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Kjøp Dagbladet!

Dagbladet startet lørdag 18. august opp 
med bridgspalten igjen. Dette er meget 
gledelig, og det viser da også at det nyttet 
å engasjere seg for å få avisen til å ta opp 
bridgen igjen. Jeg retter en hjertelig takk 
til alle de som boikottet, ringte og skrev til 
avisen. 

Det er nå to år siden Dagbladet la ned 
bridgespalten. Sjefredaktør Anne Aasheim 
ringte selv i midten av august til NBFs 
generalsekretær Rune Handal. Hun kunne 
fortelle om mange reaksjoner og konstruk
tive innspill. Det har altså gitt de ønskede 
resultater.

Dagbladet har de siste årene hatt en 
betydelig opplagsnedgang samt millionun
derskudd. For å snu denne trenden ble 
den redaksjonelle profilen lagt om fra og 
med lørdag 18. august.

Gjeninnføring av bridgespalten er et 
viktig ledd i denne omstillingen, som for 
øvrig skal føre til mer kulturstoff og 
mindre ordinær sportsdekning.

Kultur og nyheter er Dagbladets 
sterkeste sider sier sjefredaktør Anne 
Aasheim, som takker for alle henvend
elsene om savnet av bridgespalten. Hun 
håper bridgefolket nå blir fornøyd og igjen 
kjøper Dagbladet hver dag.

Norsk Bridge ønsker Dagbladet lykke 
til med omleggingen av avisen og forsikrer 
at bridgespalten vil føre til opplagsøkning!

Selv har jeg kjøpt Dagbladet hver dag 
etter at avisen tok bridgen inn i varmen 
igjen. Jeg håper at alle nå kan bidra med 
sitt; Kjøp Dagbladet!

Det er Boye Brogeland og Peter 
Marstrander som har fått ansvaret for 
bridgespalten. Det borger for kvalitet, noe 
vi allerede ser. Spalten er en fin mix av 

spill, turneringsomtaler og bridgenyheter. 
Vi ønsker dem lykke til med det viktige 
arbeidet. Bridgespalten er – i tillegg til 
å være godt stoff for etablerte spillere 
– også god PR for bridgen!

Sportslig sett er det damens nordiske 
gull som topper begivenhetene. Vi 
gratulerer Siv Thoresen, Gunn Tove Vist, 
Ann Karin Fuglestad, Marianne Harding, 
Tonje Brogeland og Tone T. Svendsen 
med det første norske damegull i nordisk 
på 21 år!

Bridgefestivalen ble igjen en suksess, 
med nye deltakerrekorder og spennende 
turneringer. vil få en litt annen forside enn 
vi har hatt en stund nå, samtidig vil vi 
bruke mer farge i hele bladet. Det koster 
penger, og for å få rom til en bedre og mer 
fargerik trykkekvalitet må vi gå ned fra 
fem til fire utgivelser i året. Jeg betrakter 
ikke dette som noe dramatisk. To utgivel
ser før festivalen og to etter virker på 
mange måter vel så hensiktsmessig som 
fem utgivelser. Vi gjør i alle fall et forsøk, 
så får vi se hvilke erfaringer vi får med det. 

Klubben i mitt hjerte denne gang er 
Kolbotn bridgeklubb. Det er mange slitere 
rundt omkring, både i Kolbotn BK og i 
mange andre klubber. De fortjener positiv 
omtale for alt arbeidet de har lagt ned for 
klubben sin for at nettopp du kunne 
komme og spille. Vi ønsker flere klubber 
omtalt her. Og det er plass til flere klubber 
i hver utgivelse. Tips oss!

Nå gjenstår bare å ønske en god høst 
med mange begivenheter. Først bridge
VM i Shanghai, deretter TVaksjonen. 
Gjør den kjent, og kom med bud som 
monner på de fire kjendisene! 

L e d e r

Geir Gisnås
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En sommer er over og hvilken sommer 
det har vært! Nei, jeg tenker ikke på det 
bedrøvelige sommerværet vi her på 
Østlandet måtte leve med, men mer 
spesielt på sommerens flotte opplevelser 
på Lillehammer. Først en kjempeuke 
i juni med Nordisk mesterskap, nordiske 
møter og jubileumsmiddag etc. før vi 
igjen møttes i juli til årets festivaluke. Og 
i mellomtiden var det Åpent EM i 
Antalya i Tyrkia, en mer intens EBL 
kongress enn på lange tider (hvor Norge 
spilte en sentral rolle) og i tillegg var våre 
ungdommer i Jesolo i Italia. 

Uken med Nordisk var særdeles trivelig, 
ga mangt ett hyggelig bekjentskap og 
vennskap og mye humor. Den praktfulle 
(og omfangsrike) alltid lystige redaktør av 
Dansk Bridge vil nok heller aldri glemme 
sitt møte med olympiabyen – uansett 
hvor han gikk så var det motbakker! 
I NBU (Nordic Bridge Union) er Svensk 
Bridge med igjen for fullt og NBU møtet 
la klare føringer for at det nordiske 
samarbeidet skal intensiveres og videreut
vikles. Vi får en årlig nordisk juniorleir 
med oppstart på Lillehammer i 2008 og 
neste nordiske mesterskap finner sted 
i Finland i 2009 – også med seniorklasse 
som en nyhet. Helge Stanghelle er 
gjenvalgt som president og undertegnede 
som sekretær for å lede det nordiske 
samarbeidet også neste toårsperiode.

Alle seks nordiske land var representert på 
toppnivå på Lillehammer og det interna

sjonale samarbeidet i bridgeverden var 
i fokus. Her var også Gianarrigo Rona 
(EBL president), Jens Auken og Micke 
Melander fra EBL Executive Committee, 
for de kommende EBL valg i Antalya var 
viktige for EBLs fremtidige utvikling. Det 
handler om demokratisering av EBL, 
hvilke nasjoner som skal ha innflytelse på 
styre og stell, EBL’s økonomi og opplegg 
for europeiske mesterskap i kommende 
år. Norden samlet seg som en blokk og de 
nordiske synspunkter ble fremført med 
styrke av Helge under EBL kongressen 
i Tyrkia i slutten av juni hvor vi fikk fullt 
gjennomslag.

Internasjonalt er det også stor spenning 
foran de første Mind Sports Games i Kina 
i 2008 (Jaques Rogge er beskytter). Blir 
disse vellykket arbeider WBF, sammen 
med IOC – for at tankesport skal få 
olympisk status. Man ser for seg frem
tidige opplegg med olympiske sommer
leker etterfulgt av Paralympics og deretter 
Mind Sports Games – om alt klaffer kan 
det bli en realitet alt etter London lekene 
2012! Skjer dette, så vil de nasjonale 
bridge og sjakkforbundene automatisk 
bli innlemmet i de respektive olympiske 
organisasjonene med de vidtrekkende 
konsekvensene dette vil medføre. 

Norsk Bridgefestival har fyldig omtale her 
i bladet men vi gledet oss stort over jovial 
og stor stemning samt økning i turnerin
gene rundt 20 %. Like fornøyd er vi ikke 
med oss selv som arrangør – vi slet de 

S i d e n  s i s t

Rune Handal
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første dagene og først de siste dagene gikk 
det meste knirkefritt. Allerede i slutten av 
august er det et bredt anlagt evaluerings
møte på Gardermoen og vi skal etter beste 
evne prøve å gjøre festivalen til en enda 
større opplevelse kommende år. 

Både i Sverige og Danmark hadde 
festivalene i år en økning på 35 % og 
videre vekst venter vi også i Norge. 
Festivalen har imidlertid nådd en størrelse 
som krever mer profesjonalitet og bedre 
rammevilkår – noe vi ikke minst får 
gjennom vårt gode samarbeid med Rune 
Hauge. Årets tilvekst av nytt utstyr får vi 
glede av fremover. Norsk Bridgefestival 
2008 starter på Lillehammer fredag 
25. juli – så sett av uken i kalenderen!

Denne måned kom Stortingsmelding nr 
39 (200607) Frivillighet for alle. Høres 
tørt ut? Ja vel, men meldingen på 292 
sider danner bakgrunn for en utvikling 
som er av stor betydning for alle frivillige 
organisasjoner i Norge. «Med meldingen 
ønsker vi å bygge et dansegulv som 
frivillige organisasjoner skal danse på,» sa 
frivillighetsminister Trond Giske på 
pressekonferansen. Regjeringen vil bedre 
rammevilkårene for frivillig sektor, gi mer 
ressurser til lokal aktivitet og øke opp
merksomheten om inkludering og 
integrering.

For vår del blir det viktig å få ytterligere 
fokus på tankesport, ikke minst betydnin
gen av mental trening, og vi venter langt 
bedre muligheter for endelig å få tilgang 
til offentlige tilskuddsordninger.

På ett punkt får vi imidlertid alt offentlig 
støtte og 7 klubber får i disse dager rundt 
150 000 kroner på deling fra Frifond 

midler. Pengene går til Stange BK, Spar
Ess, Vadsø BK, BK Grand, Brattvåg og 
Søvik BK, Askim BK og Nesodden BK.

Dette er tredje året NBF søker og mottar 
støtte fra LNU til ungdomsarbeid. 
Ordningen er således velkjent og det 
undrer meg derfor stort at det kun er syv 
av våre vel 460 klubber som kan skilte 
med at de har 5 medlemmer under 
26 år… Vel – Rekrutteringskampanjen 
2007 sparkes nå i gang og vi skal uten 
problemer nå målet om 12 000 medlem
mer i 2008. Men ovennevnte viser hvor 
skoen trykker.
 
Samtidig står en ny sesong for døren og 
mange venter spent på å ta opp kampen 
med nye utfordringer. Innbydelser til 
Seriemesterskapet, SM Damer, NM for 
klubblag, Poenghøsten og Jubileumstref
fen i desember er sendt ut og invitasjoner 
til kjente turneringer ligger ute på forbun
dets, kretsenes og klubbenes hjemmesider. 

Bermuda Bowl ser vi frem til og ikke 
minst hva vårt utmerkede landslag får til. 
Gull i VM for nasjonslag henger høyt og 
Norge har ingen slike seire fra før. 
Landslagssjef Sten Bjertnæs er imidlertid 
klar til å ta rickshaw hjem hvis laget blir 
uten medaljer i Shanghai…

Den ikke ukjente GeO, Geir Olav 
Tislevoll – følger med ringside og i ett 
samarbeid med Norsk Bridgepresse vil vi 
sørge for daglige oversikter, analyser og 
kommentarer på forbundets hjemmesider.

11 000 bridgeentusiaster er klare til ny 
sesong. Vi ønsker alle Godt Valg – og 
mye trivsel, hygge og spenning rundt de 
grønne bord i høst og vinter!

S i d e n  s i s t
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Ny rekordfestival!
Årets utgave av Norsk Bridgefestival, den 
åttende i rekken, samlet ca. 20 % større 
deltakelse enn i fjor. Og som vanlig var 
det «monsterturneringen» NM mix par 
som samlet flest. Hele 260 par stilte på 
startstreken. Det var flere enn i åpent EM 
i Tyrkia i sommer!

Knirkefritt har det ikke gått. Spesielt de 
første dagene slet man, men siste halvdel 
har gått på skinner. Tålmodige spillere 
sørget for god atmosfære gjennom hele 
festivalen. En rekke frivillige ildsjeler har 
lagt ned svært mye av sin fritid og sørget 
for at så mange fikk spille så mye. Det har 
vært en bridgefest fra ende til annen.

Festivalgeneral Kenneth Syversen og 
hele hans stab fortjener stor takk, likeså 
Rune Hauge og BridgeMedia Ltd. for sin 
innsats for norsk bridge – bl.a. gjennom 
festivalen!

Suvere juniormestere
Håkon Bogen (20) fra Mo og hans 
makker Lars Arthur Johansen (20) fra 
Rognan knuste sine konkurrenter i junior
NM under bridgefestivalen på Lilleham
mer. På denne siden av tusenårsskiftet har 
det i hvert fall ikke vært kåret så suverene 
norgesmestere for junior.

På de neste plassene kom Henrik 
Livgård–Daniel Ueland, Askim /Nærbø, 
og Espen Lindqvist–Marius Bartnes, 
Heimdal /Stud BK.

Bogen–Johansen har spilt flere år med 
hverandre og har de tre siste sesongene 
vært fast inventar på juniorlandslagets 
skolelag i EM og VM. Etter en litt 
skuffende EMinnsats i Italia i sommer 
kom de imidlertid tilbake for fullt og vant 
JuniorNM overlegent. 

De beste fra årets junior-NM på 
Lillehammer:
 1   Lars Arthur Johansen–Håkon Bogen,  

Rognan /Mo 285
 2  Henrik Livgård–Daniel Ueland,  

Askim /Nærbø 167
 3  Espen Lindqvist–Marius Bartnes,  

Heimdal /Stud BK 104
 4  Harald Eide–Erlend Skjetne,  

BK Hein 46/Heimdal 85
 5  John Vegard Aa–Steinar Aa, Heimdal 83
 6  Kristian Stangeland–Lasse Båtstad,  

Kverneland /Otta 53
 7  Allan Livgård–Petter Eide, Heimdal 47
 8  Anders Paulsen–Elias Græger,  

Fjerdingstad /Asker 43
 9  André Hagen–Inger Hagen, Honnør  41
10  Morten Haugen–Karl Morten Lunna,  

Studentenes 32
11  Tor Eivind Grude–Liv Marit Grude,  

Sømna 25

Middelscore: 0 poeng.

Juniormesterene Håkon Bogen (t.v.)  
og Lars Arthur Johansen.
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Ann Karin Fuglestad og Erik Sælensmin
de vant gigantturneringen NM mix par 
med 260 deltakende par. Vinnerparet 
ledet mesteparten av turneringen og vant 
klart. På de neste plassene kom Harald 
Nordby – Ellen Vigmostad og AnneLill 
Hellemann – KurtOve Thomassen.

Kurt har kontroll
Mix par, spill 13
Giver nord–Alle

	 ♠ 9 6 5 2
	 ♥ K 6 4
	 ♦ K 7 2
 ♣ K 8 6
♠ K Kn 8  ♠ D 10 7 4
♥ D 7 2  ♥ E 9 3
♦ E D Kn 6  ♦ 10 8
♣ E Kn 2  ♣ D 9 7 5
	 ♠ E 3
	 ♥ Kn 10 8 5
	 ♦ 9 5 4 3
	 ♣ 10 4 3

Nord Øst Syd Vest
JoArne Ovesen AnneLill
Hellemann  Sølvi Remen KurtOve 
Thomassen
Pass Pass Pass 1ru
Pass 1sp Pass 2 NT
Pass 3 NT Pass r. 

Nord spilte ut kløvertass til 7 – 10 og 
knekt. KurtOve Thomassen la nå ned 
spar konge. Den ble stukket i syd. 

Sølvi Remen fortsatte med hjerter knekt 

til esset. Ruter ti fikk seile rundt til 
Kongen, og JoArne Ovesen fortsatte med 
en spartass til Syds knekt. 

KurtOve tok nå sine tre ruterstikk. Så 
fulgte spar til damen, og situasjonen 
hadde blitt:

	 ♠  
	 ♥ K 6 
	 ♦ 
 ♣ 
 ♣ K 8 
♠    ♠ 10 
♥ D 7  ♥ 9 
♦   ♣ 
♣ D 9  ♣ D9
	 ♠ 
 ♥	10.8
	 ♦	
	 ♣	10.4

På spar 10 er JoArne Ovesen i Nord 
ferdig mann. Han må blanke en av 
kongene, slik at han enten blir innspilt 
eller uttoppet – hvis spillefører har 
kontroll da. 

Og det hadde KurtOve. Han kvittet seg 
med en hjerter, og JoArne la forsiktig 
ned en pitteliten kløver hvorpå KurtOve 
la seg fram på bordet i all sin velde og 
forlangte kløver til esset.

Kløver dame tok det tiende stikket og 
sørget for score i takhøyde for bronsevin
nerne i mix par.

NM Mix par:
Fuglestad – Sælensminde tok gull
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De 20 beste av de 260 parene:
1  Erik Sælensminde–Ann Karin Fuglestad,  

Kverneland BK/Farsund BK 1984
2  Harald Nordby–Ellen Vigmostad,  

Akademisk BK/Bridgekameratene 1748
3  AnneLill Hellemann–KurtOve Thomassen,  

Bridgekameratene/Båsmo BK 1659
4  Kenneth Skov–Solfrid Nilsen,  

Syvde BK/SparEss 1649
5  Nils Kåre Kvangraven–Kathrine Bertheau,  

Kristiansands BK/ 1578
6  Bjørn Inge Hanssen–Aud Veseth,  

Lyngseidet BK/BK 1952 Kjøllefjord 1508
7  Kjetil Indergård–Hege Charlotte Faber,  

Evjen/Orkanger BK/BK Ruterknekt 1482
8  Reidar Johnsen–Liv Bugge,  

Aurland BK/Bergen Akademiske BK 1346
9  Jonny Hansen–Gunn Tove Vist,  

OBK/Kløverknekt/Studentenes BK 1335
10  Geir Brekka–Rita H. Kofoed,  

Kristiansands BK/Tromsø BK 1328

11  Geir Egil Bergheim–Ellen Kjær,  
BK Sølvknekt 1327

12  JoArne Ovesen–Sølvi Remen,  
Sørreisa BK/Bergen Akademiske BK 1194

13  Frank Bogen–Anne Irene Bogen Mo BK 
1177

14  Odin S. Svendsen–Ida Wennevold Lågen 
BK/Akademisk BK 1176

15  Andre Øberg–Unni Bjørnstad,  
Skien BK 1161

16  Jan Petter Svendsen–Dessy Popova,  
Kverneland BK/ 1150

17  Jorunn Feness–Kjell Otto Kopstad,  
Sandefjord BK 1119

18  Pernille Lindaas–Lars Aasen,  
Torpa og Snertingdal BK/Gjøvik BK 1106

19  Fred Arne Moen–Audhild Vistnes,  
Rosenberg BK/Stavanger BK 1098

20  Geir Larsen–Hilde Bjørlo,  
Stavanger BK/Statoil BK 1052

Ann Karin Fuglestad med to norske og et nordisk gull i år, sammen med Erik Sælensminde.  
De vant Norges NM Mix Par, største turnering gjennom tidene.
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Roger Fagerdal og Svein Gunnar Karlberg 
fra Mo vant NM Monrad par etter å ha 
ledet mesteparten av turneringen. Tre 
runder før slutt måtte de se seg forbigått, 
men de kjempet seg tilbake og vant til 
slutt med god margin. 

Festivalens nye bulletinredaktør Snorre 
Aalberg og hans makker Roald Mæsel fra 
Kristiansand tok sølvmedaljene, mens 
Geo Tislevoll og JonEgil Furunes kom på 
tredjeplass.

I alt 170 par deltok. De 20 beste: 
1 Svein Gunnar Karlberg–Roger Fagerdal,  

Mo BK 1425
2 Roald Mæsel–Snorre Aalberg,  

Kristiansands BK 1342
3 Geir Olav Tislevoll–JonEgil Furunes,  

Sunndalsøra BK/Akademisk BK 1184
4 John Vegard Aa–Jan Emil Græsli,  

Heimdal BK/Singsås BK 1093
5 Willy Brown–Sjur Arne Bøe,  

Psycho BK/Sogndal BK 911
6 Are Aarebrot–Svein Arild Naas Olsen,  

OBK/Kløverknekt 867

7 Bård Kåre Græsli–Steffen Brynhildsvoll, 
Singsås BK/Glåmos BK 854

8 Håkon Arild Bergsrud–Olav Ellingsen,  
Sortland BK 811

9 Åmund Austdal–Egil Andreas Berg,  
Lillehammer BK 792

10 Stein Brateng–Aksel Napstad,  
Gjøvik og Vardal BK 777

11 Ove Andersbakken–Gisle Bakken,  
Skjåk BK/Otta BK 757

12 Espen Larsen–Espen Torp,  
Fauske BK/Vestvågøy BK 756

13 John Ivar Seiersten–Svein Seiersten,  
Brandbu BK 732

14 Frode Tveito–Tore Helge Høyland,  
Odda BK 730

15 Rune Skodje–Arnt Blix Vaagsæter,  
BK Grand 723

16 Per Arne Flått–Jørn Arild Ringseth,  
Juniorklubben/Studentenes BK 678

17 Baard Olav Aasan–Geir Enge,  
Ogndal BK/Verdal BK 665

18 Jan Guldbrand Ohren–Finn Brentebråten,  
Hen BK 661

19 Kjetil Krogh–Ingmund Bjørkan, 
Studentenes BK 633

20 Sverre Johnsen–Åsmund Stokkeland, 
Pass BK 618

NM Monrad par:
Karlberg – Fagerdal til topps

Roger Fagerdal (t.v.) og Svein Gunnar Karlberg fra Mo BK vant NM Monrad par.
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NM mix lag:
Team Popova vant NM mix lag
Bridgefestivalens bulgarske gjest, Dessy 
Popova, vant gull i lagmixen sammen 
med Jan Petter Svendsen, Ann Karin 
Fuglestad og Rune Hauge. Dessy Popova 
vant EM i mix par i sommer og gjorde en 
strålende innsats under festivalen. Sitt 
første NMgull tok hun i mix lag. 

De vant klart foran «Norges navle»: 
Reidar Johansen, Arild Hoff, Liv Bugge 
og Jonill Storøy. På bronseplass kom «Lett 
å lure», med Andre Øberg, Geir Egil 
Bergheim, Ellen Kjær og Unni Bjørnstad.

Jon Sveindal fortalte om dette spillet 
under lagmixen: 

Trumffinesse uten trumf
En nyttig teknikk mot skjev trumfsits, er 
det som kalles trumfreduksjon. Dette 
spillet er fra lagmixen.

	 ♠ 105
	 ♥ KD62
	 ♦ ED2
	 ♣ E1095
♠ 8  ♠ D932
♥ 943  ♥ E108
♦ 9753  ♦ 1086
♣ Kn8764  ♣ K32
	 ♠ EKKn764
	 ♥ Kn75
	 ♦ KKn4
	 ♣ D

Kontrakt 6 spar i nord
Utspill: Hjerter ess

Mange var i sparslem på disse kortene, 
men kun 12 spilleførere greide å få den 
hjem. En av dem var Bjørn Sture Valen. 
Øst fortsatte med hjerter i annet stikk, og 
nord stakk med knekten i bordet og la 
ned spar ess. Så fulgte kløver til esset og 
spar ti som fikk seile uantastet rundt. 
Uten flere trumf måtte nord få nøytrali
sert østs sparbeholdning på en annen 
måte, og Valen visste hvordan. En kløver 
ble stjålet, og etter ruter til esset fulgte en 
ny kløverstjeling. Nå var øst og syd like 
lange i trumf, og det var på tide å innkas
sere sidestikkene i ruter og hjerter. Med to 
kort igjen spilte nord et kort, og østs 
dameni i trumf ble spist opp av syds 
kongeknekt. 

Seierspallen i NM mix-lag. 
Fra venstre: Geir Egil Bergheim (bronse) , 
 gullvinnerne: Ann Karin Fuglestad, Jan Petter 
Svendsen og Dessy Popova, og sølvlaget  Arild Hoff, 
Jonill Storøy, Liv Bugge og Reidar Johnsen.  
Flere av medaljevinnerne var ikke til stede under 
seremonien.
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Geir Helgemo og Tor Helness tok et nytt 
mesterskap da vant parfinalen. Men selv 
om de satt i førersetet og ledet nesten hele 
turneringen ga ikke seieren seg selv. De 
måtte kjempe godt på slutten for å holde 
unna for Tor Bakke og Jim Høyland som 
pustet dem i nakken. Seiersmarginen ble 
til slutt på 40 poeng. 

Bronsemedaljene i bridgens formel 1tur
nering gikk til Espen Kvam og Terje Lie.

Kor farsken!
Det var nok parfinalen som samlet flest 
tilskuere rundt BBOsendingene fra 
festivalen. Her vekslet man på å følge 
lederparet og andre blant de beste. På 
parfinalens siste dag kom en telefon til 
bulletinredaksjonen:

– Kor farsken bli dæm av?

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

Årets suverene juniormestere Håkon 
Bogen (20) og Lars Arthur Johansen 
(20)sjarmerte og begeistret et stort BBO
publikum da de lå i tetsjiktet under store 
deler av parfinalen for to år siden, og nå 
ønsket nordlendingene litt ekstra futt og 
juniorfres igjen.

Og de nordnorske bønnene ble hørt. 
I første halvrunde i siste sesjon dukket 
Håkon og Lars Arthur opp til møte med 
Finn Brandsnes og Sam Inge Høyland.

I spill 151 spilte de mot 4 hjerter med 
tolv stikk, men i spill 152 fikk nordlen
dingene det de ønsket å se. Vest/Ingen:

Favorittseier i parfinalen - igjen! Geir Helgemo (t.v.) og Tor Helness.
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	 ♠ 10963
	 ♥ 75
	 ♦ D9632
	 ♣ 65
♠ DKn  ♠ EK8742
♥ Kn843  ♥ E96
♦ 74  ♦ EK8
♣ EKKn73  ♣ 4
	 ♠ 5
	 ♥ KD102
	 ♦ Kn105
	 ♣ D10982

Vest Nord Øst Syd
Bogen Brandsnes Johansen Høyland
1kl p 1sp p
1NT p 2ru * p
2hj p 2sp p 
3kl p 3ru p
3sp p 5sp ** p
6sp pass rundt

* Utgangskrav
** Spør etter trumfkvalitet

Sam Inge Høyland fant hjerter konge i 
utspill, og da forsvant moroa for BBO
tilskuerne. Lars Arthur spilte på at konge, 
dame satt foran hjerter knekt fjerde i 
bordet.

Han trumfet ut i fire runder via ruter ess, 
spilte to ganger kløver med ruteravkast, 
kløverstjeling hjem og hjerter mot bordet. 
Sam Inge fikk sitt stikk, og Lars Arthur 
sine tolv. Ruterutspill kan gjøre det verre, 
men kontrakten står uansett slik det sitter. 
Og slemmen ga 17 pluss som sammen 
med 7 pluss på det første spillet førte årets 
juniormestere opp til en 25. plass, 229 
over middels, ni runder før slutt.

Sølvvinnerne i parfinalen lå like bak på slutten - og ble der. Jim Høyland (t.v.) og Tor Bakke.
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Rica-prisen
Av Jarle Årdal
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Årets pris gikk Leif Kvamsdal for 
 spillet Motspel i verdensklasse. 
 Spillet ble rapportert av Jarle Årdal.

Spill 143 NM par, Giver Syd, NS.

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

Vest  Nord  Øst  Syd
Kvamsdal  Bergsrud  Kvamsdal  Ellingsen
   1sp
Pass  2sp  pass rundt

Brødrene Kvamsdal, Leif Johnny og Kåre, 
enda på middels i parfinalen. Men at dei 
kan spela motspel langt over middels, 
syner dette spelet.

Spar seks kom ut og spelefører vann 
med åtteren på handa. Han spela ruter til 
esset, kløver til dama og meir kløver til 
bordets tier. Den vann og stikket.

Så kjem eit av poenga i spelet. På 
hjarter mot handa legg Leif tieren. Kor 
godt det var, vil du snart få sjå. 

Etter å ha vunne med handa sin hjarter 
knekt, legg syd ned spar knekt. Ein skulle 
tru at sogningane dreiv på med smyg

casino, for Leif ville ikkje ha det stikket 
heller. Bordet sin tier skulle ikkje få 
brukast som inntak.

Nå likte ikkje speleførar seg særleg, 
men hadde ikkje noe betre å gjere enn å 
halde fram med spar. 

Inne på spar ess, fridde øst seg med 
ruter og det samme når han kom inn på 
kløver ess. No hadde syd berre hjarter 
igjen, men på den lille hjarteren kunne 
vest stikke med nieren (!!) som øst kunne 
legge åtteren under.

Ruter konge og hjarter ess tok dei to 
siste stikka. +110 på NS var ein av dei 
minste scorane i den retningen.

Avblokkering!
Avblokkering er i vinden. Her fikk Geir 
Bonsaksen og Jack Holand fra Mo øve seg 
i parfinalen:

Motparten åpnet med 1 ruter. Makke
ren svarte en hjerter før åpner avsluttet 
med 1NT.

Bonsaksen tenkte at siden ingen av 
motspillerne har fire korts spar er det 
trygt å spille ut en liten fra damen tredje. 
Bordet dukket opp med 9 x x. Holand 
kikket ned på sin E Kn x og tenkte: 
Makker har sikkert fem spar. Jeg stikker 
og avblokkerer med knekten i neste. 

Spillefører stakk knekten med kongen, 
og Bonsaksen tenkte: Makker må ha E 
Kn 10 x, så jeg avblokkerer med damen…

Det sies at det gikk en halvtime før 
Jack Holand innså det komiske.
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 1 Geir Helgemo–Tor Helness,  
NBF Oslo 1245,2

 2 Tor Bakke–Jim Høyland,  
NBF Hordaland 1205,87

 3 Espen Kvam–Terje Lie,  
NBF Møre og Romsdal 882,61

 4 Geir Egil Bergheim–Odd A. Frydenberg,  
NBF Buskerud 852,74

 5 Thomas Charlsen–Arild Rasmussen,  
NBF Hordaland 810,84

 6 Sigurd Evjen–Vidar Smith,  
NBF Buskerud 756,66

 7 Erik Berg–Espen Lindqvist,  
NBF MidtTrøndelag 721,77

 8 Rune Brendeford Anderssen–Peter Marstrander,  
NBF Troms og Ofoten 712,88

 9 Ove Andersbakken–Gisle Bakken,  
Skjåk BK/Otta BK 672,15

10 Bjørn Gulheim–Bjørnar Halderaker,  
NBF Østfold og Follo 665,65

11 Finn Brandsnes–Sam Inge Høyland,  
NBF Oslo 627,61

12 Magne Eide–SvenOlai Høyland,  
NBF Hordaland 626,39

13 John Ivar Seiersten–Svein Seiersten,  
Brandbu BK 586,97

14 Børre Lund–Jørgen Molberg,  
NBF MidtTrøndelag 571,59

15 Gjermund Rekstad–Petter Tøndel,  
NBF Oslo 521,72

16 John Vegard Aa–Jan Emil Græsli,  
Heimdal BK/Singsås BK 484,56

17 Helge Hantveit–Arne Thomassen,  
NBF Hordaland 397,99

18 Geir Olav Tislevoll–JonEgil Furunes,  
Sunndalsøra BK/Akademisk BK 394,75

19 Ragnar Davidsen–Frode Cantona Nybo,  
NBF NordTrøndelag 348,88

20 Espen Larsen–Espen Torp,  
Fauske BK/Vestvågøy BK 347,2

21 Kai Jørstad–Ronny Jørstad,  
NBF Telemark 339,75

22 Petter H. Lindqvist–Per Egil Westin,  
NBF AustAgder 333,57

23 Geir Brekka–Ann Karin Fuglestad,  
NBF VestAgder 292,67

24 Svein Gunnar Karlberg–Roger Fagerdal,  
Mo BK 262,81

25 Ingebrigt Jenssen–Jonny Reinholdtsen,  
NBF Troms og Ofoten 229,58

26 Dagfinn Kristiansen–Paal Risnes,  
NBF Troms og Ofoten 218,12

27 Erlend Skjetne–John Våge,  
NBF MidtTrøndelag 216,16

28 Håkon Bogen–Lars Arthur Johansen,  
NBF Helgeland 216,13

29 Øyvind Ludvigsen–Jan Mikkelsen,  
NBF Oslo 197,71

30 Per Ove Egeli–Egil Skjærpe,  
NBF Rogaland 184,43

31 Øystein Hangås–Jan Arne Heimdal,  
NBF Helgeland 157,78

32 Dagfinn Bakken–Bjørn Harald Jensen,  
NBF VestFinnmark 141,85

33 Stein Bjerkset–Trond Stafne,  
NBF SørTrøndelag 94,09

34 Håkon Arild Bergsrud–Olav Ellingsen,  
Sortland BK 91,86

35 Per Christian Gjerde–Jonill Storøy,  
NBF Sogn og Fjordane 68,83

36 Joar Haugseth–Stig Vestveit,  
NB Østerdal 54,68

37 Willy Brown–Sjur Arne Bøe,  
Psycho BK/Sogndal BK 46,5

38 Einar Jørgenrud–Terje A. Pedersen,  
NBF Oslo 46,17

39 Roald Mæsel–Snorre Aalberg,  
Kristiansands BK 35,78

40 Kåre Kvamsdal–Leif Kvamsdal,  
NBF Sogn og Fjordane 23,78

De 40 beste i parfinalen ble:
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Siv Thoresen og Dessy Popova vant NM 
damer par med klar margin til sine 
nærmeste konkurrenter. Sølvmedaljene var 
det imidlertid kamp om helt til siste kort 
var spilt. Sølvi Remen og Paula Leslie 
spurtet til andreplass, etter 75 % i aller 
siste runde, og dermed måtte Liv Marit 
Grude og Gunn Tove Vist ta til takke med 
bronsemedaljene. Differansen ble til slutt 
så liten som 2,42poeng. 

Siv og Dessy startet siste dag godt. 
Allerede i første runde onsdag tok de 
tilbake ledelsen de mistet i siste runde 
tirsdag. Etter det var det ingen som klarte 
å gjøre noe med lederparet. De økte jevnt 
og trutt, og selv om motstanderne knap
pet litt inn i aller siste runde vant de med 
over 96 poengs forsprang.

Siv Frydenlund og Marie Holenbakken, 
som kunne gå til køys med ledelse etter 
første dag, havnet til slutt på fjerdeplass. 
Randi Nyheim og Randi Uttisrud, som 
ledet mesteparten av damefinalens første 

dag måtte ta til takke med femteplassen.
Dessy Popova tok dermed sin andre 

NMmedalje.

De beste: 
 1 Siv Thoresen–Dessy Popova,  

Sørreisa BK/ 400,5
 2 Sølvi Remen–Paula Leslie,  

Bergen Akademiske BK/England 304,2
 3 Liv Marit Grude–Gunn Tove Vist,  

Studentenes BK 301,8
 4 Siv Frydenlund–Marie Holenbakken,  

Ridabu BK, Torpa & Snertingdal BK 269,8
 5 Randi Nyheim–Randi Uttisrud,   247,1
 6 Pernille Lindaas–Inger Hjellemarken,  

Torpa og Snertingdal BK–Heimdal BK 216,3
 7 Ranja Sivertsvik– 

Britt Anne Iversen Hortman, Vadsø BK 159,4
 8 AnneLill Hellemann– 

Gunn Kari Helness,   137,6
 9 Annelise Verpe–Bente Eriksen,  

Skien bridgeklubb 135,5
10 Lisbeth Aulid Eide–Jette Maribo Livgård,  

Hein46/Askim bk 113,3
11 Vigdis Moen–Bodil Fossan,  

Kirkenær BK/BK Gann 100,9
12 Eli Solheim–Hilde Bjørlo,  

Gann BK–Statoil BK 99,4
13 Anna Synnøve Prestvik–Anja Prestvik,  

Nærøy BK 94,6
14 Margot S. Alfheim–Pippi Steen,  

Fana BK 91,3
15 Tove Haugen–Lisbeth K. Glærum,  

bak 86,2
16 Anne Trine Espås–Eva Lund Heitmann,  

Asker–Alta 79,9
17 Lise Blågestad–Ida Wennevold,  

obk/kløverknekt–akademisk 76,8
18 Vigdis Stavnes–Nora Hanssen,  

Spar EssVågsbygd BK 67,5
19 Åse Langeland–Marianne Homme  64,2
20 Inger M. Roset–Inger Sofie Jahr,  

Lillestrøm BK–Grimstad BK 62,5
21 Sofie Nordskag–Åse Tårnesvik,  

Frøya/Ruterknekt 62,1
22 Kirsten Langseth–May Liss Lian,  

Sarpsborg BK 58,2

Thoresen – Popova vant damefinalen

Dessy Popova (t.v.) og Siv Thoresen vant NM damer.
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Kjærnsrød – Munkvold vant  
veteran-NM
Knut Kjærnsrød og Svein Arne Munkvold 
vant til slutt gullmedaljene i NM par 
Veteran etter knivskarp konkurranse med 
Jan Trollvik og Harald Nordby. Bronse
medaljene gikk til Reidar Laland og Ivar 
M. Anfindsen. 

Seiersmarginen ble på knappe 11 poeng.

De 20 beste:
 1 Knut Kjærnsrød–Svein Arne Munkvold,  

Nøtterøy/Narvik  768
 2 Jan Trollvik–Harald Nordby,  

Tromsø BK–Akademisk BK 757
 3 Reidar Laland–Ivar M. Anfinsen,  

Kverneland / Gann 707
 4 Olav Hjerkinn–Arne Almendingen,  

Ski Bridgeklubb 489
 5 Einar Asbjørn Brenne–Øystein Lerfald,  

Heimdal–Inderøy 474
 6 Anbjørn Meisingset–Rolf Henriksen,  

Forcingklubben 439

 7 Lorentz Bjarne Nitter–Reidar Bruen Olsen,  
Ogndal BK 419

 8 Birger Lykke–Preben Mørk,  
Forcingklubben, Trondheim 417

 9 Olav Molberg–Per Ove Moe,  
hein 46/moelv 414

10 Tor Walle–Vidar Arntzen,  
Nøtterøy 411

11 Ove Johansen–Magne Paul Søvik,  
Sandefjord Bk 392

12 Per Støkken–Arnold Mundal,  
Astra/ABC 382

13 Åge Storskogen–Per Aulid,  
Gjøvik og Vardal BK 369,7

14 Svein Åstrøm–Knut Molander,  
Fredrikstad BK 369,6

15 Kåre Ivar Wang–Christian Vennerød,  
Bridgekameratene 358

16 Arvid Lorentzen–Per Bryde Sundseth,  
Nøtterøy 346

17 Tarald Øigarden–Trygve Lisland,  
Skien BK/KGB 324,8

18 Sonja Myrstad–John Falstad,  
Skånland BK 324,0

19 Stig Ellingsen–Olav Lyngedal,  
BBKLyn– 290

20 Turid Bjørnå–Svein Elvevold,  
Ski BK 284

Knut Kjærnsrød og Svein Arne Munkvold.

Axel Mathisen var festivalens eldste deltaker med  
sine 92 år. Han var helt i teten i begynnelsen av  
NM Veteran par.
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Festivalsponsor Rune Hauge, sammen 
med Tor Helness, JonEgil Furunes, Jan 
Petter Svendsen, Erik Sælensminde og Per 
Erik Austberg, vant knepent i et uhyre 
jevnt NM Monrad lag.

Kun fire poeng skilte medaljevinnerne, 
og den kjedelige fjerdeplassen, kom 
ytterligere ett poeng bak 3.plassen.

Jon Sveindal, Børre Lund, Finn 
Brandsnes og Aksel Hornslien tok 
andreplassen, mens Frank Svindahl, Åse 
Langeland, Svein Arild Naas Olsen, 
Steinar Ovrid, Gunn Tove Vist og Jonny 
Hansen knep bronsemedaljene. 

Hele 89 lag deltok i festivalens siste 
mesterskapsturnering.

De beste:
 1  Hauge 295
 2  Raskasammen 292
 3  Overivrig, underbetalt og forelska 291
 4  Jagg 290
 5  Ai Bait 286
 6  Fuglen Har Fløyet 281
 7  Erichsen 275
 8 The Boots 274
 8  Viego 274
10  Star 272
10  Heis 272

N o r s k  B r i d g e f e s t i v a l  2 0 0 7

Sjefen sjøl vant NM Monrad lag

Per Erik Opsahl, Per Ongstad, Hans 
Slaaen og Helge Bjaaland vant Veteran 
lag. De kom seks poeng foran Arne 
Olsen, Knut Koppang, Kåre Ivar Wang 

og Christian Vennerød, med Åge Olsen, 
Øyvind Brudevold, Odd Arne Møllersen 
og Pål Haugseth på tredjeplass.

«Stein» vant Veteran lag

 1
 2
 3
 4
 5
 5
 5
 8
 9
10

Stein
Lag9
Lag10
Best uten kort
Lag5
Busemennene
Reidars
Lag15
Aulid
Lag22

146
140
138
136
133
133
133
131
122
120

0
0
0
0
846
727
916
0
0
0

18
18
12
19
17
3
23
15
21
9

18
14
21
11
12
25
17
23
9
23

18
13
24
17
20
18
20
6
10
15

23
19
19
20
12
15
17
20
19
11

24
20
14
21
14
23
16
17
25
18

13
18
25
12
12
14
17
18
17
20

18
18
12
17
22
25
13
12
5
8

14
20
11
19
24
10
10
20
16
16

De beste:
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«Høyt og lavt» vant Patton
«Høyt og lavt» ledet store deler av 
onsdagens Patton og vant til slutt, men 
det var en knepen seier – 3,6 poeng foran 
konkurrentene. Knapt 7 poeng skilte de 
fem første lagene.

På det seirende laget spilte Birger 
Pedersen, Tore Bårdsen, Roy Inge Urheim 
og Jens Erik Nybø Hansen.

Det måtte en appell til for å skille 
medaljevinnerne, med seierherrene var de 
samme både før og etter appellen. 

Patton kom som ny turneringsform på 
festivalen i Stavanger i 2003. Dette er en 
ny turneringsform for mange, noe som 
kanskje gjør at enkelte kvier seg litt for å 
prøve den. 

Det er beregningen som er spesiell. Når 
et lag vinner et spill gir det 20 i score. Til 
og med en differanse på 10 poeng (for 
eksempel 120 – 110) gir 20. Lik score gir 
11. På den måten kan en etter en sju
spillskamp maksimalt ha scoret 140. 

I tillegg summeres alle scorene Nord/
Syd og Øst/Vest. Nord/Syds score legges 
sammen med Øst/Vests score. Dette gir så 
grunnlag for kvotientberegningen. 

Hvis Nord/Syd i løpet av kampen har 
scoret 3 000 poeng og Øst/Vest 2 500 
poeng gir dette altså en sum på 5 500. 
Denne totalsummen (5 500) deles så på 
differansen mellom scorene. I dette 
eksempelet 5 500 delt på (3 000 – 2 500) 
500 poeng. Det gir en K (kvotient) på 11. 
Skalaen som brukes nå er følgende:

Når K (kvotient) er
11 +  = 33
4 – 10  = 42
3 = 51
2 eller mindre  = 60.

Dette legges så til vinnerpoengene for 
kampen. Maksimum seier blir da med 
andre ord 14 + 6 poeng = 200.

Sven Pran debuterte som TL under 
årets Patton, og han forteller at han liker 
kombinasjonen i utregningen, blant annet 
fordi det demper ekstremscore som gir 
store utslag i lagkamper med få spill.

Like etter krigen ble det lansert et 
forslag til ny beregning av lagkampscore; 
«Osloberegningen» Den har en del felles 
prinsipper med Patton, og det var Sven 
Prans farfar, N.M. Nielsen, som i sin tid 
var hjernen bak dette forslaget. Det hadde 
mye for seg, men det fikk ikke gjennom
slag internasjonalt. 

Nå begynner Patton å bli mer populært 
også internasjonalt. 

Oppfatningen av denne turneringsfor
men var imidlertid noe delt i «vårt» 
Pattonfelt på Lillehammer. Noen 
foretrakk den vanlige lagkampberegnin
gen, mens andre mente at dette var en 
bedre beregning for fåspillskamper. 

De beste: 
 1 Høyt og lavt 145
 2 Sapmi 142
 2 Rolfen 142
 4 Bekkelaget 141
 5 Siri Gros gutter 139
 6 Trofeet og Favoritten 132
 7 Steinlager 131
 8 Seimen 129
 9 Karlba 128
10 Tøssene 128
10 Sonja og Trønderessene 128
10 Royal Rangers 128
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Shireen Mohandes og Andy Bowles sørget 
for en klar engelsk seier i IMPs Across the 
Field. Finn Nilsen – Arne Sudland og 
Frode Johnstuen – Nils Otto Eliassen 
kom på de neste plassene.

De ti beste:
 1 Shireen Mohandes–Andy Bowles,  

England 4324
 2 Finn Nilsen–Arne Sudland,  

Kvinesdal BK/Farsund BK 3613
 3 Frode Johnstuen–NilsOtto Eliassen,  

Lillehammer BK/Kongsvinger BK 3066

 4 Jonny Hansen–Atle Sæterdal,  
OBK/Kløverknekt/Akademisk BK 2616

 5 Leif Juvik–Joleiv Midttveit,  
Os Bk 1792

 6 Tom Anders Høiland–Martin Reinertsen  1585
 7 Bjørn Tore Hallén–SvenÅge Lund,  

Posten BK 1493
 8 Jørn Markussen–Tor Eivind Høyland,  

Tøffelklubben 1490
 9 Brynjulv Hauksson–Johan Fredrik Monrad,  

Tøffelklubben 1453
10 Gunnar Pettersen–Jørn Fjæstad,  

Sarpsborg/Moss 1340

Engelsk seier i IMPs Across the Field

Stinn brakke i åpningsturneringen
Det deltok 153 par i åpnings-
turneringen under festivalen. NBFs 
representanter, Tommy Elde og 
Einar Gulbrandsen fikk vist at de 
kunne mer enn å administrere og 
regne. De vant en klar seier.

Helmersens vadesteinskvis
Melder man hardt, som KjellOve 
Helmersen gjorde i åpningsturneringen, 
så bør man spille sine kort godt. Og det 
gjorde han!

Bord 12 i Åpningsturneringen
Giver Vest – Nord/Syd

	 ♠ E K 2   
	 ♥ D 10   
	 ♦ E K 9 3   
	 ♣ D 7 4 2   
♠ Kn 9 7 5  ♠ D 10 6 3
♥ 9 8  ♥ K 6 4 3
♦ 10 7 6 5  ♦ 8
♣ 10 8 5  ♣ E Kn 9 3
	 ♠	8 4   
	 ♥ E Kn 7 5 2   
	 ♦ D Kn 4 2   
	 ♣ K 6   

Vest Nord Øst Syd
Kirsti  Einar Asbjørn Kjell Harald KjellOve
Mikalsen Brenne Melheim Helmersen

Pass 1kl Pass 1hj
Pass 2NT Pass 3ru *
Pass 4ru ** pass 4hj
Pass 4sp pass 4NT
Pass 5kl pass 6ru
Pass Pass pass 
* = sleminvitt
** benekter kløvercue
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KjellOve er en optimistisk trønder. Dem 
finnes det for så vidt mange av, men 
Helmersen er i upperste klasse i så måte. 

Han var ikke sen om å sleminvitere 
her. Kontrakten spiller ikke seg selv, så 
også spilleføringen måtte han bruke både 
sin optimisme og sin gode teknikk; En 
vadesteinskvis var det som satte kronen på 
verket.

Vest spilte ut spar 7 til kongen. Hjerter 
dame fikk seile rundt før han spilte kløver 
til kongen. Øst kan ikke stikke, for da set
ter han opp to kløverstikk. 

Ruter dame og ruter til kongen avslørte 
trumfsitsen. Han tok nå for spar ess og 
spilte spar til høy stjeling, kappet opp 
Vests tier på turen tilbake. 

Før han tar ut trumfen med ruter ess er 
stillingen nå blitt:

	 ♠ 
	 ♥ 10
	 ♦ E
 ♣ D 7 4
♠ J  ♠ 
♥ 8  ♥ K 6 4
♦ 10  ♦ 
♣ 10 8  ♣ A Kn
	 ♠
	 ♥ A Kn 7 5
	 ♦ 
 ♣ 6

Øst kan ikke slippe hjerter, for da kapper 
KjellOve opp kongen. Så Øst måtte ta 
farvel med kløver knekt. 
Hjerter 10 fikk seile ubesudlet rundt før 
Øst ble puttet inn på kløver ess og måtte 
spille hjerter gjennom Helmersens gaffel. 
Meget pent. 

6NT D med 12 stikk ga toppen. 
Deretter fulgte 1kl RD med 10. Så kom 

Helmersen og de seks andre som hadde 
meldt ruterslemmen.

De 20 beste i åpningsturneringen:
 1 Tommy Elde–Einar Gulbrandsen,  

Harstad S&BK/BK Soft 2000 626
 2 Jon Martin Tøsse–Jørn Otto Kampenes,  

Sarpsborg BK 485
 3 Atle Sæterdal–Eskil Monrad Hagen,  

Akademisk BK 429
 4 Jørn Haavik–Hallgeir Gåsø,  

Frøya BK 421
 5 KurtOve Thomassen–Leif Riksvold,  

Båsmo BK/Mo BK 409
 6 Jan Arild Olsen–Tore G. Gundersen,  

Arendals BK 399
 7 Per Bryde Sundseth–Knut Kjærnsrød,  

Nøtterøy BK 393
 8 Espen Lindqvist–Per Elvin Pedersen,  

Heimdal BK/Arendals BK 390
 9 Tor Henning Mardal–Willy Myhre,  

Sogndal BK 388
10 Siv Thoresen–Steinar Ekren,  

Sørreisa BK/Sunndalsøra BK 375
11 Anders Dalby Paulsen–Knut Skorpen,  

Fjerdingstad BK/Florø BK 357
12 Lars Eide–Arvid Måkestad,  

BK Hein 46/Odda BK 339
13 Egil Stangeland–Reidar Lerbrekk,  

Kverneland BK/Nærbø BK 330
14 Martin Reinertsen–Åse Biribakken,  

Farsund BK 307
15 Åse Langeland–Geir Brekka,  

Stavanger BK/Kristiansands BK 297
16 Terje Nyborg–John Roar Stein,  

BK Norrøna 293
17 Kristoffer Hegge–Henrik Livgård,  

Snåsa BK/Askim BK 290
18 Tom Gjøs–Magnus Bruun Larssen,  

Sarpsborg BK 289
19 Arne Sudland–Trygve Undem,  

Farsund BK/Bergen Akademiske BK 282
20 Einar Asbjørn Brenne–KjellOve Helmersen,  

Heimdal BK 279
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Nils Kåre Kvangraven og Kjell Kopstad 
vant en forholdsvis klar seier i festivalens 
avslutningsturnering. Roy Kristiansen og 
Ole Berset tok andreplassen foran Eskil 
Monrad Hagen og Frank Svindahl. Det 
deltok 62 par i festivalens siste turnering.

De 20 beste
 1 Nils Kåre Kvangraven–Kjell Otto Kopstad,  

Kristiansands BK/Sandefjord BK 322
 2 Roy K. Kristiansen–Ole Arild Berset,  

Moss BK/Sunndalsøra BK 268
 3 Eskil Monrad Hagen–Frank Erik Svindahl,  

Ski BK/Akademisk BK 229
 4  Odin S. Svendsen–Tom Anders Høiland,  

Sunndalsøra BK/Kristiansands BK 192
 5 Gunnar Nordby–Arve Farstad,  

Torpa og Snertingdal BK/OBK/ 
Kløverknekt, 175

 6 Finn Brandsnes–Willy Brown,  
BK Vest Oslo/Psycho BK 168

 7  Geir Olav Tislevoll–Tommy Skalmerås,  
Sunndalsøra BK/Studentenes BK 122

 8  Aksel Hornslien–Børre Lund,  
Heimdal BK 112

 9  Kåre Beyer Kristiansen–Svein Aril Olsen,  
Spydeberg BK/Sørreisa BK 106

10  Terje Lie–Jonny Hansen,  
Sunndalsøra BK/OBK/Kløverknekt 105

11  Harald Andersen–Reidar Hunsdal,  
BK Trond/Rosenberg BK 104

12  Terje Garseg–Egil Hansen,  
Askim BK/Moss BK 93

13  KurtOve Thomassen–Svein Gunnar  
Karlberg, Mo BK 92

14  Glenn Grøtheim–Ulf Håkon Tundal,  
Heimdal BK/Sunndalsøra BK 84

15  Kay Robert Brastad–Robert Olsen,  
Studentenes BK 79

16  Martin Ivar Henden–Anders Egil Henden,  
Åsane BK/Nordfjordeid BK 76

17  Frode Johnstuen–NilsOtto Eliassen,  
Ringebu/Fåvang BK/Kongsvinger BK 67

18  Jan Petter Svendsen–Dessy Popova,  
Kverneland BK/ 67

19  Alf Helge Jensen–JoArne Ovesen,  
Vadsø BK/Moss BK 61

20  Gjermund Rekstad–Erik A. Eide,  
BK Vest Oslo/Heimdal BK 58

Kvangraven – Kopstad best til slutt
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nnn Juniorleir
NBF Østfold og Follo arrangerer juniorleir helgen 7.–9. september 2007 for 
 interesserte ungdommer i alderen 1318 år.
    Vi vil holde til på Øreåsen Barne og Ungdomsskole. Overnatting på flatsenger 
i skolen, det vil bli felles bespisning til alle måltider. I løpet av helgen vil det bli lagt 
opp til mye bridge, men vi håper også på godt vær så vi kan ta en badetur. I tillegg 
har Øreåsen skole et flott uteområde.
    Bridgeprogrammet vil bestå i mye spilling, men også opplæring av nybegynnere og 
litt mer erfarne. Målet for leiren er at ungdommene skal synes bridge er gøy! I tillegg 
håper vi at vi får deltakere fra andre deler av landet, så bridgeinteressert ungdom kan 
møtes!
    Leiren er gratis, deltakerne dekker reise selv.
Påmelding til Randi N. Uttisrud tlf 400 67 569 og via NBF Data.
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Flott jubileumsarrangement

Komikeren Arve Blokhus fra Hauge-
sund ble det desiderte høydepunktet 
under NBFs jubileumsarrangement 
mandag kveld.

– Vi kunne ha fått en lang, kjedelig 
jubileumstale. I stedet fikk vi Blokhus. En 
skikkelig innertier, var kommentaren 
etterpå. 

Rundt 200 hadde takket ja til tilbudet om 
festmiddag med underholdning i teltet, 
med påfølgende innendørs dans etterpå. 
Nå var det riktignok flere som ikke klarte 
å holde dansefoten i ro, så de svingte seg 
utpå gresset med en gang de fikk sjansen. 

Generalsekretær Rune Handal åpnet 
festen, jubileumskomiteens formann Per 
Bryde Sundseth orienterte kort om 
jubileumsåret. Markeringene stopper 
nemlig ikke med dette. Under TV
aksjonen «Sammen for barn» 21. oktober 
vil NBF auksjonere bort fire kjendiser 
som makkere til MPtreffen: Kjell 
Kristian Rike, Toralv Maurstad, Ivar 
Dyrhaug og Carl I. Hagen. Inntektene av 
auksjonen går til TVaksjonen.

Ranik Halles Pris til  
Snorre Aalberg
Jon Sveindal overrakte Ranik Halles pris 
for 2006 til Snorre Aalberg, vel fortjent, 
bulletinredaksjonen gratulerer! 
– Også i år skal vi dele ut Ranik Halles 
pris til en som formidler bridge på 
særdeles fortjenestefullt vis. Prisen gis av 
Aftenposten i samarbeid med Norsk 
Bridge Presse og består av en vakker 

plakett samt et stykke papir av mer 
pekuniær interesse, sa Jon Sveindal.

I sin tale til prisvinneren – som i år gikk 
på rim – sa Sveindal:

Juryen beklager at ingen kandidater er 
kvinner! 
Men likevel har Harald Skjæran, Alf Jensen 
og jeg, enstemmig kommet fram til en 
vinner.
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Aftenpostens Jon Sveindal (t.v.) delte ut en velfortjent  
Ranik Halles Pris til Snorre Aalberg.
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Han har en aktiv dialog med sine mange 
lesere og er like raus med kommentarer til 
nybegynnere som til racere.

Han er fantasifull og interessefremmende. 
Hans klubbs hjemmeside er rette og slett 
spennende.

Hans selvironi forteller om en ydmyk gestalt 
som ikke trenger å ha rett i ett og alt.

Han er opprinnelig trønder, men holder hus 
nær Kristiansand.

Den ferske bulletinredaktør Snorre Aalberg 
er Ranik Halles mann!

Blokhus tok kaka
Haugesundkomikeren Arve Blokhus 
gledet massene stort med sin opptreden 
til slutt. Han formidlet en gratulasjon fra 
Olga Marie Mikalsen, som han hadde 
kommet i kontakt med via erkeengelen 
Gabriel og Märtha Louise. Blokhus 
imiterte også andre kjendiser og fiktive 
høyerestående i andre bridgeforbund, 
blant annet den finske bridgepresident 
Innmari Hannkaninen.

«Presidenten» i det irske bridgeforbundet, 
Dick Horny Longball, hadde sendt noen 
limericks, fortalte Blokhus og leste blant 
andre denne:

There was a bridgeplayer from Kent
Whose prick was so terribly bent
To save himself trouble
He put it in double
And instead of coming, he went.

Også presidenten fikk sin del:

Du Stanghelle drott
Ditt segn å eia,
No glyr på eimein glott.
Alt godt du elska, signa, breia
seg fram i dag, med tind og brott!

Men sei meg Stanghelle, kvifor har ikkje 
hjerterkongen bart?

Det ryktes at noen lo så voldsomt under 
opptredenen at de holdt på å tisse seg ut. 
Vi håper det gikk bra. Jubileumsarrange
mentet fortsatte med dans på hotellet og 
allsang i pianobaren.

Komiker Arve Blokhus gjorde stor lykke under 
jubileumsmiddagen på bridgefestivalen.
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«Modig» og «dristig» er noen av reaksjo
nene som Ragnhild Brekka (34) har fått 
på sin bridgeroman – om man kan kalle 
den det–Sendte elementer. Den ble 
publisert 1. september, da Ragnhilds 
feiret sin 35årsdag, noen dager etter den 
egentlige bursdagen, og det er den første 
bridgeroman. I hvert fall her til lands.

Ikke uventet med slike reaksjoner. Hun 
forteller at hun bestemte seg for å skrive 
slik at hun skjemtes.

– Gjør du ikke det går du ikke langt nok, 
mener hun.

Hun forteller at arbeidet med boka startet 
for tre år siden. 

– Fra starten var vi to venninner fikk ideen 
om å skrive om en alenemor og flørting på 
sms. I en periode hadde vi en språkprofessor 
med på laget som veiledet oss. For oss to ble 
det spesielt vanskelig å finne tid sammen til 
dette i en allerede hektisk hverdag. Så etter 
en stund ble hele boka lagt bort. Jeg hadde 
likevel lyst til å prøve å få til dette på egen 
hånd. Så for et år siden startet jeg opp 
arbeidet igjen.

Planen var å følge en alenemor et lite år, 
fra august til juni. Hun fikk navnet 
Margunn Vera Hansen etter at hun fant 
navnet «Margunn» i telefonkatalogen. 
Margunn spiller selvfølgelig bridge.
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Norges første bridge-roman

Ragnhild koste seg med litt rødvin mens hun fortalte om boka til bulletinredaksjonen.
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– Det var viktig å velge et navn som jeg 
ikke forbandt med noen. Da kunne jeg 
«skape» henne akkurat sånn jeg ønsket. 

– Boka skulle innholde masse kommunika-
sjon og flørting på sms, slik dagens samfunn 
er blitt. Og i kjølevann av dette var det helt 
opplagt hva boka skulle hete. «Sendte 
Elementer!» På mobilen din (i hvert fall på 
min) blir meldingen din lagret der, og 
dagen derpå kan du gå inn å lese og stå for 
det du har skrevet! 
Den skulle ikke ha masse politiske eller 
religiøse meninger. For uansett hva du trodde 
på eller mente, ville Margunns historie være 
gjenkjennelig. Dessuten ville hun jo aldri 
hatt tid til å være voldsomt engasjert i slike 
ting. Hun hadde mer enn nok med å 
«henge» med i sitt eget hverdagsliv. 

Selv om Margunn Vera Hansen ikke 
eksisterer er Ragnhild blitt glad i henne, 
og hun tror mange vil like å lese historien 

om henne. Det er en jentebok, men hun 
mener gutta også kan ha godt av å lese 
den. 

– Det er mye å lære her, mange tips som kan 
komme bra med i forhold til å forstå oss 
jenter, forteller Ragnhild, som er veldig 
stolt av boka. 

– Hva er viktigst, prosessen eller sluttpro
duktet?
– Prosessen! Fordi du kan lære av den. 

– Er det en selvbiografi?
– I forhold til det å være jente ja, men jeg 
gir mye av meg sjøl også.

Ragnhild har spilt mix par og fikk litt 
under middels. Ellers spilte hun sidetur
neringer og ruslet ellers rundt på festiva
len med bagen full av «Sendte elementer»

Her kan du lese mer: http://brekka2.org/

nnn Klart for VM i Shanghai

Det nærmer seg VM (Bermuda Bowl). Mesterskapet spilles i Shanghai fra  
29. september til 13. oktober. Norge stiller med følgende lag i åpen klasse:

   Boye Brogeland – Erik Sælensminde, Flekkefjord/Oslo
   Glenn Grøtheim – Ulf Håkon Tundal, Trondheim/Sunndalsøra
   Geir Helgemo – Tor Helness, Trondheim/Oslo
   Kaptein: Sten Bjertnes, Oslo
   Coach: Vegard Brekke, Oslo

Vi ønsker lykke til!
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R e k r u t t e r i n g

Rekrutteringskampanjen 
i gang
Kretslederne var samlet under 
 Nordisk Mesterskap på 
 Lillehammer, og møtet markerte 
 starten på årets Rekrutterings-
kampanje som ble kjørt i gang 
 under festivalen på Lillehammer 
i juli.

Rekrutteringsutvalget, med Jan Olav 
Røseng, har nedlagt ett stort arbeid og 
med stor entusiasme vil samtlige kretser 
nå følge opp invitasjonen – målet er at 
forbundet skal ha (minst) 12 000 med
lemmer i 2008.

Jan Olav Røseng orienterte innledningsvis 
om arbeidet og ba om innspill fra kretse
nes rekrutteringsplaner.

Materiell
Geir Olav Tislevold
Kursing under festivalen før spillingen. 
Temabasert. Har vært gjort i andre land.
Det skal lages reklameplakater for å få 
folk interessert i bridge. Martin Andresen 
og Christian Vennerø som blikkfang og 
plakater til kursing.

Det er mange forskjellige versjoner av 
plakatene. Eksemplarer vil bli sendt med 
epost til kretslederne. Kretsene kan gjøre 
om tekst hvis ønskelig. Bør ikke henges 
opp før ca. 3 uker før kursstart. Vil henge 
opp så mange som mulig og helst etter 
valget (10.sept). 10 kvelders kurs.

Bridge i skoleverket
Randi Uttisrud
Hvilke muligheter gir Kunnskapsløftet til 

Det var stor interesse for rekrutteringskampanjen under kretsledermøtet på Lillehammer i juni.
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at bridge kan komme inn i skolene. Det 
er forslag til argumentering for gammel 
og ny læreplan. Det er laget mål som 
følger læreplanen.

Bridge kommer ikke inn sentralt så man 
må «angripe» i hver kommune. Kan søke 
utdanningsdirektoratet. Viktig at det er 
lærere på hver enkelt skole som kurser, 
Tryggere for elevene. Det er fordel å ha  
f.eks weekendleirer. Planer er laget for 
finansiering. Kursing av lærere?

Bridgelærerutdanning
Arne Olsen
Trenger autoriserte folk som kan autori
sere. Det er laget materiell for slike autori
sasjonskurs.
Tips er laget for hva man bør undervise i. 
Det er et godt råd at kurset koster noe 
fordi dette virker mer forpliktende. De 
som går kurs trenger spilletrening og ikke 
a bli kastet til «ulvene» for tidlig.
Fadder? Egne puljer? Hefter er laget med 
tips og løsninger.

Bridelærer
Jon Helge Aurland
Hvor kan man finne bridgemateriell? Det 
skal bli egne websider med bridgemate
riell. Tips til folk som har bridgematriell 
tilgjengelig. Forbundet skal klargjøre slike 
sider. Også nye sider for «ferske»

Flere av kretslederne ga honnør til rekrut
teringsutvalget for godt utført arbeid.
NBF Østfold/Follo informerte om hvordan 

R e k r u t t e r i n g

Festivalgeneral Kennet Syversen (fremst til venstre), NBF-president Helge Stanghelle og  
NBFs generalsekretær Rune Handal fulgte godt med fra fremste benk under kretsledermøtet.

EBL-president Giannarigo Rona hadde bare godord  
å komme med om NBF under kretsledermøtet.
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de hadde kurset. Per Watz har laget en 
oversikt over antall innbyggere i hver 
kommune og antall bridgespillere for at 
man lettere skal kunne se hvor trykket 
skal settes inn. Samarbeid klubbene 
imellom er veldig nyttig.

Jan Olav Røseng
Problematisk å nå ut til kretser og 
klubber. Forbundet er klar til å hjelpe. 
Kommunikasjonen til NBF når det 
gjelder rekruttering går gjennom Jan Olav 
Røseng. Han videreformidler. Jan Olav 
Røseng kommer tilbake med detaljer om 
kommunikasjonslinjer. Kretslederne må 
organisere kretsens rekrutteringsarbeid 
i tråd med de oppgavene de har fått. Litt 
sent på året nå i juni. Haster å starte.

Kretslederne og de andre deltagerne gikk 
så i geografiske områder for å diskutere 
samarbeid og å dele ideer.

Oppsummering krets/områder
Plakatene blir antagelig ikke lagt ut på 
nettet men sendt til kretsene. Ta kontakt 
med Gan trykkeri for å få tekst på 
postkassefoldere. Denne ekstrautgiften 
dekker NBF.

BBO kurs til høsten. Trenger flere 
assistenter på BBO. Ta kontakt med Inger 
Hjellemarken hvis du vet om noen som 
kan være kurser/assistent.

Kretsene ønsker informasjon om kurs
deltagere på BBO som tilhører deres krets 
slik at disse kan fanges opp.

Andre rekrutteringsmuligheter
– Oppfriskingskurs.
–  Kretsene ønsker informasjon om 

medlemmer som har blitt passive. 
Generalsekretæren Rune Handal svarer 
at dette har man tenkt å få rutiner på 
men på grunn av stort arbeispress på 
kontoret har ikke dette blitt gjort ennå.

R e k r u t t e r i n g

Det var mange interessante tanker rundt rekrutteringsarbeidet fra Per Watz (fremst) og de andre kretslederne.
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–  Hente inn spillere som er utenfor NBF.
–  NBF ønsker ideer om selskaper som 

kan gå inn i medlemskortets fordelspro
gram. Det er viktig med «gulrot» for å 
få enkelte til å melde seg inn i NBF.

Veien videre
Jan Olav Røseng
Premiering til de kretsene som rekrutterer 
flest med f.eks. ekstraplass i NM? (Det var 
ikke stemning for dette fra kretslederne). 
Vervepremie for å de som får spillere til 
å bli NBF medlem?

Helge Stanghelle mente at målet er å øke 
omsetningen i klubbene ved å få flere 
medlemmer. Det er viktig at NBF har 
krets/klubber i ryggen.

Det ble foreslått at det skulle arrangeres 
en turnering for ferske spillere i februar/
mars. Dette syntes Røseng var en glim
rende ide som skulle gjennomføres. 
Denne turneringen skulle det oppyses om 
ved kursstart.

Hva med rekrutteringsfondet, spurte 
Røseng om. Det kom innspill om at 
klubbene skulle få økonomisk bidrag per 

deltager. Man burde også betale personer 
som gjennomfører kurs.

Det ble også foreslått at NBF ga stipender 
til lærere som får innpass i skolene.

Stanghelle informerte at rekrutteringsfon
det kommer fra rekrutteringslotteriet. 
Kretsene må arbeide for å synliggjøre hvor 
de pengene som kretsen fikk fra dette 
lotteriet er blitt av.

Det kom forslag om at NBF måtte hjelpe 
kretsene med rekrutteringskampanjen 
siden kretsene kan «snuble» og det kunne 
være vanskelig å motivere nedover i 
klubbene. Det burde vært en ansatt 
person som reiser rundt og hjelper til. 
Har man egentlig råd å la være å bruke 
penger på en slik person?

Noen momenter
–  Kretsene må vitaliseres. NBF må sette 

krav
–  Kretsene må bli flinkere til å holde 

frister.
–  Viktig at alle kretsene starter rekrutte

ringskampanjen samtidig for å få mest 
effekt på tvers av kretsgrensene.

–  Det bør informeres om BBO kurs i 
klubbene.

–  NBF skal legge til rette for rekruttering, 
men det er hver enkelt klubb/krets som 
skal gjennomføre dette.

–  Det skal bli turneringer for ferske.
–  Det vil bli gjennomført rekrutterings

seminar.
–  Det er snakk om å lage en NBF klubb 

på nettet. Handal informerte at det skal 
være et felles nordisk IT møte der man 
skal diskutere en felles nordisk klubb på 
nettet.

R e k r u t t e r i n g

Tidligere generalsekretær Rolf J. Olsen (t.v.) og 
tidligere president Arild H. Johansen fulgte interessert 
med på kretsledermøtet fra bakerste benk.
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Til slutt
Helge Stanghelle
Vi er en organisasjon. NBF skal være 
tilrettelegger. Ting må skje lokalt. Det 
handler om lojalitet. Målet må være 12 
000 medlemmer etter 2008. Det blir 
prøvd å få statlige midler.

Stanghelle avsluttet med å si at han var 
svært stolt over den jobben som Jan Olav 
Røseng og resten av rekrutteringsutvalget 
hadde fått til. Som avslutning ønsket 
Stanghelle kretsene lykke til med rekrut
teringskampanjen.

Referent
John-Hallvard Skoglund

nnn NM for klubblag 2008
Vårens vakreste eventyr, finalen i NM for klubblag arrangeres i Stavanger 1.–4. mai 
2008. Kvalifiseringen til dette eventyret starter allerede i oktober. Vil du være med,
meld din interesse til klubbleder.

Rundeavgift pr. lag er kr 250,- i 1. runde, kr 300,- i 2. runde, kr 350,- i 3. runde og 
kr 400 i 4.-6. runde.

Alle klubber tilsluttet Norsk Bridgeforbund inviteres til å delta i NM for klubblag 
2008. En klubb kan stille med så mange lag den ønsker i turneringen. Alle deltakere 
på lagene må være medlem i den klubb de representerer i turneringen. NM for 
klubblag arrangeres som en cupturnering over seks runder med kamper over 32/36/40 
spill. De sju gjenværende lagene etter 6. runde samt et lag fra arrangøren møtes i en 
finale der alle møter alle. I de innledende rundene trekkes motstanderlag lokalt. I de 
senere rundene utvides trekningssonene, før det er fri trekning over hele landet i 6. 
runde. For seier tildeles spillerne på vinnerlaget 1 forbundspoeng i runde 1 og 2, 2 FP 
i runde 3 og 4 og 3 FP i runde 5 og 6.

Alle lag deltar i første runde – det blir ingen walk over. For at antall lag fra og 
med andre runde skal bli riktig, vil et tilstrekkelig antall av lagene som taper i første 
runde gå videre til andre runde. Taperne rangeres etter IMPdifferanse i kampen 
(lavest=best), deretter etter total IMPomsetning i kampen (lavest=best) og hvis dette 
ikke holder for å skille lag foretas loddtrekning.

Det er fritak fra kravet om lisens i første runde – det inntrer først fra andre 
runde. Det vil si at spillere som ikke har årslisens slipper å løse enkeltlisens for 
kampen i første runde.

Påmelding foretas samlet fra klubben. Påmeldingen skal være skriftlig (pr. brev/
faks/Epost eller påmeldingssiden på NBF Data) og inneholde klubbnavn og lagnum
mer (for eksempel Odda BK 2), samt kontaktperson for hvert lag (navn, adresse, 
telefonnummer (a/p/m) og Epostadresse). 

NB! IKKE SEND STARTKONTINGENT. Denne vil bli fakturert etter at alle lag fra 
klubben er slått ut.

Husk: Påmeldingsfrist for 1. runde er 1. oktober 2007

R e k r u t t e r i n g
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Nordisk gull!
Av Geir Gisnås

Vi gratulerer finnene med seieren i åpen klasse i Nordisk, danskene med 
NBU-pokalen som beste nasjon under Nordisk Mesterskap. Men mest av alt 
– sett med norske øyne – gleder vi oss stort over at damene imponerte og 
tok gull for første gang på 21 år!

Foran de norske gulldamene. Fra venstre: Gunn Tove Vist, Ann Karin Fuglestad, Tone T. Svendsen,  
Tonje Aa. Brogeland, Siv Thoresen, Marianne Harding og Per-Ove Grime (kaptein).
I bakerste rekke til venstre Giannarigo Rona (EBL-president), det finske laget som vant gull i åpen klasse,  
og helt til høyre vår egen president Helge Stanghelle. 

Glade  
nordiske mestere
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De norske gulljentene var: Tonje Aasand 
Brogeland, Ann Karin Fuglestad, Mari
anne Harding, Tone Torkelsen Svendsen, 
Siv Thoresen og Gunn Tove Vist. Kaptein 
PerOve Grimeland hadde regien på 
dramaet, som ikke var over før siste kort 
var lagt.

Etter 25–1 mot Færøyene mot slutten 
av mesterskapet begynte de norske 
damene å se lysere på en mulig gullsjanse. 
Men Danmark sto igjen som siste mot
stander, og det ble ingen lett match.

Etter første halvrunde mot Danmark 
fredag ettermiddag så det heller mørkt ut. 
Danskene ledet 45–1 etter første halv
runde, og Geo Tislevoll – som måtte 
overholde fristen til Adresseavisen – 
sendte av gårde følgende tittel: «Damene 
gikk på en smell». 

Men damene sto opp og sloss i andre 
halvrunde, hentet inn hele forspranget og 
vant kampen 16–14. En imponerende 
oppvisning, og damene ledet ikke 
 kampen før etter at siste kort i kampen 
var lagt.

Da ringte Geo til Adresseavisen og ba 
tynt om en liten endring: «Danskene gikk 
på en smell».

Herrene skuffet litt med sin fjerdeplass, 
Finland var suveren. Sluttresultat: 

Damer
1 Norge  193,00
2 Sverige   183,00
3 Danmark   163,00
4 Island   146,00
5 Finland   133,00
6 Færøyene    70,00

Åpen klasse
1 Finland   196,00
2 Danmark   170,00
3 Sverige   156,00

4 Norge   145,00
5 Island   143,00
6 Færøyene    75,00

Det norske damelagets innsats i mester
skapet har vært imponerende. De har 
vært «dømt» best på fjerdeplass, eller som 
outsider til tredjeplassen. De tapte ikke en 
eneste kamp. Laget består av alt fra 
rutinerte landslagsspillere til debutanter. 
Og i spill fem i første kamp fikk debutant 
Gunn Tove Vist sin aller første spille
føring som representasjonsspiller for 
Norge:
	 ♠ 
	 ♥ K72
	 ♦ A10754
	 ♣ AKJ84
♠ KQ1072  ♠ AJ9643
♥ 965  ♥ AJ4
♦ Q93  ♦ K2
♣ 102  ♣ 75
	 ♠ 85
	 ♥ Q1083
	 ♦ J86
	 ♣ Q963

Gunn Tove og Siv satt NordSyd, mot 
Marianna Kultilahti og Kirsi Virtanen fra 
Finland. 

Nord Øst Syd Vest
1ru 1sp dbl 2sp
3kl 3sp p p
5kl pass rundt.

Gunn Toves andre melding, 3 kløver, var 
kanskje ikke den beste. Men da Øst ga 
henne en ny sjanse var hun ikke sen om 
å be.

Øst spilte ut spar ess til stjeling. Gunn 
Tove tok ut kløveren i to runder, samtidig 
som hun fikk eliminert sparen. Nå fulgte 
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hjerter til damen som holdt. Ruter knekt, 
dame og ess – og Øst som var redd for 
å bli innspilt for retur av hjerter eller spar 
til dobbelrenons valgte å ofre kongen. 

Kløver til bordet, ruter åtte kappet opp 
vests ruterrest. To hjertertapere forsvant 
på bordet, og hjerter ess var alt finnene 
fikk for i dette spillet. Det må sies å ha 
vært en fin debut!

Dobbeltscore
Norge spilte deretter jevnt og godt. 
I mesterskapets tredje siste kamp, mot 
Færøyene, fikk vi det spillet som skapte 
mesterskapets saftigste dobbeltscore; 2500 
etter to delkontrakter!

	 ♠ 6
	 ♥ 109753
	 ♦ 872
	 ♣ Q984
♠ A  ♠ J109843
♥ KDKn62  ♥ A4
♦ AKQJ  ♦ 95
♣ J52  ♣ 1063
	 ♠ KD752
	 ♥ 8
	 ♦ 10643
	 ♣ AK7

I åpent rom, hvor Gunn Tove Vist og 
Siv Thoresen satt NordSyd mot Majken 
Johansen og Susanne Dam, gikk meld
ingene slik:

Nord Øst Syd Vest
p 2sp p 2T
p 3hj p 4hj
p 4sp dbl 5r
p 5hj dbl pr

Siv og Gunn Tove startet med tre kløver
stikk og vred ruter til Vest. Nord måtte få 

et hjerterstikk i tillegg. To bet, og 300 
inn.

I lukket gikk meldingene slik: 
Nord Øst Syd Vest
p 2ru 2sp dbl
Rdbl pass rundt  

Da røyken hadde lagt seg kunne Syd 
notere fire stikk, Øst – Vest fikk 2 200, og 
Norge kunne bokføre «to og et halvt 
tonn». Dermed «sprengte» det norske 
laget IMPskalaen, og kunne dra med seg 
21 IMP på spillet!

Liten frekkis fra Ann Karin
En liten frekkis i motspillet mot Færøy
ene ga den fjerde sonebeten, men det var 
ikke nok:

	 ♠ 5
	 ♥ AJ6432
	 ♦ 10963
	 ♣ 76
♠ AJ10932  ♠ Q864
♥ 97  ♥ Q10
♦ 852  ♦ K74
♣ Q10  ♣ AJ93
	 ♠ K7
	 ♥ K85
	 ♦ AQJ
	 ♣ K8542

 Marianne  Ann Karin
Vest Nord Øst Syd
2sp p 2NT p
3sp p 4sp pass rundt.

Marianne spilte ut ruter ti til liten og 
knekten. Ann Karin vred nå spar 7!, og 
Vest la esset og fortsatte med kløver dame 
til Syds konge. Ann Karin tok for spar 
konge og spilte hjerter til Nords ess. 
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Herfra kom ny ruter til damen og esset, 
før hjerter konge sørget for den fjerde 
sonebeten.

Det holdt ikke. Som den kvalifiserte 
leser allerede har analysert seg fram til står 
4 hjerter Nord–Syd. Færøyene fikk 11 
stikk. Dermed ble det 250 i tap på spillet. 

Utgangssving
På dette spillet ble det spilt 4 hjerter ved 
seks av de tolv bordene. Halvparten fikk 
kontrakten hjem. Ann Karin var en av 
dem, mens Færøyene i lukket fikk åtte 
stikk. Det ga 15 IMP til Norge:

	 ♠ J7532
	 ♥ 108
	 ♦ A642
	 ♣ Q10
♠ 104  ♠ AK98
♥ Q  ♥ 97653
♦ QJ975  ♦ 1083
♣ J9876  ♣ 4
	 ♠ Q6
	 ♥ AKJ42
	 ♦ K
	 ♣ AK532

Ann Karin åpnet i 1 hjerter, og etter 1 
spar fra makker meldte hun 3 kløver. 
Marianne hadde til 4 hjerter. 

Vest spilte ut spar ti, som Øst stakk og 
Ann Karin lempe damen på. Øst vred 
kløver som gikk til knekt og dame. Ann 
Karin spilte ruter til sin single konge og 
fortsatte med kløver tre til tieren, som ble 
stjålet av Øst. Herfra fulgte ny hjerter til 
esset, og damen falt. Ann Karin fortsatte 
med nok en kløver til stjeling med 
bordets siste trumf.

På ruter ess kastet Syd sin siste spar. På 
neste ruter stjal Ann Karin over Østs 
trumf 6 med trumf konge. Alt Øst nå 

kunne få var et trumfstikk. Ti stikk og 
god pluss til Norge.

Tøft
Ann Karin og Marianne har en tøff 2
ruteråpning som fra tid til annen skaper 
problemer, Både for motparten og dem 
selv:

	 ♠ J1076
	 ♥ Q6
	 ♦ 102
	 ♣ AQJ102
♠ K85  ♠ AQ2
♥ J  ♥ A10843
♦ AQJ5  ♦ 8764
♣ K6543  ♣ 9
	 ♠ 943
	 ♥ K9752
	 ♦ K93
	 ♣ 87

Etter pass fra Øst åpnet Ann Karin i Syd 
med 2 ruter, som kan inneholde en slik 
hånd. Vest doblet, nord redoblet og Ann 
Karin meldte 2 hjerter. Vest doblet, og 
alle var fornøyd. 

Motparten startet med tre ganger spar. 
Øst fortsatte med ruter til makkers knekt. 
Så fulgte hjerter knekt som beholdt 
stikket. Øst fortsatte med kløvertass, som 
kløverdamen beholdt. Bordets fjerde spar 
ble stjålet og overstjålet, og Syd fortsatte 
med ruter til Vests dame. Hun fortsatte 
med kløver til knekt, trumf ti og trumf 
konge. 

Ann Karin fortsatte med ruter til 
bordets siste trumf. På kløverreturen kan 
Øst nå bare få ett av de tre siste stikkene. 
Tre bet og en kostnad på 500 for Norge, 
men Norge fikk hjem 3 NT i sonen i 
lukket rom. Dermed ble det tre pluss
IMP for Norge. 
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Mer tøft
I tredje siste spill i første halvrunde var 
nordmennene igjen ute og viste hvor tøffe 
de var:
	 ♠ K76
	 ♥ 
	 ♦ AQJ7
	 ♣ KJ10932
♠ A92  ♠ J1083
♥ K865  ♥ 10973
♦ 108  ♦ 653
♣ AQ54  ♣ 86
	 ♠ Q54
	 ♥ AQJ42
	 ♦ K942
	 ♣ 7

Etter hjerteråpning i Syd meldte Nord fra 
om sin kløverfarge. Syd svarte 2 ruter. 
Nord meldte 3 hjerter (splinter), før Syd 
la kontrakten i 3 NT.

Vest spilte ut spar 2 til damen. Kløver 
til knekten beholdt, og Ann Karin 
fortsatte med kløver konge til Vests ess. 
Nords ruter dame tok seg av returen, og 
kløver ti gikk til Vests dame. Men da var 
det slutt. Norge tok sine ti stikk.

Sterk avslutning
Norge avsluttet siste spill i halvrunden 
med en god 13 IMP’er:
	 ♠ 92
	 ♥ Q10875
	 ♦ J92
	 ♣ KQ9
s♠ KQJ7  ♠ A6
♥ 9  ♥ AKJ63
♦ AK1053  ♦ Q764
♣ J84  ♣ A2
	 ♠ 108543
	 ♥ 42
	 ♦ 8
	 ♣ 107653

I åpent rom tok Færøyene alle stikkene i 
3 NT, mens Tone Svendsen og Tonje 
Brogeland meldte og tok hjem 7 ruter. 
14 IMP til Norge.

En god seks spar avsluttet en flott kamp 
mot Færøyene:

	 ♠ KD32
	 ♥ K93
	 ♦ QJ109
	 ♣ J10
♠ 95  ♠ J108
♥ Q75  ♥ 1082
♦ 864  ♦ K3
♣ 87643  ♣ KQ952
	 ♠ A764
	 ♥ AJ64
	 ♦ A752
	 ♣ A

 Gunn Tove  Siv
Vest Nord Øst Syd
p 1ru p 1hj
p 1sp p 3kl 
p 3hj p 4kl
p 4hj p 6sp
pass rundt

Øst spilte ut kløver konge til esset. Gunn 
Tove tok ut trumfen i tre runder og spilte 
seg hjem på hjerter konge. Ruterfinessen 
sikret kontrakten, og selv om hjerterfines
sen ikke gikk 11 nye poeng, etter som 
NordSyd i lukket stoppet i 3 NT. 

Dårlig start – sterk avslutning
Mot Danmark, i nest siste kamp startet 
det dårlig. DK ledet med 44 IMP (45–1) 
etter halvspilt. I første spill i andre 
halvrunde startet opphentingen:

N o r d i s k  G u l l
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	 ♠ AKJ105
	 ♥ A103
	 ♦ Q10
	 ♣ 1073
♠ 96  ♠ 2
♥ 76  ♥ KQJ92
♦ K754  ♦ 632
♣ AQJ86  ♣ K942
	 ♠ Q8743
	 ♥ 854
	 ♦ AJ98
	 ♣ 5

 Gunn Tove  Siv
Vest Nord Øst Syd
p 1NT! p 2hj
p 3sp p 4sp
pass rundt.

Gunn Tove valgte å åpne med 1 NT, og 
hoppet etter makkers overføring. Da var 
ikke vanskelig for Siv å legge på.

Det er jo fire tapere i utgangspunktet, 
men debutanten fra Trondheim tryllet:

Øst spilte ut hjerter konge som Gunn 
tove lasjerte. Hjerter dame ble stukket, og 
motpartens trumf forsvant på de to neste 

rundene. Så – for å tilsløre det hele enda 
litt – fortsatte Gunn Tove med ruter 10. 
Den fikk seile til Vests konge. Vest klarte 
ikke å underspille kløveren til makker, og 
dermed forsvant hjertertaperen. 

I lukket rom doblet Marianne og Ann 
Karin fire spar, og de klarte å ta med seg 
de fire stikkene. De 13 IMPene var 
starten på opphentingen. Danmark ledet 
kampen i 23 spill, men etter det 24. og 
siste spillet kunne Norge notere 16–14. 

NBFs president Helge Stanghelle (t.v.)  
og EBL-president Giannarigo Rona.

EBL-president Giannarigo Rona, det danske bridgeforbundets president Knud-Aage Boesgaard,  
og NBFs president Helge Stanghelle.
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Bergenserne forsynte seg grovt av 
premiebordet etter at siste kort var 
lagt i finalen for NM klubblag 
i Steinkjer. Første og andrelaget fra 
Bergen Akademiske ble kun splittet 
av Juniorklubben fra Namsos. BAK 
1 vant med 20 vinnerpoeng. 
 Deretter var det bare tre poeng fra 
andre til fjerdeplass.

Vinnerlaget, BAK 1, besto av  
Arild Rasmussen, Jonny Rasmussen, 
Bjørn Bentzen, Arne Thomassen,  
Helge Hantveit og Thomas Charlsen.

Juniorklubbens sølvgutter var Per Arne 
Flått, Jørn Arild Ringseth, Ragnar 
Davidsen, Frode Nybo og Robert Althe. 

Bronselaget fra BAK 2 besto av SvenOlai 
Høyland, Jim Høyland, Tor Bakke og 
Magne Eide.

Byen Steinkjer fyller 150 år i år. Dette er 
behørig markert gjennom hele 2007 med 
rundt 150 små og store arrangement. 
NM for klubblag var et av disse. 65
årsjubilant Ogndal BK sto som arrangør 
for lagfinalen i 1992 – også den gangen 
svært vellykket. Rune Kvaran, som var 
leder for hovedkomiteen NM klubblag, 
og hans mange gode hjelpere gjorde en 
glimrende jobb!

Sluttresultat:
1. BAK 1 133
2. Juniorklubben 113
3. BAK 2 111

3. Åsane BK 110
5. Kr.sands BK 2 103
6. Heimdal BK 2 101
7. Astra/ABC 1 95
8. Ogndal BK 66

Rica-prisen i NM-lag
Ricaprisen i NMlag gikk til Jim Idar 
Høyland, og presseprisen gikk til Ivar 
Berg. I en finurlig sluttposisjon der vest 
må holde spar og ruter, må spillefører 
kaste en mellomhøy honnør for ikke å bli 
låst i bordet.

Aktuelt kastet vest en ruter, men Jim 
hadde ganske sikkert lest situasjonen og 
spilt på eneste sjanse, som er å spille på 
nieren dobbel i øst. Det var to personer 
som leverte inn dette spillet. Men den 
som kom best fra oppgaven, med god 
forklaring av spillets gang samt en 
sluttposisjon som tydeliggjør spillets 
poeng, var Ivar Berg.

Artig sluttposisjon
av Ivar Berg. I spel 14 dukka ein interes
sant posisjon opp: Ingen, Ø.

	 ♠ A92
	 ♥ AK
	 ♦ AQJ2
	 ♣ T974
♠ KJT  ♠ 8653
♥ QT43  ♥ 9852
♦ K653  ♦ 94
♣ 82  ♣ AK3
	 ♠ Q74
	 ♥ J76
	 ♦ T87
	 ♣ QJ65

N M  k l u b b l a g :

Gull og bronse til Bergen
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Allan Livgård fortalde om dette spelet frå 
kampen mellom BAK 2 og Heimdal. Jim 
Høyland var speleførar i 3NT i Sør, med 
hjarter ut. Kløver til dama og meir kløver. 
Aust sette opp hjarteren, og Sør kløveren 
medan Vest kasta ein spar. På to rundar 
hjarter forsvann to spar i bordet og ein på 
handa. Vest fridde seg med spar, og 
posisjonen når den siste kløveren blir 
spela er denne:

	 ♠ 
	 ♥ 
	 ♦ AQJ2
	 ♣T
♠ K  ♠ 865
♥   ♥ 
♦ K653  ♦ 94
♣   ♣ 
	 ♠ Q
	 ♥ 
	 ♦ T87
	 ♣ J

Aust kan kaste ein spar, men kva med 
Vest? Kastar han ruter, er det nok å single 
ru 10 og spela ny ruter. Om han kastar 
spar konge, kan Sør spela spar dame og 
kaste ein ruterhonnør frå bordet! Ruter 
10 dreg med seg kongen, men sidan ruter 
9 sit dobbel fell ho under den andre 
ruterhonnøren, og ruter 7 – av alle kort – 
tek siste stikk! (Sidan Vest ikkje visste 
kven som hadde ruter 10, kasta han 
sjølvsagt ein ruter, så det vart ikkje så 
spennande.)

N M  k l u b b l a g :

Årets norgesmestere for klubber, Bergen Akademiske 1. 
Fra venstre: Bjørn Bentzen, Jonny Rasmussen,  
Helge Hantveit, Arild Rasmussen, Arne Thomassen og 
Thomas Charlsen.
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Kolbotn Bridgeklubb
Av Lars Erik Thomassen

Kolbotn BK ble stiftet 28.10 1934. Det 
var primært arbeidsklassen som var med 
på å stifte Kolbotn BK. De stod i sterk 
opposisjon til borgerskapet, som startet 
sin egen bridgeklubb Stratos i 1937.

Kobotn BK ble innmeldt i arbeidernes 
idrettsforbund og kunne derfor ikke være 
medlem i Norges bridgeforbund. Befolk
ningen på Kolbotn var som i resten av 
landet delt i to.  Store motsetninger, 
arbeiderklassen mot de velstående. 

I løpet av krigen så ble det en stor 
medlemstilvekst til Kolbotn BK. Bridge
klubber var en av de få foreninger som ble 
tillatt. Klubbens medlemmer økte til mer 
enn 100 medlemmer,og det var ikke bare 
bridge som ble diskutert på spillekvel
dene. I løpet av krigen så ble det også 
opprettet en egen damegruppe, som 
senere skilte seg ut med navnet Revanche.

På 1950 tallet kom tilbakeslaget for 
Kolbotn BK, flere av medlemmene 
meldte seg inn i Stratos, og etter kort tid 
så ble Kolbotn BK nedlagt.  På Kolbotn 
hadde vi da bridgeklubbene Hellerasten 
og Stratos, samt dameklubben Revanche. 

Stratos og Hellerasten slet begge med 
medlemsmassen og den 23.11 1982, ble 
Kolbotn BK igjen registrerte med en 
sammenslåing av Stratos og Hellerasten 
BK. 

Kobotn BK slet på midten av 1990 tallet 
med antall medlemmer og var i en 
periode nede i 3,5 til 4 bord, På denne 

tiden(1999) så meldte Einar Knudsen seg 
inn i klubben, og med han bak roret så 
ble all fokusering satt på rekruttering. Det 
første som skjedde var at han tok kontakt 
med andre klubber som også slet med 
medlemsmasse. Raskt så ble Klemetsrud/
Saga og Myvoll BK innmeldt i Kolbotn 
BK. Dataregnskap, Internett, turnerings
ledelse ble også tatt i bruk, og medlems
massen økte jevnt og trutt. Per Georg 
Andresen lagde sitt eget nybegynner og 
videregående kurs. Dett ble tatt vel i mot. 
Kolbotn BK har idag 12–15 bord på 
klubbkveldene. Det er både spilling 
Monrad og i to puljer med opp og 
nedrykk.

Kolbotn BK er ingen eliteklubb. Vi har 
det sosiale i fokus. Bridgeturer til Kiel, 
samt at medlemmer også spiller privat 
i sosiale lag. Klubben ønsker at medlem
mer skal spille i Krets og NBF turneringer 
og vi har med flere lag i KM og NM. 
Klubben betaler startkontigent for disse 
turneringer.

Jeg har vært medlem i Kolbotn Bk/Startos 
siden 1974. Det er utrolig hvordan 
bridgesystemer og meldeteknikk har 
utviklet seg. I vår klubb så finner vi 
fortsatt Vienne/Culbertson/Acol/Goren 
systemer. Moderne meldekonersjoner er 
det ikke mange av. Selvfølgelig så er 
multi/Tartan svake hopp etc. tatt ibruk. 
Dette medføreer at nye medlemmer ikke 
blir skremt av meldesystemer og kom
pleksitet. Vi får stadig tilbaklemeldinger 
om at det er så koselig å spille hos oss. 
Dette er noe som vi er svært glade for 

40
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å høre. Det er tross alt medlemmene som 
er Kolbotn BK, og ikke enkeltindivider. 

Kolbotn BK har spillere fra 18 år og 
eldste aktive medlem har passert 90 (Olav 
Berg). Han får til stadig premier på våre 
klubbkvelder.

Kobotn BK er er bridgeklubb for alle. Vi 
starter bridgekurs kommende sesong. 
Kom til oss, og du vil se hvor koselig vi 
har det. 

Vår kjenningsmelodi er fortsatt den 
samme som ble nedskrevet i 1934.

En bridgespillers mål det er
Alltid være grei og skvær,
Sitt spill må han passe på,
kun det beste leveres må.
Vår klubb vi verner om,
Og parolen den lyder sånn:
Samlet det må vil alltid stå.

Einar Knutsen (t.v.) og Lars Erik Thomassen har hjerte for Kolbotn BK.

nnn Norsk Bridgeforbund mottar en del brev som er stilet til «NBF, 
Serviceboks 1...»  Det er mange forbund på Ullevål Stadion som heter 
Norsk B...Forbund, bl.a. bandy, bryting og bordtennis. Derfor hender det 
ofte at brev havner feil og i verste fall blir borte. Verken vi eller bandy er 
spesielt glad for å åpne brev som ikke tilhører oss. 

Så derfor, skriv Norsk Bridgeforbund fullt ut.
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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

Norsk Bridge nr. 3  2007
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Nok en bridgefestival er over og i dagens 
spalte får du spill fra disse turneringene. 
Etter at Vest har åpnet i 1 kløver overmel
der din makker med 2 kløver. Dette viser 
minst 5 kort i den høyeste umeldte fargen 
og en farge til på minst 5 (Michael). Etter 
2 spar hos deg hopper makker direkte til 
4 spar. Vest spiller ut kløver Ess og så kan 
du ta over:

	 ♠ KDJ73
	 ♥ E8653
	 ♦ E54
	 ♣ –

	 ♠ E964
	 ♥ D
	 ♦ 8762
	 ♣ J984

Det er parturnering så om du kan få 
overstikk vanker det flere poeng i proto
kollen. Du må prøve å godspille hjerter
fargen i bordet og da må du passe på 
overgangene til bordet så du får hentet 
den godspilte hjerteren. 

Du trumfer derfor utspillet og spille 
straks hjerter Ess og hjerter til trumf, 
begge følger. Så spiller du liten spar til 
spar Knekt, begge følger farge. Ny hjerter 
trumfes med liten trumf, noen sjanser må 
du jo ta og det går bra idet begge fremde
les følger farge. Du går inn på bordet på 
ruter Ess og trumfer nok en hjerter med 
spar Ess, den femte hjerteren er nå god. 

Nå er det bare å trumfe en kløver, ta ut 
trumfen og ta for den femte hjerteren. 

Motparten får to ruterstikk men 11 stikk 
og pluss i protokollen blir det på deg. Slik 
så det ut fra start:

	 ♠ KDJ73
	 ♥ E8653
	 ♦ E54
	 ♣ –
♠ 8  ♠ 1052
♥ KJ104  ♥ 972
♦ K  ♦ DJ1093
♣ EKD10632 ♣ 75
	 ♠ E964
	 ♥ D
	 ♦ 8762
	 ♣ J984

Motparten har for øvrig en god stampe
melding i 5 kløver som kun går 1 bet.

Den beste spillemåten
Etter at Nord har åpnet i 1 ruter (beste 
minor) og Syd har svart 1 spar høyner 
Nord til 2 spar. Syd har jo absolutt ikke 
noe tillegg til sin åpning og dermed blir 
sluttkontrakten 2 spar på disse kortene:

	 ♠ 10875
	 ♥ E1098
	 ♦ D64
	 ♣ EJ

	 ♠ KD62
	 ♥ D72
	 ♦ E107
	 ♣ 1096
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Vest spiller ut kløver Konge, hvordan vil 
du så legge opp dette spillet? Du stikker 
selvsagt utspillet med Esset men hva 
spiller du så? 

Du bør straks spille spar fra bordet. 
Øst legger liten og du legger spar Konge 
som beholder stikket. Hvorfor legger jeg 
spar Konge i stedet for spar Dame vil du 
kanskje bemerke. Som motspiller skal du 
alltid legge laveste honnør til glede og 
hjelp for makker. Som spillefører derimot 
kan du jo prøve å bløffe motparten til 
å tro at makker kanskje kan ha spar 
Dame. Her ser det imidlertid ut som at 
det er Øst som har spar Ess siden Vest 
ikke stakk og da bør du jo inn på bordet 
for å spille mer spar. 

Hjerteren må også godspilles og du bør 
nå spille hjerter til? 

Du bør nøye deg med hjerter 8 idet du 
senere har tenkt å ta ny finesse om Øst 
skulle stikke med Knekten. Her stikker 
imidlertid Øst med Kongen og spiller 
ruter. Du har ingen grunn til ikke å slippe 
den rundt, og Vest får for Kongen. Vest 
tar nå for kløver Dame før han fortsetter 

i ruter til bordets Dame. Spar fra bordet 
og Øst må på med Esset. 

Uansett hva nå Øst skulle spille, du har 
dine 9 stikk. Du skal ikke stikke med 
hjerter Ess av den grunn at du da siden 
må gjette i hjerter og kan du unngå 
gjetting bør du absolutt det. Den eneste 
gang det er feil å behandle hjerteren som 
du nå gjorde er dersom Øst skulle ha 
både Konge og Knekt og du spiller 
selvsagt på det som gir best sannsynlighet? 
Her er de fire hendene:

	 ♠ 10875
	 ♥ E1098
	 ♦ D64
	 ♣ EJ
♠ J94  ♠ E5
♥ J43  ♥ K65
♦ KJ32  ♦ 985
♣ KD6  ♣ 75432
	 ♠ KD62
	 ♥ D72
	 ♦ E107
	 ♣ 1096

Hindre i minigolf!
Under en pause i Nordisk Mesterskap var 
det flere toppspillere som prøvde seg på 
«bridgespillere gjør ting de ikke kan». Her 
er det Jan Petter Svendsen som oppdager 
nye hindre på banen.
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Florry Johanne  
Sandsmark  
20/12-1917 – 2/4-2007
Det er dessverre med dyp sorg jeg må fortelle at min 
mor Florry Sandsmark døde natt til mandag 2. april 
på Diakonhjemmet Sykehus etter en lengre periode 
med svært mye smerter og lidelser. 

Hun er lagt til hvile på kirkegården i Kirkehamn på 
Hidra utenfor Flekkefjord, ved siden av sin høyt 
elskede mann Magne. 

Florry Sandsmark var æresmedlem i Bridgeklubben Astra, der hun var første 
 kvinnelige medlem, og da Astra forsvant, ble hun medlem av Bridgekameratene 
i 2003, og vant mange kveldsturneringer der sammen med sin faste makker, Petter 
Gjerull. Hun var også leder av den komiteen som arrangerte NBFs 50års jubileum 
på Najaden i 1992.

Florry var fast inventar på så vel damebylaget i Oslo som damelandslaget i en 
dekade, og spilte en rekke EM og Nordiske Mesterskap med forskjellige makkere.

Foruten at hun vant omtrent det hun deltok i av bridgeturneringer fra 1959–65, 
er hun fremdeles den eneste kvinnen som er blitt Oslomester for par. Dette gjorde 
hun i 1960 sammen med Per Pettersen, daværende generalsekretær i NBF.

Florry var så heldig at hun kunne drive sin idrett helt til det siste, og bare uken 
før hun gikk bort, vant hun to bridgeturneringer. Hun var nok skrøpelig i kroppen, 
men hjernen hennes var mer enn god nok hele veien. 

Florry var et snilt og godt og velmenende menneske, og en helstøpt person på 
godt og på vondt. Hun hadde naturligvis sine feil, men hvem har ikke det? Men 
hvis hun først var din venn, fantes det ikke den ting hun ikke ville gå gjennom ild 
og vann for å gjøre for deg. 

Dersom man legger sammen plusser og minuser, så står man uansett igjen med 
minnet om en ufattelig god bridgespiller og et fyrverkeri av et morsomt, impulsivt 
og levende menneske som det vanligvis var en fest å være i nærheten av. Hun kunne 
fortelle historier som ingen andre, og smittet absolutt alle i nærheten med sin 
fengende latter. Den åpenhet og impulsivitet som hun var eksponent for og hennes 
latter gikk i arv til hennes sønn.

Tommy
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Tomme forklaringer
Av Per Ongstad

Forklaring eller forkludring?
Konkurransespillere forutsettes å gi 
forklaring på makkers meldinger, når 
motparten ber om det. Å forklare vil si 
å angi meldingens betydning . Det er et 
særfenomen i Norge at slike forklaringer 
gjennomgående er svake, og det er 
dessverre ikke bare nybegynneres usikre 
fomling det dreier seg om. Eksemplene 
nedenfor er alle hentet fra konkurranse
bridgens øvre skikt. 

I verste fall er tåkete forklaringer 
bevisste forsøk på å oppnå urettmessige 
fordeler, i beste fall tankeløshet eller slurv. 
La oss håpe at det stort sett er det siste 
som er tilfelle, slik at litt ettertanke kan 
bedre standarden.

Jeg har samlet noen eksempler på 
«tomhet» i avgitte forklaringer. De deler 
jeg i syv klasser. Det finnes kanskje flere, 
men det ville hjelpe godt om disse typene 
kunne utryddes:

1. Referanse til «vanlig» 
Etter at motparten har fullført et meld
ingsforløp uten alerteringer, spør jeg før 
utspill om betydningen av tre spar. «Bare 
helt vanlig», er svaret. At motspillerne 
oppfatter meldingen som ekte, har jeg 
allerede fått vite ved at meldingen ikke er 
alertert. Når jeg spør, er det fordi jeg vil 
vite hva spilleren viser at han har. Det 
hjelper ikke meg at hans makker mener 
meldingens betydning er vanlig. Vanlig 
for hvem? Vanlig hvor? Vanlig når? Det er 
litt navlebeskuende å forutsette at ens 
egen oppfatning er den eneste «vanlige»

Litt tilbake i tid var «ikke vanlig» en 
rettesnor for alertering. Når det ble 

endret, var det nettopp fordi hva som kan 
sies å være vanlig, varierer med tid, sted 
og miljø.

«Ikke noe spesielt» er en parallell 
variant som også inneholder en referanse 
til noe vi ikke nødvendigvis har tilfelles, 
nemlig hva som i situasjonen måtte være 
«uspesielt» Eller som en ikke ukjent 
størrelse en gang svarte: «Dette er ikke 
noe å forklare; det er bare bridge»

2. Måleenheten oppgis, ikke tallet
«Hva viser to hjerter på din to ruter
melding?» «Det er poengsvar» Dette 
svaret angir bare noe om hvilken måle
enhet en bruker for å beskrive en hånd. 
Jeg har testet om det av seg selv kommer 
mer opplysning, men det gjør det langt 
fra alltid. Spør jeg imidlertid hvor mange 
poeng svaret viser, får jeg oftest fornuftig 
svar.

Den neste situasjonen burde være 
parallell: Jeg åpner en grand og neste
mann melder fire kløver. «Spillestikk
betont», forklares det. Igjen et forsøk på 
å slippe unna med å oppgi valutaen, men 
ikke prisen. Nå skulle en tro at et opp
følgningsspørsmål om hva meldingen sier 
om antall spillestikk, ville bli besvart like 
klart som når det gjalt poengsvaret. Men 
nei! Her er et utvalg av faktiske meddel
elser som alle er vanligere enn å få oppgitt 
et stikktall eller intervall: «Tja, det 
kommer an på» «Ikke så nøye bestemt» 
«Varierer med sonene» «Trenger ikke 
å være all verden» Det er vanskelig etter 
slike svar å bevare troen på at svareren 
ønsker å dele sin kunnskap om situasjo
nen.
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3. Tautologier
Den mest seiglivede svakhet i forklaring 
er der en lager en tautologisk saus av hva 
en gjør og hva en har.» Hva viser åpnin
gen en hjerter?» «Den viser åpning» Mer 
opplagt selvrefererende er det neppe 
mulig at en forklaring blir, og de fleste 
ville nok unngå denne. Mindre tautolo
gisk blir det imidlertid ikke om en som 
forklaring av en melding sier at den «viser 
under åpning.» eller «tillegg til åpning» 
Slike utsagn er dessverre dagligdagse. 

Åpning er noe alle foretar. Å gi inn
trykk av at alle da har det samme, er et 
stort falsum. På kurs og i gamle lærebøker 
viser en åpning 13 Hp. Ekspertise nå til 
dags synes å bli målt i hvor mye en tillater 
seg å devaluere dette. Er hensikten da 
nettopp å foregi å være sterkere enn 
makker forstår at en som minimum kan 
være, dekket av et tåkete «har åpning»? 
Mye kan tyde på det. Et studium av mine 
motstanderes systemkort ga som resultat 
at bare 1/3 av kortene hadde noen som 
helst angivelse av styrke på enåpninger 
i farge. Opptellingen ble til og med gjort 
i en av de få turneringer der turnerings
leder hadde inspisert og godkjent system
kortene!

4. Motivasjoner
En annen type forklaring er å oppgi 
makkers motivasjon med meldingen; 
«sperr», «aggresivt hopp» og «vil spille 
utgang» er eksempler . At en to grand
åpning sperrer, er et faktum, uansett hva 
den avgis på. Med velvilje kan en av en 
slik forklaring ane at dette neppe er en 
rund hånd med 22–24 Hp, hvis en da 
tolker forklaringen som en angivelse av 
motivasjonen med meldingen. Men det er 
ikke hvorfor meldingen kom en skal 
oppgi, det er betydningen. Sperr er også 

noe man foretar, ikke noe man har. Det er 
hva man sperrer på, som skal angis i 
forklaring.

5. Taushet
Jeg spør om hva tre spar viser på min 
makkers to hjerteråpning: «Det har vi 
ingen spesiell avtale om» Det en utbredt 
misforståelse at dette fritar en fra forkla
ring. NBFs regel er klar: «Man må være 
nøye med at forklaringer skal avdekke all .
informasjon meldingen gir. [også lært] 
gjennom erfaring fra makkerskapet» 
Noen spesiell avtale er altså ikke nødven
dig for å utløse forklaringsplikt. 

Antagelig er uttrykket «erfaring fra 
makkerskapet» en litt folkelig oversettelse 
av det engelske uttrykket «common 
understanding» De internasjonale regler 
sidestiller kunnskap fra det å tilhøre 
samme bridgemiljø, ha gått på samme 
kurs eller basere sin bridge på samme 
lærebok, med en eksplisitt avtale. Du er 
altså i prinsippet pliktig til å opplyse hva 
du forestiller deg at makker viser, selv om 
dere aldri har spilt et kort sammen før. 

En annen form for taushet er følgende: 
Et ferdig meldingsforløp blir forklart, 
makker spiller ut og bordet går opp med 
store avvik fra det beskrevne. Vi antyder 
at vi gjerne ville hatt forklaringen korri
gert før utspillet. «Nei, makker har 
sikkert rett i sin forklaring», bemerker 
blindemann. Hvis turneringsleder kan 
sine ting, skal dette bare godtas hvis det 
kan godtgjøres på stedet. Ellers forutsettes 
det at melderens oppfatning gjelder og 
korreksjon må skje.

Avdekkes misforståelse gjennom 
forklaring, er etter min mening det etisk 
uklanderlige at begge spillere forklarer hva 
de mente med meldingene. Slik sikrer en 
at motparten ikke blir skadelidende. Bare 
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forklaring av rene bløffmeldingers 
betydning bør stå ukorrigert. 

6. Multi
«Jeg tror makker spør om hold – eller 
kanskje han viser hold – eller for den saks 
skyld kan han vise lengde» Det kan 
kanskje skje de fleste at vi blir usikre på 
hva makker mener, spesielt i sjeldne eller 
kompliserte situasjoner. Da er det mer 
legitimt å deklarere ikkeavtale enn å lekse 
opp så mange varianter at makker kan 
unnlate korrigering under dekke av» – at 
en av variantene var nesten riktig.»

Reglene er kanskje ikke eksplisitte på 
hva som bør skje hvis to forklaringer avgis 
og en av dem er riktig. Hensynet til 
motstandere bør tilsi at den gale variant 
korrigeres.

7. Relé
Det finns et tilfelle der det kanskje ikke er 
så lett å svare hva makker har. Hvis 
makker bruker et rele eller spør i stedet 
for å vise, kan det være akseptabelt i første 

omgang å svare det. På den annen side er 
det vel få situasjoner der rele brukes på 
alle hender. Hvis ikke det er tilfelle – for 
eksempel hvis rele utelukker utgang eller 
viser tilpasning – bør også dette formid
les.

Den gode forklaring
Det bør ikke være vanskelig for drevne 
spillere å gi fornuftigere forklaringer: 
Fokuser på hva makker viser at han har. 
Til dette bruker du tall på fargelengder, 
poeng, spillestikk, tapere eller andre 
størrelser som inngår i systemdefinisjo
nen, avtalen eller deres felles forståelse. 
Merk at Hp er obligatorisk i forklaring, 
selv om det forutsetter «oversettelse» fra 
eventuelt annet vurderingssystem.

Korriger heller en gang for mye enn en 
gang for lite, hvis makkers forklaring var 
unøyaktig. 

Like viktig er det at forklaringen i form 
viser respekt for at motparten kanskje 
ikke deler ditt bridgemiljøs tankesett og 
sjargong.

n n n Kurs for viderekommende på BBO!
Ungdomsutvalget gjennomfører også denne høsten et kurs for viderekommende på 
Bridge Base Online. Kurset fortsetter på nybegynnerkurset som ble holdt i vår, og er 
et tilbud til både gamle og nye spillere. 

Kurset går over ti kvelder, hver onsdag fra klokka 19 til ca. 21 på bord: Bridgekurs 
i Storsalen. Vi gjennomgår først litt teori før deltagerne spiller fire forhåndslagte spill 
med poeng fra kveldens teorigjennomgang. Alle får spille et spill hver, og vi har minst 
en lærer per bord.

Kunne du tenke deg å holde eget kurs eller være assistent sammen med oss? Ta 
kontakt!! Vi trenger all den hjelpen vi kan få! Du må ikke være redd for å bli bundet 
til hver kveld, vi er flere som kan bytte og steppe inn. 

Første kurskveld i høst blir onsdag 26. september. Møt opp da vel!☺

Lurer du på noe? Send oss en epost: post@juniorbridge.no



N

S

V Ø

N

S

V Ø

48 Norsk Bridge nr. 3  2007

Lillestrøm BK  
– 70 års jubileumsturnering
Lillestrøm BK arrangerte sin 
jubileumsturnering over tre torsdager 
i mai/juni, og med god deltakelse 
fra klubbene i Romerike krets. Hele 
24 par stilte til start. Willy Brown 
var turneringsleder.
Her følger noen interessante spill fra 
turneringen, med Svein Arild Naas 
Olsen og Are Guttelvik fra arrangør-
klubben involvert.

SPILL 8
Vest / ingen
	 ♠ K 10 9 4 2
	 ♥ D 10 5
	 ♦ 10 8 6 2
	 ♣ 4
♠ E 6  ♠ D 5
♥ 8 	 ♥ Kn 9 7
♦ K Kn 7 5 3 ♦ E 9 4
♣ E D 10 5 2 ♣ Kn 9 6 3
	 ♠ Kn 8 7 3
	 ♥ K 6 4 3 2
	 ♦ D
	 ♣ K 8 7

Meldingsforløpet:

V N Ø S
1 ru p 1 hj p
2 kl p 2 sp* p
3 kl p 4 kl p
4 ru p 5 kl p
6 kl!

*) 2 sp er minst utgangskrav (fjerde farge)

Som eneste par meldte Naas Olsen – 
 Guttelvik lilleslemmen i kløver ØV. Da 
utspillet ble en liten spar fra Nord, kunne 
spar dame i bordet vinne stikket. Nå fikk 
kløver knekt fra bordet gjøre jobben, Syd 
dekket med kongen og ut med trumfen. 
En ruter til esset avslørte sitsen, og etter 
tre runder ruter kunne en ruter stjeles 
med bordets siste trumf. 13 stikk.

SPILL 26
Øst / alle
	 ♠	K 10 2
	 ♥ E D 10 5
	 ♦ 8 5 4
	 ♣ E 9 5
♠ 9 6 5  ♠ D Kn 8 4
♥ K 9 6 4 3  ♥ 7 2
♦ D 3  ♦ 10 9 6
♣ D 6 3  ♣ 10 8 4 2
	 ♠E 7 3
	 ♥ Kn 8
	 ♦ E K Kn 7 2
	 ♣ K Kn 7

Meldingsforløpet:

V N Ø S
p 1 NT
p 2 kl p 2 ru
p 3 NT p p
p

Her fikk Svein Arild Naas Olsen vist fram 
sine kunster som spillefører. Spar 9 kom i 
utspillet og fikk løpe til esset på hånden. 
Nå fulgte E og K i ruter, og da damen 
falt, fulgte nok tre runder i fargen. Naas 
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Olsen saket en spar og en kløver i bordet. 
Hjerter knekt trakk med seg K fra Vest, 
og nå tok spillefører også for hjerter 
dame. På den etterfølgende spar K ble 
Vest skvist i hjerter og kløver, og kastet en 
kløver. Nå fulgte hjerter 10, hvor det var 
Øst som ikke lenger både kunne holde 
spar og kløver. Dermed tok kløver E – K 
– Kn de tre siste stikkene og 13 i alt. 

SPILL 61
Nord / alle
	 ♠	K 5 2
	 ♥ Kn 10 4
	 ♦ Kn 10 8 7 5 3
	 ♣ K
♠ E D Kn  ♠ 7 4 3
♥ K D 9 8 7  ♥ 5
♦ D  ♦ E K 9 6 2
♣ E 10 9 4  ♣ D 6 5 3
	 ♠	10 9 8 6
	 ♥ E 6 3 2
	 ♦ 4
	 ♣ Kn 8 7 2

ØV meldte seg uforstyrret opp i 3 NT 
på Øst sin hånd. Naas Olsen spilte ut spar 
10, knekten ble lagt i bordet, og Guttel
vik lot være å stikke med kongen. Nå tok 
spillefører korrekt for kløver E, som felte 
Nords konge, deretter ruter D. En ny 
kløver fulgte til damen, Nord saket en 
ruter. På E – K i ruter ble nok en skjev 
sits avslørt. Øst spiller nå sin single hjerter 
mot bordet, og blindemanns K vinner 
stikket. Kløver 10 blir trukket fra bordet, 
Nord saker hjerter knekt (som viser 10
eren), og inne på kløver knekt frir Naas 
Olsen seg med en spar. Nå blir (selvsagt) 
spillefører for grådig, for sparkappen i 
første stikk hadde jo gått bra. Damen ble 
lagt fra bordet, og Guttelvik kunne stikke 
med kongen, og forsyne seg med to 

ruterstikk. Dermed ble bordet skvist 
i hjerter og spar, og i dette tilfellet ble 
hjerter dame singlet. Dermed kunne 
Nord spille hjerter 10 til Syds E6 
i fargen, som ga to sonebeter.

Spillefører har gjort alt riktig fram til Syd 
spiller spar etter å ha kommet inn på 
kløver knekt. Nå har han 9 stikk klare, 
med kløver 9 og spar ess som de to siste 
stikkene.

De beste i turneringen: 
1.  Lars Kr. Moen – Jan Engelsvold, 

Jessheim  159
 2.  Terje Jørgensen – Per Bjerkan,  

Torsdagskl./Norrøna.  146
 3.  Dagfinn Langen – Åge Olsen, 

 Lørenskog 126
 4.  Are Guttelvik – Svein Arild Naas 

Olsen, Lillestrøm 105
 5.  Arild Bondal – Helge Berg,  

 Lillestrøm  97
 6.  Britt Fredriksen – Arvid Fredriksen, 

Rotnes  92

nnn Flytting av 1. divisjon
European Bridge League har termin
festet European Champions Cup til  
8.–11. november. Dette medfører 
stevnekollisjon med første helg av 
1. divisjon. 2/3 av vinnerlaget i NM 
for klubblag i vår, Bergen Akademiske 
BK 1, som er kvalifisert til å delta i 
Champions Cup spiller i 1. divisjon.

For å unngå denne kollisjonen er  
første helg av 1. divisjon flyttet til  
16.–18. november, dvs. samme helg 
som 3.–4. divisjon.
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Besøk av danskene

Vi hadde i mai hyggelig besøk av 
våre danske kolleger i DBF. Det 
danske forbundet har jo innrettet 
seg så viselig at de har installert 
seg med egen kro i Asminderød 
utenfor København – men de 
satte også stor pris på å komme til 
bridgens storstue i Norge – Ullevål 
stadion.

Det danske og norske forbundet 
har et nært og godt samarbeid. 
 Besøket i Oslo var som vanlig 
preget av livlige diskusjoner og 
gode historier. Hvem som tok det 
siste stikk før danskene tok sjøveien 
tilbake til København skal stå usagt. 

Danskenes generalsekretær Henning Jenssen sitter helt til venstre, ved siden av vår egen generalsekretær Rune 
Handal. Så midt i bildet som det bare går an (tre til venstre, tre bak og tre til høyre) finner vi Harald Skjæran, 
og ytterst til høyre Tommy Elde. Ingen sure miner i så godt lag nei.
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Bridge  
i sol  
og varme

På Gran Canaria, nærmere bestemt i Arguineguin, er det mulig å delta i bridgeturne
ringer flere ganger i uka. For her er det to «norske» klubber du kan besøke, og du blir 
godt mottatt begge steder.

Tirsdag kan du spille i Den norske klubben, søndag i Tindaya bar i Ancora
senteret.

Søndagsklubben er ny og har under ledelse av den eminente bridgespiller Ottar 
Jåstad fra Sandnessjøen blitt et populært sted for de mange norske bridgespillere som 
ferierer i Puerto Rico, i Arguineguinområdet.

Spillere fra høyeste divisjon  i Norge har hatt sine gjesteopptredener i klubbene 
som drives av «pensjonerete» norske bridgespillere som har valgt å ha sin recidencia på 
Gran Ganaria f.o.m. oktober  
t.o.m. april. Oppslutningen varierer fra 8 til 12 bord. Det er premiering alle kvelder.

Kanskje viser du ditt blide ansikt til høsten – vinteren eller våren? Du er hjertelig 
 velkommen når det måtte passe deg.

Nettsted: http://www.canaribridge.com/

Hans B. Bjerkås er en av flere norske 
ildsjeler som sørger for at nordmenn kan 
spille bridge på norsk når de ferierer på 
Kanariøyene. Her er Bjerkås under festiva-
len på Lillehammer tidligere i år.
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Sluttspillet for damer,  
mars 2007

D a m e r

Vi gratulerer Oslo med seieren i sluttspillet 
i SM damer. Redaktøren beklager at dette 
ikke kom på trykk i forrige utgivelse. 
Representanter for vinnerlaget har mottatt 
min uforbeholdne beklagelse og forklaring. 

SM startet i oktober 2006 med kvalifi
sering i fem puljer rundt omkring i landet. 
Fra Trondheim og Oslo gikk de to beste 
lagene videre, fra de resterende puljene 
gikk vinnerne videre til sluttspillet. 

I mars 2007 gikk sluttspillet av stabelen 
på Bridgesenter Vest i Oslo under kyndig 
og hyggelig ledelse av Finn Brandsnes. 

Oslo vant foran Troms/ØstFinnmark, 
med MidstTrøndelag 2 på bronseplass. 
På det seirende Oslolaget spilte Stine 
Holmøy, Inger Hjellemarken, Maja Rom 
Anjer, Pernille Lindaas og Lise Blågestad.

Vi har fått inn et par spill hvor vinner
laget var involvert.

Litt rusk i starten:
2 ganger 5♠ med 10 stikk og vinnerlaget 
– Oslo – tapte den første kampen 15–15 
(47–45). Her er det ene spillet:

	 ♠ A6 
	 ♥ KQ 
	 ♦ AKQJ9763
	 ♣ 2
♠ 72  ♠ 43
♥ A84  ♥ JT97632
♦ T542  ♦ 
♣ AT85  ♣ KJ97
	 ♠ KQJT985
	 ♥ 5
	 ♦ 8
	 ♣ Q643

Ved begge bord ble det åpnet 3♠, spurt 
etter ess og svart 5♦ (ett ess). Eirin 
Karlsen – bronsevinner – valgte helt 
korrekt å passe 5♦. Etter dette hentet 
vinnerlaget inn 1719182318 (w.o.!!!) 
og 19 poeng.

Legg press på motparten er godt tips: 

	 ♠ AKT976 
	 ♥ 9 
	 ♦ AT96 
	 ♣ 84 
♠ Q  ♠ J8542
♥ Q73  ♥ J86
♦ KQJ  ♦ 72
♣ KQJT95  ♣ A72
	 ♠ 3
	 ♥ AKT542
	 ♦ 8543
	 ♣ 63

Her ble ruterfargen introdusert på tre
trinnet, ØV følte presset og meldte 4♣ 
som ble doblet – 8 stikk. Ved det andre 
bordet ble det spilt 3♣	– 9 stikk. 9 imp 
inn til vinnerlaget.

Rundenr 2

Spillnr 35(15)

Giver: Syd

Sone: NordSyd

Rundenr. 1, 

Spillnr. 18(18))

Giver: Øst, 

Sone: NordSyd
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D a m e r

Resultatliste:
1  Oslo, Stine Holmøy, Inger Hjellemarken, Maja Rom Anjer,  

Pernille Lindaas, Lise Blågestad 129,0
2  Troms/ØstFinnmark, Britt Nilsen, AnneBritt Andreassen, Berit Rubach,  

Elin Nilsen  122,0
3  MidtTrøndelag 2 Gerd Aa, Rigmor Høyem, Gerd Rokne, Eirin Karlsen 117,0
4  MidtTrøndelag 5 Jonill Storøy, Haldis Guttormsen, Siv Thoresen,  

Gunn Tove Vist, Hilde Meland, Tove Stoen 107,0
5  Oslo/Hordaland Gunn Kari Helness, AnneLill Hellemann,  

Marianne Harding, AnnMari M. Juvik, AnneTrine Espås, Ida Wennevold 104,0
6  Troms og Ofoten 2 Gerd Larsen, Anne Lichtwarck, Berit Skotnes, Vivi Uhre 89,0
7  Møre & Romsdal 3 AnneLise Lillebostad, Ingeborg Grimsmo,  

Sonja Myrstad, Elbjørg Halvorsen, Cecilie Sandvik 87,0

En liten bridge-bønn til slutt:
Til NBF: Kan dere sørge for at det ikke blir WO neste gang? 
Til alle ikke-spillende damer: Bli med da vel – dere er dypt savnet!

nnn Kårer beste spill i Norge 
Takket være det kjente revisjonsfirmaet Ernst & Young kan Norsk Bridge Presse 
innby til attraktiv konkurranse med store pengepremier om de beste spill i Norge. 
I klartekst betyr det av norske spillere. Vinnerspillet kan selvsagt være hentet fra et 
internasjonalt mesterskap med en norsk spiller i aksjon.

Olve Gravråk er ikke bare en habil bridgespiller. Han er også leder for revisjon  
og rådgivning i Ernst & Young i Norge. Det er mye hans fortjeneste at konkurransen 
om Ernst & Youngprisen kommer i gang.

Konkurransestart er 1. juli i år, altså søndag. 1. juli neste år er siste frist for å være 
med i kampen om prisen for 2007/2008. Man har valgt denne konkurranseperioden 
for å få en skikkelig ramme for prisutdelingen, nemlig Bridgefestivalen. Den første 
Ernst & Youngprisen deles ut på neste års festival.

Hovedpremien blir på 5000 kroner. Videre blir det 2000 kroner til nest beste 
spill. Dessuten settes det opp en Juniorpris på 3000 kroner.

Leder Alf Helge Jensen i Norsk Bridge Presse opplyser at det blir vanlige regler for 
konkurransen. I klartekst betyr dette at alle spill må offentliggjøres for å komme 
i betraktning. Enten i avis, magasin, bulletin eller lignende. Alle påmeldte spill vil 
i tur og orden bli lagt ut på hjemmesiden til Norsk Bridge Presse. I løpet av kort tid 
legges alt av statutter og regler også ut der.
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Forbundspoengturneringer
Oversikt per 16. august 2007

Arrangør og turneringsnavn pulje ant. ant.  skala
    par spill

september
1. Fredrikstad BK, Fredrikstadturneringen  52 64 Standard
1.2. Sørreisa BK, Gildetun Open  44 86 64321
2. BK Vest Oslo, Sommerfinalen  40 64 321
9. BK Syver’n, 50års jubileumsturnering  40 60 Standard
14.16. Pass BK, Feforturneringen  54 94 64321
15. Bodø BK Lyn, Straumkongen  20 57 Standard
29.  Sarpsborg BK, SAcupen  48 64 321
29.30. Sauda BK, Sauda Cup lag Lag 32 98 64321
29. Juniorklubben, Namsos Cup  42 54 Standard
oktober
5.6. Nærbø BK, Nærbøgiganten  62 94 864321
6. Otta BK, Rondanecupen  52 64 321
7. Otta BK, Rondanecupen Lag 20 64 321
7. BK Sølvknekt, Kongsberg lagturnering Lag 20 56 Standard
13. Elverum BK, Glommacup  52 64 321
13. Hauge BK, Haugeturneringen  20 48 Standard
13.14. Vadsø BK, Vadsøturneringa  100 100 864321
19.20. Heimdal BK, Proffencup  36 90 321
20. Koppang BK, Koppang Cupen  36 64 321
20.21. Rauland BK, Raulandsturneringa  40 78 4321
21. Lillestrøm BK, Fagerborgkruset  36 64 321
27. Bridgekameratene, Bridgekameratenes parturnering  60 64 321
27. Captains BK, Captains Høstcup  36 64 321
27. Oppdal BK, Oppdalsturneringen Lag 16 56 Standard
28. Bridgekameratene, Bridgekameratenes lagturnering  30 64 321
november
3. Glåmos BK, Glåmoscupen  32 62 Standard
3. Ogndal BK, Ogndalscupen Lag 10 63 Standard
24. Øvre Rendal BK, 50årsjubileum  32 62 Standard
25. BK Sølvknekt, Sølvknektcupen  40 60 Standard
desember
8. Psycho BK, Psycho Monrad Par  48 60 Standard
27. Sel BK, Julecup  32 62 Standard
mars
15.16. BK Vest Oslo, Olrudpåsken Hovedturnering A 52 102 Standard
15.16. BK Vest Oslo, Olrudpåsken Hovedturnering Mes 52 102 864321
17.18. BK Vest Oslo, Olrudpåsken Lag 30 96 864321
18.19. BK Vest Oslo, Olrudmixen  40 84 Standard
juni
21.22. BK Sølvknekt, Sølvcupen  104 104 864321

F o r b u n d s p o e n g t u r n e r i n g e r
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A n n o n s e

Norsk Bridge søker ny redaktør
Medlemsbladets utmerkede redaktør gjennom en årrekke, Geir Gisnås, 
slutter i løpet av inneværende år, og  redaktørjobben blir ledig fra årsskiftet.

Medlemsbladet Norsk Bridge er inne i sin 13. årgang, kommer i år ut med 
fire utgaver med et opplag på 11 000.

Redaktøren av medlemsbladet har en viktig og sentral rolle i bridge
organisasjonen, og vi ønsker en redaktør med pågangsmot og entusiasme for 
å videreutvikle bladet. Tidligere bridgepresseerfaring og erfaring fra liknende 
arbeid vil selvsagt være en fordel.

Det vil bli utarbeidet retningslinjer for medlemsbladet og redaktørfunksjonen.

En nærmere kunngjøring av redaktørfunksjonen vil bli lagt ut på NBFs 
internettside i månedskiftet august/september, og vi håper at mange vil være 
interessert i denne spennende jobben.

Dersom det ønskes nærmere informasjon kan det tas kontakt med general
sekretær Rune Handal eller Asbjørn Anthonsen, leder av utvalget for Norsk 
Bridge.

nnn	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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Ungdoms EM 2007
11.–21. juli Jesolo, Italia
Av Sven-Olai Høyland

I ungdoms EM blir det konkurrert i 3 
klassar – juniorklasse, jenteklasse og sku
leklasse. I juniorklassen kan spelarar født 
i 1982 eller seinare delta. Jenteklassen 
har same aldersreglar som juniorklassen. 
I skuleklassen må spelarane vere født i 
1987 eller seinare. Norge stilte lag i alle 
klassar. Dei andre landa som stilte lag i 
alle klassar var: Danmark, England, Italia, 
Latvia Nederland, Polen, Sverige, Tyrkia 
og Tyskland. 

Det deltok 22 lag i juniorklassen, 12 
lag i jenteklassen og 16 lag i skuleklassen. 
Juniorane spela heile perioden. Jentene 
starta samtidig med juniorane. Same dag 
som jentene avslutta, starta skuleklassen 
som slutta samtidig med juniorane. Det 
er altså mulig for jenter under 20 år 
å delta i både jenteklasse og skuleklasse. 

I alle klassar er turneringsforma 
serieturnering (alle mot alle) der vi spelar 
20spels kampar utan skifte ved halvtid. 
Vi brukar vanleg IMPtabell, med 

omrekning til vinnarpoeng (VP) slik at 
det meste ein kan få i ein kamp er 25 VP.

Juniorklassen
Det norske laget bestod av para Erik Berg 
(23 år frå Meldal) – Espen Lindqvist (23 
år frå Arendal), Petter Eide (24 år fra 
Hamar) – Allan Livgård (24 år fra Askim) 
og Ivar Berg (25 år frå Meldal) – Tor Ove 
Reistad (25 år frå Askim). NPC var Sven
Olai Høyland (Bergen) og coach var Olav 
Ellestad (Oslo).

Tre av spelarane (Espen, Petter og Allan) 
deltok i sitt tredje EM for junior, Erik i sitt 
andre. Ivar og Tor Ove var debutantar i EM
samanheng. Med 4. plass i dei to forrige 
meisterskapa, var medalje eit naturleg mål. 

Frå lørdag til mandag før avreise var 
laget samla i Askim for systemgjennom
gang og andre forberedelsar. Tusen takk 
til Jette Livgård som innkvarterte største
delen av laget.

Vi fekk ein fantastisk start på turne

Bak: Ivar, Espen, Allan, Petter, SO. Framme: Olav, Tor Ove og Erik.
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ringa. Alle dei 6 første kampane vart vunne 
stort, så etter 6 rundar hadde vi 142 poeng 
(av 150) og leda med 25,5 til Nederland. 
I denne perioden slo vi også Polen som 
vanlegvis kjempar om medaljane 22–8.

Deretter fekk vi 11 kampar med 
varierande resultat (frå seier 25–1 mot 
Belgia til tap 24–6 mot Russland). Etter 
desse kampane var vi nede på 5. plass som 
var vår dårlegaste plassering gjennom 
heile meisterskapet. Dette var nok 
perioden der det vart gjort flest feil, men i 
tillegg hadde vi ein del stang ut.

Vi fekk samla oss mot slutten og avslutta 
med 4 solide kampar (21 mot Sverige, 25 
mot Slovakia, 16 mot Frankrike og 16 mot 
Nederland). Dermed enda vi som nummer 
fire med 8 poeng fram til bronse. 

Sluttresultat for laga som enda over 
middels, Noreg sine poeng mot laget 
i parentes:
  1. Nederland 415.5 (16)
  2. Italia 410 (13)
  3. Polen 384 (22)
  4. Norge 376
  5. Tyskland 369 (9)
  6. Danmark 365 (11)
  7. Frankrike 349 (16)
  8. Russland 335.5 (6)
  9. Latvia 321 (11)
10. England 320 (20)
11. Tjekkia 319.5 (25)

Litt overraskande vart det gull til Nederland 
som ofte har vorte nemnt blant favorittane 
dei siste meisterskapa utan å innfri. Sølv og 
bronse til Italia og Polen er som normalt. 
Vår eigen plassering er litt skuffande, spesi
elt med tanke på den fine starten.

Viss vi berre ser på laga over middels 
kjem vi ut med 1 under middels. Det er 
sjølvsagt litt for dårleg når vi hadde 

ambisjonar om medalje. Mot laga under 
middels hadde vi 7 kampar med minst 21 
VP, 2 knipne sigrar og 2 knipne tap. Mot 
laga under middels er det i praksis vanske
leg å gjere det mykje betre.

Sjølv med 4. plass, synest eg det er 
grunn til å vere optimistisk med tanke på 
neste års VM. Vi spelte solide kampar 
mot alle dei 4 andre laga som heilt sikkert 
kjem til VM (også mot Tyskland sidan  
dei var svært heldige på to spel som like 
gjerne kunne vippa i vårt favør). Eg har 
difor god tru på at vi kan kjempe om 
semifinaleplass i neste års VM.

Jenteklassen
Det norske laget bestod av para Liv Marit 
Grude (22 år frå Sømna/Trondheim)  –  
Reidun Margrethe Hansen (22 år frå 
Tjongsfjord/Bergen) og Katrine Gran  
(25 år frå Lakselv/Trondheim) – Virginia 
Chediak (25 år frå Uruguay/Kragerø). 
NPC var John Våge (Trondheim).

Berre Virginia har spelt internasjonale 
meisterskap før (for Urugay). Dei andre 
var debutantar  internasjonalt. I utgangs
punktet kunne ikkje NBF prioritere å stil
le jentelag innanfor dei økonomiske ram
mene og føringane gitt av bridgetinget. 
Dette skremte ikkje jentene, som samla 
inn størstedelen av dei nødvendige mid
lane sjølve. Dermed dekka NBF utgiftene 
for kaptein og reisekostnadane til Virginia 
(som også var coach for skulelaget), slik at 
deltakarane slapp eigenandel. Jentene har 
bedt meg takke alle klubbar, kretsar og 
privatpersonar som bidratt. Målsettinga 
for laget var å kome over middels.

Sluttresultat for laga i beste halvdel 
i jenteklassen:
1. Polen     225,5 (3)
2. Nederland  210 (9)
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3. Sverige   204 (10)
4. Israel  197,5 (12)
5. Tyskland  174 (8)
6. Norge  163

Jentene enda i beste halvdel, berre 2 
poeng under middels. Solid innsats! Liv 
Marit og Reidun kan også delta i neste 
meisterskap slik at vi kan håpe på endå 
betre resultat om to år. Som vi ser, tapte 
vi alle kampane mot dei som kom framfor 
oss. Mot resten av laga klarte vi oss svært 
godt. Vi vann 5 kampar (3 av dei 24 eller 
25) og 1 tap (19–11 mot England).

Skuleklassen
Det norske laget bestod av Lars Arthur 
Johansen (20 år frå Rognan/Trondheim) 
– Håkon Bogen (20 år frå Mo i Rana/
Trondheim), Erlend Skjetne (19 år frå 
Melhus/Trondheim) – Harald Eide (16 år 
frå Hamar) og Tor Eivind Grude (16 år 
frå Sømna) – Kristoffer Hegge (17 år frå 
Snåsa). NPC var John Våge (Trondheim) 
og coach var Virginia Chediak (Uruguay/
Kragerø).

Med bronse i forrige meisterskap og 4 

spelar frå førre EM med på laget, var 
målsettinga  medalje.

Sluttresultat for lag i beste halvdel 
i skuleklassen:
1. Polen  316     (6)
2. Bulgaria  259,5  (19)
3. Frankrike 249     (18)
4. England 248     (7)
5. Norge 244
6. Nederland  242     (14)
7. Sverige  241     (11)
8. Israel  238     (14)

Femteplass er under målsettinga, men når 
vi ser kor jamnt det er etter Polen og at vi 
faktisk var på bronseplass 2 spel før slutt, 
er det nesten godkjent. Mot resten av laga 
vart det berre eit tap (17–13 mot 
 Danmark). Elles hadde vi minst 23 VP 
i fire av kampane og tre knipne sigrar.

Når det gjeld VM for skulelag, er ikkje 
Norge automatisk kvalifisert, men i 
forrige VM fekk 5 lag frå Europa delta. 
I så fall har laget potensiale til å kjempe 
om ein semifinaleplass.  

Tre av spelarane held alderen til neste 

U n g d o m s  E M

Bak: John. Framme: Liv Marit, Katrine, Reidun, Virginia.
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Bak: Harald, Lars Arthur, Tor Eivind, John. Framme: Håkon, Erlend, Kristoffer. (Virginia ikkje med på bildet)

skuleEM i 2009 (Harald, Tor Eivind og 
Kristoffer). Dermed skulle sjansane vere 
gode til å kjempe i toppen neste gong også.

Nøyaktig speleføring
Petter Eide spelte nøyaktig i spelet nedanfor.
 
	 ♠	E 5 3
	 ♥	8
	 ♦	E K 9 3
	 ♣	E D 9 5 4
♠	K D 10 7 6 ♠	9 2
♥	10   ♥ E kn 9 5
♦ 10 6 2  ♦ D 7 5 4
♣ K kn 7 6  ♣ 8 3 2 
	 ♠	kn 8 4
	 ♥	K D 7 6 4 3 2
	 ♦	kn 8
	 ♣	10

Nord Øst Syd Vest
Allan  Petter
1kl pass 1ru 1sp
2ru pass 2hj pass
2sp pass 3hj pass
4hj

Meldingane er naturlege bortsett frå 1 ru 
frå Petter som viser minst 4 hjarter. Vest 
spelte ut hjarter 10 som Petter vann med 
kongen etter at øst hadde lagt 5’en. Som vi 
ser risikerer speleførar å tape 2 eller 3 stikk 
i hjarter og 2 i spar. Ein spartapar kan 
leggast på kløver med ei vellukka kløverfi
nesse. Det er imidlertid viktig å ikkje spele 
hjarter med ein gong. Då må ein rekne 
med sparskift som må vinnast i bordet og 
ein er dermed inne på feil hand.

Difor spelte Petter kløver 10 som vart 
dekka med kongen og esset (han ville lagt 
dama om vest la liten). No heldt han fram 
med liten kløver som han trumfa med 
dama på hand! Det ville vore nødvendig 
om vest hadde for eksempel kløver konge 
singel og 109 i hjarter. 

Deretter var det tid for å spele trumf 
som øst vann. Sparskiftet vart vunne i 
bordet. No tok Petter for kløver dame og 
kasta ein spar frå handa. Deretter ein ny 
kløver til steling. Øst kan ikkje gjere noko 
betre enn å legge ein ruter. Ruter til 
kongen og ny kløver gir avkast for den 
siste sparen. Dermed tapte Petter berre 
3 trumfstikk.

U n g d o m s  E M
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Stell godt med makker
Av Bjarne Nyberg

Du vet ikke hvor lenge du har et eksem
plar av denne sjeldne rase. Det som er 
sikkert er at uten makker blir det lite 
bridge så vi må huske på denne merkelige 
skapning i Vårherres skaperverk er helt 
nødvendig for å kunne dyrke vår hobby. 

Mange har prøvd å beskrive denne raritet, 
vi har vel alle hørt eller sett utsagn av 
typen «Makker gjør så godt han kan, selv 
om det ikke alltid ser slik ut» eller 
«makker er med. for å gjøre feila» Ikke 
særlig oppløftende å høre, men hvorfor 
har det blitt slik. Når man så i tillegg vet 
at de fleste av oss har valgt oss makker 
selv, virker det hele mildest talt snodig. Er 
han så elendig som det ofte påstås, er det 
forunderlig at vi en gang i verden tok han 
under våre vinger. Jeg går ut i fra at vi er 
enige om at paret aldri vil fungere bedre 
enn det de to til sammen kan klare 
å prestere. Med det som utgangspunkt er 
det faktisk noen som har skjønt, at å stelle 
pent med makker er noe av det lureste 
man kan gjøre. 

Men hvordan gjør man det. Det går 
rykter om at en del mixpar har funnet 
den ideelle løsningen på problemet, men 
det konstateres videre med at den ikke er 
anvendbar for de fleste par ennå. Det er 
nå som bare f… at når man endelig finner 
noe bra, så skal det selvfølgelig forbehol
des de få. Vel, i påvente av at vitenskapen 
skal gjøre nye framsteg, får vi starte der vi 
er, kanskje med et spørsmål: 

Tror du makker blir en bedre spiller av 
å få en masse kjeft? Ikke det, nei. Du er 

sikker på at du snakker sant nå, også når 
det koker og røyner på som verst. Har du 
lagt merke til hvordan det går for seg når 
to ukjente spillere setter seg ned for 
å spille sommerbridge. Stille og rolig, ja 
nesten høflig finner man fram til et 
system som begge kan så noenlunde og 
plutselig hører vi dem si: Vi må gjøre 
dette enkelt, hjelpe makker, så han forstår 
dette systemet som de ikke har spilt 
sammen før. 

Skal vi våge oss på hvordan det lyder 
i dag, ett år senere. Jeg tipper at det 
begynner noe slik – dette må da for h … 
selv en graute dum makker forstå. Ja la 
oss endelig håpe det. Enkelte ganger kan 
vi tenk oss at dette var en arbeidsplass. 
Der er det skapt et uttrykk, det snakkes 
om inkluderende arbeidsliv. Hvordan ville 
det ha gått med en del bridgeklubber, 
ville vi skåre høyt?

En gang i verden da Glenn Grøtheim var 
ung og jeg var yngre spilte vi ei turnering 
sammen. Ved et bord havnet vi i 3 NT, 
Jeg mener å huske at den sto, men jeg 
fant i min visdom ut at sjansen for å få 10 
stikk var stor. Du skjønner resten, jeg 
gikk bet. Vi lå godt an, så det var dyre 
stikk. Reaksjonen fra Glen glemmer jeg 
aldri. Det kom rolig: 

– Hvis vi hadde skiftet plass, og jeg hadde 
spilt kontrakten, hadde det blitt samme 
resultat! 

Det er mulig det, tror det så gjerne, men 
jeg er overbevist om at reaksjonen fra de 
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fleste spillere ville ha vært en annen. 
Kanskje det er derfor Glenn har vært på 
landslaget i en årrekke, og ikke du og jeg. 
Det er for sent å lære meg noe særlig nytt, 
men du er enda såpass ung at du skal få 
den opplevelsen helt gratis. Ta vare på den 
og ta den fram når du kjenner at du 
holder på å bli varm i øra og det koker 
i hodet pga den skapningen på andre 
siden av bordet. 

Hva er det som plager min kjære hobby, 
hvor er det blitt av den aktiviteten som 
hadde et ordentlig stordrag på folk, den 
gang man spilte kvalikturneringer for 
å få delta i KM. Noe har skjedd som gjør 
at mange spør seg selv og andre, hva er 
galt. I dag kan du for eks måtte være 
takknemlig hvis du får 6–7 bord til et 
KM. Av disse er det 2–3 par som er reelt 
interesserte i turneringen, resten er med 
av gammel vane 

NBF fylte nettopp 75 år. I den forbin
delse ble det forsøkt avviklet en jubile
umsturnering på et visst antall steder 
rundt om i landet. Resultatet ble at på en 
del steder måtte man avlyse turneringen 
på grunn av for liten påmelding. Dette er 
jo egentlig ganske utrolig. Mange har 
prøvd å finne en troverdig forklaring, 
uten å lykkes i særlig grad. 

Jeg skal ikke forsøke å innbille noen at jeg 
har den ene og absolutte sannhet, men jeg 
har i alle fall fått lov å leve lenge og 
dermed fått oppleve en del ting. 

Hvis man skal liste opp årsaker til at det 
er blitt slik kommer man ikke utenom 
pengepremier, særlig store premier til 
vinnerne, ellers ville de ikke stille opp. 
Store premier økte jakten på poeng. 

Haien, eller poenghaien, ble et begrep vi 
alle kjenner. Poeng måtte og skulle man 
ha uansett hvilke midler man måtte bruke 
for å få tak i dem. Neppe særlig miljø og 
trivselsfremmende. 

Det ble dyrt å reise rundt i landet på jakt 
etter poeng, man skulle bo på hotell, dyr 
mat og cognac, dyrt og fristende, lange 
reiser. Men det aller verste var, at det stort 
sett var det de samme parene som vant, 
og vi andre fikk lov til å være med og 
betale. Dette er et fenomen man kjenner 
også fra andre aktiviteter. Det er nå 
engang slik at noen er bedre enn andre 
når det gjelder å konkurrere, man kan jo 
ikke be noen holde seg hjemme fordi det 
er min tur til å vinne heller. 

Lange reiser med lange fravær fra familien 
var nok ikke bare populært i alle hjem. 
Det er nok mange som har spilt bridge 
med dårlig samvittighet. Press fra flere 
sider familie, venner og kjente om 
å kunne bruke en større del av den tida 
man hadde fri, sammen. Mot dette sto 
den ensomme, sterke og lidende bridge
spiller og sa «er det ikke bedre å ha meg 
i godt humør den tida jeg tross alt er 
hjemme» 

Dette resonnementet virker kjent, jeg tror 
jeg også har brukt det. De siste 15–20 åra 
har det skjedd en veldig omkalfatring av 
samfunnet rundt oss. Mediesamfunnet 
har akselerert i et tempo som er vanskelig 
å forestille seg. Tilbudene har riktig hopet 
seg opp, kravet om action er blitt stadig 
sterkere, korte, raske sekvenser hvor 
løsningene er klare på no time. Mot dette 
har nok vår hobby ikke kunnet stille opp, 
den stille ensomme tenkeren har nok blitt 
taperen. 
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Hva gjør man så med dette. Nesten uten 
unntak peker alle på rekruttering, og det 
er ikke nytt. Målet for alle som driver 
rekruttering er ungdom, skoleelever i  
uskole og v.g. De fleste mener at det 
beste og kanskje det eneste, som vil virke 
skikkelig, er å komme inn på skolenes 
valgfagstilbud. Sunndalsøra er et godt 
eksempel på hvor bra det kan bli. Heldig
vis spiller mange lærere bridge. Det burde 
gjøre det lettere å få innpass, men enkelt 
er det ikke. 

Vi bør ta utgangspunkt i hva sjakk har 
oppnådd. Hvorfor er sjakk blitt aner
kjent, mens bridge settes i bås med poker, 
hvor man nyter whisky og røyker sigar. 
Dette er selvsagt heller ikke sant. Ogndal 
BK har drevet opplæring, kurs for 
nybegynnere og tilbud om oppfølging for 

dem som har spilt ett år eller to. Dette 
har fungert rimelig bra. Vår utfordring til 
forbundet og oss selv er på hvilken måte 
skal vi kunne utnytte NMarrangementet 
i det rekrutteringsarbeidet vi forventer vil 
komme til å bli gjennomført i tida 
fremover. 

Klubben bør ta opp med forbundet 
snarest og få plugget dato for et par tre 
møter under NM. 

To ting: 
Et stort pluss til forbundet det de har 
gjort med å få Norsk tankesportforbund 
på beina. Vi syns selv at vi har en  
okgjeng med bridgelærere, derfor blir det 
ikke bedre at BIN og flere forteller oss at 
vi er så altfor gamle. Snakk for dere sjøl. 

PROFFEN-CUPEN – 2007
HEIMDAL BK ønsker velkommen til  

PROFFEN-CUP
19. og 20. oktober på Stabbursmoen skole

Parturnering. Åpen klasse, A og B pulje. FP i Apulja.  
Startkont.: kr. 350, + evt. daglisens i A, kr. 300, i B.  

Juniorer halv pris.  
Pengepremier.  

Salg av kaffe og noe å bite i. 

Påmelding via NBF Data, eller til Inger Hjellemarken,  
epost: ingerhj@start.no, mobil: 90 68 20 76.  

Hele invitasjonen finner du på Heimdal BKs hjemmesider:  
www.bridge.no/1833/.

Vel møtt!
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Superstormester
Erik Sælensminde, Kverneland BK /  

OBK/Kløverknekt 2563
JonEgil Furunes, Akademisk BK /  

Astra/ABC / Heimdal BK 2517

Stormester
Erik Jørgensen, Mandals BK 1084
Carl Johan Knutsen, Lyngdal BK 795
Espen Lindqvist, Heimdal BK /  

Juniorklubben / Studentenes BK 786
Reidar Johnsen, Aurland BK 773
Geir Egil Bergheim, BK Sølvknekt /  

Holmestrand BK / Skien BK 760
Ronny Jørstad, Skien BK 730
Bjørnar Halderaker, Akademisk BK / Ski BK 717
Jorunn Feness, Sandefjord BK 713

Grandmester
Åse Langeland, Stavanger BK 526
Rune Hauge, Kverneland BK 523
Eli Solheim, BK Gann 514
Roy Inge Urheim, Rubbestadneset BK 514
Ståle Digre, Bodø BK Lyn 507
John Våge, Heimdal BK / Studentenes BK 507
Bjørn Børre Leinan, Stavanger BK 506
Gunnar Klette, Leirfjord BK / Sandnessjøen BK 502
Rolf Henriksen, Forcingklubben 500

Sparmester m/stjerne
Allan Livgård, Askim BK / Heimdal BK /  

Studentenes BK 351
Ellen Vigmostad, Bridgekameratene 325
Rolf Hundal, Kirkesdalen BK / Målselv BK 311
Roger Asbjørnsen, Solberg BK 306
Tina Ovenstad, Asker BK 306
PerGunnar Bukkholm, Stord BK / Sveio BK 303
Bjørn Arne Hansen, Asker BK / Konnerud BK 301
Kurt Langhelle, Captains BK 301
Unni Welander, KGB KlyveGulset BK /  

Skien BK 301

Sparmester
Erik Berg, Heimdal BK / Studentenes BK 206
Gunn Tove Vist, Studentenes BK 198
Jonny Hansen, OBK/Kløverknekt 195
Svein Teigen, Birkeland BK / Kristiansands BK 170
Tor Ove Reistad, Askim BK / Studentenes BK 170

Einar Austbø, Vik BK 169
Jostein Sørvoll, Pass BK 162
Kjell Rune Lillebråten, Heidal BK 161
JanRoger Hesjeli, Ballangen BK 160
Tonje Aasand Brogeland, Flekkefjord BK 157
Ole Gran, Galleberg BK 155
Bjørn Pedersen, BK Ruterknekt 154
Arve Bjørn Røneid, Gaupne BL 154
Lise Blågestad, OBK/Kløverknekt 153
Asbjørn Schultz, Bergen Akademiske BK 152
Tormod Daling, Inderøy BK 152
Harald Eide, BK Hein 46 152
Kåre Andresen, Berkåk BK 151
TorBjørn Fanebust, Melandsknekten BK 151
Lena Sponberg, Asker BK 151
Roy Hugo Olsen, Sørreisa BK 151
Hanne Frigstad, Birkeland BK 151
Åge Hovden, BK Vest Oslo 150
Mette Høiland, Vågsbygd BK 150
Frode Mo, Akademisk BK / Haga BK 150
Olav Olstad, Vestre Gausdal BK 150

Hjertermester m/stjerne
Lars Arthur Johansen, Mo BK / Rognan BK /  

Studentenes BK 130
Arnt Blix Vaagsæter, BK Grand 120
Terje Hildremyr, Brattvåg og Søvik BK 116
Knut Henry Lomnes, Ytre Rendal BK 104
Ingunn Uran, OBK/Kløverknekt 104
Tor Anders Hauge, Os BK 103
Rune Svensli, Molde BK 102
Lennart Wallin, BK Vest Oslo 101
Kjellaug Austdal, Vestre Gausdal BK 101
Torer Berger, Spydeberg BK 101
Tim Nørgaard, Jessheim BK 101
Magnar Telnes, Fåset BK 101
Ketil Dorp, Mosjøen BK 100
Petter Goldenheim, Blommenholm BK 100
Karen Flatøy, Sandnessjøen BK 100
Britt Fredriksen, Rotnes BK 100
Svein L. Johnsen, Ørnes BK 100
Erik Nygård, Elverum BK 100

Hjertermester
Tom Ragnar Gyllensten, Torsnes BK 88
Virginia Chediak, Kragerø BK 80
Sverre Lia, MidtTelemark BK 71
Asbjørn Gjelstad, Seljord BK 64

Nye mestere per 01.05.07
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Odd Arne Haga, Samnanger BK 63
Erik Eliassen, Seljord BK 56
Arvid Rismo, Kirkesdalen BK 54
Einar Gulbrandsen, BK Soft 2000 / Sauda BK 54
Reidar Nordbø, Seljord BK 54
Hallgeir Holden, Brandbu BK 53
Helge Koren, Råde BK 53
Jan Arnesen, Fredrikstad BK / Råde BK 53
Vetle Skori, Seljord BK 52
Elisabeth SongeMøller, Stavanger DBK 51
Olav Vee, Konnerud BK 51
Halvard Sunde, Sirdal BK 51
OliAnne Longva, Haramsøy BK 51
Torhild Hanssen, Søgne BK 51
Bjarne Løkken, Rena BK 50
Magnar Alme, Hafslo/Solvorn BK 50
Odd Ragnar Johnskås, Brufoss BK 50
Hans Morka, Raufoss BK 50
Bjørnar Martin Olsen, Sjøvegan BK 50
Kjell Bråthen, Sigdal BK 50
Magne Gjestemoen, BK Sølvknekt 50
Knut Prestø, Herøy BK 50
Jan Erik Larsen, Fjerdingstad BK 50
Jan Wannberg, Ølen BK 50
Svein Magne Granheim, Asker BK 50
Idar Helmer Pedersen, BK 1933 Hammerfest 50
Tommy Angell, Egersund BK / Skjåk BK 50

Rutermester m/stjerne
Helge Johansen, Søvik BK 42
Solfrid Nilsen, SparEss 41
Svein Inge Pettersen, Søgne BK 37
Kristoffer Hegge, Snåsa BK 37
Atle Milford, Sinsen BK 36
Tone Nordstrøm, Fredrikstad BK 34
AnnElin Berntsen, Vestvågøy BK 34
Leif Fjellro, Os BK 33
Asle Skårdal, MidtTelemark BK / Seljord BK 33
Hans Olav Stien, Tromsøstudentenes BK 32
Sverre Juell, Drammen Arbeiderforening BK 32
Amund Flo, Sinsen BK 32
Nicolay Underthun, KGB KlyveGulset BK 32
Bjørg Landvik, Flesberg BK 32
Hege Charlotte Faber, BK Ruterknekt /  

Studentenes BK 32
Didrik Ueland, BK Tempo 32
Knut Sletmoen, Engerdal BK 31
Eivind Skogheim, Seljord BK 31
Rigmor Hamre, Stavanger DBK 31
Tor Haugen, Østerdølenes BK 31
Torill Haakenstad, BånnSki BK / Ski BK 31
Steen Johannesen, Hasvik BK 31

Fritz Narve Johnsen, Myre BK 31
Jan Arild Krosshøl, Tvedestrand BK 31
Jo Ånestad, Nærbø BK 31
Åge Engelien, Brufoss BK 30
Paul Dubland, Nærbø BK 30
Knut Brænden, Åsane BK 30
Signe Hjermundrud, Ås BK 30
Magnus O Kristiansen, Kvernevik BK 30
Vigdis Helling, Lillesand BK 30
Torbjørn Moen, Sporveiens BK 30
Sigbjørn Sæland, Egersund BK 30
Per Magnar Sundet, Ytre Rendal BK 30
Jan Smukkestad, MidtTelemark BK 30
Henning Thorsdalen, Drangedal BK 30
Jørn Moe, Herøy BK 30
Atle Lunde, Tasta Randaberg BK 30
Terje Førde, Førde BK 30
Hilda Femundsenden, Engerdal BK 30
Frode Sjøberg, Gardvik BK 30

Rutermester
Georg Ellingsen, Sortland BK 29
Erling A. Johansen, Sortland BK / Straume BK 19
Elisabeth Arntsen, Råde BK 19
Ingunn Johanessen, Hasvik BK 19
Asle Thele, Flekkefjord BK 18
Gotfred Gundersen, Arendals BK 17
Svein Forthun, Kolbotn BK 17
Odd Hugo Knutsen,  

Drammen Arbeiderforening BK 16
Arvid Nyhagen, Konnerud BK 16
Henry Wathle, Åsane BK 16
Irene Storsveen, Elverum BK 16
Sigbjørn Tvitekkja, Seljord BK 16
Bjørg Brynie, Åsane BK 16
Lene Timland, Rauland BK 16
Arild Olsen, Hønefoss BK 16
Arnt Skretteberg, Vikersund BK 16
Cecilie Sandvik, Skåla BK 16
Finn Leiang, Nesodden BK 16
Ragnhild Fjørkenstad, Studentenes BK 16
Ingeborg Bjerke, SørFron BK 15
Ronny Korsmo, Haga BK 15
Unn Elisabeth Lynum, Nesodden BK 15
Wenche Skagen, Herøy BK 15
Anders Sørumshaugen, Fjerdingstad BK 15
Ragnar Finnstrøm, Kragerø BK 15
Martin Fjeld, Flekkefjord BK 15
Vidar Eidem, Mostadmark BK 15
Kristoffer Rustad, Folldal BK 15
Arne Aarø, Torsnes BK 15
Eivind Kamsvåg, Arendals BK 15

N y e  m e s t e r e
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Ole Kristian Berntsen, Vestre Gausdal BK 15
Aage Lavik, BK Modalsknekten 15
Hjalmar Engesvik, Tvedestrand BK 15
Brit Willgohs, Rygge BK 15
Einar Sætre, Åsane BK 15
Olav Kåre Vatnøy, BL Strileknekten 15
Kjell Haugum, Søgne BK 15
Jostein Olseth, Måløy BK 15
Frode Dyrstad, Os BK 15
Stig Skywalker Bjerknes, Frogner BK 15
Lillian Bruun Olsen, Lødingen BK 15
Per Georg Andersen, Kolbotn BK 15
Kjetil Theodorsen, Østerdølenes BK 15
Tove Haugen, Bergen Akademiske BK 15
Arna Ljosland, Notodden BK 15
Runar Steinmoen, Notodden BK 15
Sverre Søiland, Nærbø BK 15

Kløvermester
Jo Gaute Åsgård, Østerdølenes BK 9
Terje Aasen, MidtTelemark BK 6
Markus Lømo, Fredrikstad BK 6
Ragnhild Winnberg, Melhus BK 6
Terje Bergsli, Harestua BK 5
Ole Herman Meløy, Hafslo/Solvorn BK 5
Bent Billing Hansen, BånnSki BK 5
Thomas Aleksandersen, Nesodden BK 5
Atle Evensen, Fredrikstad BK 4
Kjell Solem, Konnerud BK 4
Håkon Utsi, Lakselv BK 4
Frode Waglen, Sporveiens BK 4
Halvor Øyen, Notodden BK 4
Bente Ballestad, Lyngdal BK 4
Bjørg Finbråten, Rena BK 4
Lasse Båtstad, Otta BK 4
Terje Linder Andresen, Kolbotn BK 4
Egil Aarvold, Frogner BK 4
Torgeir Korsæth, Rygge BK 3
Oddvin Tjensvoll, Nærbø BK 3
Ragnar Steen, Harestua BK 3
Einar Nyork, Galleberg BK 3
Jan Gunnar Sannes, Lunde BK 3
Margot Uthaug, Strømme BK 3
Jon Erik Brun, Øvre Rendal BK 3
Jarle Kloven, Os BK 3
Gunhild Kaste, MidtTelemark BK 3
Harald Efraimsen, Harstad S&BK 3
Astrid Josdal, Sirdal BK 3
Hilde Volberg, SørFron BK 3
Willy Backe, Melbu Athenæum BK 3
Dagfinn Morken, BL Strileknekten 3
Elsa Thorstensen, BånnSki BK 3

Leif Pettersen, Øvre Rendal BK 3
Egil Grua, Harestua BK 3
Anne Hjemmen, Spydeberg BK 3
Magnus A Skjellerudsveen, Lillehammer BK 3
Inger Stokke Houeland, Stavanger DBK 3
Hallgeir Gjerland, Førde BK 3
Liv Granstrøm, KGB KlyveGulset BK 3
Even Ugland, Kristiansands BK 3
Tone Sommerseth, Lyngdal BK 3
Lars Lundal, Etne BK 3
Tove Dahler, Kambo BK 3
Linda Johansen, Birkeland BK / Vennesla BK 3
Ernst Ivar Monsen, Kvernevik BK 3
Berit Hadland, Kopervik BK 3
Frits Olufsen, BK 1933 Tromsø 3
Magnar Solheim, BL Strileknekten 3
Erik Nord, Nesodden BK 3
Anne Andersen, Rauland BK 3
Lars Jørgen Kielland Haug, Kolbotn BK 3
Marianne Kreutz, Kambo BK 3
Annika Haugen, Svorkmo BL 3
Reidar Børseth, Måløy BK 3
Ole Jakob Nese, BK Modalsknekten 3
Dag Ståle Larsen, Lunde BK 3
Randi Heggelund, Narvik BS 3
Odd Røch, Lillehammer BK 3
Inger Marie Johansen, Os BK 3
Astrid Nygaard, Åsane BK 3
Vidar Skjelanger, BK Modalsknekten 3
Bernt Holm, Kragerø BK 3
Eldar Kjelling, Fredrikstad BK 3
Lars Leite, Nordfjordeid BK 3
Ole Vidar Rinden, Seljord BK 3
Gro Heidi Vestgarden, Kviteseid BK 3
Bjørn Marring, Harestua BK 3
Julian Jakobsen, BL Strileknekten 3
Toralf Brandvoll, Kolbotn BK 3
Arnt O. Solberg, Berkåk BK 3
Jan Hektoen, Lørenskog BK 3
Gerhard Prøsch, Lørenskog BK 3
Harald Verpe, MidtTelemark BK 3
Eivind Vinje, Åsane BK 3
Tore Tollefsen, Tønsberg BK 3
Kari Myrene, Notodden BK 3
Haakon Didrik Vestby, Tønsberg BK 3
Christopher Milton, Tønsberg BK 3
Kathrine Nesje Bjerknes, Molde BK 3
Olav Berg, Kolbotn BK 3
Svein Grimstad, Kjøkøy BK 3

N y e  m e s t e r e
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Svein Høyland 70 år  
Då Svein ringte for å invitere til 70 års 
feiring, var det ei litt spesiell feiring han 
hadde planlagt. Han ville arrangere ei 
bridgeturnering. Presangar ville han 
ikkje ha. Han hadde alt han trengte var 
beskjeden. Men hvis nokon ville gje 
noko skulle det gå til Gulen og Mas
fjord bridgeklubb, som han er leiar for. 
Ein fin tanke.

18. august samlast vi i Ikjefjord 
Grendehus. 48 spelarar i talet. Det var 
ei variert gruppe, men alle var innstilt 
på at vi skulle få ein hyggelig dag, og 
det fekk vi. Opplegget var singelturne
ring, dyktig leia av Sven Olai Høyland, 
ein ikkje helt ukjend person i bridge
miljøet.

 I tillegg til at ein kunne forsyne seg 
med brødmat og kaffi helt frå starten, 
vart det etter nokre timar speling servert 
betesuppe. Til dessert fekk vi bløtkake 
og kaffi. Det smakte godt.

Så fortsatte spelinga til ca kl 19. 
 Premieutdeling var det og, til dei 12 
beste.

Hvis nokon lure på korleis dei skal 
feire ein dag, kan eg trygt anbefale 
dette. Takk, Svein, for ein hyggelig dag 
og lukke til vidare.
 

Helsing Signe

Ingemann Ljøgodt  
90 år
I Bridgeklubben i SASNorge har vi 
mange spillere som har holdt på i mange 
år, og nestor er Ingemann Ljøgodt som 
i mars fylte 90 år. Har er en aktiv kar, som 
startet å spille som guttunge på Romerike 
og nå spiller to kvelder i uken i klubben 
vår, men som også spiller i andre klubber 
i tillegg. Han er med på bridgeturer til 
Kiel og andre steder flere ganger i året, og 
holder kropp og hode i godt slag.

Vi har hver høst en uke et eller annet sted rundt Middelhavet sammen med andre 
flyselskap, og dette har holdt på i snart 30 år. 
Legger ved et bilde der Ingemann sammen med Leif H. Roth tok førsteplass i «Main 
Pairs»konkurransen.

En hilsen fra alle i klubben til en oppegående kar.

                                                                                                           Egil Blindheim



H ø s t e n s  T V - a k s j o n

Ivar Dyrhaug om høstens TV-aksjon:

– Støtt opp folkens!

Hvorfor sa du ja til å være med på dette?
– Den som blir bedt om å gjøre noe så 
lite for TVaksjonen og ikke svarer ja bør 
tenke seg om. 

Hvilket forhold har du til bridge? 
– Jeg er veldig glad i bridge, det eneste 
kortspillet som gir mening. Tida tillater 
lite spill, men funbridge på nettet kom
penserer for mye. Jeg er ikke medlem noe 
sted, men jeg har tenkt tanken. Mer tid, 
please.

Hva tror du at du «går for» under 
 auksjonen?
– Aner ikke – tenk på den gode saken! 

Hva mener du om årets TV-aksjon?
– Den er blant de viktigste. Støtt opp 
folkens!

Søndag 21. oktober, under NRKs TV
aksjon Sammen for barn får du altså 
muligheten til å kjøpe deg inn i rampe
lyset med Ivar Dyrhaug, Kjell Kristian 
Rike, Toralv Maurstad eller Carl I. Hagen 

og samtidig være med og ta et krafttak  
for barn som er berørt av HIV og AIDS. 
En av disse kan bli din bridgemakker for 
en kveld – en kveld som sannsynligvis blir 
under Jubileumstreffen i desember.

Håpet vårt er å samle de fire parene i 
samme pulje, f.eks i Oslo eller Bergen, og 
forhåpentligvis får vi en brukbar medi
edekning i den sammenheng. I tillegg til 
at dette vil gi inntekt til en svært god sak 
har vi en unik sjanse til å få litt blest om 
hobbyen vår. Vi ønsker at du gjør det du 
kan for å spre budskapet om arrangemen
tet og få både enkeltpersoner og firmaer 
med på å by så det monner søndag  
21. oktober.

Vi har et tett samarbeid med aksjons
komiteen for innsamlingen som i år er et 
fellesprosjekt for UNICEF, Right To Play 
og Norges Idrettsforbund, og vi har et 
godt håp om å få markedsført prosjektet 
gjennom FrokostTV og/eller andre 
programmer i NRK.

Årets TV-aksjon er blant de viktigste.  
Støtt opp folkens, sier Ivar Dyrhaug til  
Norsk Bridge. Han er en av de fire kjendisene  
som skal auksjoneres bort under aksjonen  
21. oktober.

Ivar Dyrhaug
Foto: Anne Liv Ekroll, NRK



Annonse

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

Kun få plasser igjen!


