejaende og returnerer en tilsvarende 
tirade av nye kryptogrammer. «Men vi 
spiller bare naturlig»!

Spillerne kan ha sitt på det tørre i forhold 
til å spille med grønt systemkort. Begrens
ningene for Naturlig ligger som sagt bare 
på entrinnsåpninger og de laveste første svar.

Regelmakerne har gitt naturistene stort 
albuerom. Uten at det fremgår av noen 
deklarasjon kan de praktisere
•  egne «methods» Dette kan dreie seg 

om kravnivåer, fargelengder, honnør
krav og diverse andre ting

•  utallige «conventions» De fleste 
varianter av det som beskrives i tykke 
bøker er tillatt

•  spesiell «style» Hvor ofte bløffer du 
eller hvor aggresive er dine doblinger?

•  avtalte «strategies» Hvordan prioriterer 
vi forhindring i forhold til presisjon., 
eller hva gjør vi, når vi ligger under?

– bare naturlig
Av Per Ongstad
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Er det i samsvar med rimelig oppfatning 
av «– bare naturlig» at juletreet kan pyntes 
til du ikke ser om det er bjørk eller gran?

System er språk
Det velutviklede naturlige system blir 
sjelden skolemessig lært. Man vanker i et 
bridgemiljø, prøver/ feiler, plukker opp 
nytt og smitter hverandre i ring til en 
nesten felles syntese er oppstått. Til sist er 
en blitt immun mot tanken at det en 
driver med – og kaller naturlig – er blitt 
temmelig spesifikt for det egne miljø.

Ut fra alle rimelige kriterier er bridgesyste
mer språk. «Norsk er naturlig. Du fransk
mann snakker noe annet. Følgelig er 
fransk ikke naturlig.» Denne Montanus
logikken bør få mange til å moderere sitt 
syn på hva naturlig kan være. Eksemplet 
indikerer også at naturlig er et uheldig 
termvalg for en systemklasse som skal 
ekskludere system .

Naturistene burde også forundres litt over 
hvordan det kan gå til at alle bord endte 
med forskjellige meldingsforløp, eller at 
ekspertklubben delte seg i fire meldefor
slag, selv om systemet etter deklarasjo
nene var det samme naturlige. Kanskje er 
det temmelig flertydig hva som kan være 
naturlig?

Flertallet rår
Jeg kan ikke bevise det, men inntrykket 
er: Naturligspillere mangler systemkort 
oftere og forklarer dårligere enn andre.

Dyra i skogen har alle noen felles gener 
og kanskje også andre egenskaper. Men 
haren og ulven er også forskjellige. Derfor 
heter de ikke Dyr, men Hare og Ulv. 
Tenk over om ikke også systemer burde 

ha egne navn som markerer ulikheter 
heller enn å anonymiseres i naturlig
sekken.

«Men vi er jo den største gruppen». 
Mange steder i Norge er antagelig det 
sant nok. Men gir det rett til å forutsette 
at andre som ikke tilhører samme miljø 
vet alt du har tilegnet deg? Nå har vel 
også de som spiller «noe annet» i en eller 
annen form sine egne miljøer. Men de 
utgjør oftest minoriteter og blir derfor 
jevnlig vaksinert mot å tro at deres 
verdensbilde er det eneste. 

At naturligmiljøene er store bør i seg selv 
mane til forsiktighet. Store språkkulturer 
er ikke akkurat kjent for å ha de rikeste 
perspektiver på verden som helhet. 

Også i bridgens verden blir minoriteter 
diskriminert. La meg nevne et ekstremt, 
men åpent tilfelle: I en 4.rundekamp 
oppstår en tvist, men en høyt autorisert 
turneringsleder er tilstede og «tar saken» 
Han finner avgjørelsen vanskelig, men 
dømmer til slutt »mot dere, fordi dere har 
så annerledes system»!

Hva så?
En liten sammenfatning :
Begrepsforvirring er ofte forårsaket av at en 
prøver å bruke samme ord på ulike ting. 
Hvis tre brødre heter Ole forledes man til 
å tro at de er mer like enn brødre flest.

•  Ordet naturlig passer dårlig på en 
utskilt klasse av system, fordi ordet 
ikke diskriminerer(fransk)

•  Bruker man termen naturlig om en 
stor gruppe systemer, kan man ikke 
også bruke termen som navn på det 
enkelte system (Dyr)

B r i d g e
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•  Vil man standardisere et skole/Espe
ratosystem bør man finne et eget 
pregnant navn på det.

Til slutt om – bare naturlig:
Hvis jeg på ditt spørsmål om system bare 
hadde svart Kunstig, ville du med god 

grunn hevet øyenbrynene. Jeg har jo ikke 
svart med annet enn et synonym for Blått 
kort. Nøyaktig det samme er tilfelle hvis 
du svarer Naturlig! Og setter du bare 
foran, har jeg vel også lov å forutsette at 
det ikke finnes pynt på juletreet?

B r i d g e

Til Ungdoms-EM i Jesolo, Italia 11.–21. juli 2007 har Styret i NBF  
tatt ut følgende landslag:

Juniorklasse:
Erik Berg – Espen Lindqvist, Meldal/Trondheim
Ivar Berg – Tor Ove Reistad, Meldal/Askim
Petter Eide – Allan Livgård, Trondheim
Kaptein: SvenOlai Høyland, Bergen
Coach: Olav Ellestad, Oslo

Skoleklasse:
Håkon Bogen – Lars Arthur Johansen, Mo i Rana/Rognan
Harald Eide – Erlend Skjetne, Hamar/Melhus
Tor Eivind Grude – Kristoffer Hegge, Sømna/Snåsa
Kaptein: John Våge, Trondheim
Coach: Virginia Chediak, Kragerø

Jenteklasse:
Virginia Chediak, Kragerø
Katrine Skarhol Gran, Trondheim
Liv Marit Grude, Sømna
Reidun Margrete Hansen, Bergen
Kaptein: John Våge, Trondheim

Ungdoms-EM
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Øystein Eriksen skriver litt om spill som har ganske klare poeng, men som 
muligens er lett å overse for de som ennå ikke har blitt så drevne. Øystein vil 
derfor ta for seg ett til to spill i hvert nummer framover. 

Dersom vi rangerer spillerne i en skala fra 1 til 5, der 1 er nybegynnerne, vil 
denne spalten forhåpentligvis passe for de som rangeres som 2ere. Spillene 
hentes stort sett fra lokale turneringer rundt om i Grenlandsområdet.

Øystein Eriksen

Sommeren står for døren og 
med den forhåpentligvis mange 
 spennende bridgeturneringer. Jeg 
regner selvsagt med at du har 
 konsolidert formen men for sikker-
hets skyld skal du herved få testet 
den. Det første spillet har jeg kalt

1) I riktig rekkefølge
Veldig ofte i bridgen er det mye som skal 
undersøkes og det som da er viktig er å 
gjøre det rette i riktig rekkefølge for om 
mulig å få prøvd flere vinnervarianter. 
Hvordan ville du spilt 6 hjerter på disse 
kortene:

 ♠ K42
 ♥ 105
 ♦ K2
 ♣ DJ9752

 ♠ 6
 ♥ EK976432
 ♦ E10
 ♣ E3

Syd har åpnet i kravmeldingen 2 kløver 
og etter 3 kløver fra makker blir kontrak
ten lagt i 6 hjerter. Vest spiller ut ruter 9 
og så var det du skal legge din plan. Det 
første viktige er at du lar inntaket til 
bordet være inntakt, derfor lar du utspil
let gå til håndens Ess. Du legger ned 
hjerter Konge og når begge følger farge 
tar du like godt ut trumfen med nok en 
hjerterrunde. Hva nå?  Går du inn på 

bordet og satser alt på en heldig kløverfi
nesse? Hvorfor ikke først undersøke om 
spar Konge kan gi deg det nødvendige 
avkast? Det kan aldri være feil å spille spar 
mot bordet først, har Øst spar Ess får du 
etterpå satse på at kløverfinessen lykkes. 
Slik det satt her ble du belønnet i og med 
at Vest hadde spar Ess.

 ♠ K42
 ♥ 105
 ♦ K2
 ♣ DJ9752
♠ E9875  ♠ DJ103
♥ J  ♥ D8
♦ 9875  ♦ DJ643
♣ K64  ♣ 108
 ♠ 6
 ♥ EK976432
 ♦ E10
 ♣ E3

2) Alt til rett tid
I samme gate er også det neste spillet. 
Som Syd har du åpnet i 1 spar og når 
makker kan høyne til 2 spar har du ingen 
problemer med å legge kontrakten i 4 
spar. Vest spiller ut hjerter 4 og her er 
kortene du skal behandle på beste måte:

B r i d g e  f o r  d e  r e l a t i v t  f e r s k e

Norsk Bridge nr. 2  2007
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 ♠ K105
 ♥ J8762
 ♦ K98
 ♣ 42

 ♠ DJ8732
 ♥ D
 ♦ EJ6
 ♣ EJ9

Øst stikker utspillet med hjerter Ess og 
skifter til spar til Esset i Vest som fortset
ter med nok en spar, begge følger. Ved 
første øyekast kan det se ut som om det 
hele henger på en heldig ruterfinesse men 
ta deg litt tid og se om det er andre ting 
du kan gjøre først som ikke setter kon
trakten i fare. Du er inne på spar 10 i 
bordet og du kan nå gratis spille en kløver 
for å se hva som skjer. Øst legger liten og 
du nøyer deg med kløver 9. Vest stikker 
med Damen og uansett hva han nå 
returnerer må han gi deg kontrakten da 
kortene var disse:

 ♠ K105
 ♥ J8762
 ♦ K98
 ♣ 42
♠ E9  ♠ 64
♥ K943  ♥ E105
♦ D75  ♦ 10432
♣ D873  ♣ K1065
 ♠ DJ8732
 ♥ D
 ♦ EJ6
 ♣ EJ9

Jeg håper ikke du satset alt på ruterfines
sen? Ha en fin sommer med mye god 
bridge.

Som du sikkert har observert har Vest et 
vrient utspill og hjerter ut er vel det beste. 
Øst er nesten tvunget til å spille spar da 
ethvert annet kort gjør det lett for Syd. 
Dersom han spiller hjerter kaster Syd en 
kløver og godspiller lett hjerterfargen til 
avkast av sine tapere.

B r i d g e  f o r  d e  r e l a t i v t  f e r s k e

nn Rekrutteringsarbeid nytter! 
NBF Østfold og Follo har nå 1.019 medlemmer  en vekst på 151 medlemmer fra 
1.1.2006. Dermed har kretsen allerede nått stt rekrutteringsmål i handlingsplanen 
på 1.000 medlemmer innen utgangen av 2007. NBF Østfold og Follo er landets 
største krets, og den eneste med over 1.000 medlemmer. Vi gratulerer!

De tre største klubbene i kretsen, Nesodden BK, Fredrikstad BK og Ski BK, er alle 
blant de fem største klubbene i landet. Det gode resultatet skyldes planmessig 
arbeid med nyrekruttering gjennom begynnerkurs. Kretsen har vist at det nytter 
å arbeide målbevisst for nyrekruttering.

NBF skal som kjent i høst gå ut med en rekrutteringskampanje som vil involvere 
alle landets kretser og klubber. Resultatene fra Østfold og Follo viser at det nytter 
å avbeide målbevisst med rekruttering, og vi håper dette vil inpirere hele bridge
Norge til innsats i rekrutteringskampanjen til høsten, slik at vi når måltallet på 
2.000 nye medlemmer i NBF. 

Vi gratulerer Østfold og Follo med god jobb!
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Når turneringsleder dømmer «bånn»  
til begge sider... §12C i praksis
Av Kenneth Syversen

Jeg vil med denne artikkelen forsøke å 
forklare bakgrunnen for, hensikten med 
og bruken av denne praksisen. Det har de 
siste årene kommet en del reaksjoner fra 
involverte i saker hvor turneringsleder 
(TL) eller Lovutvalget/appellutvalg (LU/
AU), har dømt slik at begge sider har fått 
en score vesentlig dårligere enn middels. 
Dessuten er det nok mange som lurer på 
hva som ligger til grunn for dommer der 
mange forskjellige resultater har blitt tatt 
med i beregningen, det vi kaller vektet 
score.

«60–40»
I «gamle dager» skjedde det hyppig at 
man dømte «60–40» når det var skjedd en 
uregelmessighet ved bordet. 60% score til 
ikkefeilende side, og 40% til feilende 
side, som beskrevet i §12C1. Enkelt å 
forstå, enkelt å beregne, men etter min 
mening, ikke særlig rettferdig, den tid da 
det ofte er ugunstig for den ikkefeilende 
side og gunstig for den ikkefeilende å få 
«6040» I dag skal da denne loven kun 
benyttes når det er helt umulig å fastsette 
noe resultat på spillet. Det kan f.eks. være 
at man ikke rekker et spill fordi det ene 
paret var sent ute, at et par ikke talte 
kortene slik at spillet ble spilt med feil 
antall kort, eller andre slike teknikaliteter. 
Loven kan ikke anvendes i forbindelse 
med uregelmessigheter i løpet av spillet. 

«Enten – eller»
En annen variant, §12C2, som inntil 
2000 var TLs eneste alternativ til «6040», 

er å gi den feilende side det verste resulta
tet som ville ha vært mulig, og den ikke
feilende det gunstigste resultatet som ville 
ha vært sannsynlig. Merk at dette gir rom 
for to resultater som ikke trenger å 
balansere, dette er det vi kaller splittede 
scorer. Denne varianten gir veldig ofte den 
feilende side et meget dårlig resultat, som 
ofte kan oppleves som urettferdig. 
Bakgrunnen for dette er som for de øvrige 
bridgelovene, å gjøre det svært ugunstig 
å bevege seg inn i en etisk gråsone. Andre 
eksempler på dette er revokelovene; straks 
du ikke følger farge når du kan, mister du 
et stikk (om du får noen etterpå); «claim»
lovene; all tvil kommer motparten til 
gode.

Vektet score
Rundt 2000 ble TL tilgodesett mulighe
ten å benytte §12C3 som fram til da 
hadde vært forbeholdt appellutvalget. 
I Norge har ikke denne muligheten blitt 
formidlet turneringslederne i særlig grad 
annet enn på samlinger for de mest aktive 
og høyest autoriserte. Grunnen er at det 
er en krevende lov å benytte, og §12C2 
gir gode nok avgjørelser på klubbnivå. LU 
vil fraråde uerfarne turneringsledere 
å benytte denne loven, og anbefaler heller 
§12C2 som er mye enklere å forholde seg 
til.

Det er §12C3 som gir hjemmel for 
å dømme vektet score. Etter en uregel
messighet er det ofte slik at det er flere 
spilleplaner å velge mellom både for 
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spillefører og motspillere. Om uregelmes
sigheten skjer i meldingsforløpet, kan det 
sågar være flere mulige sluttkontrakter. En 
rettferdig dom bør da ta hensyn til alle 
disse muligene resultatene, også de som er 
ufordelaktige for den ikkefeilende side. 
Alternativer som blir ansett som ulovlige 
skal ikke tas med med mindre de kan nås 
på andre måter. Vanligvis vil det være to 
eller tre, kanskje fire, forskjellige resultater 
å ta hensyn til. TL kan se bort fra margi
nale resultater da disse uansett vil få liten 
betydning for resultatet. TL forsøker da, 
etter beste evne, å tillegge hver av disse en 
sannsynlighet. Spillstensilen er et godt 
hjelpemiddel i så henseende, men TL må 
ta hensyn at situasjonen kanskje er en 
annen ved det aktuelle bordet enn den 
har vært ved andre bord. Tvilen skal 
komme den ikkefeilende side tilgode, så 
man vil ofte øke sannsynligheten for deres 
gunstige resultater i forhold til hva salen 
har gjort.

Eksempel
La oss ta et eksempel. NS unnlater å 
melde en marginal utgang etter at de har 
fått en feilaktig forklaring av en av 
motpartens meldinger. I stedet spilte de 
motspill mot 3♥* og tok en doblet bet 
utenfor faresonen. Siden det ikke er 
sikkert om de ville ha meldt utgangen 
uansett, blir det ikke riktig å ta en enten/

elleravgjørelse. Da er vektet score veien å 
gå. I salen har alle de andre bordene spilt 
sparkontrakt med følgende resultater; 
1 bord 4♠ 9, 2 bord 4♠ 10, 4 bord 3♠ 
10 og 3 bord 3♠ 9. 

Vi får da 4 forskjellige resultater; 3♠ 9 
stikk, 3♠ 10 stikk, 4♠ 9 stikk og 4♠ 10 
stikk; som vi må tillegge sannsynligheter. 
3 av 10 bord har meldt 4♠, 6 av 10 bord 
har fått 10 stikk. En mulig vektlegging 
kan da være:

Resultat Sannsynlighet

3♠ 9 30 %

3♠ 10 40 %

4♠ 9 10 %

4♠ 10 20 %

Her har jeg kun regnet ut og rundet av til 
nærmeste hele tier for å ha enkle tall 
å regne med videre. Jeg har ikke gjort 
noen fordelaktig justering for ikke
feilende side.

Etter at vi har tilordnet sannsynligheter, 
må vi regne ut scoren for hvert av resulta
tene. I tabellen nedenfor har jeg kun satt 
opp scoren for NS. Tallet i parentes angir 
antall like resultater. Vårt bord er markert 
med *.

3♠ 9 stikk 30 % 3♠ 10 stikk 40 % 4♠ 9 stikk 10 % 4♠ 10 stikk 20 %

Resulater Score Resulater Score Resulater Score Resulater Score

4♠ 10 (2) 19 4♠ 10 (2) 19 4♠ 10 (2) 19 4♠ 10 (3*) 18

3♠ 10 (4) 13 3♠ 10 (5*) 12 3♠ 10 (4) 13 3♠ 10 (4) 11

3♠ 9 (4*) 5 3♠ 9 (3) 4 3♠ 9 (3) 6 3♠ 9 (3) 4

4♠ 9 (1) 0 4♠ 9 (1) 0 4♠ 9 (2*) 1 4♠ 9 (1) 0
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De som er skeptiske til utregningen min, 
må gjerne sjekke at det har blitt riktig. 
Når vi så skal finne den endelige scoren 
for spillet, må vi legge sammen de 
forskjellige vektede scorene. 

Resultater Utregning Score

4♠ 10
0,3*19 + 0,4*19 + 
0,1*19 + 0,2*18

18,8

3♠ 10
0,3*13 + 0,4*12 + 
0,1*13 + 0,2*11

12,2

3♠ 9
0,3*5 + 0,4*4 + 
0,1*6 + 0,2*4

4,5

4♠ 9
0,3*0 + 0,4*0 + 
0,1*1 + 0,2*0

0,1

Vårt bord
0,3*5 + 0,4*12 + 
0,1*1 + 0,2*18

10,0

Dette gir nøyaktig middels på spillet for 
vårt NSpar.
For ØV benytter vi §12C2 og må regne 
ut scoren for ØVparene for seg, og 
scorene vil ikke balansere mot NS
scorene. I dette tilfellet ville det ha vært 
mest nærliggende å score ut fra 4♠ 10. 
Slik ville scoren ha sett ut:

Resultater Score N-S Score Ø-V

4♠ 10 18,8 2

3♠ 10 12,2 7

3♠ 9 4,5 16

4♠ 9 0,1 20

Vårt bord 10,0 2

Bånn til begge sider

Etter at TL er tilkalt, vil man alltid få 
beskjed om å fullføre spillet selv om man 
mener det er skjedd en uregelmessighet. 
Da skal man også fortsette å gjøre sitt 
beste for å få et best mulig resultat. Når 

du tenker over det, så er det ganske 
innlysende; du vet jo ikke om TL er enig 
med deg i at det faktisk har skjedd noe 
ureglementert.

Før jeg går videre, skal jeg definere to 
begreper; «consequent» og «subsequent» 
«damage» Vi har ingen gode norske 
begreper for dette, men med en kort 
forklaring, tror jeg alle vil skjønne hva jeg 
mener med de forskjellige.

«Consequent damage»
Dette er skade som en ikkefeilende side 
blir påført som en konsekvens av en 
uregelmessighet. Det kan f.eks. være at 
motparten finner en god stamp på grunn 
av en tenkepause. 

«Subsequent damage»
Dette er skade som ikke er relatert til 
uregelmessigheten. Det kan f.eks. være 
ens egne dårlige valg eller revoke.

Erstatning for skade
Om TL kommer til at motparten har 
gjort noe ureglementert, og at dere har 
blitt skadet som følge av dette, vil han 
sørge for at dere får erstatning for denne 
skaden og at motparten får sin straff. Det 
som er viktig å merke seg, er at dere bare 
har krav på erstatning for den skaden som 
skyldes motpartens uregelmessighet, altså 
«consequent damage» Om dere f.eks. har 
revokert i motspillet og dermed fått et 
dårlig resultat, vil dere ikke få erstatning 
for denne skaden. Det samme gjelder om 
dere har valgt en spekulativ spilleplan, 
eller har gjort valg det vanskelig kan 
finnes gode bridgemessige begrunnelser 
for. «Wild or gambling» (vilt eller hasardi
øst) er begrepet de bruker internasjonalt.
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I denne forbindelse er det nok på sin plass 
med en liten innrømmelse; i Norge har vi 
vært for strenge med å bedømme hva som 
er selvpåført skade og hva som er en 
konsekvens av motpartens uregelmessig
het. Som TL må vi ta hensyn til at den 
ikkefeilende side er i en situasjon de ikke 
ville vært i, hadde det ikke vært for 
uregelmessigheten. Det er heller ikke noe 
krav om at de skal spille perfekt. Når TL 
ser på spillet i etterkant, blir det med 
åpne kort, og da klarer selv vi å finne 
riktig spilleplan. Den luksusen har ikke 
spillerne ved bordet, og vi må derfor 
akseptere at man velger annerledes enn 
om man hadde kjent hele sitsen.

Som spiller er det allikevel viktig at du 
fortsetter å gjøre ditt beste og ikke velger 
spekulative varianter fordi du forventer at 
TL vil justere spillet om du har lidt skade.

Om TL mener at motparten har begått en 
uregelmessighet og at dere derigjennom 
har blitt skadet, vil TL normalt justere 
spiller etter enten §12C2 eller §12C3 
som nevnt tidligere i artikkelen. Hvis 
imidlertid TL mener at dere selv er skyld i 
noe av skaden, vil dere få en avkortning 
av erstatningen på samme måte som 
forsikringsselskapene reduserer utbetalin
gene om du har opptrådt uaktsomt. For 
å illustrere hvordan dette skal gjøres, 
trenger jeg tre nye definisjoner.

Normalresultat (N)
Normalresultatet er det resultatet som 
ville ha vært det mest sannsynlige uten 
motpartens uregelmessighet, altså den 
ikkefeilende sides resultat om vi hadde 
benyttet §12C2. For at eksemplet skal gi 
mening, velger jeg å bruke 4♠ 10 som 
normalresultat.

Forventet resultat (F)
Forventet resultat er det resultatet dere 
burde ha oppnådd på tross av motpartens 
uregelmessighet. Om det er tvil, velger 
man det, for den ikkefeilende side, minst 
fordelaktige resulatet. I eksemplet over er 
det ikke noe som tilsier at det er mer 
fordelaktig å melde 4♠ framfor å doble 
3♥. 3♥* med 2 bet kan da sies å være det 
forventede resulatet. 

Aktuelt resultat (A)
Aktuelt resultat er det som faktisk ble 
resultatet ved bordet (før TL dømte). 
I eksemplet over var det 3♥* 1.

Hvordan regne ut erstatning, 
samt score for de øvrige bordene?
Om forventet eller aktuelt resultat er likt 
eller bedre enn normalresultatet (F>=N 
eller A>=N), har man ikke blitt påført 
skade, og får da selvfølgelig heller ingen 
erstatning. Om aktuelt resultat er likt 
forventet resultat (eller ligger mellom 
forventet resultat og normalresultatet) 
(A=F eller N>A>F), skal TL justere spillet 
som beskrevet tidligere i artikkelen, etter 
enten §12C2 eller §12C3.

Først når aktuelt resultat er dårligere enn 
forventet resultat (A<F), vil man få 
avkortning i erstatningen. Når man da 
skal beregne hvilken score (S) den ikke
feilende side får, benytter man følgende 
formel: 

S = A + (N – F)

Den feilende side får imidlertid ikke dra 
fordel av motpartens feil i en slik situa
sjon, og de skal dømmes iht §12C2.
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I forhold til de andre bordene, har LU 
bestemt at aktuelt resultat skal benyttes 
for ikkefeilende med mindre de har fått 
full erstatning. For feilende side skal det 
justerte resultatet jfr §12C2 benyttes. 
Scorene vil derfor sjelden balansere i disse 
tilfellene.

Eksempel
Vi fortsetter med eksemplet over, men 
denne gangen skulle det egentlig ha vært 
to beter i 3♥*. NS revokerte og mistet 
ett av stikkene sine, og fikk således en 
aktuell score som var dårligere enn 
forventet score. De skal imidlertid fortsatt 
ha erstatning for differansen mellom 
normalresultat og forventet resultat.

Normal 
(N) 4♠ 10

Forventet 
(F) 3♥* -2

Aktuelt 
(A) 3♥* -1

4♠ 10 
(3*)

18 4♠ 10 
(2)

19 4♠ 10 
(2)

19

3♠ 10 
(4)

13 3♥* 2 
(1*)

16 3♠ 10 
(4)

13

3♠ 9 
(3)

4 3♠ 10 
(4)

11 3♠ 9 
(3)

8

4♠ 9 
(1)

0 3♠ 9  
(3)

4 3♥* 1 
(1*)

2

4♠ 9  
(1)

0 4♠ 9 
(1)

0

Vi benytter så formelen på vårt eksempel, 
og kommer til at NS får følgende resultat 
på spillet:

S = A + (N – F) = 2 + (18 – 16) = 4

ØV som er den feilende side, får ikke 
beholde sitt gode resultat, og TL vil 
dømme at de får resultat som om NS 
hadde spilt 4♠ med 10 stikk, dvs 2 
poeng.

Vi i LU håper dette har vært med på å 
oppklare hva vi egentlig legger til grunn 
når begge sider tilsynelatende får bunner 
på samme spill.

I løpet av høsten kommer det som mange 
kjenner til, en ny utgave av lovboka. I et 
av de første medlemsbladene vil LU ta for 
seg hvilke endringer som får noen 
praktisk betydning for folk. Vi håper også 
å komme tilbake med annet lovstoff i 
kommende medlemblader.

Norsk Bridge nr. 2  2007

nn Tilbud på kort og mapper
Nye eller brukte hull eller strekkodekort (7bar) ev. også pent brukte mapper tilsalgs. 
Brukt dubleringsmaskin (hull) vurderes solgt. Dublerte kort leveres over hele landet. 
Ferdig gitte fasitspill til utlån. 

Henv. Rolf Tjørswaag epost: roer-tj@online.no, mobil 920 89 490.
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Alle kjenner vel til et Ricahotell, i alle fall 
de som deltar på bridgefestivalen på 
Lillehammer. Det er 90 Rica hoteller i 
Norge og Sverige, der vi kan få rabatt vi 
som er medlemmer i NBF.

Jeg ringte Axel Melbye, salgssjef for 
idretten, i Rica for å høre hva fordelspro
grammet betyr for medlemmene i bridge
forbundet.

Han forteller at Rica har et 12 år langt 
samarbeid med Norges Idrettsforbund, 
51 særforbund har avtaler med RICA, 
deriblant NBF. RICAs hovedfokus i 
fordelsprogrammet er «tilgjengelighet for 

idretten» og for oss betyr det altså at 
bridgearrangementer kan legges til et hotell 
i Ricakjeden. Deltakerne får rabatt for å bo 
og spillelokaler stilles til disposisjon. Vi får 
ikke rabatt bare i forbindelse med bridge
arrangementer, men hver gang vi velger 
å bo på et Ricahotell. 

Jan Rivelsrud som stiftet Ricakjeden 
hadde som motto at det aldri skal ta mer 
enn fire timer mellom to Ricahoteller, så 
da finnes det et hotell nær deg, uannsett 
hvor du er – om du spontant skulle ha lyst 
til å ordne en liten turnering.

Rica

Bestill enkelt og greit på
www.rica.no har et bookingsystem 
som er tilrettelagt med korrekte 
priser for Norsk Idrett
   På online booking kan bestillingen 
kanselleres eller ev. endres ved behov. 
Bekreftelse sendes direkte til  
din epost adresse.

Bruksanvisning:
• Gå inn på www.rica.no
• Velg «online booking»
• Velg by
•  Velg hotell, om du vil sjekke 

hvilke hotell som er ledig på 
destinasjonen, velger du «alle hoteller»

• Legg inn antall personer som skal bo på rommet. 
•  Velg dato du skal bo. Om du velger flere enn en overnatting vil totalprisen for 

 oppholdet komme opp. Når du legger inn ankomstdato, vil maskinen automatisk legge 
inn at du skal overnatte en natt, skal du bo flere netter må du legge inn avreisedato

• Om du kommer etter kl 1800, må du garantere for rommet med et kreditkort
• Om du ønsker røykerom krysser du av for dette
•  Om du har spesielle ønsker legger du inn disse, det kan være at du vil ha rom høyt 

oppe, eller et spesielt rom du liker etc. merk at vi garanterer ikke at du da får det 
rommet om du ønsker det, men vi gjør vårt ytterste for å gi det til deg

• Så legger du inn corporate id:ND 6629
• Legg så inn dine personlige opplysninger.
• Mailadressen du legger inn er den mailadressen din bekreftelse blir sendt til 
•  Klikk på registrer booking, og i løpet av kort tid, får du din bekreftelse på mail, her vil 

du også se hvordan du kan avbestille rommet om du må det.

Norsk Bridge nr. 2  2007
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Forcingklubben i Trondheim 
fyller 75 år
Av Arne Aanstad

Forcingklubben i Trondheim – dette 
navnet har klubben beholdt hele tiden, 
altså i snart 75 år. Klubben ble stiftet 
11. oktober1932 og hadde mannskap nok 
til fire bord. Det var inntegnet 16 med
lemmer (et tall det kan være fristende 
å kommentere i henhold til dagens 
situasjon i klubben som spiller med fire 
bord, men historien nedenfor får være 
nok). Forcingklubben var den første 
bridgeklubben i Trondheim. Hvorvidt 
dette gjelder for hele Trøndelag har jeg 
ikke helt klart for meg, ettersom Dupli
katklubben i Steinkjer også var tidlig på 
banen. Forcingklubben i Trondheim ble 
for øvrig innmeldt i NBF i 1933.

Historien om Forcingklubben har jeg 
valgt å fortelle i tilnærmet jegform, 
kanskje mest fordi jeg pr. i dag er den 
som har lengst fartstid i klubben, og fordi 
jeg har spilt med og mot de gamle 
koryfeene ved bridgebordet, til og med 
med et par av stifterne av klubben. 

Jeg startet i 1950, direkte hjemkommet 
fra Tysklandsbrigaden, som også var en 
bra bridgeskole. Bortsett fra et mellom
spill i Ogndal BK i Steinkjer i siste 
halvpart på 50tallet har Forcingen vært 
klubben min.

Initiativtaker og «konstruktør» av klub
ben, fordi han også utarbeidet og frem
satte lovforslaget som ble vedtatt, var 
Marius Schjetne. Han ble klubbens første 
formann med bl.a. Dagfinn Lindberg som 
verdifull støttespiller i styret. Marius 

Schjetne er regnet som bridgens far i 
Trondheim. Han virket som formann de 
første årene, foreleste om melde og 
spilleteknikk, avkast, ekko osv., gjerne i 
forkant av spillekveldene. Et eksempel på 
det kommer senere.

Når ettertiden vet så mye om Forcingklub
bens første år er det Dagfinn Lindbergs 
fortjeneste. Han var sekretær og bridgeskri
bent og førte en meget sirlig protokoll over 
alt som foregikk i klubben. Første sak på 
stiftelsesmøtet var fastsettelse av antall 
spilledager for året, og man landet på første 
og tredje tirsdag i måneden. Klubbens 
stiftere etablerte for øvrig en utmerket 
skikk som for så vidt lever den dag i dag, 
om enn i andre dimensjoner enn den gang. 
Medlemmene kunne nås på telefon, og 
reserver/suppleanter ble hentet inn fra 
ansiennitetsliste. Det var hardt å få innpass 
i Forcingklubben den gangen.

Klubbens lover var klar fra start i 1932, 
og gammelkarene var klar i tankegangen. 
Paragraf 3 fortjener å bli gjengitt i sin 
helhet:

«For opptagelse i klubben kreves kjenn
skap til Culbertsons forcingsystem samt 
almindelig spilleferdighet. Styret innstiller 
til opptagelse efter å ha undersøkt eller 
prøvet ansøkerens kvalifikasjoner.»

Akkurat denne paragrafen ble håndhevet 
med streng hånd, og dermed oppsto en 
slags rangeringsliste over reservene. Man 
opererte faktisk med poeng.

Norsk Bridge nr. 2  2007
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Reidar Jørgensen, fremragende 1500
meterløper og Egebergvinner samt senere 
rektor besto prøven med 5 600 points. 
Høsten 1936 ble det for øvrig sendt ut 
brev til ti «nye» om at de var opptatt som 
medlemmer med henvisning til at man nå 
ville spille tre tirsdager i måneden samt en 
fredag. Kontingenten var satt til kr. 1, pr. 
spillekveld. Kjente navn fra etterkrigsti
den, som Erling Wik og for eksempel 
Erik Aune – min makker gjennom 17 år 
fra 1960, var ennå så sent som i 1937 
med i «reservegjengen» for å bruke et 
dårlig uttrykk.

Det er tradisjon å spille god bridge i 
Forcingklubben, med basis i Culbertson 
de første år. Etter hvert ble imidlertid 
også andre systemer godtatt, og allerede i 
1933 fikk samtlige tolv deltakere fra 
Forcingklubben utmerkelser i Tidens 
Tegns høstturnering. 

Bridgespillere før krigen var egentlig en 
engere krets. Under krigen ble skaren bak 
blendingsgardinene større og større. 
Miljøet i Forcingklubben på 50tallet og 
utover i 60årene gjorde klubbkvelden til 
ukens høydepunkt. Klubben hadde sine 
Essnåler, et populært hederstegn i 
forbindelse med klubbturneringene. Det 
var rift om Essnålene. Både rekrutter og 
gamle kjemper møttes ved kortbordet, 
opptil 1012 bord. Det var stil over en 
Dagfinn Lindberg, også når han var vikar 
utover i 60årene. Mange sterke spillere, 
som Magnar Øien, Martin Moxnes, 
Erling Wik, Toralf Worsøe håndterte 
kortene godt i det som egentlig var 
starten på Forcingklubbens gullalder. Ikke 
bare i trøndersk sammenheng, men også 
på nasjonal basis.

Norgesmestere
Forcingklubben dominerte Trondehims
bridgen sterkt i denne perioden, og 
klubbens sportslig sett desiderte høyde
punkt individuelt kom i 1960 da Toralf 
Worsøe og Tore Jensen (pappaen til Siv) 
ble norgesmester for par etter tvekamp 
med et av datidens store par; stavangerne 
Erik Høie og Louis André Strøm. Av 
andre store individuelle prestasjoner bør 
så absolutt nevnes at Preben Mørk og 
Harald Michalsen spilte på Norges lag i 
EM i Oostende, og likeledes i Nordisk 
Mesterskap.

Og Mørk – Michalsen har markert seg i 
klubbsammenheng også. Forcingklubben 
har vært klubbmester for klubber én 
gang, nemlig i 1964 i Ålesund. Kvintetten 
Mørk, Michalsen, Jon Bjørgan, Hans 
Lynum og Magnar Øien var ifølge Arne 
Hofstads utmerkede bridgespalte i 
Adresseavisen helt suverene. Det er 
egentlig på sin plass med en flik av 
referatet:

«Forcingklubben sier i årets Norgesmester-
skap var ikke bare knusende overlegen, den 
var også meget fortjent. Laget vant samtlige 
kamper uten noen gang å være truet. Jeg 
hadde anledning til å følge laget gjennom 
hele finalen, og det var en opplevelse. Jeg 
kjenner jo disse karene som med- og 
motspillere gjennom en årrekke, og jeg tror 
ingen av dem noen gang har spilt bedre. 
Mørk – Michalsens glimrende samarbeid, 
Øiens gnistrende fighting spirit, Lynum og 
Bjørgans ro og nøyaktighet, alt dannet et 
homogent hele.»

Arne Hofstad var kanskje litt inhabil. 
Han har fire lagfinaler for Forcingklubben 
og er fortsatt registrert som passiv med
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lem av klubben. Men bra sagt. La det 
også være nevnt at Preben Mørk og 
Harald Michalsen fortsatt stiller opp i 
klubben hver uke, men ikke som mak
kere, og at Jon Bjørgan – nå i 2007 i sitt 
81. år – fortsatt er innom som vikar.

Merkeåret 1939
Men la meg gå litt tilbake i tid. 1939 var et 
merkeår i klubbens historie. Klubben var 
da for første gang kvalifisert for deltakelse i 
NM klubber, men de deltok ikke. Tross 
henstilling fra forbundet opprettholdt 
styret sitt vedtak fordi det viste seg å være 
umulig å få løfte fra spillerne om eventuelt 
å spille finalen i Bergen. Det dreide seg 
naturligvis om tid og penger. Apropos 
utgifter; Året etter ble to par tatt ut til 
NM. Det ble da bevilget kr. 15, pr. spiller 
til dekning av reiseutgifter!

Tilbake til merkeåret 1939. Trondhjems
mesterskapet i Forcingklubbens regi ble 
arrangert for første gang–for øvrig med 
26 par på deltakerlisten. Det var flere enn 
i 1992, og turneringen ble avviklet to år 
senere fordi det ikke var nok påmelding. 
Tragisk; en populær lokal turnering ble 
innhentet av den nye tid, og jeg tror 
«bridgeproffenes» inntreden ikke passet 
den jevne spiller.

Bykampen Steinkjer – Namsos – Forcing
klubben ble avsluttet i 1939 med seier for 
Steinkjer, som fikk pokalen til odel og eie. 
Tapet kvalifiserte til et skikkelig hjerte
sukk i årsberetningen: Samspilte makkere 
og individuelt sterke spillere klarte ikke å 
hamle opp med uortodokst Steinkjerspill 
(ikke Culbertson), og styrets konklusjon 
var at lagkamper er Forcingklubbens 
svake side, hvorfor man til neste år må se 
å rette på dette…

Det er åpenbart at klubbens hjertesukk 
ble hørt og gikk hjem hos klubbens 
spillere. Det er enklest å henvise til 
statistikken. Kortere og bedre er det 
umulig å illustrere Forcingklubbens 
laginnsats. Men vi må jo innrømme at det 
begynner å bli ganske mange år siden vi 
var en meget god klubb, og ikke minst en 
stor klubb.

Forcingklubben vant sitt første KM for 
klubber i 1939 og har 35 titler totalt. Før 
1982 var det lettest å registrere hvilke år 
klubben IKKE vant KM. Forcingklub
bens foreløpige siste KM ble vunnet i 
1983. Det innrømmes glatt at det er langt 
fram til det neste.

17 lagfinaler
Forcingklubben har altså vært Norges
mester for klubber én gang, i 1964, men 
har hatt mange sjanser også senere til å 
vinne. Hele 17 ganger har Forcingklub
ben spilt lagfinale, og tre av disse årene, 
nemlig 1962, 1967 og 1978, hadde 
klubben to lag i finalen uten å vinne.

Sju år på rad – siste gang i 1983 da 
klubben ble nummer 4 – var Forcingklub
ben i lagfinalen, men så ble det stopp.

Det er ikke mulig å nevne alle som har 
deltatt i NMfinalene i klubben, men la 
det være nevnt at Harald Michalsen topper 
listen med ni lagfinaler, Jon Bjørgan har 
sju. Einar Asbjørn Brenne, Preben Mørk 
og Martin Moxnes har alle seks. Geir Olav 
Tislevoll har fem, mens Magnar Øien, 
Hans Lynum, Erling Wik og Arne Hofstad 
har fire. Dermed er også nevnt en del av 
dem som også individuelt preget Trond
heimsbridgen i årrekker. Det hører også 
med til historien at Forcingklubben tre 
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ganger har stått for regien av lagfinalen, og 
én gang for parfinalen (1982).

Og hvor står Forcingklubben i dag? Vel, 
den lever, men ikke som i «gode, gamle 
dager» Alderen krever sin rett, og det er 
dårlig stell med rekrutteringen. Medlems
tallet de siste 25 år har vist en sterkt 
synkende tendens, og enda færre har vist 
seg ved kortbordet.

I 1983, da klubben siste gang ble krets
mester, hadde vi sju lag i KM (A, B og 
C). I jubileumsåret 2007 har vi lag i B. 
Men det skal sies at vi har hatt opptil flere 
lag i A hvert av årene forut, og vi satser på 
opprykk igjen. 

Klubb i «stabilt sideleie»
Heller ikke innsatsen i NM for klubber i 
disse årene har gitt suksess. I 1987 spilte 
vi med fem bord, men siden midten av 
90årene har vi ligget i hva man kan kalle 
«stabilt sideleie» med fire bord. Vi spiller 
lagkamp og kårer klubbmester etter plass
sifferberegning og har det OK med 
yngstemann rundt 50 og de gamle 
koryfeer på banen. Preben Mørk spiller, 
Harald Michalsen likeså med Einar 
Asbjørn Brenne som makker. De utvikler 
et utrolig system som vi andre ikke 
skjønner bæra av.

Forcingklubben har nok hatt det i 
tankene, men vi avstår fra å arrangere en 
egen jubileumsturnering i Trondheim. 
Derimot har klubben et sosialt liv og litt 
tradisjoner fra «gamle dager» Generalfor
samlingen på vårparten avsluttes med 
karbonadesmørbrød og vafler med 
tilbehør til kaffen og premieutdeling før 
vi kjører hjem. Dessuten har vi julebord i 
ny og ne – ikke nødvendigvisfør jul. 

I høst skal vi ha intern jubileumsfest som 
vi håper skal stå litt i stil med med «de 
gamles» sesongavslutning i 1934. Ifølge 
den før nevnte sirlige protokollenble det 
servert en «enkel» – ja faktisk står det 
«enkel» – aftens bestående av fiskeboller i 
hummersaus, skinkestek med øl og dram 
samt kaffe og likør til den enorme pris av 
kr. 3, pr. person. Festen – trolig uten 
damer – varte til langt ut i de små timer 
en fin mainatt. Foruten god mat og 
drikke fikk man formannens tale på 
kjøpet, og som det heter i protokollen: 
«Han utbragte til slutt klubbens skål som 
ble drukket stående»

Forcingklubben i Trondheim anno 2007 
skal jubilere på stiftelsesdagen 11. okto
ber, vi skal ha våre damer med og vi skal 
drikke klubbens skål.

Marius Schjetne
La meg som et apropos til gammelkarenes 
dyktighet ved bridgebordet gjengi et spill 
som Dagfinn Lindberg forteller om i 
klubbens 15årsberetning fra 1947. 
Helten er Marius Schjetne, klubbens 
stifter og første formann og regnet som 
bridgens far i Trondheim. 

Lindberg skriver:
Jeg kaller det Schjetnes Coup. Riktignok 
kalles det nå (1947) Grunewalds Coup, 
men jeg tror ikke Grunewald var så tidlig 
ute som 1938 med det. Coupet består i at 
motparten ikke får trumfstikk når de 
sitter med DKnxxx i trumf fordelt 32 
med en honnør på hver av hendene.

Schjetne hadde spillet i en kamp mot 
Duplikatklubben i Håndverkerforenin
gen.

K l u b b e n  i  m i t t  h j e r t e
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 ♠ E984  
 ♥ K4 
 ♦ K8  
 ♣ E9743 
♠ Kn2  ♠ D72
♥ 987  ♥ Kn532
♦ 654  ♦ Kn1032
♣ KD652  ♣ Kn10
 ♠ K1065 
 ♥ ED106 
 ♦ ED97 
 ♣ 8 

Schjetne som Syd spilte 7 spar som han 
var kommet i nærmest på grunn av en 
misforståelse, idet han trodde at kløver 8 
var spar 8.

Vest spilte ut kløver konge som ble 
stukket med esset. En liten kløver ble 
trumfet. Så ble det fire ganger hjerter og 

fire ganger ruter. Bordet stakk den fjerde I 
fargen begge gangene, og bordet var nå 
inne i denne trekortsposisjonen:

 ♠ E9  
 ♥  
 ♦   
 ♣ 9 
♠ Kn2  ♠ D72
♥   ♥ 
♦    ♦  
♣ D  ♣ 
 ♠ K106 
 ♥  
 ♦   
 ♣  

Øst måtte trumfe bordets siste kløver. 
Schjetne stakk over og fullførte sitt Coup. 
Det hjelper ikke Øst å bruke trumf dame. 
Da blir Vests knekt kappet opp.

K l u b b e n  i  m i t t  h j e r t e

nn Registreringsplikt
Som noen har erfart har vi fått såkalte hvitvaskingsregler i Norge. Dette har 
medført en del ekstra krav knyttet til pengestrøm.

Klubber og kretser i NBF kan merke dette ved at man får pålegg om å registrere 
seg i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) for å få organisasjonsnummer hvis 
klubben/kretsen har kundeforhold til en bank. Hvis man ikke gjør dette må 
bankene føre konti på ansvarlig person privat. Dette medfører da at renter, gjeld og 
eventuell formue blir belastet den enkelte privat skattemessig, altså må medtas på 
selvangivelsen.

Valget for klubber/kretser blir da enten å skaffe seg organisasjonsnummer eller 
registrere konti på privatperson.

Dette er noe bankene skulle ha fulgt opp mot sine kunder, men etter hva vi 
forstår er nok praksis ganske ulik. De store bankene har neppe brukt ressurser på 
varsling til kundene. Dermed vil kanskje en bridgeklubb som bytter kasserer og 
skal endre fullmakt i banken bli møtt med disse kravene.

Registrering i Enhetsregisteret gjøres elektronisk via Altinn, og forutsetter enkle 
opplysninger om ansvarlige personer og vedtekter etc.

Norsk Bridge nr. 2  2007
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Norsk Bridgeforbund  
gjennom 75 år
Norsk Bridge bringer utdrag fra 
jubileumsboka Norsk Bridgeforbund 
gjennom 75 år i hvert nummer i år. 
Her er et avsnitt fra bokas femte del 
(1967–1978).

En vandring blant stjernene
Parfinalen i 1977 ble en styrkeoppvisning 
av de sjeldne. Per Breck og Reidar Lien 
fra Bergen var landets hotteste par og vant 
i 1977 sin første av i alt tre parfinaler. 
Aldri hadde noe par noen gang vunnet 
med en så klar margin til neste par. Breck 
– Lien hadde allerede etter andre dag flere 
poeng enn noen av konkurrentene fikk på 
de tre dagene parfinalen gikk. 

Breck – Lien håvet inn plusspoeng på nær 
sagt hvert eneste bord, og vi møtte dem 
tolv runder før slutt. Da var seieren 
allerede sikret for bergenserne.

Det var stort for en NMdebutant på 23 
år å få møte det ene mer kjente paret etter 
det andre. Det var som om himmelen for 
en stakket stund hadde dalt ned til meg 
og lot meg vandre blant stjernene. Og 
øyeblikket da vi skulle få møte de største 
av de største var rett og slett ubeskrivelig. 
Forferdelig og deilig i én og samme stund.

– Hvilket bord skal vi sitte ved?
– Der det er mest folk rundt. Vi skal 
møte Breck – Lien. 
– Jø og jø… (Meeeget sterkt trøndersk 
uttrykk)

Jeg banet meg vei til bordet, måtte be folk 
være så snill å flytte på seg – slik at en 
beskjeden trønder kunne få sette seg til 
bords. Jeg fornemmet den forventnings
fulle atmosfæren rundt bordet; her skulle 
en ny gjøkalv slaktes! 

Et forsiktig blikk på motstanderne viste 
ingen synlig brist i selvtilliten. Bergensere 
med dårlig selvtillit er da for øvrig en 
sjelden vare. Meget sjelden.

Med puls på 150, kalde, skjelvende 
fingere og en panne som svetten silte av, 
plukket vi opp denne given:

 Arne Rudjord
 ♠ 5
 ♥ DKn94
 ♦ D7
 ♣ KDKn964

Reidar Lien  Per Breck
♠ EK762  ♠ 1083
♥ EK53  ♥ 10876
♦ E84  ♦ 10953
♣ E  ♣ 32

 Geir Gisnås
 ♠ DKn94
 ♥ 2
 ♦ KKn62
 ♣ 10875

Rudjord Breck Gisnås Lien
2 ♣ pass 2 ♦  pass!
2 ♥ pass 3 ♣  dbl
Pass rundt

N B  7 5  å r
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Åpningsmeldingen hos makker var 
presisjonskløver, 2 ruter er majorsøk, og 
tre kløver er sluttmelding. Reidar Lien, 
som hadde fått utlevert fire ess og to 
konger, satt pent og stille på stolen sin og 
ventet til 3 kløver ble meldt. 

Da falt øksen. Lien doblet, og det kjentes 
ut som et tordenskrall. Det oppsto 
lavmælt latter blant de over 20 bakspil
lerne (jeg telte dem).

Min makker – Arne Rudjord, apoteker og 
prestesønn – følte vel om mulig presset 
enda sterkere enn den skjelvende blinde
mannen. Han har alltid vært omhyggelig 
og korrekt, og det bar spilleføringen preg 
av, selv om jeg ikke lenger husker detal
jene.

Ærede leser. Du trenger ikke være 
rakettforsker for å skjønne hvor jeg vil. 

Selvfølgelig sto 3 kløver doblet. Makker, 
som jeg aldri har hørt et stygt ord fra, 
utbrøt et hovedrystende men akk så 
smilende «dæven!» da kontrakten gikk 
hjem. Mumling, latter og litt jubel 
spredte seg fra bakspillerne. De visste så 
godt at et slikt øyeblikk blir sittende for 
evigheten.

Og Breck – Lien smilte og unnet oss 
virkelig øyeblikket. Her var bare godord 
og høre, både til oss og hverandre. 

Da slippen ble tilbakelevert fra regnskapet 
i neste runde lyste 61 av 66 poeng mot 
oss. Så spør du kanskje; går jeg virkelig 
rundt og husker slike detaljer 30 år 
senere!?

Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har tatt vare på 
slippen!

N B  7 5  å r

Forbundspoengturneringer
Oversikt per 4. mai 2007

Arrangør og turneringsnavn pulje ant. ant.  skala
    par spill

juni
2. Fauske BK, Fausketurneringen  36 64 321
16. Høyanger BK, Norevikturneringa  32 62 Standard
16.17. Alta BK, 60års jubileumsturnering  60 100 864321
august
9.11. Hattfjelldal BK, Hattfjelldalsturneringa  48 80 4321
11.12. Drangedal BK, GautefallCupen  44 94 64321
18.19. Lyngdal BK, Lyngdalsturneringen  56 110 864321
25.26. Kragerø BK, Kragerøcupen  36 96 321
september
1. Fredrikstad BK, Fredrikstadturneringen  52 64 Standard
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Norsk Bridgeforbund (NBF) 75 år  
– aktiviteter under TV aksjonen

T V - a k s j o n e n

•  NBF sørger for publisering i sine interne 
organer.  (NBF´s hjemmeside, NBF´s 
medlemsblad «Norsk Bridge», muntlige/
skriftlige orienteringer under større 
turneringer – bl.a. bedriftsmesterskapet 
for lag, informasjoner til alle landets 
klubber og kretser, fyldig orientering 
under bridgefestivalen på Lillehammer 
den første uken i august).

•  NBF sørger for at opplegget publiseres 
i bridgespaltene i landets aviser gjennom 
Norsk Bridge Presse (NBP), samt 
magasinet «Bridge i Norge».

•  NBF kontakter pengesterke bridgespillere 
for å sikre at det er mange budgivere 
under auksjonen

•  NBF kontakter større bedrifter for om 
mulig å skape interesse for at bedriften 
blir med på budgivningern  på vegne av 
en bridgespillende ansatt

•  NBF – gjennom Per Jordal og/eller Kjell 
Kristian Rike forsøker å få omtale av 
auksjonen på Frokost TV (eller Norge 
Rundt eller andre aktuelle TV program)

•  UNICEF vurderer om det kan være 
aktuelt å gi orienteringer/markedsføring 
gjennom eventuelle andre kanaler.

•  NBF holder løpende kontakt med de 
4 kjendisene for å orientere om status og 
fremdrift.

•  UNICEF avklarer med NRK om hva 
kjendisene skal gjøre under TV aksjonen. 
NBF orienterer kjendisene og sørger for 
at minimum 1–2 av de er tilstede under 
TV aksjonen.

•  NBF får orientering fra UNICEF (eller 
NRK?) om hvordan budgiverne skal 
forholde seg under TV aksjonen. 
(Tilstedeværelse og/eller pr. telefon/mail/
fax).

UNICEF (sammen med NIF og Right to 
play) har blitt tildelt TV aksjonen 2007. 

NBF ønsker å bidra under aksjonen i 
forbindelse med sitt 75 års jubileum.

Under TV aksjonen skal det auksjone
res bort kjendiser til interesserte bridge
spillere.

Inntekten går selvfølgelig uavkortet til 
TV aksjonen.

I etterkant, sannsynligvis en hverdag 

den 1. uken i desember (kveld) skal 
kjendisene spille en bridgeturnering 
sammen med sine kjøpere.

UNICEF har ønsket at det skal være 4 
kjendiser, og NBF har oppnådd avtale 
med Ivar Dyrhaug, Carl Ivar Hagen, 
Toralv Maurstad, Kjell Kristian Rike som 
foreløpig bare er orientert om at de skal ha 
en rolle under TVaksjonen uten nødven
digvis å måtte være tilstede alle sammen.

   Tanker om gjennomføring

•  NBF holder dialogen med kjendisene og 
forsøker å få alle de 4 parene (1 kjendis 
og kjøperen danner et par) til å stille på 
samme bridgeturneringen en kveld den 
første uken i desember

•  NBF forsøker å få TV til å dekke 
bridgeturneringen, og gjerne en oppfølg
ing i forkant i frokost TV  

For jubileumskomiteen  
i Norsk Bridgeforbund, Knut Kjærnsrød

   Etter avsluttet auksjon



Bli med på 
‘sjørøvertokt’ ! 
I år går bridgeturen til den eksotiske 
gamle sjørøverøya Djerba i det sørlige 
Tunis. Her får du et behagelig klima 
og svært gunstig prisnivå.
Vi skal bo på HOTEL MELIA PALM 
AZUR****+ som er et flott hotell 
beliggende midt i en oase, omgitt av 
en av Djerbas beste strender. Hotellet 

tilbyr en mengde faciliteter for nytelse for både kropp og sjel.
Du kan velge mellom dobbelt- og enkeltrom med ‘all inclusive’

Avgang fra Gardermoen 23.10.07 kl 18:55 og ankomst Gardermoen 06.11.07 
kl 18:05 (prelementære tider)
Bridge hver dag kl 16:00 – 20:15. Hyggekveld med middag er inkludert i prisen.
Bridge kun for turdeltagere (ingen untak gjøres!).

Pris fra Nok 9920,- for 14 dager med all inclusive !
Reiseleder : Elin Lyngedal
Turneringsleder: Svein Erik Bull
Begge har landslagserfaring i Bridge. Svein Erik er også en meget erfaren 
turnerigsleder.
Vi sees på Djerba !

På tur med Villy til Thailand
Avreise fra Gardermoen 4,5 og 6.01.2008 med SAS og Thai Airways via Frankfurt 
på utreise og Stockholm på retur med 4, 5 og 6 ukers varighet. Flypris fra 
Nok 10.555,- inkl. bridge, transfer og festmiddag.

Vårt hotel, Jomtien Thani ligger på Jomtien Beach ca 10 min fra Pattaya sentrum. 
Alle rom har air-condition, TV, dusj/wc, kjøleskap og en liten balkong. Pris pr. natt 
inkl frokost er ca Nok 190,- pr.per i dobbeltrom. 
Hotellet har høysesong t.o.m 20.01 og har da et pristillegg på ca Nok 65,- pr. natt. 

Fra vårt fredlige tilholdssted på Jomtien har vi likevel et stort utvalg av byens 
mange aktiviteter. Alt fra et mangfold av golfbaner, enorm shopping, all tenkelig
helsepleie og behandlinger, mengder med gode restauranter for å nevne noe. Alt 
dette til fantastiske priser.

Bridge hver kveld mellom 16:00 og 20:15. 
For å imøtekomme ønsker og behov har vi i år innført følgende:

Reisende som ikke deltar på bridge får en rabatt på Nok 500,- og har fortsatt rett til å delta 
på festmiddag. Bridgespillere som ikke deltar på turen kan få spille mot følgende avgift 
(betales på stedet).

Hele perioden (3 uker) THB 5000,-. 1 uke THB 2000,-
Turneringsledere: Tor Walle og Per Bryde Sundset

Velkommen til sol, varme og bridge i smilets hjemland!

For bestilling: www.viaregi.no/bridgetur
Eller Via Travel Hammerfest Tlf: 78 42 29 90 (spør etter Elin Lyngedal)

Postboks 295 Fax   78 42 29 95
9615 HAMMERFEST Email: elin.lyngedal@viatravel.no
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Minneord over  
Lars Hetland
I dag, 9.mai 2007, fekk vi den triste meldinga om at Lars 
Hetland har gått bort. Han vart 67 år.

Lars vart sjuk for vel eit år sidan, og sjukdommen var 
alvorleg. I løpet av dette året har sjukehusopphalda vore både 
lange og mange. I periodar kunne det sjå ut som han friskna 
til, og optimismen rådde, både hos han, familien og oss andre. Etter kvart forstod 
vi alle at sjukdommen var meir alvorleg enn vi trudde. Det siste året Lars levde, 
hadde han mykje vondt, både med smerter og andre plager. Men han klaga ikkje.

Lars var svært dyktig på mange måtar. Motorar og andre svivegreier kunne han 
fort diagnostisera om det feila dei noko. Han var snar til å ta i bruk nye teknolo
giar. Mange har fått hjelp av han når dei hadde problem med datamaskinen.  

I unge år var han lastebilsjåfør, og seinare stelte han med båtar. I dei siste vel  tjue 
åra var han gardbrukar i Søredalen. Han var odelsgut til ein gard i Noredalen, 
men den garden overtok den eldste sonen til Lars.

Bridge var kanskje den hobbyen han likte best. For om lag 15 år sidan oppretta 
bridgekretsen i Rogaland ei stilling som forretningsførar. Lars vart tilsett, og har 
hatt denne stillinga sidan. Han var den første som innførte data i bridgeturner
ingar. Dette var ei stor forbetring. Han var ein framifrå forretningsførar. Det 
kom tydeleg fram det siste året då sjukdommen stal mykje av kreftene hans.

Bridgespelarar er sosiale, slik også Lars. I mange år var han turoperatør. Vi fekk tilbod 
om bussreiser til ulike land i Europa kombinert med bridge.  Han var sjølv sjåfør, 
noko han treivst svært godt med, og ordna opp når det trengdest. Endåtil i fjor då 
han var sjuk, arrangerte han reisa, men kunne av gode grunnar ikkje vera med sjølv. 
Alle som har vore deltakarar på desse turane har svært mange gode minner.

Tankane våre går i dag til Lars sine nærmaste, Sigrund, barna, barnebarna og 
oldebarna. Lars etterlet seg ein stor familie. Vi er med dei i sorga.

Takk for alt, kjære Lars.
 Bridgevenner i Rogaland
 Bjørn Svela
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Spill sommerbridge!
Nedenfor følger en oversikt over sommerbridge i 
år. Den er helt sikkert ikke i nærheten av å være 
komplett. Informasjon om sommerbridge sendes til 
Harald Skjæran. Opplys om tid, sted og adresse til 
eventuell hjemmeside.

NBF Oslo
Bridgesenteret, mandagtorsdag 18:30, Sporveisgata 
31

NBF Østfold og Follo
BK Tempo, mandag 18:00, Borgfoss, Tistedal, 
7/527/8 
Drøbak BK, mandag 18:30, Frognhallen, 7/527/8 
Fredrikstad BK, tirsdag 18:30, Musikkhuset i Greå
ker, 8/528/8 
Kolbotn BK, tirsdag 18:30, Samfunnshuset 
 Kolbotn, 8/519/6 
Moss BK, tirsdag 18:30, kjelleren i Samfunnshuset, 
8/521/8 
Nesodden BK, tirsdag 18:30, Eklund ungdoms
lokale, 15/521/8 
Sarpsborg BK, torsdag 18:30, Greåker Musikkhus, 
10/523/8 
Ski BK, mandag 18:30, Folkets Hus, Gamleveien 
37, 7/527/8

NBF Romerike
Jessheim BK, tirsdag 18:30, Gystad Vel, fra 8. mai 
Rotnes BK, tirsdag 18:30, Solli Aktivitetssenter, fra 
8. mai

NBF Hedmark og Oppland
Brufoss BK, torsdag 18:00, Klubbhuset på Brufoss 
Lena BK, tirsdag 18:30, Lena Bad, 30. mai – ut august 
Lillehammer BK, mandag 18:00, Søre Ål bosenter 
Ridabu BK, mandag 18:00, Ener Ungdomsskole 
Stange BK, torsdag 18:30, Tingvold

NBF Gudbrandsdal
Otta BK, ondag 18:30, Grand Gjestegård, Otta, 
maijuni, 162330/8 
Ringebu/Fåvang BK, torsdag 18:30, Kaupanger (2
kveldsturnering 18/6) 
SørFron BK, tirsdag 18:30, DaleGudbrands Gard, 
Hundorp 
Vestre Gausdal BK, tirsdag 18:30, Statoil Vestre 
Gausdal, ikke i juli

NBF Østerdal
Elverum BK, tirsdag 18:30, Hotell Central, 8/5
28/8 
Engerdal BK, tirsdag 19:00, Tune Forsamlingshus, 
Sølenstua, 15/549  

Fåset BK, tirsdag 19:00, Landbrukets Hus Tynset, 
8/549 
Koppang BK, torsdag 18:30, Glommenbygget, 
3/56/9 
Ytre Rendal BK, mandag 18:30, Øiseth Hotell, 7/53/9

NBF Buskerud
Asker BK, torsdag 18:00, Kulturhuset – NB! Ikke 
i juli 
BK Sølvknekt, torsdag 18:30, Skavanger 
 Samfunnssal (skole) – garanterere makker. 
Flesberg BK, tirsdag 18:30, Flesberg Samfunns
hus. 8 av 15 kvelder (18/411/7, 815/8 med fem 
forskjellige makkere teller. Sommerfinale 2229/8: 
Singel Monrad med premiering i 3 puljer. 
Kløver Ess, torsdag 18:00, Folkets Hus, Østre Jevnaker 
Konnerud BK, tirsdag 18:30, Konnerud Sanitets
hus, Malmvn 1 B, Drammen,  
30527/6, 1/829/8

NBF Vestfold
Holmestrand BK, tirsdag 18:30, Borgen 
Horten BK, mandag 18:30, Bridgens Hus,  
Storgata 23 
Nøtterøy BK, tirsdag 18:30, Nøtterøy vgs., Borgheim 
Sandefjord BK, tirsdag 18:30, Stockflethsgate 26, 
fra 22. mai 
Tønsberg BK, torsdag 18:30, Kafeteriane Midt
løkken Eldresenter

NBF Telemark
Kragerø BK, tirsdag 18:30, Kragerø IFs klubbhus, 
8/530/8, Thor Erik Hegle 975 77 235 
Notodden BK, mandag 18:00, Sangerheimen,  
1/531/5 
Rauland BK, tirsdag 18:00, Raulandshuset 
Seljord BK, torsdag 18:00, Colibri, 11/57/9 
Skien BK, mandag og torsdag 18:30, Bridgens Hus, 
Mælagata 29, Skien. IKKE uke 3031.

NBF Aust-Agder
Arendals BK, mandag 18:00, Handelsstanden 
Grimstad BK, tirsdag 18:00, Grimstad Vertshus 
Risør BK, mandag 18:00, Sørlandsporten Kafé,  
fra 12/6 
Tvedestrand BK, torsdag 18:00, Tvedestrand 
Rådhus

NBF Vest-Agder
Farsund BK, tirsdag 18:00, Husan 
Kristiansands BK, mandag 18:30, Ellevine 
Søgne BK, torsdag 18:30, Kantina Søgne Helsehus 
Vågsbygd BK, tirsdag 18:30, IK Vågs klubbhus



51

S o m m e r b r i d g e

Norsk Bridge nr. 2  2007

NBF Rogaland
Egersund BK, torsdag 18:30, Rebecca Bistro 
Flekkefjord BK, tirsdag 18:00 , 2. etasje Veronahuset 
(tidl. Hestens Bøn) 
Hauge BK, tirsdag 18:30, Soknatun Kafeteria – ikke 
i juli 
Klepp BK, tirsdag 18:15, Kafeterie, Klepphallen 
– fra 1. mai  
Kverneland BK, mandag 18:45, Kantinen  
Kverneland – fra 23. april 
Kvernevik BK, tirsdag 18:30, Kvernevik Bydelshus 
– fra 8. mai 
Nærbø BK, torsdag 18:30, Nærbø Samfunnshus 
– fra 12. april  
Stavanger BK, torsdag 18:30, Bekkefaret Bydelshus 
– fra 3. mai 
Stavanger DBK, mandag 18:30, Madla Bydelshus 
Tasta Randaberg BK, onsdag 18:30, Vardheim 
Sykeheim  fra 3. mai  
Vatland BK, onsdag 18:30, Grendahuset – fra 2. mai

NBF Haugaland
Etne BK og Ølen BK, torsdag 19:00, Skytebanen 
på Fikse 
Haugesund, tirsdag 18:00, Astric’s Catering, 
 Ausmannaveien 
Odda BK, tirsdag 18:00, Bokkotunet  
– fra 23. mai, pause under Norsk Bridgefestival 
Sauda BK, mandag 17:45, Havnastova (ved småbåt
havna)

NBF Hordaland
NordHordland, onsdag 18:30, Stordandvik  
i Alverstraumen (Brannstasjonen, Frekhaug fra juli)  
Åsane BK, tirsdag 18:30, Åsatun, fra 8. mai

NBF Sogn og Fjordane
Førde BK, tirsdag 19:00, Peisestova i Førdehuset, 
2/529/8 
Høyanger BK, annehver fredag 19:00, Eides Hotell, 
5/521/7 
Måløy BK, tirsdag 18:30, ASVO Måløy AS 
i Deknepollen 
Sogndal BK, tirsdag 18:00, Kantina, Fylkeshuset 
i Leikanger

NBF Møre og Romsdal
BK Grand, mandag 18:30, Ystenesgate 12 Ålesund, 
29/528/8 
Brattvåg og Søvik BK, onsdag 18:15, Hildre fiske
vegns kantine (inngang v/Brattvåg hotell) 
Fosnavåg BK, mandag 18:00, Lanternen Marina, fra 
21. mai, avslutter runde skolestart i august 
Molde BK, mandag 18:30, Aker Stadion, mangler 
du makker  ring Arnt Rausand på 922 46 051 
Vartdal BK, torsdag 18:10, Kaféen Rjånes Fergekai 
(Ørsta kommune), 10/5, 24/523/8

NBF Sør-Trøndelag
Melhus BK, mandag 18:30, Folkets Hus Kvål 
Soknedal, tirsdag 18:30, Soknatun Gjestegård

NBF Midt-Trøndelag
Mandag og tirsdag 19:00, Bridgehuset, Brattørveita 
10, fra 30. april

NBF Nord-Trøndelag
Inderøy BK, torsdag 18:30, Samfunnshuset  
– resultater på NBF Data 
Juniorklubben, tirsdag 18:30, Namsos Samfunnshus 
Nærøy BK, tirsdag 19:00, Fjellvang, Ottersøy 
Ogndal BK, mandag 18:30, Dampsaga Kulturhus 
Snåsa BK, tirsdag 18:30, Kløvertunet 
Verdal BK, tirsdag 18:30, JB 11 
Åsen/Frosta BK, mandag 18:30, Åsen Samfunnshus

NBF Helgeland
Korgen BK, mandag 18:00, Olehallen 
Mo BK, tirsdag 18:00, Samfunnshuset 
Sømna BK, tirsdag 19:00, LHL Huset, Berg,  
mai–august 
Søvik BK, torsdag 19:00, Småbåthavna Søvikmoen

NBF Salten
Bodø, tirsdag 
Fauske BK, annenhver onsdag 18:30, Fauske Hotell, 
fra 30. mai, alternerer med Rognan BK 
Glomfjord BK, torsdag 18:00, Glomfjord skole, 
maiaugust 
Rognan BK, annenhver onsdag 18:30, Norlandia 
Hotell, fra 6. juni, alternerer med Fauske BK

NBF Lofoten og Vesterålen
Lødingen BK, tirsdag 18:00, Lødingen Barneskole 
(Cobra Ungdomsklubb) 
Sortland BK, tirsdag 18:15, BK Byggvarehus, kantina

NBF Troms og Ofoten 
Harstad S&BK, mandag 18:00, Harstad Swing
klubb, Storgata 3, mulig  pause medio juli–medio 
august. 
Narvik BS, tirsdag 18:30, Kveldssol Kantine i 
 Alléen, inngang fra Frydenlundgata, fra 8. mai 
Sørreisa BK, tirsdag 18:30, Studiesenteret Finnsnes, 
29/528/8 
Tromsø BK, tirsdag 18:30, Speiderhuset 

NBF Vest-Finnmark
Alta BK, torsdag 18:30, Kantina i Finnmarkshallen

NBF Øst-Finnmark
Kirkenes BK, tirsdag 18:00, Eldresenteret zVadsø 
BK, tirsdag 18:00, Rica Vadsø Hotellm 6/622/8
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Stormester m/stjerne
Berton Gudmestad, Klepp BK / Nærbø BK 1511

Stormester
Arnfinn Johansen, Rognan BK 837
Finn Nilsen, Flekkefjord BK / Kvinesdal BK 815
Yngve Norén, Sandnessjøen BK 813
Andre Øberg, Skien BK 778
Karl Vidar Michelsen, BK Hein 46 777
Jon Helge Johansen, Rognan BK 750
Gunnar Øvereng, Overhalla BK 748
Einar Cato Størkersen, BK 1933 Tromsø /  
  Ringvassøy BK / Tromsø BK 740
Lars Aasen, Gjøvik og Vardal BK 729

Grandmester
Jørgen Petter Nermo, BK Hein 46 /  
  Elverum BK 525
Ragnar Davidsen, Juniorklubben 524
Arne Tveiten, Vestby BK 518
Jørn Arild Ringseth, Juniorklubben /  
  Studentenes BK 515
Kjell Gaute Fyrun, Astra/ABC /  
  Bergen Akademiske BK / Ski BK / Skjåk BK 512
Trond Magne Aasheim, Tolga BK 510
Tormod Smith, Vikersund BK 509
Jonill Storøy, Førde BK / Stryn BK 509
Jørn Fjæstad, Moss BK  507
Sondre Labraathen Hogstad, Lågen BK /  
  Skien BK 507
Trond Are Nitter, Rubbestadneset BK 507
Per Arvid Andersen, Bridgekameratene 505
Aksel Hornslien, Heimdal BK / Singsås BK 504
Birger Lykke, Forcingklubben 503
Jan Tore Berg, Lågen BK / Skien BK 503
Tor Anton Tollefsen, Rygge BK 502
Ulrik Nesset, Horten BK 502
Geir Johannesen, Os BK 501
Arne Andreasen, Svolvær BK 501
Idar Lyngen, Ørnes BK 501

Sparmester m/stjerne
SveinOlav Ernstsen, Alta BK 338
Ivar Berg, Studentenes BK 326
Viggo Karlstad, BK 1933 Hammerfest 319
Bjørn Helgeby, Holmestrand BK 319
Per Ivar Amundøy, Ørnes BK 316
Vidar Engenes, Arendals BK 314
Svein M. Sivertsen, BK 1933 Hammerfest 312
Ingmund Bjørkan, Studentenes BK 312
Øystein Ree, Bodø BK Lyn 310
Jørn Markussen, Tøffelklubben 307
Trond Kirkesjord, Kirkesdalen BK 307
Jan I. Reitan, Kristiansund BK 306
Olaf Ellefsen, BK Sølvknekt 304

Bård Andreassen, Surnadal BK 303
Torbjørn Hoff, Inderøy BK 303
SveinOtto Åsmann, Torsdagsklubben 302
Elin Anita Lyngedal, BK 1933 Hammerfest 301
Tom Stenbakk, Gro BK 300
Arne Brandsberg, Egersund BK 300
Geir Austad, Flekkefjord BK 300
Roy Olsen, Kristiansands BK 300

Sparmester
Tor Eriksen, Sarpsborg BK 199
John Vegard Aa, Heimdal BK 173
Halvor Lervik, Bridgekameratene 170
Atle Seim, Strømme BK 168
Steinar Aa, Heimdal BK 165
Christian Scheie, BK Norrøna 164
Eva Hagen, Aurskog BK / Bridgekameratene / 
Honnør Formiddagsbridge 162
Dag Heldal Paulsen, Bridgekameratene 162
Håkon Bogen, Mo BK / Studentenes BK 162
Kay Strand, Tåkeheimen BK 161
Tommy Elde, Bridgekameratene /  
  Harstad S&BK 160
Karl Morten Lunna, Studentenes BK 160
Alf Ole Berglund, BK 1933 Hammerfest 159
Ole Waagan, Stjørdal BK 158
Erlend Ørvik, Gro BK 158
Harry Løkken, Sinsen BK / Ytre Rendal BK 157
Freddy Johansen, Lyngseidet BK 157
Rune Strøm, BK Trond 157
Kåre Carlsen, Vadsø BK 156
Alf Dalland, Åsane BK 155
Knut H. Haslene, Gjøvik og Vardal BK 155
Per Gunnar Almås, Stjørdal BK 155
Asbjørn Bjellånes, Akademisk BK / Haga BK 155
Håvard Heimset Larsen, Bridgekameratene 155
Jan Hanssen, Kongsvik BK / Lødingen BK 154
Jostein Bondevik, Bergens BK 154
Geir Hogne Bonsaksen, Mo BK 154
Jack Holand, Mo BK 154
Odd Egil Skodje, BK Grand 153
Rune Romsås, Stange BK 153
Odd Bergum, Egersund BK 152
Helge Magnus Erdal, Samnanger BK 152
Kjell Gulbjørnrud, Nesodden BK 152
Gunnleif Alfredsen, Botnhamn BK 152
Tore Øyan, Tynset BK 151
KarlJohan Bjørn, Lyngseidet BK 151
Tage Nygård, Engerdal BK 151
Cato Nergaard, SparEss / Ørnes BK 151
Sjur Arne Bøe, Aurland BK / Psycho BK /  
  Sogndal BK 151
Leif Ivar Koksvik, Oppdal BK 150
Kåre Almåsbakk, BK Munken 150
Raymond Jensen, Glomfjord BK 150

Nye mestere per 01.05.07
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Kjetil Krogh, Studentenes BK 150
Ingar Kofoed Hansen, Kautokeino BK /  
  Lyngseidet BK / Tromsø BK 150

Hjertermester m/stjerne
Lise Blågestad, OBK/Kløverknekt 147
Harald Eide, BK Hein 46 135
Morten Doksæter, Bergen Akademiske BK 116
Espen Forberg, Sogndal BK 116
Joakim Johansen, Fredrikstad BK 112
Bo Andreas Berg, Levanger BK 111
Øyvind Norgren, Arendals BK 110
Fritz Hagen, Ringebu/Fåvang BK 109
Arild Simensen, Fredrikstad BK 109
Pål Lenschow Mathisen, Nesodden BK 108
Thomas Herstad, Inderøy BK 107
Arild Sneis, Askim BK / BK Tempo 106
Bjørn Lunde, Mo BK 106
Tommy Skalmerås, Studentenes BK 106
Geir Ove Henden, BK Beit 105
Vidar Larsen, Ringebu/Fåvang BK 105
Knut Sellæg, Juniorklubben 105
Sigmund Rosland, Klepp BK 105
Pål Christensen, Bindalseidet BK 105
Per Martin Pedersen, Egersund BK 104
Roald Haugberg, Vestby BK 104
Jan Langøy, Astra/ABC 104
Thorbjørn Svihus, Notodden BK / Seljord BK 104
Odd Kastnes, Dyrøy BK 103
Harald Andreas Larsen, Melandsknekten BK 103
Åse Hagen, Ringebu/Fåvang BK 103
Henning Pettersen, Jessheim BK 102
Arvid Johannes Sæle, Åsane BK 102
Asbjørn Lie, SørFron BK 102
Geir Arne Tverlid, Samnanger BK 102
Jon Helland, BK Hein 46 102
Torkel Viken, Bergen Akademiske BK 102
Odd Jarle Haugaløkken, Otta BK 101
Stein Endresen, Nøtterøy BK 101
Even Jenssen, Farsund BK 101
Rene Biesmans, Kristiansund BK 101
Dag Inge Torgersen, Os BK 101
Per Sletten, Ski BK 101
Sølvi Flo, BK Sølvknekt / Flesberg BK 101
Øystein Vasset, Førde BK 101
Helge Thorsen, Søgne BK 100
Øystein Mauritzsen, Kløver Ess 100
Edvard Ellseth, Aurland BK 100
Egil Finskud, Hurdal BK 100
Kåre Tømta, Hurdal BK 100
Tore Marskar EekJensen, Arendals BK 100

Hjertermester
Ellen Krauss Davidsen, Tvedestrand BK 67
Jan Hersdal, Strand BK 67
Even Morken, Ringebu/Fåvang BK 67
Tor Kolstad, Fjerdingstad BK 66
Tove Stoen, Studentenes BK 64

Tor Witsø, Oppdal BK 60
Vigdis Loftesnes, Nordfjordeid BK 59
Marius Bartnes, Ringebu/Fåvang BK /  
  Studentenes BK 59
Eilert Larsen, Øyestad BK 58
Stein Kjølhamar, Koppang BK 58
Tor Even Søraa, Levanger BK 58
Inge Nord, Nordfjordeid BK 57
Arnstein Menes, Balestrand BK 57
Borgar Michelson, Skarnes BK 56
Per Gunnar Berger, Ytre Rendal BK 56
Dagfinn Eriksen, BK 1933 Hammerfest 56
Morten Haugen, Samnanger BK /  
  Studentenes BK 56
Bernt Roar Lunde, Tynset BK / Øvre Rendal BK 55
Andreas Tandberg, BK Sølvknekt 54
Einar Olsen, Myre BK 54
Arild Henriksen, Sjona og Utskarpen BK 54
Kristine Brandsnes, BK Vest Oslo 54
Turid Bones, Akademisk BK 54
Inge Bjørn Kleve, Skåla BK 53
Anders Espeseth, Sande BK 53
Marianne Eriksen, Harstad S&BK 53
Tormod Tønseth, BK Hein 46 53
Audhild Vistnes, Stavanger BK 53
Kjell Fauske, Evje BK 52
Geir Are Danielsen, Narvik BS 52
Kolbjørn Høie, Kolbotn BK 52
Per Magnussen, Bridgeklubben i SASBraathens 52
OddArild Sandvold, Borgen BK / Jessheim BK 52
Tor Orsteen, Fjerdingstad BK 52
Hogne Statle, Honningsvåg BK 52
Vidar Lilleheim, Arendals BK / Myra BK 52
Jan Gunnar H. Forbregd, Oppdal BK 51
Odd Arne Ulriksen, Leka BK 51
Geir Holt, Nesodden BK 51
Rolf Jensen, Stange BK 51
Bent Clemmensen, Åsane BK 51
Ronny Fossvik, Bodø BK Lyn 51
Stig Rune Kjos, Gaupne BL 51
Svein Audun Østensen, Farsund BK 51
Jan Blystad, BK Hein 46 50
Hans Johan Låhne, Tønsberg BK 50
Hilde Brække, Idd BK 50
Tor Mentsen, BK Hein 46 50
Tone Fodstad, Lena BK 50
Gunnar Hagelund, Haga BK 50
Jørn Otto Kampenes, Sarpsborg BK 50
Gerd Irene Knutsen, Kolbotn BK / Ski BK 50
Arne Støholen, Fåset BK 50

Rutermester m/stjerne
Mats Eide, BK Hein 46 40
Steinar Gjerde, Samnanger BK 39
Frode Johnsen, Fredrikstad BK 39
Eirik Sandkjernan, Glåmos BK 39
Brede Sandkjernan, Glåmos BK 36
Willy Roger Ottemo, Harstad S&BK 35
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Oddbjørn Leirvik, Leirfjord BK 35
Torbjørn Berger, Lillestrøm BK 34
Liv Øverli, Dyrøy BK 33
Jens Marthin Pedersen, Lødingen BK 33
Terje Barr, BK Hjerter Ess 33
Håvard Broberg, Lena BK 33
Mats Persson, Ørje BK 33
Per Erik Opsahl, Astra/ABC 33
Enok Kvam, Kvernevik BK 32
Stig Arne Elven, Kolbotn BK / Posten BK 32
Roger Tangen, Elverum BK 32
Grete Halvorsen, Øvre Rendal BK 32
Magne Fanavoll, BL Strileknekten 32
Øystein Langvatn, Søvik BK 32
Tom Hugo Kvalsvik, BK 1933 Hammerfest 32
Otto Alfredsen, Sørreisa BK 32
Frode Gummesen, BK Tempo 32
Dag Håvard Skogholt, Haga BK 32
Knut Busk, Vadsø BK 32
Elin Mari Langaas, Tvedestrand BK 32
Lars Emil Njærheim, Sauda BK 31
Svein Solfjell, Grimstad BK 31
Ole Ingar Bentstuen, Lillestrøm BK 31
Nils Thorvald Lindstad, Lena BK 31
Gunnar Sandve, Bridgekameratene 31
Arvid Teigen, Bridgeklubben i SASBraathens 31
Lise Grønningen Otterlei,  
  Bergen Akademiske BK 31
Ole Einar Minde, Kragerø BK 30
Inger Sundgård, Fillan BK 30
Kurt Einar Tårnes, BK 1933 Tromsø 30
Elisif Reymert, BK Hjerter Ess 30
Kirsti Mollatt, Ski BK 30
Hilde Nes, Kløver Ess 30
Reidar Tore Dale, Os BK 30
Sigmund Hoel, Meldal BK 30
Tone Annette Olsen, Fredrikstad BK 30
Lars Kristian Ødegårdstuen, Brufoss BK 30
Tony Gajhede, Egersund BK 30
Harald Øvereng, Fosnavåg BK / Ulstein BK 30
Jan Erik Olsen, Stavanger BK 30
Martin Rudi Holaker, Ringebu/Fåvang BK 30

Rutermester
Kjell Aspestrand, Idd BK 29
Jonas Hetland, Nærbø BK 24
Ruth Borghild Bentsen, Honningsvåg BK 21
Morten Olsen, Solberg BK 21
Stian Sørlie Helgeby, Holmestrand BK 21
Rune Steffenakk, Bindalseidet BK 20
Arnt Ola Løhre, Lundamo BK 20
Edvard Sæbbe, Dyrøy BK 19
PerOdd Sende, Stiklestad BK / Verdal BK 19
Owe Rødne, Kvernevik BK 19
Bente Siri Trøen, Koppang BK 19
Magne Svendsen, BK 1933 Hammerfest 19
Jon Buer, Kolbotn BK 18
John Ek, Kolbotn BK 18

Bjørn Løvik, Sortland BK 17
Egil Lode, Ganddal BK 17
Thore Odd Berge, Søm BK 17
Hilde Jacobsen, Ski BK 17
William Jacobsen, Ski BK 17
Bengt Gˆran Karlsson, Bodø BK Lyn 17
Arne Eike, Kopervik BK 16
Tormod Teien Weberg, Galleberg BK 16
Elsa Giørtz, Bridgeklubben i SASBraathens 16
Tage Wiklund, Bridgeklubben i SASBraathens 16
SvenErik Andersen, Høybråten BK 16
Jarle Hellum, Pøbb’en BK 16
Mette von Ubisch, Elverum BK 16
Per Oskar Bergersen, Eidskog BK 16
Else Grimstad, Målselv BK 16
Kari G. Vangen, BK Ruterknekt 16
Trond M. Thorgersen,  
  Drammen Arbeiderforening BK 16
Einar Johs Sandnes, Snåsa BK 16
Siri Bråtane, BK Vest Oslo 16
Ragnhild Fjørkenstad, Studentenes BK 16
Kristian Stangeland, Kverneland BK 16
Siv Elin Hofnes, Elverum BK 15
Finn Wikmark, Sørreisa BK 15
Roald Somby, Alta BK 15
Sivert Tessem, Malm BK 15
Harald Bredesen, BK 1933 Hammerfest 15
Egil Engelstad, Borgen BK 15
Tove Nann Andreassen, Tvedestrand BK 15
Harald Trengereid, BK Grand 15
Harald Kvalheim, Måløy BK 15
Odd Hemminghytt, Risør BK 15
Erling Nardo Dahl, BK Munken /  
  BK Ruterknekt 15
Reidar Bergset, Kirkeøy BK 15
Tor Åge Rønningen, Vestre Gausdal BK 15
Erik Resell, Meldal BK 15
Stig Håvard Indahl, Stiklestad BK 15
Nina Keilman, Nesodden BK 15
Sverre Aarsheim, Ørsta og Volda BK 15
Ivar Smedsrud, Haga BK 15
Elisabeth Aasen, Flesberg BK 15
Jon Ivar Bergersen, Eidskog BK 15
Verina Dahl, Honningsvåg BK 15
Svein Lidsheim, Pøbb’en BK 15
Roger Hansen, Pøbb’en BK 15
Erling Skaslien, Oppdal BK 15
LivMarit Bakken, Evje BK 15
Bjørn Svela, Klepp BK 15
Geir Liabø, Kolbotn BK / Ski BK 15
Johnny Kristiansen, Kolbotn BK 15
Jonny Rognlid, Søgne BK 15
Kristian Ellingsen, Sortland BK 15
Asbjørn Holmen Øvervatn, Bodø BK Lyn 15

Kløvermester
Fritz Reitan, Solberg BK 13
Karleif Skjæveland, Ganddal BK 13
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Terje Roald, BK Viva 12
Arne Barkenæs, Heidal BK 10
Johannes Breivik, Sotra BK 10
Tormod Gundersen, Drammen  
  Arbeiderforening BK 10
Bjørnar Bertheussen, Kvernevik BK 8
Anders Bårtveit, Kolbotn BK 8
Arnfinn Hatlehol, Vadsø BK 7
Anders Silverbern, Bodø BK Lyn 7
Odd Arne Hatten, Korgen BK 7
Jim E Bøckman, 3S BK 7
Jon Kåre Akeren, Tolga BK 6
Bjarne Andreas Bakke, Vesta/Vital BK 6
Per Haugaard, Kvernevik BK 6
Tormod Y. Hansen, BK Augvald 6
Steinar Ormestad, Mandals BK 6
Pål Øystein Jacobsen, Målselv BK 6
Thor Sverre Hansen, Honningsvåg BK 6
Kristian Bjørgengen, BK Tempo 6
Jens Chr. Bjørke, Oslo Døves BK 5
Steinar Nordli, Rælingen BK 5
Magne Tolgensbakk, Tolga BK 5
Geir Steffensen, Myre BK 5
Jørgen Bjørkli, Dyrøy BK / Sortland BK 5
Geir Ståle Johnsen, Stjørdal BK 5
Jon Arne Stokhaug, Stjørdal BK 5
Thor Espenes, BK Sølvknekt 5
Karen Solvang, Tynset BK 4
Svein Aage Sørvig, Team Trafikks Bridgeklubb 4
Stig Braaten, Høybråten BK 4
Dag Øyen, Tolga BK 4
Per Ove Haugaløkken, Otta BK 4
Mona Lindstrøm, Stavanger BK 4
Gard Hjørnevik Risan, Nå BK 4
Odd Magne Sandkjernan, Glåmos BK 4
Jostein Torseter, Stokmarknes BK 4
Finn Vassdokken, Otta BK 4
Dag Stoltenberg, Kolbotn BK 4
Dag Christensen, Os BK 4
Svein Christoffersen, Gro BK 4
Henning Fløysand, Åsane BK 4
Elisabeth Ploujoux Hoff, Ogndal BK 4
May Britt Bjorøy, Ogndal BK 4
Bård Riise, Team Trafikks Bridgeklubb 4
Harald Moksnes Weie, OBK/Kløverknekt 4
Åse Kristiansen, Øvre Rendal BK 4
Harald Haugstad, Bergen Akademiske BK 3
Torgeir Johansen, Lødingen BK 3
Simon Gillis, Psycho BK 3
Kjerstin Haneborg, Eidskog BK 3
Kai Holen, Askim BK 3
Ole Smestad, Rælingen BK 3
Narve Grindflekk, Tynset BK 3
Gunnar Yngve Andreassen, Tvedestrand BK 3
Vidar Thorp, Tvedestrand BK 3
Egil Eriksen, Fillan BK 3
Per Hansen, Vikersund BK 3
Vidar Berge, Kviteseid BK 3

Terje Lauritzen, Råde BK 3
Sigurd Grindstuen, Ringebu/Fåvang BK 3
Johan Andresen, BK Ruterknekt 3
Ivar Høidahl, Myre BK 3
Freddy Antonsen, Borgen BK 3
Eivind Ruud, Fredrikstad BK 3
Bjørn Ormshammer, Vegårshei BK 3
Terje Lilleseth, Eidskog BK 3
Arne Raabe, Alvdal BK 3
Terje Vedum, Alvdal BK 3
Per Randmæl, Alvdal BK 3
Tore Østby, Fåset BK 3
Oddmund Kvam, Meldal BK / Storås BK 3
Kjetil Norderhaug, Trysil BK 3
Sveinung J. Børte, MidtTelemark BK 3
Eilert Eilertsen, Harstad S&BK 3
Arne Sejersted, Kirkeøy BK 3
Anne Sejersted, Kirkeøy BK 3
Oddvar Bringsjord, Lyngdal BK 3
Johan Larsen, Mostadmark BK 3
Anna Liv Jacobsen, Klepp BK 3
Randi Bendtsen, Lena BK 3
Bjørn Smeby, Lørenskog BK 3
Ole Grinaker, Posten BK 3
Claudia Reitan, Bridgekameratene 3
Tommy Brønstad, Horten BK 3
Lill Hedvig Paulsen, Søgne BK / Vennesla BK 3
Per Erik Johnsrud, Austmarka BK 3
Harald Rosshaug, Oppdal BK 3
Solveig Liv Haga, Nå BK 3
John W. Brink, Ski BK 3
Hans Langø, Ski BK 3
Tommy Blom, Soon BK 3
Håkon Hauge, BK Ruterknekt / Klæbu BK 3
Terje Sørgjerd, Søvik BK 3
Arild Eidet, Søgne BK / Vennesla BK 3
Reidar Heimholt, Arendals BK 3
Walter Lian, Forcingklubben 3
Turid V. Tveiten, Flesberg BK 3
Ivar Dahlen, B.O.M. 3
Bjørn Sverre Bottegaard, Vikersund BK 3
Hans Bleken, Vestre Gausdal BK 3
Jan Erik Alm Bendiksen, Åsane BK 3
Ole Andre Leivdal, Nordfjordeid BK 3
Janne Leivdal, Nordfjordeid BK 3
Karl Johan Østberg, Stange BK 3
Mona Nordbø, Sotra BK 3
Svein Arne Valvik, Stavanger BK 3
Olav Veland Thu, Stavanger BK 3
Håkon Brandsnes, BK Vest Oslo 3
Geir Tannåneset, Alvdal BK 3
Magne Christiansen, Levanger BK /  
  Åsen/Frosta BK 3
Siv Øygard, Østerdølenes BK 3
Solveig Kjølmoen, Tynset BK 2
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Fredrikstad Bridgeklubb
innbyr til

FREDRIKSTAD-TURNERINGEN 2007 
Lørdag 1. september

Turneringsform: Monrad par, 15 runder a 4 spill 
 Begrensing ved ca 52 par
Premiering: Under forutsetning av minst 40 par: 
 1. premie : 5000 kr til paret
 2. premie : 3000 kr til paret 
 3. premie : 2000 kr til paret
 Pengepremier også forøvrig, totalt ¼ premieres
Forbundspoeng: Standard skala
Startkontingent: 500 kr pr par + eventuell lisensavgift til NBF
Start: kl. 10.00. Registrering kl. 09.30. Slutt ca 18.30
Sted:  Musikkhuset på Greåker. Kjør Rv 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Fra Oslo 

regionen kan man ta av E6 ved Solli og kjøre mot Greåker på Rv 107, eller man 
kan fortsette mot Sarpsborg og ta av sydover mot Fredrikstad på Rv 109 ca 4. km

Bevertning: Det er salg av mat og drikke på spillestedet under hele turneringen.
Røke/alkoholforbud: I spillesalen er det røke og alkoholforbud under hele turneringen. 
Påmelding: Snarest og innen 23/8, fortløpende registrering til ev. fulltegning

Direkte påmelding via NBFdata eller til:  
Tore Farbrot, Skogfaret 7B, 1624 Gressvik. Tlf: 97978099 / 69329363 Mail: tofarbr(A)bluezone.no

Arrangøren håper på en hyggelig turnering med god deltakelse.

Alle gamle og nye deltakere i turneringen vår ønskes velkommen!

N M

Finaleplasser til NM par 2007 er nå fordelt 
etter kretsenes faste plasser, medlemstall, 
plasser i henhold til deltakelsen i kretsenes 
kvalifiseringsturneringer og plasser i 
henhold til plassering i finalen i 2006. 14 
par kvalifiseres fra NM monrad par.

Fordelingen av finaleplasser etter 
medlemstall er foretatt ved å dividere 
totalt antall medlemmer registrert hos 
NBF 31. desember 2006; 10.316 med 47.

Tallet 47 er antall par i finalen minus 
plassene som er fordelt ifølge plasseringer i 
NMfinalen 2006, plassene som fordeles i 
henhold til deltakelsen i kretsenes kvalifi
seringsturneringer og plassene som er 

avsatt til en åpen kvalifisering under 
Bridgefestivalen 2007.

Bak hver av disse 47 plassene står det 
219 medlemmer. Kretsenes medlemstall 
minus 219 gir grunnlaget for bruk av de 
vedtatte delingstall.

Plassene i henhold til deltakelse fordeles 
ved å rangere deltakelsen i kretsenes 
kvalifiseringsturneringer i henhold til hvor 
stor %andel av kretsens medlemmer 
(medlemstall som ved fordelingen av 
plasser etter medlemstall) som deltar i 
kvalifiseringsturneringene. De sju kretsene 
med størst %vis deltakelse tildeles en 
finaleplass.

NM Par



Vil du bli en bedre bridgespiller? 

En fantastisk dansk bokserie for deg som vil utvikle deg i 
flere av spillets faser.

Eliminasjon og innspill, innkomster, signaler, planlegging i grand, 
planlegging med trumf 

Overraskende stikk, planlegging i motspill, kortlesing, finesser, skvis 

kr. 120,-
Stikk på trumfene, villedning og safespilling 

Bokpakke:  

Alle 13 bøkene + 2 gratis CDer med spill: 

Bestillingen gjøres under Bridgebutikken på 
våre hjemmesider: www.bridge.no

via e-post: idrettsbutikken@klubben.no
eller på telefon: 62 95 06 30 

999999000,-
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Noen som går utenpå Rune Hauge? 
Er det bare jeg som forbauses over 
uttaket av skatteflyktningen Rune 
Hauge til Norges landslag i bridge? Jeg 
synes nok at en begrunnelse fra NBF er 

på sin plass i dette tilfellet. Rart skulle 
være om det ikke blant toppspillerne 
våre finnes mange som går utenpå 
Hauge!

L e s e r i n n l e g g

Det er en innarbeidet tradisjon at 
vinnerne av seriemesterskapet (SM) blir 
tilbudt deltakelse i Nordisk Mesterskap, 
og denne tradisjonen ønsker UIR og 
styret å videreføre. 

Laget som i år vant SM besto av fire 
spillere. Av praktiske årsaker ønsket 
laget å komplettere seg med ytterligere 
ett par. Da UIRs ressurser i år er meget 
knappe på grunn av den (meget 
gledelige) norske deltagelsen Bermuda 
Bowl i Shanghai senere i år, fant vi ikke 
midler til å dekke utgiftene til et ekstra 
par. Laget ble derfor tilbudt å komplet
tere seg etter eget ønske, forutsatt at det 
siste paret tilfredsstilte et visst sportslig 
minimumskrav, formelle krav og at 
laget dekket ekstrakostnadene. Styret 
skulle som vanlig gjøre uttaket etter at 
laget hadde funnet sine ønskede 
kandidater. 

Laget ga så tilbakemelding til UIR om 
at de ønsket å komplettere laget med 
Jan Petter Svendsen og Rune Hauge, og 
styret tok således ut laget bestående av 
vinnerlaget i SM, samt det nevnte paret. 

At det finnes spillere i den norske 
bridgeeliten som er bedre enn dette siste 
paret, det er det nok ingen som er 
uenige i. Når det er sagt, er de likefullt 
blant de beste spillerne vi har, og de er 
samspilte som par og har flere prestasjo
ner å vise til. Sammen representerte de 
Norge i OL i Istanbul i 2004 (5. plass) 
etter å ha vunnet kvalifiseringsturnerin
gen, de vant 2. divisjon i år og kvalifi
serte seg dermed til neste års 1. divisjon, 
de vant sammen med Tor Helness og 
Erik Sælensminde den internasjonale 
lagturneringen Icelandair Open i 
februar i år (Jan Petter vant også 
parturneringen sammen med Erik), og i 
tillegg har de mye internasjonal erfa
ring. 

Sammen med vinnerlaget fra SM har vi 
god tro på at dette de vil bite godt fra 
seg på Lillehammer i juni, og jeg vil 
benytte denne sjansen til å ønske alle 
som skal representere Norge i år lykke 
til med oppgavene. Måtte dere komme 
hjem med gull og ære alle sammen! 

Kenneth Syversen
Leder UIR

Tilsvar fra UIR

Med bridgehilsen
Aage Irgens

ambisjonsløst medlem av NBF siden 1952
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Bridgetur til Tenerife
Kunne det friste med en bridgeturnering på Tenerife? Velkommen til Tenerife 
Sur i Los Cristianos! Dette er et velkjent leilighetshotell med mange stamgjester. 
I Los Cristianos er miljøet rolig og mer kanarisk, med lokale tapasbarer og små 
butikker side om side med moderne kaféer. Alt ligger samlet rundt den palme-
kledde strandpromenaden og byens hyggelige sentrum, som i stor grad er bilfritt.

1 uke 25. november fra 6.295,-
2 uker 25. november fra 9.245,-
1 uke 2. desember fra 6.095,-

Prisen inkluderer del i 2-romsleilighet m/balkong, transfer, mat ombord, bridge. 
Tillegg: Frokost, halvpensjon, 2-roms leilighet mot basseng og evt. leilighet til bruk alene.  
Evt. flytillegg fra andre flyplasser enn Oslo Lufthavn. Bosted: Tenerife Sur. Det spilles 
bridge hver ettermiddag. 
Alle henvendelser MÅ skje til undertegnede. Dette gjelder også eventuelle avbestillinger.
Arrangør: Janne og Trygve Sætereng. Vardekroken 5, 2054 Mogreina. Tlf. 63 97 07 54. 
Mobil 99 63 97 02/45 61 81 57. e-mail: janne.saetereng@start.no

B-blad
Returadresse:

Norsk Bridgeforbund
Serviceboks 1 Ullevål Stadion

0840 OSLO


