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Annonse

Ny redaktør

Vegard Brekke  
– redaktør av Norsk Bridge

Med dette Gullnummer  takker som kjent Geir Gisnås av som redaktør av  
Norsk Bridge.
 
Mannen som har påtatt seg å hoppe etter Wirkola er Vegard Brekke og det er en 
glede å ønske Vegard hjertelig velkommen til sine nye oppgaver!
  
Vegard har utdanning fra Universitetet i Oslo og har de siste årene drevet egen 
virksomhet innen typografisk bransje i Oslo. Samtidig er Vegard  velkjent fra 
bridgemiljøet og allerede som 12 åring tok han opp kortene. Han har bl.a. 
deltatt i en rekke åpne internasjonale mesterskap, samt  representert NBF på 
juniornivå – og kom som kjent nylig hjem fra Shanghai med gullmedalje om 
halsen som coach på det norske landslaget.
  
Vegard får nå det redaksjonelle ansvaret for Norsk Bridge og vi gleder oss til  
et godt og spennende samarbeid om den videre utvikling av forbundets  
medlemsblad. Velkommen Vegard!
                                                                                                  Rune Handal
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Takk for meg!

Da jeg begynte som redaktør for seks år 
siden, høsten 2001, skrev jeg i min første 
lederartikkel at det var et privilegium å få 
debutere som redaktør i Norsk Bridge 
med å gratulere landslaget med tidens 
sesong! 

«Selv om «gullet glapp» har vi lagt bak  
oss et historisk høydepunkt med 
 prestasjoner som vi håper kan smitte på 
bridge interessen.»

Det er litt morsomt å gå av etter dette 
fantastiske jubileumsåret som kuliminerte 
med norsk VM-gull. Tillat meg da en litt 
skjev framstilling av virkeligheten; Jeg går 
av når vi er på topp!

Det beste fra Norsk Bridge går i arv, og 
det er jeg glad for. Øystein Eriksen, som 
har skrevet og levert spalten «For de 
ferske» i god tid før tidsfristen hver eneste 
gang siden jeg startet opp, og som er 
ønsket videre av Vegard Brekke, fortsetter. 
I dette utgaven boltrer han seg både med 
«ferskingene» og med julenøttene – som 
vanlig. Takk Øystein, uten dine bidrag 
hadde Norsk Bridge definitivt vært et 
fattigere blad.

Jeg vil også takke Rune Handal og Harald 
Skjæran for verdifull bistand. Helge 
Stanghelle har vært en viktig samtalepart-
ner og bidragsyter. Hva kan gjøres bedre? 
Jo, en god del. Selv om vi har fått mange 
innspill fra ildsjeler rundt omkring, for 
eksempel med «Klubben i mitt hjerte», så 

tror jeg at vi fortsatt kan hente mye på 
enda flere innspill fra «vanlige» medlem-
mer. 

Jeg vil derfor oppfordre den enkelte, 
klubben og kretsen, til å bidra slik at 
Vegard får de beste forutsetninger til 
å videreutvikle Norsk Bridge. Det har vi 
alle fortjent.

Først og fremst vil jeg takke min avgjort 
bedre halvdel, Anne Marie, som har holdt 
ut med mine innfall og utfall i disse seks 
årene. Egentlig fortjener hun en nomina-
sjon til Nobels Fredspris for å ha akseptert 
min mange timer ved PCen, på bekost-
ning av tid sammen med familien.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske en 
riktig God Jul til våre lesere. Neste gang 
vi kan ønske God jul ser vi høyst sann-
synligvis et enda bedre medlemsblad! 

Så avslutter jeg som jeg startet for seks år 
siden, med Piet Hein, og med et lykke til, 
til vår nye redaktør Vegard Brekke: 

Jeg har skrevet et sted,
hvor jeg stadig må se, 
det manende tankespråk 
T.T.T. 

Når en ser hvor lite 
en når med sin flid, 
er det nyttig å minnes 
at Ting Tar Tid!

Geir

L e d e r

Geir Gisnås
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Når disse linjer skrives, er vi i ferd med å 
legge jubileumsåret 2007 bak oss. Aldri 
før har bridge fått så mye positiv medie-
oppmerksomhet i Norge og aldri før har 
bridgen i Norge markert seg så sterkt på 
mange vis.

Alle prestasjoner kommer selvsagt i 
skyggen av Bermuda Bowl. Prestasjonen i 
Shanghai der vårt landslag i åpen klasse 
tok VM-gullet på en overbevisende måte, 
var helt ubeskrivelig. Jeg vil nok en gang 
gratulere Tor og Geir, Boye og Erik, 
Glenn og Ulf Håkon med VM-titelen!

I sommer ble jubileumsåret markert både 
under festivalen og kretsledermøtet på 
Lillehammer. Ved sistnevnte anledning 
ble nordisk mesterskap arrangert og de 
norske damene sto fram og ble nordiske 
mestere i sin klasse, for første gang på 21 
år. En flott prestasjon!

I tillegg til sterke resultater i internasjonale 
mesterskap, ble jubileumsårets bridgefesti-
val en ny stor bridgefest med deltaker-
rekord. Det er tydelig at denne festivalen 
har funnet sin form og at Lillehammer er 
en svært hensiktsmessig lokalisering. 
Dessverre var det i år en del vekstproblem 
som ga seg utslag i forsinkelser og halt-
ende gjennomføring av enkelte turnerin-
ger. Disse utfordringene er blitt grundig 
gjennomgått ved evalueringen, og jeg ser 
fram til neste års festival der gjennom-
føringen forventes å bli prikkfri.

Det største løftet i året som nå går mot 
slutten, er rekrutteringskampanjen. På 
systematisk vis er alle kretser og klubber 

involvert i kursvirksomhet, utdanning av 
bridgelærere og opplegg for å motta nye 
medlemmer i klubbene. Når disse linjer 
skrives er det ikke registrert vekst i 
medlemstallet, men med den rekrutter-
ingsinnsatsen klubber og kretser har 
forpliktet seg til, er jeg sikker på at 
resultatene er like om hjørnet.

I 2008 vil et viktig element i NBFs 
med lemsservice få ny primus motor. 
Dette er siste utgave av Norsk Bridge med 
Geir Gisnås som redaktør. På nyåret blir 
han erstattet av Vegard Brekke, som 
presenteres på annet sted i dette nr. Jeg vil 
benytte anledningen til å takke Geir for 
den innsats han har gjort i sin redaktør-
periode. Norsk Bridge er den eneste 
kommunikasjonskanalen som treffer alle 
medlemmene og er derfor særdeles viktig 
for NBF. Medlemsbladet har hatt en fin 
utvikling i Geirs redaktørperiode, og jeg 
er sikker på at Vegard vil utvikle produk-
tet videre – til det beste for alle medlem-
mene av NBF.

Ved årsskiftet vil jeg også benytte anled-
ningen til å rose alle ildsjelene som har 
stått på for å gjennomføre arrangement 
og prosjekter til bridgens beste rundt om i 
landet. BridgeNorge er helt avhengig av 
deres innsats. I et jubelår som 2007 er det 
mange arrangement og personer som har 
fortjent spesiell oppmerksomhet her i 
mitt lille hjørne, men plassen tillater ikke 
det. Jeg vil understreke at selv om ingen 
er nevnt, så er heller ingen glemt – dere er 
den virkelige ryggraden i NBF.

God jul og godt nytt bridgeår

P r e s i d e n t e n s  h j ø r n e



6 Norsk Bridge nr. 4  2007

I mesterskapet som ble arrangert i Shang-
hai i Kina, ble det kåret verdensmestere i 
tre klasser for rene nasjonslag som hadde 
kvalifisert seg for VM 2007. Før siste dag 
av finalen i Bermuda Bowl (åpen klasse) 
hadde USA allerede seiret i Venice Cup 
(damer) og Senior Bowl (f. 1949 eller før) 
så spørsmålet redaktøren av den daglige 
bulletinen stilte, var om amerikanerne 
kunne ta det «the triple»

Før en var kommet så langt hadde 
spillerne som nådde finalene, vært i 
gjennom 11 dager med intens kamp om 
kontrakter, stikk, IMP og vinnerpoeng. 

I alt 22 nasjoner fra hele verden var 
kvalifisert for årets VM i hver klasse. I fra 
Europa var Italia, Irland, Norge, Sverige, 
Nederland og Polen – de seks beste i 
rekkefølge fra EM 2007 – kvalifisert for 
Bermuda Bowl. Alle disse lagene er sterke 
og kunne godt ta seg videre til kvartfina-
lene, selv om Irland hadde et «drømme-
mesterskap» i EM i fjor og var regnet av 
mange som det svakeste av de europeiske 
lagene. Første uken spilte lagene serie alle 
mot alle (Round Robin). Tre runder av 16 
spill hver dag. De åtte beste lagene fra 
Round Robin gikk til kvartfinalene.

Round Robin
Norge ankom Shanghai dagen før 
spillingen startet. Det hadde nok vært en 
fordel å ha ankommet Kina i hvert fall en 
dag før på grunn av den lange, slitsomme 
flyreisen. Tidsforskjellen på seks timer 
ville en nok ha trengt noen flere dager for 
å kunne tilpasse seg til den fullstendig. 
Her kan selvsagt den enkelte før avreise 
gradvis justere start av dagen og når en 
går til sengs om kvelden slik at i hvert fall 
at en har vent seg til å stå opp kl. 05.00 
norsk tid (eller 11.00 kinesisk tid) som 
var tidspunktet for rundestart hver dag.

VM-gull til Norge i Shanghai
Sten Bjertnes

V M - G U L L

Lørdag ettermiddag 13. oktober kunne norske spillere, ledere, journalister og 
supportere slippe jubelen løs. Etter å ha slått USA i en strålende VM finale 
over 128 spill, tok Norge sin første VM-tittel for nasjonslag uansett klasse 
gjennom å vinne Bermuda Bowl – som er navnet på VM for  nasjonslag 
i åpen klasse. Laget bestod av makkerparene Geir Helgemo – Tor Helness, 
Boye Brogeland – Erik Sælensminde og Glenn Grøtheim – Ulf Tundal med 
Vegard Brekke, coach og Sten Bjertnes, NPC som lagets ledere.

Gullguttene f.v.: Vegard Brekke (coach),  
Glenn Grøtheim, Ulf Tundal, Geir Helgemo,  
Boye Brogeland, Erik Sælensminde, Tor Helness og 
Sten Bjertnes (kaptein). Foto: Geir Olav Tislevoll.
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På forhånd var Italia stor favoritt til å 
vinne Round Robin. I tillegg var begge 
USA lagene, Norge, Nederland, Polen og 
China favoritter til å avansere videre til 
kvartfinalene. De øvrige sterkeste utford-
rerne til en kvartfinaleplass slik mange av 
oss norske så det, var Sverige, Brasil, 
Sør-Afrika, Australia og Japan.

Vi fikk en meget god start på mesterska-
pet i gjennom å slå Sverige 24–6 og 
dermed en kraftig revansj på tapet fra EM 
i fjor. I det hele tatt en god første dag av 
mesterskapet med 58 VP og 2. plass. USA 
1 med Zia på laget hadde bare «mistet» 
1 VP og var 16 foran Norge. Sverige fikk 
hard medfart også i 2. runde da de møtte 
USA 2 (Nickel). Av de 8 første lagene 
etter dag 1 var det kun fire som kvalifi-
serte seg til kvartfinalene.

Stillingen etter 3 runder:
1 USA 1 74
2 Norway 58
3 Poland 57
4 Italy 54
5 Pakistan 53
6 USA 2 50
7 Canada 47

South Africa 47

På mesterskapets andre dag kom den 
«store» kampen mot Italia i runde 6 og 
hvilken fight det ble. Dette ble et fyrver-
keri av en 16 spillskamp med mange 
spennende spill og mye god bridge. Etter 
at Norge ledet klart en stund i kampen, 
fikk Italia inn noen svinger, og det hele 
ebbet ut med en liten seier til Norge med 
4 IMP og 16–14. Det norske laget 
fortsatte å spille godt og lå som 2–3 inntil 
«smellen» kom. 

Midtveis i Round Robin fikk det norske 
laget en kraftig «downperiode» og var helt 
nede på en 9. plass (med Sverige på 
8. plass) etter 14. runde. Da hadde laget 
gått på fire strake stortap mot USA 1, 
Irland, Australia og Sør-Afrika med i snitt 
kun 8 VP pr kamp. I siste kampen den 
5. mester skapsdagen slo de norske guttene 
kraftig tilbake med 24–6 over et svakt 
Canada lag som startet bra første dag, 
men som til slutt havnet helt nede på 
21. plass.

Stillingen etter runde 15:
1 Italy 275
2 USA 1 268
3 South Africa 251.5
4 Netherlands 248.5
5 Poland 243
6 China SMEG 242
7 Norway 238
8 Australia 237

Grunnen til denne dårlige perioden for 
Norge hadde nok først og fremst sin årsak 
i lite og dårlig med søvn for flere av 
spillerne. De harde kinesiske sengene 
gjorde at flere av spillerne hadde proble-
mer med å få sove. Med god hjelp av 
lokale norske i Shanghai fikk vi kjøpt inn 
overmadrasser fra IKEA, og nattesøvnen 
var reddet.

Etter en god avslutning havnet det norske 
laget godt innenfor de åtte som gikk 
videre til kvartfinalene. Laget hadde blant 
annet en god kamp mot Polen i runde 17 
som på det nærmeste beseglet skjebnen til 
polakkene som lå blant de 2–3 beste i hele 
første halvdelen av Round Robin. På 
forhånd var siste kamp mot det amerikan-
ske laget med Bob Hamman, Eric Rod-
well-Jeff Meckstroth i spissen – imidlertid 

V M - G U L L
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ble det amerikanske laget svekket like før 
VM ved at Paul Soloway ikke kunne delta 
pga. sykdom – regnet som en liten finale. 

I stedet så ble det et desperat forsøk fra 
USA 2s side på å kapre 8. plassen og spill 
i kvartfinalen. «Meckwell» gikk ut i et 
forrykende tempo mot Boye og Erik der 
de satte stort press på sine motstandere 
med agressive meldinger og svært raskt 
spill. Etter at den siste runden var ferdig-
spilt, så viste det seg at USA 2 måtte ha 
hatt full pott med 25 i siste kamp mot 
Norge. Da hadde de «sneket» seg foran 
Sør-Afrika med et halvt vinnerpoeng, 

men USA fikk bare 19 VP og dermed en 
skuffende 11. plass i grunnspillet for dette 
gamle storlaget.

I stedet var det Sør-Afrika som hadde 
marginene på sin side med et ½ VP mer 
enn Brasil. Av forhåndsfavorittene var det 
i tillegg til USA 2 bare Polen som falt 
utenfor «Top 8» Sverige kom meget sterkt 
på slutten og ble nr 6 i grunnspillet. Her 
er de åtte lagene som gikk videre til 
kvartfinalene.

V M - G U L L

NORWAY 

Runde Motstander
IMP VP

Antall VP Plass
NOR Motstander NOR Motstander

 1 SWEDEN 51 14 24  6  24 2 
 2 JAPAN 44 29 18 12  42 2 
 3 BRAZIL 22 16 16 14  58 2 
 4 ARGENTINA 42 34 17 13  75 3 
 5 TRINIDAD & TOBAGO 37 19 19 11  94 2 
 6 ITALY 38 34 16 14 110 3 
 7 CHINESE TAIPEI 44 26 19 11 129 3 
 8 EGYPT 10 23 12 18 141 4 
 9 PAKISTAN 40 17 20 10 161 3 
10 NETHERLANDS 61 34 21  9 182 2 
11 USA 1 15 48  7 23 189 4 
12 IRELAND 10 45  7 23 196 4 
13 AUSTRALIA  8 33  9 21 205 8 
14 SOUTH AFRICA 39 66  9 21 214 9
15 CANADA 50 12 24  6 238 7 
16 INDIA 38 15 20 10 258 7 
17 POLAND 47 17 22  8 280 5 
18 CHINA SMEG 42 26 19 11 299 5 
19 NEW ZEALAND 30 32 15 15 314 4 
20 INDONESIA 70 35 23  7 337 3 
21 USA 2 31 47 11 19 348 4

Her er hele tabellen for resultatene fra Norges kamper og hvordan laget var plassert etter hver kamp
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Sluttresultat Round Robin
 1 Italy 375
 2 USA 1 362
 3 Netherlands 349.5
 4 Norway 348
 5 Australia 342
 6 Sweden 332
 7 China SMEG 331
 8 South Africa 326.5
 9 Brazil 326
10 Japan 323
11 USA 2 321
12 Poland 320

Kvartfinale
Det var ingen store sensasjoner mht. 
hvilke lag som slo seg videre til kvartfinale, 
men det var en «negativ» overraskelse at 
ikke USA 2 og Polen tok seg videre. For 
selve gjennomføringen av finalespillet var 
det en fordel at ikke USA fikk med begge 
sine lag. Dersom USA har to lag med 
videre til semifinalen så skal disse møtes i 
semifinalen. Dette har ofte medført at 
Norge møter Italia i semifinalen.
Etter at grunnspillet var ferdigspilt ble det 
arrangert et lagledermøte der motstandere 
i kvartfinalen ble valgt. Lagene 1–3 valgte 
i rekkefølge motstander blant lagene som 
var plassert 5–8 i Round Robin. Italia 
valgte Sør-Afrika, USA valgte Australia og 
Nederland valgte Sverige. Norge ble 

dermed «stående igjen» med Kina. En 
motstander som vi var godt fornøyd med 
å få møte i «kvarten»

Vertsnasjonen hadde slitt en del i starten 
av Round Robin, men fra runde 9 var de 
hele tiden inne blant de 8 som kvalifiserte 
seg til kvartfinalene. Vi anså likevel dette 
til å være en grei motstander i «kvarten» 
Det kinesiske laget som sådan var uruti-
nert i sammenhenger som dette samtidig 
som de hadde stor respekt for det norske 
laget. Det ble da også en svært ujevn 
kamp der Norge vant 5 av de 6 sesjonene 
og var til slutt 92 IMP foran Kina.

V M - G U L L

Team Segment

c/o 1 Tot 2 Tot 3 Tot 4 Tot 5 Tot 6 Total

NORWAY 8 21 29 45 74 50 124 27 151 18 169 39 208 

CHINA SMEG 0  7  7 11 18 13  31 40  71 15  86 30 116

Silla og Boye gjør seg klar til kamp mot USA.
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Vi kom greit i gang i semifinalen. De to 
første sesjonene var ganske jevne før laget 
kom ordentlig i siget i siste sesjon tirsdag 
og første – onsdag. Dette avgjorde i praksis 
denne semifinalen der Norge ledet med 77 
før de siste 16. Starten på siste sesjon var 
også bra, og vi hadde økt ledelsen til 82 
IMP før de siste 8 spillene. Selv om vi 
tapte disse med 1–53 så var aldri seieren 
truet siden Nederland scoret 23 IMP på de 
tre siste noe som innebar at ledelsen var på 
over 50 IMP før avslutningen av kampen.

Tidligere i mesterskapet hadde vi slitt 
med søvnproblemer pga. harde senger. 
I semifinalen ble vi stilt overfor et annet 
problem. En av spillerne ble syk med 
diaré og oppkast og kunne ikke spille på 
tirsdag. Heldigvis så kom han seg ganske 
raskt slik at han var i stand til å spille 

onsdag. På slutten av en så lang turnering 
er det viktig å ha alle tre parene intakt så 
selv om han ikke var helt 100% så var 
han «fit for fight» og spillingen gikk greit.

Dermed var Norge klare for sin tredje 
VM finale i løpet av de siste 15 årene – 
den første i Santiago i Chile og den andre 
i Paris i 2001. Tor Helness, Glenn 
Grøtheim og Geir Helgemo hadde vært 
med i begge de tidligere finalene med sølv 
som resultat samt at Boye Brogeland og 
Erik Sælensminde også spilte på laget som 
ble nr. 2 i 2001. Eneste finaledebutant var 
Ulf Tundal. Ulf har også lang fartstid 
i norsk toppbridge med bronse i EM 
i Brighton i 1987. Vi hadde således et 
meget rutinert lag, og spillingen så langt 
i mesterskapet hadde vist at alle tre parene 
var i form og leverte god bridge.

Team Segment

c/o 1 Tot 2 Tot 3 Tot 4 Tot 5 Tot 6 Total

NETHERLANDS 0 38 38 34 72 30 102 29 131 45 176 72 248

NORWAY 9 43 52 30 82  57 139  58 197  56 253  25 278

Semifinale
I tilknytning til valg av motstandere i 
kvartfinalen, måtte også Italia som 
vinnere av Round Robin, velge fra 
hvilken kamp som vinneren av deres 
kamp skulle møte vinneren fra, i semifi-
nalen. Italia valgte da at vinneren av deres 
kamp skulle møte vinneren av USA 
1-Australia. Dermed ble vår motstander i 
semifinalen vinneren av kvartfinalen 
mellom Nederland og Sverige. 

Svenskene kom godt i gang og ledet med 
rundt 20 IMP etter første sesjon, men så 
kom katastrofen for de blågule da de tapte 
1–85 over de neste 16 spill. Etter det 
greide ikke svenskene å reise seg igjen og 
tapte stort. Ettersom Italia tapte sensasjo-
nelt for Sør-Afrika, var det mange som 
mente at Nederland-Norge var den 
«moralske» finalen. Den nederlandske 
kapteinen sa til oss i mellom slagene at 
vinneren av vår semifinale ville være 
favoritter i finalen.
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Finale
Ikke uventet ble USA finalemotstander 
siden de som forventet slo Sør-Afrika 
i semifinalen. Imidlertid så ble differansen 
ikke på mer enn 8 IMP. Det var jevnt helt 
til siste slutt. USA slo oss med 23–7 
i Round Robin og hadde dermed en 
ledelse før finalen på 16,5 IMP i «carry-
over» fra denne kampen. To giganter i 

internasjonal bridge de siste 25–30 år – 
Tor Helness og Zia – skulle nå avgjøre 
hvem av de som etter finalen også kunne 
smykke seg med å ha vunnet Bermuda 
Bowl. Nå hadde vel Tor høyere «ansien-
nitet» i forhold til Zia med to sølvmedal-
jer, mens Zia kun har en tredje plass i 
Bermuda Bowl fra tidligere så sluttresul-
tatet var rettferdig nok.

Team Segment

c/o 1 Tot 2 Tot 3 Tot 4 Tot 5 Tot 6 Tot 7 Tot 8 Total

USA 1 16.5 10 26.5 62 88.5 20 108.5 21 129.5 26 155.5 29 184.5 23 207.5 38 245.5

NORWAY 0 36 36 45 81 36 117 54 171 37 208 35 243 41 284 50 334

Begge lag var tydelig slitne. Noe som 
medførte at feilprosenten nok var høyere 
enn tidligere i turneringen. Likevel ble 
det en meget severdig finale med mye god 
bridge. Det var mange høydepunkter i 
denne finalen. Det er vel nok å nevne da 
Tor passet ut Geirs opplysende dobling av 
Zias 1NT melding – Tor hadde 10 hp 
mens Geir hadde 11 hp. Zia endte opp 
med å få for de tre essene han hadde og 
gikk dermed 1100. 

I samme sesjonen var det også to ganger 
3NT redoblet med hjemgang – en til 
hvert av lagene. Glenn og Ulf meldte 7kl 
i spill nr. 10 lørdag formiddag, mens 
amerikanerne stoppet i 6kl. Etter det tror 
jeg ikke USA hadde særlige forhåpninger 
om å kunne gjøre noe med Norges store 
ledelse. Symptomatisk nok der Boye og 
Erik tok for de to essene de hadde i mot 
6hj, spilte Zia litt uinteressert ut en trumf 
i det syvende siste spillet av finalen.

Norge vant 7 av de 8 sesjonene og seiret 
til slutt med 88,5 IMP i finalen. Dette var 
20. seieren til et europeisk lag. Italia har 
vunnet Bermuda Bowl 14 ganger. I tillegg 
har Frankrike vunnet to ganger, Neder-
land, Storbritannia og Island har vunnet 
en gang hver. Dette var en meget populær 
seier fordi de norske parene spiller en 
etisk og fin bridge. Våre spillere er også 
kjent for «sportsmanship» og fair play.
 



12 Norsk Bridge nr. 4  2007

V M - G U L L

Spektakulær dobling av Boye
Semifinale Bermuda Bowl 2007, sesjon 
3: Nederland–Norge
Spill 3. Giver Syd. Ø/V.

Spillet er hentet fra Daily Bulletin og 
 referert av Mark Horton

	 ♠ K
	 ♥ J 8 6 4
	 ♦ Q J
	 ♣ 10 9 8 7 5 3
♠ A 8 5 4  ♠ J 10 3 2
♥ 5  ♥ 9 3 2
♦ A 9 7 6 5 2 ♦ K 8 4
♣ 6 2  ♣ A K Q
	 ♠ Q 9 7 6
	 ♥ A K Q 10 7
	 ♦ 10 3
	 ♣ J 4

Åpent rom
Vest Nord Øst Syd 
Brink Helness Drijver Helgemo 
      1♥ 
1NT* 3♥* 4♠ Pass rundt

1NT = 4♠ + lengre minor
4♠ så ut til å være en rimelig «sats, men 
spillefører var ikke i stand til å håndtere 
4-1 sits i trumf kombinert med at han ble 
kortet i trumf ved hjerterspill. 
1 bet, +100 til Norge.

Lukket rom
Vest Nord Øst Syd 
Brogeland Wijs Saelensminde Muller 
      1♥ 
Pass 4♥ Pass Pass 
Dbl. Pass rundt   
 
Boyes spektakulære dobling ble rikelig 
belønnet.
Han spilte ut ruteress og fortsatte med 
syveren som Øst vant med kongen. Erik 
fortsatte med spar som Vest vant med 
Esset, og det var fortsatt to kløverstikk 
å hente for forsvaret.
2 bet, +300 og 9 IMP til Norge. 

Zia gikk 1100 i 1NT doblet
Finale Bermuda Bowl 2007, sesjon 2: 
USA 1-Norge
Spill 20. Giver Vest. Alle.

Spillet er hentet fra Daily Bulletin og 
 referert av Phillip Alder.

Ulf Tundal (t.h.) og Glenn Grøtheim ble, sammen 
med resten av gullguttene, møtt med stor jubel da de 
kom til Gardermoen med VM-gull rundt halsen.

N

S

V Ø
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	 ♠	K 10 4
	 ♥ 8 6
	 ♦ A Q J
 ♣ 10 9 8 7 6
♠ A J 5  ♠ 9 8 6
♥ A 4  ♥ Q 10 9 3 2
♦ K 9 8 6 2  ♦ 10 5 3
♣ 5 4 3   ♣ A J
	 ♠ Q 7 3 2
	 ♥ K J 7 5
	 ♦ 7 4
	 ♣ K Q 2

Åpent rom
Vest Nord Øst Syd 
Brogeland Garner Saelensminde Weinstein 
1♦ Pass 1♥ Pass 
1NT Pass 2♥ Pass rundt

Lukket rom
Vest Nord Øst Syd 
Zia Helness Rosenberg Helgemo 
1♦ Pass 1♥ Pass 
1NT Pass Pass Dbl. 
Pass rundt

Erik tok ut 1NT i 2hj som var vanskelig å 
doble for Weinstein. Spillefører tok et 
sparstikk, tre hjerterstikk og kløveress.
3bet, -300 for Norge.

Da Geir doblet 1NT, ble han spurt av Zia 
hva doblingen betydde. «Take-out», svarte 
Geir. Når de fikk meldingene tilbake på 
andre siden av skjermen spurte Rosenberg 
Tor om hva doblingen betydde og fikk 
samme svar som Zia. 1NT doblet ble 
svært dyrt. Tor spilte ut kl. 10 som ble 
dekket med J og vunnet av Geir med 
damen som returnerte liten kløver. 
Spillefører spilte nå en ruter til kongen 
som Tor vant med esset. Han fortsatte 
med kløver til Syds konge, og det kom 

spar tilbake fra Geir som gjorde at Zia 
ikke fikk mer enn for sine tre ess. Da 
spillet var over bøyde Zia seg ned under 
skjermen og spurte Rosenberg hva Tor 
hadde forklart doblingen av 1NT som.
4 bet, +1100 og 13 IMP til Norge.

Avgjørelsen faller
Finale Bermuda Bowl 2007, sesjon 7: 
USA 1-Norge
Spill 10. Giver Øst. Alle.

Spillet er hentet fra Daily Bulletin og 
 referert av Brent Manley.

	 ♠ A J 9 8 7 4 3
	 ♥ K 9
	 ♦ 
 ♣ K Q J 4
♠ K 10   ♠ Q 6 2
♥ 7 6 4 2  ♥ Q 5 3
♦ 10 8 6 2  ♦ K J 9 7 3
♣ 10 8 6  ♣ 5 3
	 ♠ 5
	 ♥	A J 10 8
	 ♦ A Q 5 4
 ♣ A 9 7 2

Åpent rom
Vest Nord Øst Syd 
Helgemo Garner Helness Weinstein 
      1♦ 
Pass 1♠ Pass 2♣ 
Pass 2♥* Pass 3♥ 
Pass 3♠ Pass 3NT 
Pass 4♣ Pass 4♦ 
Pass 6♣ Pass rundt 
 

Her virker Garner og Weinstein til å ha 
«gått seg bort» i meldingene , og den gode 
storeslemmen ble ikke funnet i åpent rom.
13 stikk, -1390 for Norge.

N

S

V Ø
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Lukket rom
Vest Nord Øst Syd 
Zia Tundal Rosenberg Groetheim 
     1♦
Pass 1♥ Pass 2NT* 
Pass 3♣ Pass 3♥* 
Pass 4♣* Pass 4♥ 
Pass 4♠ Pass 4NT 
Pass 7♣ Pass rundt  

Glenns 1♦ åpning i deres Viking Club 
system er limitert i styrke. Syds gjen meld-
ing av 2NT viste en max.hånd og 4 
hjerter. 3♣ spurte etter mer informasjon, 
og 3♥ viste 1-4-4-4 fordeling. 4♣ var en 
naturlig sleminvitt, og 4♥	viste 5 kontrol-
ler (E=2, K=1). Ingenting kunne nå 
stoppe Glenn og Ulf fra å komme i 
toppkontrakten.
13 stikk, +2140 og 13 IMP til Norge.

Laget
Alle tre parene spilte meget god bridge i 
gjennom hele mesterskapet. Vårt anker-
par, Tor og Geir, var akkurat så solide som 
vi kan forvente av et av verdens aller beste 
par. I tillegg var de kreative og i mange 
situasjoner så skapte de en illusjon for 
motstanderne i forhold til hvordan 
kortene virkelig var fordelt rundt bordet. 
Nederlenderne uttalte etterpå at Geir er 
eneste spiller i verden som hadde doblet 
på hånden nedenfor. Spillet er fra semifi-
nalen mot Nederland (spill 7 i sesjon 3).

Brink Helness Drijver Helgemo 
      Pass
1NT 2♥* Pass 2♠
Dbl. Pass 3♦ Dbl.
Pass rundt   

* 4k♥ + lengre minor

Geirs hånd:
♠	Q J T 7 6 3 
♥	–
♦ 8 
♣ K Q 8 7 5 3

Utspill: ♠ Q

4bet, +1100 og 7 IMP til Norge

Boye og Erik hadde en meget sterkt 
stigende kurve utover i mesterskapet etter 
en litt forsiktig start i Round Robin. De 
spiller ikke så mye sammen til vanlig 
utenom landslaget. I begynnelsen av 
september var de imidlertid i København 
og spilte Hecht Cup og gjorde sine saker 
meget bra og ble nr 2. Etter at det hadde 
gått dårlig for laget en periode i Round 
Robin, ble vi enige om endre på hvem 
som skulle spille i åpent – og lukket rom. 
Vanligvis har Tor og Geir spilt i åpent 
rom, når de spiller slik vi også gjorde det i 
starten i VM, og Boye/Erik eller Glenn/
Ulf i lukket rom. Boye liker godt å spille i 
åpent rom gjerne med mange tilskuere. Vi 
gjorde en vri etter å ha gått på fire store 
tap på rad i grunnspillet og byttet rom på 
Tor/Geir og Boye/Erik. Det var meget 
vellykket, og vi kom tilbake på vinner-
sporet.

Glenn og Ulf var en ny (gammel) par-
kombinasjon til dette mesterskapet. De 
spilte sammen under EM i Brighton for 
20 år siden og vant bronse. De tok opp 
igjen makkerskapet etter EM i Polen i 
fjor. Dette året som de har spilt sammen 
har de trent veldig mye på BBO både i 
form av spilling mot kvalifisert motstand 
og en mengde sekvenser med melde-
trening. Akkurat som med Boye/Erik så 
kom også Glenn/Ulf mer og mer utover 
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i mesterskapet. Med litt toppinternasjonal 
matching i året som kommer så blir dette 
helt topp. De spiller et meget avansert 
system med sterk kløver og spesielt mot 
amerikanske lag med sponsorer (som ikke 
liker å spille mot sterk kløver) gir dette 
laget en verdifull dimensjon fordi en da 
kan lede motstander til at vi får spille mot 
de vi ønsker selv når vi ikke har mulig-
heten til «å sette oss etter motparten»

På forhånd var vi enige om å spille rundt i 
fra start av i turneringen slik at ingen 
skulle være utslitt før finalespillet startet. 
Det lyktes godt. Utover i finalespillet 
spilte Tor/Geir noe mer enn de to andre 
parene noe som også var en del av planen 
for disponeringen av mannskapet. For-
skjellene i antall kamper/sesjoner hadde 
også sin årsak i sykdom/uopplagthet pga. 
søvnproblemer. Hver kamp/sesjon bestod 
av 16 spill. Tor/Geir spilte 31 –, Boye/
Erik 27 – og Glenn/Ulf 24 kamper/
sesjoner.

Selv om kanskje uttalelsene fra enkelte av 
spillerne var litt forsiktige før mesterska-
pet så var det ingen tvil om innen laget 
om hva som var målsettingen: Seier i 
Bermuda Bowl. Vi var veldig opptatt av at 
hele laget ikke skulle bruke for mye 
energi/krefter i grunnspillet. Selv om 
Round Robin kun var en «transporte-
tappe» så var det selvsagt helt avgjørende 
at en ikke dummet seg ut der og havnet 
utenfor «topp 8» 

Flere av spillerne var også inne på at 
grunnspillet kanskje representerte den 
største utfordringen siden Norge tidligere 
har gjort det bra i «knock-out spillet» I det 
hele tatt resultatmessig ble det et optimalt 
mesterskap for vår del med fjerdeplass i 

Round Robin og i alt tapte kun fire 
sesjoner av 20 i finalespillet. Vi var i 
førersetet hele veien i finalespillet, og følte 
at vi hadde god kontroll.

Arrangementet
Det kinesiske forbundet var utmerkede 
verter for et meget vellykket mesterskap. 
Utmerkede spillelokaler, organisasjon og 
vennlighet/hjelpsomhet ga en god følelse 
og grunnlag for gode sportslige prestasjo-
ner for alle deltakerne. Shanghai er en 
meget spennende by der det skjer en 
rivende utvikling fra dag til dag. Kontras-
tene var store fra de store skyskraperne av 
glass, stål og betong i området der vi 
spilte, til de mer fattige delene av byen.

Geir (t.v.), Tor, Harald Skjæran, Ulf og Glenn nyter 
velkomsten på Gardermoen.
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Selv om ikke alltid alt fungerte like bra 
bak fasadene når det gjelder gjennom-
føringen av et papirløst mesterskap, så var 
resultatet som ble vist utad meget impo-
nerende med fortløpende resultater fra 
alle kamper. Det ble benyttet BridgeMate 
til å score alle kampene. I tillegg var disse 
BridgeMatene programmert til å kunne ta 
i mot både hele meldingsforløpet og 
gjennomføringen av selve spillet. 

Etter det jeg skjønte så hadde man en del 
problemer med å få det hele til å fungere 
godt nok hele tiden, men dette er helt 
klart framtidens måte å arrangere lagmes-
terskap på. Line-up av laget gjorde også 
kapteinene elektronisk. Ramakampene 

ble vist i en stort auditorium som var fullt 
mesteparten av tiden. BBO (og Swan) 
dekket også flere kamper live som ble 
«kringkastet» på Internett. Dette gjorde 
det mulig å følge med veldig godt hjem-
me fra sin egen pc.

Banketten ble en meget minneverdig opp-
levelse for alle norske i den store bankett-
salen. Det var nok en liten tåre i øyekro-
ken hos flere da «Ja, vi elsker» gikk ut over 
lydanlegget. Både dansker og svensker 
hadde fått «opplæring» i den norske 
nasjonalsangen og sang av full hals 
sammen med de norske. Før banketten 
hadde vi også en hyggelig sammenkomst 
hele den norske kontingenten sammen 
med den norske Generalkonsulen Fred 
Nomme i Shanghai.

En spesiell takk til våre nærværende 
journalister og øvrige supportere for all 
støtte, gode råd og hjelp slik at resultatet 
ble Norges første seier i VM for nasjons-
lag. Veldig moro var det også å bli møtt 
på Gardermoen av så mange bridgeven-
ner. Takk!

Oi! Denne var stor du, gliste generalsekretær  
Rune Handal da han fikk låne pokalen en liten 
stund.
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Norges deltagelse i VM for nasjonslag i 
Shanghai var imøtesett med forventinger 
og stor optimisme. Og det som skjedde 
de fjorten dagene i Kina høsten 2007 
overgikk alle forventninger. Det endte 
med gull til Norge etter at vårt lag feide 
vekk all motstand mot slutten av mester-
skapet.

Vårt sterke lag de siste par tiår har gjort 
prestert flere svært sterke prestasjoner 
både i VM og EM, foruten mange gode 
resultater i andre internasjonale turnerin-
ger. Men aldri før har Norge vunnet VM, 
og revansjen for finalenederlagene i 1993 
og 2001 var særdeles kjærkommen.

For første gang i historien valgte NBF og 
Norsk Bridgepresse å spleise på å ha en 
journalist til stede under mesterskapet. 
Snakker om treffe på timingen! Ideen var 
å få lynferske rapporter i en dagbok på 
Internett. Undertegnede sa gladelig ja til 
oppdraget, og angret selvsagt aldri da det 
utviklet seg til tidenes bridgeopplevelse 
både for norske spillere, støtteapparat, 
journalister og andre fans som var tilstede

Fokus i denne Internett-bloggen var først 
og fremst på de norske spillernes innsats, 
stemningen i og rundt laget, og å følge 
utviklingen i mesterskapet. For at så 
mange som mulig skal kunne gjennom-
friske det som skjedde jubeldagene i 
Shanghai har vi nå laget dette heftet, hvor 
bloggen er redigert slik at referatene 
kommer i kronlogisk orden, dag for dag. 
Forhåpentligvis vil dette gi leserne en god 
fornemmelse av den sitrende spenningen 
og jubelfølesen vi nordmenn følte der 
borte.

Denne VM-bloggen ble skrevet i all hast 
da det ble lagt vekt på å være up-to-date 
med rapport som var rykende ferske og 
lagt ut på nett like etter kampene var 
ferdigspilte. Dermed gikk det sikkert litt 
over stokk og stein i noen tilfeller, og 
analyser osv. ble kanskje ikke helt perfekte 
hele veien. Poenget var imidlertid først og 
fremst å forsøke å gi inntrykk av stemnin-
gen. I dette heftet har vi derfor ikke gjort 
forsøk på å endre noe særlig fra selve 
bloggen. Vi håper leserne kan se på det 
hele som en gjengivelse av det som faktisk 

Historiske jubeldager

Norsk Bridge presenterer her et kort utdrag fra Geir Olav Tislevolls 
 imponerende VM-blogg fra Bermuda Bowl. Hele bloggen vil bli produ-
sert som eget hefte og solgt for en rimelig penge, slik at denne historiske 
 begivenheten kan bli allemannseie og hyggelig julelesning.
                                                                                           Red

GeOs VM-blogg
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skjedde i heksegryta i Shanghai, og ikke 
som noe perfekt, feilfritt dokument.

De som er interessert kan gå inn på NBF 
service på Internett å finne en bilder fra 
arrangementet i Shanghai. Adressen er 
http, og klikke på Gallery. Der finnes 
bilder fra hver enkelt spilledag.

Trondheim, 20.november 2007
GeO Tislevoll

Knallstart for Norge!
Norges lag fikk en flott start i VM. Mot 
erkefienden Sverige i første runde ble det 
mer eller mindre overkjøring. Seieren ble 
til slutt på hele 24-6 VP.

Helness – Helgemo i åpent rom hadde en 
tett liste uten at de forventet store utslag. 
Sælensminde – Brogeland spilte også tett, 
og de hadde dessuten fått med seg stort 
sett det som var av slemmer. To av dem ga 
utslag da våre gutter vant de hardmeldte 
kontraktene, mens svenskene stoppet i 
utgang. Den tøffeste var utvilsomt denne:

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

Forhåpentligvis er en fin trend satt for 
Norges lag da Silla – Boye bl.a. vant 

denne slemmen som var temmelig 
hardmeldt. Det norske paret meldte den 
etter at syd åpnet med 1 ruter (Presisjon), 
så sjansen for å finne ruter konge i saks 
var stor. Men det kunne nok fort blitt bet 
likevel. Det ikke er unaturlig å spille 
trumfen feil etter åpning av syd, med 
esset fulgt av spar til damen. 

Med kløver ut er det automatisk bet da 
vest blir kortet to ganger i trumf, og syd 
er sikret to trumfstikk. Vest gikk inn med 
1 spar over syds 1 ruter, og øst viste god 
løft av sparen med 2 ruter. Da spratt vest i 
4 kløver, og når øst hadde til 4 hjerter – 
kontrollmelding – sa vest 6 spar! 

Om øst hadde hatt firekorts spar ville det 
vært en kanonslem, nå var den kanskje 
litt i hardeste laget. Utspillet var kritisk. 
Den svenske nord var imidlertid i det 
hjelpsomme hjørnet og fant fram spar 7 i 
utspill. Den ble sluppet til syds konge. 
Hjerter tilbake gikk til knekten. Så ruter 
dame som fikk løpe. 

Nå hadde på en måte spillefører et valg da 
han ikke har mer enn ett inntak til øst, og 
både sparfinesse over syds knekt og 
ruterfinesse – eventuelt to ganger om 
fargen hadde sittet 4–2 – var aktuelt. 
Brogeland fortsatte med ruter knekt, og 
da syd dekket denne var resten barnemat. 
Spar til esset avslørte sitsen og spar til 
finesse var det eneste som måtte til før 
nordmannen kunne claime sin kontrakt. 

N

S

V Ø
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Norge snudde 
 kampen mot Japan
Etter en veldig treg start på kampen mot 
Japan fikk det norske laget draget på det. 
Idet røyken hadde lagt seg stod det 18–12 
til Norge i noe om utviklet seg til en 
skummel kamp. Norges lag kom skjevt ut 
i den andre VM-kampen. Et spill kostet 
at lass med vinnerpoeng. 

Ville du vært i storeslem med disse 
kortene?

Vest  Øst
♠ E K D 10 8 ♠ kn 6 3 2
♥ D 9  ♥ E kn
♦ E K D kn  ♦ 7 6 4
♣	6 3  ♣ E D 10 4

Dette ser ut til å være en storeslem i spar 
som avhenger av kløver konge på plass, 
verken mer eller mindre. Feil, den satt i 
saks, men det var faktisk ikke nok. Siden 
trumfen satt 4–0 var det ikke nok med ett 
kort riktig plassert. Hjerter konge satt 
bak. 

Sælensminde – Brogeland som noterte seg 
for en solid butler i første kamp (over 2 
imp pluss per spill) meldte for hardt her, 
og måtte notere minus 50 for en bet i 
storeslemmen. Og i rettferdighetens navn, 
det var vel ikke ufortjent at Norge tapte 
spillet med 14 imp. Slike spill er selvsagt 
veldig farlige, og spesielt i slike korte 
kamper (16 spill). (Vi etterpåkloke kan 
snakke om at det faktisk ville vært verd 
hele 28 imp (14 inn i stedet for 14 ut) om 
trumfen hadde sittet 3–1 eller 2–2, siden 
kløver konge faktisk satt riktig. 

I kampen hadde det utgjort hele 7VP, 

med andre ord 25–5 seier i stedet for 
18-12!). Heldigvis kom våre gutter sterkt 
tilbake med få spill igjen av kampen.
Etter godt og vel halve kampen lå Norge 
kraftig under. Men så gikk det riktig vei. 
Grøtheim – Tundal vant 4 hjerter på 6–2 
tilpasning mens Japan endte i 3 spar på 
6–0 ved det andre bordet. En slem ble 
brent mot Sælensminde–Brogeland, mens 
Norge noterte 1430 ved det andre bordet. 
Enda noen bra spill gjorde at Norge vant 
39 imp på de siste spillene, og kampen 
totalt med 18–12! En pangstart for Norge 
i VM, altså. 

Norge kjører på!
Vårt lag i Bermuda Bowl er fortsatt i 
støtet. I fjerde kamp mandag morgen 
startet det veldig fint, men seieren i 
kampen mot Argentina ble nok litt for 
liten etter en del rusk underveis. Til slutt 
sto det 17-13 til Norge. Greit nok, men en 
del sjanser ble ikke tatt godt nok vare på.

Allerede i tredje spill fikk Ulf Tundal og 
Glenn Grøtheim til et kanonspill, og da 
Erik Sælensminde og Boye Brogeland også 
hadde et godt resultat ved det andre bordet 
var trenden for kampen allerede satt. 

	 ♠ 6 3
	 ♥ D 2
	 ♦ E 10 9 3
	 ♣ E D 9 4 2
♠ K 7 5  ♠ kn 2
♥ 10 7 4  ♥ K kn 9 6 3
♦ K 4  ♦ D kn 8 5 2
♣ K 10 8 7 6 ♣ 5 
	 ♠ E D 10 9 8 4
	 ♥ E 8 5
	 ♦ 7 6 
	 ♣ kn 3
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I lukket kom syd i 4 spar mot Silla og 
Boye. Siden kløver satt 5-1 ble det for 
vanskelig å vinne den kontrakten i 
praksis, og Argentineren gikk to bet, pluss 
100 til Norge. Det var et godt resultat 
selv om det for så vidt er ganske naturlig 
for nord/syd å gå bet i dette spillet, for å 
stoppe under utgang er i praksis umulig. 
Betespill ble det også ved en rekke bord 
rundt omkring i salen. 

Med Ulf og Glenn nord/syd gikk meldin-
gene slik:

S/Ø-V
Ulf  Glenn
Vest Nord Øst Syd
 1 spar
pass 2 kløver pass 2 ruter 
pass 2NT pass 3NT
pass rundt

Ulfs 2 kløver viste en eller annen invitt-
hånd, og Glenns 2 ruter spurte hva slags. 
2NT viste så en balansert innvitthånd 
med 11–12hp. God vurdering av kortene, 
hjerter dame dobbel kan ofte være viktig å 
ha på spilleførers hånd. Glenn fulgte opp 
med en god vurdering da han la på til 
3NT. 

Det var en spennende kontrakt, og som 
du ser perfekt å ha på nords hånd med 
hjerter dame gardert. Hjerter 5 kom i 
utspill, og den ble sluppet til damen som 
vant stikket. Siden sparfargen ga fem 
stikk hadde Ulf ingen problemer med å 
vinne utgang. 11 imp til Norge.

I den andre kampen mandag formiddag 
(kinesisk tid) tok Norge sin femte strake 
seier, og dette er selvsagt veldig bra. 
Likevel–om man skal være veldig streng–

forsvant igjen noen VP mot relativt svak 
motstand, hvis man kan snakke om svak 
motstand i et VM. Trinidad og Tobago 
ble slått 19–11.

Dramatisk kamp  
mot Italia
Jetlag ingen hindring! Det norske laget 
gjorde en sterk innsats mot forhåndsfavo-
rittene Italia. Etter en veldig begivenhets-
rik kamp stod det 16–14 VP til Norge! 
Etter denne seieren ligger Norge som nr 3. 

Den dramatiske Italia-kampen ble fulgt 
av flere tusen tilskuere på Internett, og 
masse tilskuere i ramasalen på spillestedet.

Helgemo – Helness meldte først kontrol-
lert to slemmer hvorav en super store-
slem. Mot slik motstand slo imidlertid 
disse spillene ikke ut. Etter et hvilespill 
kom så ett med skikkelig krutt i. Man må 
nok si at Norge var litt heldige her. 

Gjetter på at svært mange norske turne-
ringsspillere ville åpnet med 1 spar. Det 
mente ikke Geir Helgemo kortene var 
verd. Utviklingen ble veldig spesiell. Like 
etter hadde makkeren vist en voldsom 
hånd med begge minor, og han selv meldt 
6 kløver som er minst 1100 i bet! Enden 
på visa var at motparten kom i 6 spar 
doblet!
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	 ♠ E D kn 6 5 
	 ♥ E 10
	 ♦ E K 9 8 5
	 ♣ 2
♠ K 8 4 3 2  ♠ -
♥ kn 8 7 5  ♥ 6
♦ 6 3  ♦ D kn 10 7 5 4
♣ E K  ♣ D kn 10 7 5 4
	 ♠ 10 9 7
	 ♥ K D 9 4 3 2
	 ♦-
	 ♣ 9 8 6 3

Mot Sælensminde – Brogeland åpnet vest 
(Versace) med 1 spar. Idet det norske 
paret var i 4 hjerter stampet øst (Lauria), 
og paret endte i 5 kløver som ble doblet. 
Med perfekt motspill er de vel inne for 
1100 ut, men 800 på blokka for nord-
mennene var greit nok siden en brukbar 
slem nord/syd normalt går bet. 

Det som skjedde i åpent rom var fantas-
tisk, og kalte nesten på lattermusklene 
uten at noen gjorde noe dumt. For det 
var overhodet ikke latterlig, selv om et av 
verdens beste par meldte 6 kløver frivillig, 
en kontrakt som ville gå helt i skåla. Over 
dette meldte så et annet av verdens beste 
par 6 spar som gikk en doblet bet! 

Helgemo passet altså i første hånd, og 
nord åpnet i 1 spar. Tor Helness knallet til 
med 4 grand i sonen – begge minor – og 
den må nok vest ha trodd innbar mye 
sterkere kort i de soneforholdene (alle). 

Tor på sin side tenkte nok at 4NT var en 
god sats overfor en passet makker. Etter 
pass fra syd spratt Geir i 6 kløver! Nord 
doblet, og det var syd som skulle melde. 
Fra hans synsvinkel kunne det se ut som 
om øst/vest hadde gjort det riktige, og 

han tok for sikkerhets skyld med seg 
kontrollmeldingen 6 ruter på veien til 6 
spar.

Geir la kun frem rødlapper etter dette, 
både på 6 ruter og deretter på 6 spar. 
Kontrakten gikk en doblet bet, og 1000 i 
dobbeltscore var verd 14 imp for Norge! 

Syvende seier på rad
Norge spiller med stor selvtillit og med 
masse power. Noen store tapsspill går 
overhodet ikke inn på spillerne, og de skape 
i fortsettelsen kanonsvinger den riktige. 
Tirsdag morgen ble Taiwan slått 19–11, og 
stillingen i toppen er uforandret. 

De norske guttene har i tillegg til god 
spilling fått taket på sovingen her nede. 
Og seiersrekken fortsetter ved bordet! 
Mot Taiwan var det, som i gårsdagens 
fyrverkeri av en kamp mot Italia, mange 
spill med krutt i. Helgemo – Helness gjør 
som vanlig veldig mye bra, og det er 
derfor ikke for å kritisere vi forteller om 
dette katastrofespillet: 

Geir doblet opplysende mot motpartens 1 
kløver med 12h hp og 3–4–3–3 (gunstig 
sone). Så viste det seg at motparten spilte 
sterk kløver, og åpneren hadde ikke 
alertert (man alerterer egne meldinger når 
det spilles med skjermer). Geir kunne 
kanskje fått meldt om igjen om han 
hadde protestert, men han lot det gå. Nå 
hadde Helness en høyst tvilsom avgjørelse 
– en sjelden foreteelse fra det holdet – og 
stampet i 4 spar. Det kostet 1100 mot en 
vanlig soneutgang. Men superparet suste 
bare videre som et lokomotiv og ordnet 
en rekke sikre gevinstspill. 

N
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V Ø
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Norges første tap  
kom mot Egypt
Norges andre kamp tirsdag ble en roligere 
batalje enn de siste «boksekampene» vi 
har fulgt. Egypt var heldige og slo det så 
langt i turneringen ubeseirede norske 
laget. Dermed falt Norge ned til fjerde-
plass, og det er helt jevnt rett foran. Bak 
det norske laget er det 17 VP ned til den 
nitriste niendeplassen som vil bety slutt 
på mesterskapet etter en uke.

Norges lag kan ikke klage på resultatene 
tirsdag. 19VP, 12VP og 20–10 i dagens 
siste kamp mot Pakistan er god uttelling. 
Det blir en hard dag i morgen mot sterke 
Nederland, lederlaget USA og Irland. 

Stillingen i toppen i Bermuda Bowl er 
slik:

USA 1 180
Polen 166
Norge 161
Italia 158

Avstanden fra Norge ned til 9. plass som 
er første lag som ryker ut etter Round 
Robin er 17 VP.

Norge spiller som mange har fått med seg 
mot Nederland, USA 1 og Irland i dag. 
Tre gode lag, og rundt middels, eller alt 
over det vil være akseptabelt. Mot Neder-
land gikk det veldig fint, 21–9 seier!

Etter dette ligger Norge som nr 2. 
Stillingen i toppen er for øvrig ganske 
uforandret. Det er nå hele 26VP ned til 
niendeplassen.

I så lange turneringer kommer nesten 

alltid en smell. Mot USA 1 gikk det 
meste galt ved det ene bordet. Kampen 
ble tapt med 7–23. Norge ligger på 
fjerdeplass etter USA 1, Italia og Polen. 
Ned til niendeplassen er det fortsatt hele 
21VP.

Kampen mot lederlaget USA 1 begynte 
forferdelig, og slik fortsatte det. Allerede 
etter tre spill hadde USA vunnet to 
slemmer hvor man må kunne hevde 
Brogeland – Sælensminde var i blekeste 
laget.
 
Den siste kampen mot svakt plasserte 
Irland ble ingen opptur, snarere en 
fortsettelse av det som skjedde mot. De 
norske parene (Helness/Helgemo og 
Tundal – Grøtheim) fikk ikke spesielt 
draget på det videre heller, og det endte 
med et nytt 7–23 tap.

Norge ligger dermed på delt fjerdeplass. 
Avstanden ned til niendplassen har 
krympet til 12 VP Stillingen er:

1. USA 1  232
2. Polen  217
3. Italia  212
4. Australia  196
4. Norge  196

To store tap i går ettermiddag ble fulgt 
opp med nok et tap, 9–21 mot Australia. 
Etter 13 runder ligger Norge på den 
utsatte åttendeplassen. Det er kun 5VP 
ned til to lag som ligger likt på niende, 
plassen som når Round Robin er ferdig-
spilt innebærer at det er over og ut! 

Sveriges lag som mange klatrer voldsomt 
på tabellen. De er nå helt i ryggen på 
Norge og har absolutt muligheter for å 
avansere til kvartfinale.
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Det som kunne se ut som en parademarsj 
mot kvartfinaleplass for det norske laget 
har utviklet seg til et lite mareritt. Det 
fjerde strake (stor)tapet var et faktum da 
et velspillende, men også veldig heldig 
Sør-Afrika slo våre gutter 21–9.

Sverige har kommet inn i en fantastisk 
trend. De slo Australia 19–11 og har 
dermed kopiert Norges seiersrekke på syv 
kamper fra tidligere i turneringen. Mot 
alle odds har Sverige jobbet inn blant de 
åtte beste allerede, og ligger i øyeblikket 
1VP foran Norge som deler niendeplas-
sen. Det er imidlertid meget jevnt, så 
ingenting er kjørt for det norske laget. 
Men å må snart glien snu!

Trenden snudd  
– storseier til Norge
Etter den marerittaktige perioden med 
fire tap slo endelig vårt lag tilbake med 
klar seier mot Kanada. Etter 24–6 som 
avslutning på dagen er Norge igjen inne 
på topp 8 med syvendeplass. 

India ble slått 20–10 etter overbevisende 
spille av begge par (Helness-Helgemo og 
Sælensminde) Spesielt var det morsomt at 
Silla og Boye fikk opp en sterke liste i en 
runde med relativt flate kort. 

Norges har definitivt slått tilbake etter 
down-perioden. I en meget solid kamp 
ble Polen mer eller mindre feid av banen 
(22–8). Det førte Norge opp på 5. plass 
med 16VP’s margin ned til niendeplassen 
som Polen havnet på etter tapet for 
Norge. Italia har tatt ledelsen etter å ha 
pulverisert lederlaget USA 1 med 63–0 i 
imp (25–2)!

Norges kamp mot Kina startet fint, og 
ledelse 28–11 etter åtte spill. Det så ut til 
å gå mot skikkelig storseier, men litt 
grums mot slutten ga noen imp til Kina. 
Likevel en god kamp alt i alt, og solid 
seier 19–11.

Mot kvartfinale
Norge startet elendig mot svakt plasserte 
New Zealand. Etter syv av 16 spill stod 
det 0–29! Skulle vårt lag skape unødven-
dig spenning med hensyn til kvartfinale-
plassen vi etter hvert har begynt å tro var i 
boks? Men det snudde heldigvis, og 
kampen endte 15–15. Med to kamper 
igjen ligger Norge på fjerdeplass med 19 
VP’s margin ned til niendeplassen. Kun 
en kollaps kan ta fra Norge billetten til 
kvartfinalen. 

Sverige tapte en jevn kamp mot Kina 
(12–18), men er fortsatt inne på topp-8 
med syvendeplass. Det er imidlertid bare 
4,5VP ned til niendeplassen. 

Kampen mot svakt plasserte New Zealand 
startet forferdelig. I andre spill klarte 
motspillerne å cashe ett ruterstikk og tre 
sparstikk mot HH’s utgang, mens 
nordmennene ikke fikk tak i stikkene. 
 
Så kom dette. Sælensminde satt med 
(utenfor sonen, motparten i) i første 
hånd:

♠ 9
♥ kn 10 8 7 5 3 2
♦ E D10 5
♣ 7

Silla åpnet med 4 hjerter som var en 
ganske vanlig åpningsmelding rundt om 



24 Norsk Bridge nr. 4  2007

V M - G U L L

kring. Det gikk to passer før sistemann 
doblet, og det gikk pass rundt. Makker 
Brogeland la ned gullkort!

♠ kn 5 4 3
♥ D 6
♦ K 8 2
♣ E kn 4 2

Ruteren løste seg greit (3-3 med knekten 
foran tieren), pluss 590 til Norge. Ved det 
andre bordet gikk det på samme måte før 
Tor Heness tok ut i 4 spar med dette:

♠ 10 8 7 6
♥ 4
♦ 9 7 4
♣ 10 9 8 5 3

4 spar var umulig å vinne egentlig, men 
uansett ville det være en god stamp, selv 
med 500 ned, siden Norge hadde 590 inn 
i åpent rom. Siden motspillet mot 4 spar 
doblet klikket fullstendig – og Helness 
utnyttet det maksimalt – stod det 790 på 
blokka for det norske paret! 16 imp og et 
sårt tiltrengt pusterom.

Noen mindre gevinster begge veier gjorde 
at kampen endte 15–15, et resultat til å 
leve med etter en skremmende start på 
kampen. 

Norge klar for  
kvartfinalen!
Det norske laget er klart for kvartfinalen i 
Bermuda Bowl allerede før siste kamp i 
Round Robin. Sverige ser også ut til å 
kunne klare det etter 20-10 mot New 
Zealand i midtkampen. De ligger som nr. 

7.plass med 10 VP ned til Brasil på 
niendeplass. 
 
Kampen startet flott for Norge med en 
5-imper inn før Helness – Helgemo fikk 
spille 3 spar med elleve stikk på begren-
sede verdier med god fordeling. Motpar-
ten var i 3 spar mot Tundal – Grøtheim 
også, men Tundal tok sjansen på 3 NT 
med knekten tynt fjerde i spar. Begge 
minorfargene innebar mulighet for mange 
stikk via finesse. Utspiller hadde EKD 
femte i spar, så de kunne ikke hente beten 
der, og ruterkappen gikk. 630 fete til 
Norge, 13 imp. 

Allerede i neste spill kom Indonesia i 3 
grand med 26 hp til sammen, tolv stikk. 
Tundal–Grøtheim satt med:

Ulf
♠ 10 7
♥ E 10 6 5
♦ E 10 9 8 6
♣ K 9

mot

Glenn
♠ K 5
♥ 8 2
♦ K D kn 7
♣ E D 8 4 2

Etter 1 ruteråpning fra Ulf og sparinn-
melding fra øst meldte nordmennene seg 
opp i den knallharde slemmen. Kløver 
satt 3–3 og spar ess som forventet foran, 
så tolv stikk var lett å hente. 12 imp til i 
norske favør, og 30–0 etter fire spill! 
Dette går definitivt veien.

Så brant Tundal–Grøtheim en bra sekser 
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(avhengig av ett ess foran hvis den fargen 
kommer ut), men 680 var verd nye 5 imp 
da HH fikk spille 5 ruter og slapp unna 
med minus 500 ved det andre bordet. 

I nest siste spill vant Grøtheim Tundal en 
hårfin 3 grand som gikk bet mot HH. 12 
imp til Norge, og kampen endte med 
23–7 til Norge.

Norge på fjerdeplass 
i Round Robin 
Den siste kampen i grunnspillet hadde 
ingen stor betydning for Norge. Det ble 
en litt rusten kamp av de norske spillerne, 
og USA 2 som kjempet frenetisk for en 
plass i kvartfnalen vant kampen 19–11. 
Norge endte dermed på 4. plass kun 
1,5VP bak tredjeplassen. Disse nasjonene 
er (uoffisielt) klare for kvartfinalen, i den 
rekkefølgen de var på resultatlisten:

Italia, USA 1, Nederland, Norge, Austra-
lia, Sverige, Kina og Sør-Afrika.

Sverige klarte det altså til slutt, en meget 
sterk prestasjon etter en elendig start. 

Kvartfinale  
Norge – Kina
Norge fikk en flott start i kvartfinalen og 
tok ledelsen 29–7 etter det første av seks 
16-spill sett. Overraskende har Sør-Afrika 
tatt ledelsen 48,7–7 mot favorittene fra 
Italia. 

Kvartfinalen mot Kina startet potte tett, 

og etter ti spill var stillingen 2–2 i settet! 
Det kunne se ut som resultattavlen i en 
fotballkamp. På stillingen 2–1 fikk Norge 
1 imp, og Roland Wald utbrøt muntert 
på BBO: «der utlignet Norge på en 
spekatakulær heading av Grøtheim»!

Norges par i lukket burde kanskje vært i 6 
kløver allerde i det andre spillet, men 
stoppet i 4 grand. De var i nærheten av 
den gode slemmen, men heller ikke Kina 
meldte den. Uavgjort spill.

Vi tapte en firer der Helness fikk massevis 
av stikk i sin delkontrakt i kløver. Tundal 
– Grøtheim kom litt i høyeste laget da de 
var i 4 spar doblet med to bet, minus 300. 

Så kom «lokomotivet» Helness – 
 Helgemo til sin rett. Hva melder du med 
disse kortene:

N/S er i sonen, og øst åpner foran deg 
med 1 kløver

Syd
♠ E D 7 6 3
♥ D 10
♦ K D 7
♣ D 6 3

Geir Helgemo sa 1 grand, 15-17, en god 
vurdering. Helness løftet til 3 grand med 
dette:

Nord
♠ K 10 2
♥ kn 8 3
♦ E 10 9 6
♣ kn 9 7

Spar kom ut og Geir slapp den til hånden 
(utspillerens makker kunne godt hatt 
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singel knekt). Så spar til tieren, og da 
utspillet var fra knekten fjerde var det ni 
enkle stikk. Om syd melder inne 1 spar 
blir det vanskelig å melde utgang, og da 
vil han heller ikke få spar ut. Ved det 
andre bordet spilte Kina 3 spar med en 
bet, 12 imp til Norge.

Settet endte 21–7, 29–7 inklusive 
carry-over. 

Svenskene fikk ordentlig bank i disse 16 
spillene. Nederland tok ledelsen i kampen 
med 102–36,7 etter massive 85–1(!) i 
andre sett. Vi får håpe på et skikkelig 
come-back for «søta bror», men det ser 
unektelig litt mørkt ut nå. 

USA 1 er i føringen 73–26 mot Australia. 

Man værer en sensasjon i kvartfinalen 
mellom Sør-Afrika og Italia. SA storspil-
ler, og stillingen er 96,7–36! i favør av the 
underdogs.

Andre sett åpnet som det første med 
mange småspill. En fin minorslem ble 
meldt og vunnet ved begge bord. Nedtu-
ren for Sverige begynte i det spillet da 
Sveriges par meldte storeslem og ble 
doblet. Kløver ess ga stikk, en bet. 

I Norges kamp knappet Kina inn på 
ledelsen ved å finne flere småspill, men så 
meldte Helness – Helgemo 7 kløver der 
de manglet kongen tredje i trumf. Slik så 
Helness’ hånd ut:

Nord
♠ E K D 9 8 3
♥ E 7
♦	--- 
♣ E kn 7 3 2

Han hørte to passer foran seg. Hva ville 
du åpnet med?

Tor åpnet med 2 kløver, kunstig sterk 
type Halle’s 2. Helgemo hadde til 3 
kløver, positivt svar. Hva nå (om du ikke 
har lest innledingen på denne storyen)? 
Tor smalt til med 7 kløver på direkten! 
Geir hadde:

Syd
♠ 10 2
♥ D 6
♦	D 5 4 3
♣ D 10 9 8 5

Hjerter knekt kom ut fra øst. Tor prøvde 
damen, men vest stakk med kongen som 
ble stukket over med esset. Det var ikke 
inntak i bordet, så spillefører måtte bare 
denge ned kløver ess. Og kongen kom 
sannelig deisende! 13 imp inn i stedet for 
13 ut om det hadde vært kløvertaper. 
Ikke akkurat utur, og det spørs hva 
Helness ville gjort om kineseren hadde 
klart å legge liten på bordets hjerter dame 
iførste stikk? Da ville han fått sjansen til å 
ta trumffinessen med magert resultat.
 
Norge var gode i tredje sett, og ser ut til å 
kontrollere kampen fullstendig mot Kina 
i kvartfinalen. Tredje sett ble vunnet 
50–13, og stillingen etter halvspilt kamp 
er 124–31!

USA 1 er så godt som klare for semien. 
De knuser Australia og leder nå med 142 
imp mot 36. Den kampen blir neppe spilt 
ferdig (det er lov å kaste inn håndkledet i 
slike kamper).

Det er fortsatt muligheter for en stor 
sensasjon i kvart’n. Italia vant tredje sett i 
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kampen mot Sør-Afrika, men overraskels-
laget leder med 122,7 mot 68 imp. 
Mange sitter likevel med følelsen av at 
italienerne vil komme grusomt tilbake i 
siste halvdel av kampen.

Flaggskipet Helness–Helgemo står over 
siste sett. Norge er i praksis klare for 
semifinalen da de leder med 83 imp. 
Dette roter de ikke bort! Nederland og 
USA 1 er som Norge i praksis klare for 
semifinale før de siste 16 spillene. 
Kampen mellom Sør-Afrika og Italia ble 
en utrolig thriller. Italienerne kjempet seg 
tilbake i kampen med kun syv (av 96) 
spill igjen! Men Sør-Afrika kom tilbake, 
og det handlet om ekstrastikk, og små-
imps var avgjørende. En av tidenes største 
sensasjoner i en VM-kvartfinale var et 
faktum da Sør-Afrika holdt unna til slutt. 

I neste siste spill kunne Italia tatt ledelsen 
med 0,3 imp (!) ved å stoppe i 2 spar med 
ni toppstikk, men da de kom i 2 grand og 
Sør-Afrika spilte perfekt i mot, ble det en 
bet og 6 imp i Italias disfavør. Så vant SA 
en slem i siste spillet som ikke Italia 
meldte. Italia var utslått! 

Det ble en parademarsj for Norge mot 
slutten. Tundal – Grøtheim og Sælens-
minde – Brogeland vant siste sett og 
kampen ble vunnet med hele

RESULTATER FRA KVARTFINALENE

Italia – Sør Afrika 167–184
USA 1 –Australia 216-124
Nederland – Sverige 274-108
Norge – Kina 208-116

Norge leder semifinalen 
etter livlig første sett
NORGE tok ledelsen 52–38 i semifinalen 
(inklusve carry-over på 9 imp) mot 
Nederland. Et livlig sett, og slik kan fort 
denne kampen bli seende ut, som en 
«boksekamp»!

Det startet dårlig for Norge da Boye og 
Silla var i 3 grand uten ruterstopper der 
5 kløver var en god kontrakt. Faktisk sto 
det i 6 kløver siden ess-knekt åttende mot 
kongen singel var gående. 10 imp til 
Nederland. 

Ytterligere 10 imp gikk gal vei da Neder-
land fikk et heldigere utspill i en delkon-
trakt ved det ene bordet, og etter hvert 
vant sin kontrakt der den norske spilleren 
fikk minimalt med stikk og gikk 300 ned. 

Så fikk vi 9 imp da Boye og Silla meldte 
og vant majorutgang doblet, 590, mens 
Nederland stoppet i 3 ved det andre 
bordet. Sånn fortsatte det med friske kort 
og store utslag, mest i Nederlands favør i 
første del av settet. De ledet 38–14 etter 
tolv spill. 

Mot slutten brant Nederland en 3 NT på 
25hp som Helgemo – Helness meldte og 
vant. 

I nest siste spill kom 12 imp til i norsk 
favør da Boye og Silla stampet i 4 spar 
som ville gått 3 eller 500 mot soneutgang. 
Nederland gikk imidlertid i 4 grand og 
gikk bet, mens HH noterte utgang ved 
det andre bordet! 
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Jevnt etter 32 spill
I begge VM-semifinalene er det fortsatt 
relativt jevnt. Ingen av lagene har fått noe 
stort overtak. Norge leder sin kamp mot 
Nederland med 97–82. USA fikk taket på 
det mot slutten av settet og leder med 
85–51 mot Sør Afrika som slo Italia i 
semifinalen.

Tundal er bedre fra sin magesjau, men 
hviler trolig ut dagen selv om han har sagt 
seg klar for å spille om noen av de andre 
føler seg slitne. 

Andre sett startet glimrende for Norge da 
Helgemo skapte det som skulle til med 
disse kortene.

♠ 7 5 4
♥ K kn 9 5 2
♦ D 2
♣ kn 9 7 

De Wijs åpnet med 1 kløver som kunne 
bl.a innebære en sterk grand. Makkeren 
svarte 1 ruter, og det var Helgemos tur i 
ugunstig sone. Ville du vurdert å melde? 
Geir slang innpå 1 hjerter, og da åpneren 
viste 15–17 grand og ble plassert i 
3 grand var det ikke vanskelig for Helness 
å spille ut hjerter! 

Kontrakten kunne vært vunnet fortsatt, 
men da måtte spillefører gjette hvor spar 
dame befant seg. Siden Tor viste seg å ha 
kløver ess (spillefører måtte innom den 
fargen) var det naturlig å plassere resten av 
honnørene hos Geir. Feilvalg i spar ble 
følgen av dette, og en bet inn for det norske 
paret. Ved det andre bordet åpnet Broge-
land med 1 vanlig 15–17 grand og motpar-
ten var ikke med. Ni stikk, og 10 imp til 
Norge. Settet endte 34–30 til Norge.

Norge tok en forholdsvis klar ledelse 
halvspilt, men noen tapsspill gjorde at 
ledelsen skrumpet inn. 37 IMPs ledelse 
lar seg likevel høre. Stillingen er nå 
139–102.

X-files!
Se på denne eventyrhistorien fra tredje 
sett av semifnalen mellom Nederland og 
Norge! Du tror det ikke før du får se det!

(Mange nordmenn fulgte sikkert spillet 
på BBO, men vi tar det likevel med for de 
som ikke har fått med seg denne horror-
kontrakten. Dette er ikke hverdagskost!)

Helness – Helgemo har fått draget på 
Sjoer Brink og Drijver. De spiller et 
«Brown-Sticker»-system, dvs. veldig 
kunstig, og derfor får Norge sette seg ved 
bordet sist i alle settene. HH velger Brink! 

I dette spillet var Sælensminde – Broge-
land nokså uheldige. De meldte en 
knallhard utgang – 4 hjerter – men det 
satt helt forferdelig i alle farger og 
kontrakten ramlet helt samme selv om 
det var bare tre tapere fra start. Minus 
800! Så over til på hva Helgemo drev 
med. Han hadde fått utdel som giver 
dette, med alle i sonent:

♠ D kn 10 7 6 3
♥-
♦ 8
♣ K D 8 7 5 3

6–6 i sort og bra farger. Melder du noe i 
første hånd i sonen? Geir sa pass. Så hørte 
han 1 grand til venstre, 2 hjerter fra 
Helness som viste firekorts hjerter og 
lengre minor, og pass fra høyre. Hva nå? 
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Helgemo sa 2 spar, og grandåpneren 
doblet opplysende. Helness sa pass og øst 
3 ruter. Hva nå? Helgemo doblet (!), og 
det gikk pass rundt.

Hele spillet så slik ut:

Nord (Helness)
	 ♠ E
	 ♥ E K 5 3
	 ♦ D kn 9 3 2
	 ♣ 6 4
♠ K  ♠ 8 4 2
♥ D 10 9 2  ♥ kn 8 7 6 4
♦ E K 5  ♦ 10 7 6 4
♣ E kn 10 5  ♣ 9
Syd (Helgemo)
	 ♠ D kn 10 7 6 3
	 ♥ –
	 ♦ 8
	 ♣ K D 8 7 5 3

Vanskelig for øst/vest å finne hjerterkon-
trakt nå, etter Helness’ hjertermelding. 
Legg merke til hva Helgemo gjorde i dette 
spillet med 6–6 i de sorte fargene. Han 
passet! Han meldte stille og rolig 2 spar, 
og han doblet 3 ruter! Helness var bra 
utstyrt i den fargen, ikke uventet, og 
kontrakten var en katastrofe. Da røyken 
hadde lagt seg var det 1100 til the good 
guys! Mer slikt gutter!

Det norske laget vant fjerde (av 6) sett 
med hele 60–29 og leder semifinalen mot 
Nederland med 68 imp, 199–131. 
Undertegnede føler seg ganske sikker på 
at det blir finale da intet tyder på at 
nordemenne skal kunne tape 68 imp på 
32 spill. Men større undere har skjedd, så 
ingen bør ta noe for gitt før kampen er 
ferdigspilt.

 I et livlig 5.sett gikk det litt begge veier, 

men Norge hadde overtaket hele tiden. 
Med få spill igjen i settet ledet Norge med 
85 imp! Dette taper ikke nordmennene!!! 
Om Nederland skal kunne vinne denne 
kampen må de gjennomføre tidenes 
opphenting på kun 16 spill. Alt er mulig, 
men ingen tror for alvor det kan skje. 
Norge har tapt kun ett 16-spills sett i 
semifinalen, det tredje hvor Nederland 
vant 34–30.

Selv om det forsvant en god del imp på 
slutten var det aldri fare på ferde. Norge 
vant semifinalen med 278–238. Nå går 
gutta for gull!

Finalen
USA 1 hadde 16,5 imps carryover, men 
det ble tatt igjen av det norske laget 
allerede etter de første 16 spillene. Norge 
leder nå med 9,5 imp. Første sesjon endte 
36–10.

I spill 16 i første sett vant Tundal en slem 
som var avhengig av utspillet. Amerikane-
ren bommet, og det ble 11 imp inn i 
stedet for 10 ut om kontrakten hadde 
blitt betet. Fin start!

Så gjør vi et hopp til slutten av finalen. 
Men hele denne spennende avslutningen 
 finner du altså i VM-heftet som inneholder 
Geos VM-blogg i sin helhet. 
 Red
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Veldig nær gull!  
Stor ledelse før de 
 siste 32 spillene
Vi våger påstanden: Norge vinner denne 
VM finalen! Begge lagene virker slitne, 
men sant og si synes amerikanerne å slite 
mest. Det er imidlertid litt tidlig å 
begynne feiringen. Vi husker alle hvordan 
det gikk da Norge forrige gang spilte VM-
finale mot USA (2001 i Paris), og vårt lag 
ledet like mye som nå mot slutten av 
kampen. Vi tror ikke på noen tilsvarende 
kollaps i dette mesterskapet, og at våre 
gutter får den revansjen de fortjener! 

I siste sett vant vi med noen få imp, og 
kampen ledes med 56 imp!

Norge vant 8 imp der Helgemo noterte 
650 i 4 hjerter, mens Boye og Silla 
stampet i 4 spar med minus 300.

Zia valgte så feil i en 4 hjerterkontrakt og 
gikk bet. Boye vant utgangen etter fin 
spilleføring, 12 til Norge som etter tre 
spill ledet settet 20–3! 

Så kom imidlertid et spill hvor vi tapte 12 
imp. USA var i 5 kløver med D-9 femte 
mot knekten tredje. Kløveren satt snilt og 
det var bare to kløvertapere. I 4 spar på 
5–2 ble det verre, og Norge gikk dessverre 
bet i den. 

HH passet begge to med 11 jevne (mange 
burde kanskje ta lærdom av det..?), mens 
USA’s mann i 3.hånd åpnet. 2 hjerter var 
en grei kontrakt, men denne gangen ble 
det en bet, 2 imp til Norge.

Så skjøt meldingsforløpet fart mot HH 
(Zia svarte 3 spar overmakkerens 1 

ruter åpning og 1 hjerter innpå, der 3 spar 
ville vist renons for Boye og Silla), så de 
ikke fikk vært med mer enn en gang. 
Motparten fikk spille 5 ruter udoblet der 
nordmennene nesten hadde utgang i 
hjerter (betes med en sparstjeling som 
ville blitt funnet). Ved det andre bordet 
gikk ikke meldingsforløpet så hurtig, og 
Boye og Silla ble doblet i 5 ruter som var 
naturlig å melde med elleve ruter til 
sammen og fordelingskort. Minus 300. 
5 imp til USA.
 
Noen småimps til Norge ble fulgt av dette 
dramaet i settets siste spill.

Zia og Rosenberg meldte i siste spill en 
nydelig lilleslem med disse kortene:

♠ E K 9 7
♥ E K 10 9 8 
♦ kn
♣ K 9 2

♠ kn 4
♥ D 2
♦ 8 5 3 2
♣ E D kn 7 3

Spillet var problemløst, bl.a satt hjerteren 
3–3 med knekten foran. Kunne Boye og 
Boye kopiere dette? De norske suppor-
terne holdt pusten da Silla satt lenge å 
tenkte på 5 kløver. Ville han løfte til slem! 
Jaaaaaaaa! 6 kløver kom med nesten 5000 
tilskuerer som fulgte det på BBO. 
Uavgjort spill. Puh!

Dermed settseier med 4 imp. To sånne 
sett til når gutter!
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Det går mot gull!  
Soleklar ledelse 
Etter en standard 3NT kom Zia og 
Rosenberg i en alt for hard 3NT. Tundal 
– Grøtheim fikk tak i en bet, noe som var 
i minste laget, men ok. HH var i 4 spar. 
Slik så det ut:

	 ♠ EKD6
	 ♥ J E108
	 ♦ K975
	 ♣ K7
♠ 2  ♠ 9754
♥ Kkn94   ♥ 7543
♦ EDkn62  ♦ 1083
♣ Dkn5  ♣ E8
	 ♠ kn1083
	 ♥ J D2
	 ♦ 4
	 ♣ 1096432

Geir åpnet med 1 ruter – ingen oppvur-
dering til 20–21 he r- og Tor svarte 1 
spar. Geir sa 4 spar. Weinstein fant tiden 
inne til et lumsk utspill, ruter dame! 

Tor la naturlig nok lavt fra bordet, og 
tilskuerne trodde siste sjanse for å vinne 
kontrakten var forsvunnet. Men nei! 
Weinstein burde nok skiftet til trumf i 
andre stikk, men vred til kløver dame. 
Det gikk kongen og esset før Garner 
fortsatte med kløver 8 til tieren og 
knekten. Weinstein spilte nå kløver 5 som 
ble stjålet med esset. 

Helness spilte så fire runder spar. Deretter 
tok han for de godspilte kløverstikkene. 
Før det siste så det slik ut:

	 ♠-
	 ♥ E10
	 ♦ K
	 ♣-
♠-  ♠ -
♥ Kkn   ♥ 7
♦ E  ♦ 108
♣-  ♣ -
	 ♠-
	 ♥ D2
	 ♦-
	 ♣ 2

På kløver 2 måtte Weinstein kaste inn 
håndkledet. Både for kontrakten og for 
kampen? 420 til Norge var i alle fall verd 
10 imp, og ledelsen opp i 80 imp! Kun 20 
spill igjen.

3 imp til rett vei i neste spill, før det siste 
spillet ble en femmer ut. 41–22 i settet. 
Glimrende! 

Gull til Norge  
– Vi gratulerer!
Det siste settet startet litt skummelt. Selv 
om USA skulle ta igjen hele 78 imp for å 
kunne vinne likte vi ikke at det stod 1–18 
etter bare tre av 16 spill. Så vant USA nok 
et stort spill, og ledelsen var nede i 50 
imps med ti spill igjen. Så kom et vanvit-
tig skummelt spill. HH meldte slem  
(6 hjerter) med to ess borte etter et 
fartsfylt meldingsforløp hvor Tor åpnet 
med Halles 2 med åtte gående hjerter, to 
singeltoner og konge – dame tredje i siste 
fargen. 

HH hadde hver sin gående farge, men 
uansett utspill, kløver spar eller ruter ville 
det vært bet. Zia plukket frem en trumf, 
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tretten stikk! 1460 til Norge. Sannelig 
meldte ikke også amerikanerne slem, 
6 kløver også etter 2 kløveråpning! Boye 
spilte ut ruter ess, fikk svakhet og spilte 
spar til en strålende fornøyd Silla som tok 
beten! Opp i over over 60 imp ledelse 
med seks spill igjen. Drama!

Etter dette var seieren var aldri truet selv 
om siste sett ble mye mer spennende enn 
nødvendig var for oss supportere. 

USA tok to VM-titler i dette mesterska-
pet, både damene og veteranene deres 
vant sine finaler komfortabelt. Men i 
Bermuda Bowl ble altså de norske guttene 
for sterke! 
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«DYRET» på Dyrskuebridge  
i Lyngdal
Den 7–9 september hadde vi invitert 
naboklubbene til bykamp i bridge under 
den årlige dyrskue her i Lyngdal. 8 lag fra 
Farsund, Søgne, Mandal og Lyngdal stilte 
til start. I tillegg inviterte vi Visepresident 
Jan Olav Røseng.Vest Agder Bridgekrets 
stilte med Leder Torhild Hansen (som 
også spilte) samt Foretningsfører Nils 
Kåre Kvangraven.

Nå er det sikkert en del som lurer på hvor 
Lyngdal er. Til de som spør sier jeg, at fra 
denne plassen kommer den verdensbe-
rømte kurasen Lyngdalkua. Aha.... sier 
de, da vet vi hvor det ligger. Denne 
fantastiske kua pryder vårt vakre byvåpen. 
Ikke nok med det, men vi har fått laget 
en bronsestatue av kua i full størrelse som 
er plassert i rådhusparken sammen med 
bysten av vår folkekjære konge, Olav V. 
SLÅ DEN:)

Dyrskue i Lyngdal er en folkefest som i år 
samlet 26000 besøkende. I år hadde det 
150 års jubileum!! Hele arrangementet er 
ett dugnadsinnsats fra ende til annen. 
Som tilflytter til Lyngdal er jeg imponert 
over den enorme viljen til dugnad. Noen 
av ildsjelene ser en fra morgen til kveld i 
en eller annen sammenheng året rundt. 
Til dyrskue er det behov for mellom 400 
og 500 mennesker. Dugnadsinnsatsen har 
ført til en oppblomstring av ulike aktivi-
teter for store og små. Denne ståpåviljen 
vil jeg tro andre steder bare kan misunne 
oss. Ikke minst av hva disse «ildsjelene» 
også skaper av trivsel i vår lille by.

Dyrskue er ett virkelig dyrskue. Det 
forgår bl.a livdyrauksjoner. Oppgaven fra 
Forbundet om å prøve å selge «oksen fra 
Hedmarken» ble for vanskelig. Beklager 
her nede er det ikke godt nok, ikke en 
gang som slakt. På søndagen var det 
missekonkurranse for kuer, der den 
vakreste kua fikk tittelen «Lyngdalprin-
sesse». Jan Olav og jeg var ikke sene om å 
løpe ned. Vi kikket og kikket på alle de 
vakre kuene, men var aldri i tvil om 
hvilken som var den vakreste. Vi brukte 
skikkelig mannfolkvett (puppekriteriet) i 
vår bedømmelse. Med hånden på hjerter, 
hvem ville ikke falt for denne skjønnhe-
ten? Det som ikke vises på bildet var 
hennes dype sensuelle stemme. Hun 
rautet som en engel. Jeg mener bestemt at 
hun også blunket til meg. Dessverre Jan 
Olav, Kua Signe vant tittlelen «Lyngdal-
prinsesse». Mine mistanker er at noen 
kanskje bruker noen tilleggskriterier?

Lyngdal er åstedet for bridge på dyreskue.
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Fredagen kjørte vi kun stand. På lørdagen 
la vi opp spillingen slik at det var 10 spills 
kamper i to puljer og parallellkjørte disse,  
2 og 2 kamper i gangen. Spillingen 
forgikk i to partytelt på tilsammen 36 
kvadratmeter. lørdagen er den virkelige 
store dyrskuedagen og vi ønsket å ha ett 
stort «trykk» rundt vår stand denne 
dagen. Med 32 spillere samt de som sto 
på stand, fikk vi det slik vi ønsket. 

Vi hadde mange som kom innom 
standen, kikket på bridgen osv. Vi leverte 
ut mye standmateriell, samt fikk infor-
mert folk om de planlagte kursene som 
starter i Mandal, Farsund og Lyngdal den 

10. og 11 oktober (mellom 150-200 
postkassefoldere). Vi leverte ut telefon-
nummer til interreserte folk fra andre 
deler av landet. Så folkens, hvis det 
kommer noen telefoner, ta godt i mot 
dem. Lyngdal Radio hadde flere intervju 
med oss. I tillegg har jeg i etterkant vært 
nede og snakket løst og fast om bridge 
samt minnet folk om vår invitasjon til 
prøvespilling onsdag 12. september. 
(5 møtte) I Farsund Avis er det bilde av 
oss mens vi holder på. For å gjøre ting litt 
mer publikumsvennligt lagde vi til ett 
system der vunnet kamp ga 2 poeng osv. 
«Speaker» hadde jevnlige oppdateringer 
på stillingen i kampene. Dette var 
startskuddet for kampanjen rettet opp 
mot kursene som starter i Mandal og 
Lyngdal den 10. oktober. I Farsund 
starter kurset den 11. oktober. Karl 
Bjørnar Ballestad har påtatt seg å avvikle 
kurs i Åseral, en plass hvor vi enda ikke 
har noen klubb. Spennende, vi skal bidra 
der vi kan. I etterkant av kursenene er 
planen å starte en «onsdagsklubb» for 
urutinerte spillere. Her vil vi ta kontakt 
med tidligere bridgespillere og invitere 
dem tilbake til bridgebordet i en uformell 
atmosfære. Det mest naturlige er at denne 
plasseres i Lyngdal. Kan hende denne blir 

Den fineste kua. Melke kunne hun, men spille bridge?

Mange besøkte bridgestanden. De lurte vel litt på  
hva slags dyr man fant der.Bridgestanden på dyreskuet.
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så populær at vi må utvide tilbudet med 
flere onsdagsklubber? I Kristansands/
Søgne kjøres det i gang stand flere steder 
med oppstart av 2 kurs. Så Vest-Agder 
Bridgekrets går på med krum hals i 
rekrutteringsarbeidet.

På fredagen hadde vi prøvespilling for de 
som ville. Fikk en gjeng med gutter i 
11–12 årsalderen som hadde lyst. Veldig 
urolige men prøvde så godt jeg kunne å få 
gjennomført spillet. Guttene forsvant, det 
gikk en liten stund og en av guttene kom 
alene tilbake og sier til meg «Du må lære 
meg bridge». Gutten var innom og kikket 
flere ganger både på lørdag og søndag. 

På lørdagen fikk vi besøk av Familien 
Kevin Spiller fra Australia. Vi hadde 
plakatene opp av Martin Andreassen hvor 
det står med store skrift «Spiller du 
bridge?» Dette synes de var svært fornøye-
ligt. Vi overrekkte de selvfølgelig en av 
plakatene som ett minne:)

De 2 beste lagene fra hver pulje kvalifi-
serte seg til semifinalene på søndagen. 
Lagene fra Farsund og Lyngdal toppet 

puljene etter svært jevne kamper. I 
semifinalen slo begge Farsundlagene 
lagene fra Lyngdal, slik at det ble en ren 
finale mellom 2 Farsundslag. Uansett i 
hvilken samennhenger vi møtes er det 
tøffe oppgjør og mye presisje på spill. 
Unnskyld Lyngdal for at jeg «sølte» vekk 
den ene finaleplassen.

Finalelagene i aksjon
Vi vil takke alle som deltok. Vi fikk 
profilert vår hobby på en svært god måte 
og tro meg, folk som gikk forbi var 
nygjerrige på hva spillet gikk ut på. Med 
vårt bidrag satt vi vår farve på dyrskuet. 
Vi vil takke NBF og Visepresident Jan 
Olav Røseng og for deres bidrag og 
deltakelse. En spesiell takk til Roald 
Hodne Larsen som er med der det skjer:) 
Han hadde planlagt tur til Tyrkia, men 
synes dette var viktigere. Lyngdal Bridge-
klubb ønsker dere alle hjertelig velkom-
men tilbake neste år.

D y r s k u e b r i d g e

... og innendørsI Lyngdal kan man skue brige utendørs ...
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K l u b b e n  i  m i t t  h j e r t e :

Jeg må vel innrømme at klubben i mitt 
hjerte har styrt meg helt siden jeg ble 
medlem i 1969. Selv om jeg den gang var 
aktiv fotballspiller, var det uaktuelt å være 
borte en mandagskveld fra Lillehammer 
Bridgeklubb. 

Så viktig var det at jeg forlot treninga 
10 minutter før slutt for å rekke bridgen. 
Selv da jeg var fotballtrener/lagleder for 
yngres lag, måtte bridgen hensyntas når 
det gjaldt trening og møter. På den tida 
var klubben en av landets største og 
hadde nær hundre medlemmer.

I tiden som har gått siden jeg ble med-
lem, har jeg sittet i styret nær 30 år og 
vært leder i 17–18 år.

Starten
Lillehammer A.I.F tok initiativ til å starte 
bridgeklubb på Lillehammer. 6. oktober 
1936, møttes seks menn på Dølaheimen 
kafé, og startet klubben vår. Bridgeinteres-
sen tok likevel ikke av før etter at osloman-
nen O.Solem–Braathen besøkte klubben i 
1938 og «innførte» turneringsbridge. 
Klubben spilte sitt første klubbmesterskap 
for par i 1938 og for lag i 1941.

I og med turneringsbridgen økte interessen 
voldsomt. Klubben måtte, av hensyn til 
lokaler, begrense medlemsantallet til 96. 
Dette resulterte i dannelse av et dusin andre 
klubber. I 1942 ble Lillehammermesterska-
pet spilt for første gang. Her deltok de beste 
spillerne fra alle klubbene. Selv om alle de 
andre klubbene har lagt inn årene, spilles 
dette mesterskapet hvert år.

Egen selvstendig klubb
På årsmøtet i 1941 vedtok klubben å gå 
ut av AIF, og bli en selvstendig klubb med 
navnet Lillehammer Bridgeklubb. 
Klubbens første formann ble Nils Knapp. 
På grunn av krigen ble klubben først 
innmeldt i NBF i 1945.

Bridge ble ikke bare spilt i klubben. Det 
ble innledet samarbeid med klubber i 
distriktet, blant annet med Vågå. Noen år 
var en årlig tur dit en tradisjon og sosialt 
foretak. I tillegg arrangerte klubben sin 
eget skirenn med sosialt samvær.

Utover i 60 – åra ble mange av disse 
aktivitetene nedlagt og en tid var det lite 
med sosiale tilstelninger. Men på slutten 
av 80 – tallet ble det innført julebord og 
festlig samvær etter årsmøtet. Dette har 
vært og er et positivt tiltak og de fleste 
medlemmer deltar.

Spillelokaler
Fra starten i 1936 og fram til 1965 flyttet 
klubben rundt i tilgjengelige lokaler, og 
da i hovedsak på de utallige kafeer som 
fantes. I 1965 sto Folkets Hus ferdig og 
klubben fikk her kjempeflotte, store og 
lyse lokaler. Her holdt klubben til fram til 
1991.

Ved en tilfeldighet fikk klubben mulighet 
til å leie et eget hus, men en stor sal på 
230 m2. På dugnad, i løpet av 14 dager, 
bygde medlemmene kjøkken/kafé, 
toaletter og malte hele lokalet!! Dette var 
et kjempetak for bridgen. Her ble det 
spilt formiddagsbridge, pensjonistbridge 

Lillehammer Bridgeklubb!
Av Johnny Holmbakken
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og var lokaler for byens andre bridge-
klubb, samt for Sjakkselskabet.

Men tidene forandre seg brått. Gårdeieren 
skulle selge, og avtalen med de nye eierne 
var ikke til å leve med. Så fra 1999 måtte 
klubben ut på flyttefot igjen. I dag holder 
klubben til på et Bo- og Servicesenter, 
med lyse trivelige lokaler.

Medlemmer
Fra krigsårene, hvor antallet måtte 
begrenses, og fra til i dag har klubben hatt 
stor hetstid og vært nær katastrofe. Fra 
rundt hundre medlemmer i 1970, sank 
antallet i takt med frafall av de eldre
medlemmene. I 1990 hadde klubben 50 
medlemmer. Men i konkurranse med 
annen og ny aktivitet forsatte medlems-
tallet å synke.

Krisen var virkelig i 2001–3, hvor 
medlemstallet var 12–15, og antallet som 
møtte opp på klubbkveldene varierte fra 6 
til 15. Det var så ille at styret la fram 
mulighet for nedleggelse om ikke med-
lemmene gjorde en innsats for å få med 
flere i klubben.

Men klubben hadde en nyvalgt leder, Egil 
Berg, som når krisa var som verst, virkelig 
tok tak i saken. Klubben fikk vedtatt et 
verdigrunnlag som forpliktet hvert 
med lem, med hovedvekt på miljø.

Trivsel og kameratskap
I løpet av 2004–2007 har klubben holdt 
bridgekurs, som så mange andre. Det 
som Egil har gjort så riktig er oppfølg-
ingen av våre potensielle medlemmer. 
Det er arrangert oppfølgingskurs, 
videregående 1 og videregående 2 kurs, 
og høsten starter med en 5 kvelds 

turnering hvor de ferske spiller med en 
dreven makker. 

I tillegg arrangeres singelturnering på 
våren. At dette opplegget har vært suksess 
bekreftes ved at mellom 50–60 medlem-
mer møtte på spillekveldene våren 2007. 
Alt dette hjelper dog ikke, hvis miljøet 
ikke er slik at medlemmene trives. Her 
har Egil vært særdeles god. Han har i 
tillegg et vesen som tillitsvekkende og 
skaper trygghet hos litt utrygge nye 
medlemmer. Så i dag tror jeg alle med 
meg er enig i at vi har et svært godt miljø 
og at alle trives utmerket.

Jubileer
Klart en klubb med respekt for seg sjøl 
markerer sin alder. Ved 10 års jubileet i 
1946 ble det gitt ut et eget jubileums-
hefte. Det samme ble gjort ved 50 års 
jubileet i 1986. Men 50 år skal markeres 
skikkelig, så klubben søkte og fikk 
arrangere NM-finalen for par. Dette ble 
et svært vellykket arrangement, hvor 
rundt 40 av klubbens medlemmer gjorde 
en kjempeinnsats. 

Trond Aasen, som var bulletinredaktør 
skriver i Bridge i Norge, juninummeret 
1986 at klubben fikk lønn for det store 
arbeidet som var nedlagt. Arrangementet 
var svært vellykket og både spillere og 
publikum hadde mye positivt å si.

For medlemmene ble det arrangert fest på 
Gjestehuset Ersgård med ektefeller, samt 
innbudte fra forbund og krets. Siden den 
gang har klubben markert både 60- og 
70-års jubileer med festarrangement for 
klubbens medlemmer. Og i 2011 blir vi 
jo 75 år som krever en solid markering.

K l u b b e n  i  m i t t  h j e r t e :
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Aktiviteter
Klubben har fram til ny kretsinndeling i 
1999, vært medlem av Oppland Bridge-
krets. Og et dominerende medlem sågar. 
Klubbens spillere tok brorparten av 
KM-titlene gjennom 40 år. Spesielt gjaldt 
dette lagmesterskapene. Men det var alltid 
kamp med Gjøvik, som var den andre 
store klubben i kretsen. Med stort frafall 
av medlemmer forsvant også mye av 
kvaliteten og på 90 tallet var nok Gjøvik 
storebror.

Lillehammer hadde ofte deltakere i 
parfinalen, til sammen 45 par på 50 år, i 
forrige århundre De mest fremtredende 
plassering var 8. og 9. plass. I lagfinalen 
har klubben vært 2 ganger, 8. plass i 1952 
og 3. plass i 1968.

Da veteranmesterskapet ble innført i 
1994, hadde klubben flere gode plasserin-
ger. Høydepunktet kom i 1997 da 
brødrene Roger og Helge Eng vant. Dette 
var mindre en fem år før begge gikk bort.

Etter hundreårsskiftet har klubben flere 
bra plasseringer i parmesterskapet, men 
høydepunktene kom tett i 2004 da 
klubbens medlemmer vant Junior-NM, 
ved Stian Andersen og Veteran-NM ved 
Bjørn Sørensen. Dette håper vi skal gi 
utslag i enda flere gode resultater.

Klubber av betydning måtte jo ha sin 
egen turnering og til 20-års jubileet i 
1956 vedtok klubben å arrangere en 
barometerturnering. Turneringen ble i 
begynnelsen spilt byen, men etter hvert 
ble den flyttet til høyfjellshoteller. På 
Gausdal ble den spilt fra 1973 og hadde i 
mange år god deltakelse. Men som for 
mange andre turneringer, minsket 

deltakelsen og etter å ha blitt arrangert i 
29 år ble den siste spilt i 1985.

Personligheter
For meg, som har vært med en stund, kan 
jeg ikke glemme Olaf B. Magnussen. Olaf 
var kretsens dominerende spiller fra 
krigen og fram til midt på 70-tallet. 
I perioden tok han 17 KM-titler og vant 
et utall av turneringer. At han vant var en 
ting, men ofte vant han helt suverent. 
Han vant sitt første KM i 1948 og det 
siste i 1973. Olaf ble i 1992 æresmedlem 
i klubben, den tredje på 70 år. Dessverre 
er ingen av disse i blant oss i dag.

Framtida
Klubben ser lyst på framtida. Det er 
mulig å få nye medlemmer, men det 
krever stor innsats fra alle. Vi skal i alle 
fall gjøre vårt. Det snakkes om høy 
gjennomsnittsalder innen bridgen. Derfor 
er det så viktig å rekruttere unge spillere. 
Vårt yngste medlem er 14 år og vi har 
5 juniormedlemmer. Den eldste er faktisk 
ikke eldre enn 70!!!!

Det skal ikke underslås at kanskje har vi 
som klubb drahjelp av Bridgefestivalen. 
Det blir tross alt markedsføring og 
aktivitet av et slikt arrangement. Og med 
byens fasiliteter håper vi fortsatt på 
festival i Lillehammer.

Og vil må selvsagt følge med i utviklin-
gen. Et skritt nå har vært å anskaffe 
dubleringsmaskin, samt å kjøre dataregn-
skap. På sikt er jo Bridgemate også på 
plass. Det viktigste er likevel at klubben 
prioriterer et miljø hvor medlemmene 
trives og ønsker å være, slik som jeg gjør.

Jeg gleder meg til hver mandag!

K l u b b e n  i  m i t t  h j e r t e :
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«Hver gang vi møtes har vi d bra, vi e 
vænna førr livet …» Endelig er vi samlet 
igjen til høstens brigdeturnering i 
 Harstad, og 46 forventningsfulle damer 
syng åpningsmelodien, Halvdan Sivert-
sens kjente sang. Snart er vi igang med 
det vi har gledet oss lenge til, nemlig 
Harstad damebrigdeklubb sin årlige 
dameturnering. Forventning og spenning 
kan føles i lokalet før vi starter  to dagers 
brigdespilling med 13 bord.

For sjette gang møtes lidenskapelige 
brigdedamer i alderen 30–85 år til dyst. 
De fleste har kommet tilbake år etter år, 
men heldigvis møter det opp flere ferske 
fjes. Vi gleder oss alle til herlige dager 
med kortspill. Som brigdespillere flest er 
alle er fokusert på å melde og spille godt. 
Ved kortbordet er vi konkurrenter, og 
konkurranseinstinktet er stort på tvers av 
alder og ferdigheter. Under hele turnerin-
gen diskuteres spill og  resultatlister 
sjekkes, alle er på «høgget». Til tider 
merker man lett irritasjon fra noen over 
for mange minus-poeng, men flere ganger 
møter man fornøyde konkurrenter som 
har «god gli». 

Men brigdedamer er glad i sosialt samvær, 
og lørdagskvelden er satt av til god mat og 
sosialt samvær. Det blir masse skravlig og 
mye latter. Ved brigdebordet får vi utløp 
for  konkurranseinstinktet og kortgleden, 
nå hygger gamle og nye venner seg. 
Mange kjenner hverandre godt etter 
utallige treff, mens nye damer blir tatt 
godt imot og forblir forhåpentligvis ivrige 
brigdespillere. 

Neste dag er vi vel noen som er litt trøtt i 
starten, det ble litt sent kvelden før. Men 
snart er spenningen «til å ta og føle på» og 
konsentrasjonen er på topp. Det blir en 
spennende avslutning, fire par følger hver-
andre tett helt til siste spill. Olaug Risnes 
og Ellen Ulriksen, Harstad/Lødingen 
stikker av med førsteplassen. De holder 
hodet kaldt, spiller og melder kontrollert 
ved siste bord og vinner fortjent. Så er 
turneringen over for dette året, men vi er 
sikre på å møtes igjen i 2008.

Gerd Larsen er primus motor for arrange-
mentet, og uten hennes innsats og store 
kontaktnett innen brigdemiljøet har det 
neppe blitt en slik årlig turnering. Hun 

Dameturnering i Harstad
Av Marianne Eriksen

D a m e t u r n e r i n g

Olaug Risnes og Ellen Ulriksen
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har kontroll over overnatting, lokale, mat, 
kort og turneringsleder. Damen fører også 
kortene svært godt og ligger ofte i teten. 
Dessuten kan hun synge og spille gitar, og 
brigdedamer synger gjerne i godt lag.

Ved å arrangere en turnering kun for 
damer, har man skapt en møteplass for 
damespillere i alle kategorier. Noen er helt 
ferske og møter ved sin første turnering. 
Andre har spilt i mange år, men synes 
tempoet blir for hardt i en ordinær 
turnering. Noen spiller aktivt hele året, 
men syns at dametreffet er spesielt hygge-
lig.  For noen er dette den eneste turnerin-
gen de spiller. Vi kommer fra hele landet, 
men først og fremst er damene fra Troms 
og Nordland. Det er ikke mange andre 
turneringer i området som klarer å avholde 
turneringer med så god oppslutning.

I Harstad har damebrigden blomstret din 
siste årene, det samme har ikke vært 
tilfelle på herresiden. I år stiller det hele 
5 damelag til kvalifisering i SM-damer 
bare i Harstad området. Jeg tror at vår 
høstturnering bidrar til et godt brigde-
miljø, og gjør at vi rekrutterer damespil-
lere og beholder dem.

En stor takk til Harstad damebrigdeklubb 
og ildsjel Gerd Larsen for en kjempetrive-
lig helg.

Gerd Larsen – primus motor for damebridgen  
i Harstad

Damebridgen blomstrer i Harstad, og det gjør damene også. Her ser vi fra venstre Kari Nordvoll,  
Solbritt Lindahl, Jorunn Nordvoll og Grethe Bjerkås.



41Norsk Bridge nr. 4  2007

Då Vik og Hafslo skulle spele NM-kamp 
i bridge vart ferja «Stryn» i skytteltrafikk 
mellom Kaupanger og Hella kamparena.
Dei to laga hadde frist til 4. november 
med å få avvikla cupkampen, men ras og 
dårleg ver gjorde at det lenge såg ut til at 
heile oppgjeret måtte avlysast. Vegen 
gjennom Fatlaberget var stengd, og 
dermed vart det vanskeleg for bortelaget 
Hafslo å ta seg til Vik. 

Ikkje tungbedne 
Det var då leiaren i Vik Bridgeklubb, 
Gunnstein Fjellheim, fekk idéen: Kvifor 
ikkje spele kampen om bord i ferja som 
gjekk i kriserute mellom Hella og Kau-
panger? Bridgespelarane frå Hafslo var 
ikkje tungbedne. Dei tende på idéen, og 
dermed vart kampen beramma til onsdag. 

Kampstart på Hella 
Hafslo-laget tok ferja «Stryn» frå 
 Kaupanger klokka 16, medan heimelaget 
litt seinare tok ferja frå Vangsnes til Hella. 
Der gjekk dei om bord i «Stryn», og 
kampen kunne ta til då «Stryn» sette 
kursen innover fjorden mot Kaupanger. 

Hafslo slo til utover fjorden 
Turen frå Hella til Kaupanger tok nesten 
to timar,men det var ikkje nok til å 
avvikle heile kampen. Dermed  måtte 
laget frå Hafslo ta ein ny tur utover mot 
Hella, og det var då hafslobygdingane slo 
til. For Vik hadde spelt godt innover 

fjorden og leia halvveges, men utover 
fjorden var Hafslo klart best. 

Åtte timar på ferja 
Då «Stryn» klappa til kai på Hella klokka 
22 var kampen over, Hafslo var vinnar. 
Heimelaget Vik kunne byte ferje og ta seg 
heimatt, medan Hafslo-laget måtte belage 
seg på endå to timar til om bord i 
«Stryn». Ved midnatt,  åtte timar etter at 
dei gjekk om bord, kunne dei sette seg i 
bilen og køyre heimatt. 

– Sjøsjuke var ikkje tapsårsak 
Så vidt eg veit har det ikkje skjedd før at 
ein slik kamp er avvikla på ei ferje. Når vi 
ser bort frå at vi spelte elendig i siste 
halvdelen og tapte, så var det ei skikkeleg 
artig oppleving, seier Gunnstein Fjellheim 
i Vik Bridgeklubb. Han avviser at sjøsjuke 
var årsaka til tapet, for det var ikkje snakk 
om «Bridge over troubled water». 

Kaffi einaste utgiftsposten 
Og fordi ferje gjekk i kriserute var den 
åtte timar lange ferjeturen gratis, einaste 
utgiftene var til kaffi. 

– Om vi skulle ha noko å utsette på 
fasilitetane, må det vere at vi hadde fått 
det romslegare om det hadde klaffa slik at 
vi hadde fått spele om bord i ferja 
«Gulen», som har stor salong over dekk, 
seier Gunnstein Fjellheim. 

Høye bølger i NM lag

N M  l a g

Vik og Hafslo var i det kreative  hjørnet da de skulle løse utford ringene  
med å få spilt 1.rundekampen i NM-lag. Kjell Arvid Stølen i NRK Sogn  
og Fjordane beskrev saken slik, på NRKs nettsider:
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Sogndal Bridgeklubb – 80 år
Av spelet whist oppstod auksjonsbridge, 
som i åra etter første verdskrigen utvikla 
seg til kontraktbridge, og det er denne 
siste forma me i dag forstår med bridge. 
Men før ein var komen så langt hadde det 
vore kortlag i gang i Sogndal som møttest 
til spelekveldar, og eit av desse laga var 
«Antimisjonen» som danna grunnlaget for 
Sogndal Bridgeklubb.
 
«Antimisjonen» vart starta i april 1926 av 
Faleide, Oscar Danielsen, Halfdan 
Svendsen og Lars A. Danielsen. Møte vart 
halde kvar 14. dag samtidig som konene 
hadde den verkelege misjonen.

Vinteren 1927 vart den utvida til to 
kortlag, medlemne var skiftande, Ole 
Schøen, Spangen, Johan Lem, Hagelin og 
Gjørven. Frå hausten 1928 kom Borchse-
nius med, han var borte eitt år (sesongen 
1929-30), og han var med inntil han 
omkom i ei ulukke i 1944. Frå 1929 gjekk 
Faleide ut for godt, og litt seinare same 
året reiste Spangen frå Sogndal. Hagelin 
og Gjørven var heller ikkje med lenger.

Frå 1933 kom Stompe med, men ein 
måtte ofte klare seg med varamenn som 
ein tilkalla, eller med tilfeldige gjennom-
reisande. Klubben vart ikkje driven 
sesongen 1936/37, men hausten 1937 
starta ein oppatt og for det meste med ny 
bestening. Schøyen gjekk ut og Sigurd 
Riis kom inn i staden. Ein tok no til å 
spela duplikatbridge, medan ein frå starten 
hadde spela Boston og seinare vanleg 
bridge. Spelekveldane var no også månda-
gane og desse var medlemer: Borchsenius, 
ingeniør Jensen, Arne Flåten, Lars Ølnes, 

Johan Lem Arve Andresen, dyrlege 
Bratseth og Lars A. Danielsen.

I 1938 hadde klubben den første lagtur-
neringa mot Leikanger og våren 1939 var 
det ei ny turnering mot dei. Den første 
vann me, men den andre vart det tap i.
Frå hausten 1942 gjekk Jenssen og Flåten 
ut, og inn kom Schøyen og Klingenberg. 
Dessutan vart gjesterollar gitt av: Kr. 
Olsson, Nils Lem, Bj. Drægni og Olav 
Olssen. Etter Borchsenius død i 1944 
kom Arne Flåten med att. Denne tida kan 
me kalla «pionertida» og den grunnleg-
gjande tida for bridgeklubben.

Klubben hadde no vakse seg så stor at den 
kunne ikkje gå på omgang hjå medlemane 
lenger, ein måtte få romslege lokale til å 
spela i. Fylgjande hus/lokale har vore nytta 
desse åra: M. Kvam, J. Lem, Hofslund 
Hotell, Danielsen Hotell, loftesnes 
Pensjonat, Kristina Loftesnes, Bergets 
Kafe, Sognatun, Lægreid Pensjonat.

Som før nemnt hadde klubben den første 
lagturneringa mot Leikanger i 1938 og 
etter det har me hatt årlege turneringar 
Leikanger der me har både vunne og tapt. 
Leikanger var lenge det einaste laget me 
hadde turneringar mot, men i den seinare 
tida har både Gaupne, Skjolden, Vik og 
Lærdal kome til. I 1954 vart Sogndal 
Bridgeklubb tilslutta Sogn og Fjordane 
Bridgekrets.

Ved at klubben vart større, vart det også 
turvande å velja styre, og opp gjennom 
tidene har desse vore styreformenn: L. A 
Danieksen, Stompr, Chr. Borchsenius, S. 



Gulstein Rørstadbotten og Olav Brandshaug leia 
turneringa her – men det heldt ikkje heilt inn.

Kjell Skjeldestad kviler ut, han har hatt eit hardt 
arbeid med å skaffarikeleg medspurtpremiar. Ryktet 
fortel at i velkomstturneringa fekke til og med 
oversitjaren spurtpremie …
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Riis, H. Svendsen, O. Schøen, J. Lem, N. 
Lem, S. Klingenberg, A. Fossøy, A. Flåten 
og E. Flåten.

Bridgeklubben hadde ved 40-årsjubileet 
24 faste spelarar og deltok både med par i   
Kretsmeisterskapen, Vestlandsmeisterska-
pen og Norgesmeisterskapen. Spelekvel-
dane var kvar tyrsdag på Lægreid Pensjo-
nat, og klubben spela  då etter desse 
normene: Kvalifisering for NM lag, 
Kretsmeisterskapen og Norgesmeisterska-
pen for par. Desse kvalifiseringane strekte 
seg kvar over 6 kveldar, medan klubb-
meisterskapen gjaldtt som besste 
 poengscore gjennom alle kveldane.

Styret for klubben i jubileumsåret (40 år) 
var: Erik A. Flåten, formann, Inge Kvam 
kasserar og ASnders Lysne sekretær.
Formenn seinare: Magnar Flåten, Jon 
Hole, Kåre Skjeldestad, Magne Hillestad, 
Birger Hillestad, Jan Gamlemshaug, Rune 
Loftesnes, Olav Ekrene, Jan Røneid, 
Magnar Molland, Gullstein Rørstadbot-
ten, Kjell Skjeldestad, Øystein Vikesland 
og Torbjørn Olstad.

Styret for klubben i jubileumsåret (50 år) 
var Birger Hillestad, formann, Eirik M. 
Loftesnes kasserar og Olav Drægni.
Dei seinare åra har klubben halde til på 

Sogndal Hotell, Lægreid Hotell og Kafe 
Timber, Vesterland Feriepark før ein dei 
siste åra har vore i Kulturhuskantina i 
Sogndal.

Styret for klubben ved 70-årsjubileet var: 
Eiler Ellingsen, formann, Magnar Flåten, 
kasserar og Birger Hillestad.

Formenn fram til 80-årsjubileet:
1996–1998: Kai Lille-Homb
1998–1999:  Torbjørn Olstad/Øystein 

Vikesland
1999-2002: Willy Myhre
2002-2004: Anders Stedje
2004- Inge Moberg

J u b i l a n t e r
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Klubben har 24 medlemer og har spele-
kveldar om tysdagane i Kulturhuskantina 
i Sogndal. 

Jubileumsturneringa til Sogndal 
bridgeklubb var fredag 20. oktober 
2006 på Vesterland Hotell og Ferie-
park.

Sogn og Fjordane Bridgekrets hadde 
turnering laurdag 21. og sundag 
22. oktober 2006.

Turneringsleiar desse 2 dagane var 
Kenneth Syversen.

BRIDGE I SOGN OG FJORDANE
På NBF`s ting 9.5. 1935 ble landet 
inndelt i i bridgekretsar. Det vart oppretta 
10 bridgekretsar, og den 7. Bestod av 
Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. 
På møte 26.9. 1938 vart dei fyrste vedtek-
tene godkjende og det fyrste styret vart 
vald. Kretsen heitte den 7. krets av NBF, 
men fekk i 1940 namnet Bergen og 
Omegn krets.

Florø BK arbeidde hardt for å få etablert 
sin eigen krets i Sogn og Fjordane. 
Vedtaket om den nye kretsen skjedde 
12.8. 1946, men vart først ein realitet når 
minst 6 klubbar frå området var blitt 
medlem. Dette skjedde fort og den nye 
kretsen NBF Sogn og Fjordane såg 
dagsens lys 16.11. 1946.

16. november 1946 vart det avhelde 
konstituert møte samankalt av Florø 
Bridgeklubb, etter oppmoding frå NBF. 
Desse møtte: A. Høyvik, Askvoll BK, S. 
Eikenes, Eid Bk, B. Borgundvåg, Måløy 
BK, G. Haugen, Høyanger BK, E. Berge, 

Høyanger BK og Å. Bruvoll, Florø BK.
Det vart gjort følgjande vedtak: «Det ble 
enstemmig vedtatt å gå til samling av egen 
krets for Sogn og Fjordane».

Første kretsting vart avhalde i Måløy 
25.5. 1947 med 9 frammøtte. 23.9. 1959 
vart det avhalde kretsting på Eides Hotel i 
Høyanger. Deling av kretsen var på 
saklista og vedtaket lyder:

«Sogn og Fjordane Krets av NBF blir å dele 
i to kretser: Sogn Krets og Fjordane Krets. 
I den forbindelse anmodes Ævre Årdal 
Bridgeklubb om å foreta det nædvendige til 
konstitueringen av den nye Sogn Krets. For 
Fjordane Krets vedkommende anmodes 
Florø Bridgeklubb om det samme. Kassabe-
holdningen blir å dele likt mellom de to nye 
kretsene».

NBF FJORDANE 1950–1999 
Etter delinga av krinsen i 1950, virkar det 
som om Fjordane krets låg nede til 1954. 
Det vart lagt ned eit stort arbeid i å få 

Sogn og Fjordane  
Bridgekrets 60 år
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kretsen opp på fote, men klubbane visste 
liten interesse for å samle seg. Det vart 
avhalde to møter utan at kretsen tok form 
att. Truleg låg kretsen nede til 7.4. 1962, 
då det på nytt vart prøvd å samle klub-
bane. Klubbar som var i kretsen då var: 
Florø, Førde, Høyanger, Måløy og 
Syvern. Dei betalte sin kontingent til 
NBF, og hadde dei formelle tinga i orden 
sjølv om kretsen låg ned.

Det vart avhalde ekstraordinært krinsting 
19.5. 1962. Det vart her gjort følgjande 
vedtak: «… Fjordane krins skal fortsetje for 
å få størst muleg bredde i bridgen i Sogn og 
Fjordane. Det vert gjeve melding til NBF 
om at krinsen er reorganisert».

Kretsen utvikla seg vidare med stadig 
fleire klubbar, og høg aktivitet fram til 
konstituert ting 12.9. 1999, der fylgjande 
vedtak vart fatta: «Fjordane Krets i fylgje 
NBFs vedtak, oppløysast for samanslåing til 
NBF Sogn og Fjordane, Krinsens midlar 
overførast til den nye krinsen».

NBF SOGN 1950–1999
Etter delinga av krinsen i 1950, besto 
krinsen av 5 klubbar – Tangen, Øvre 
Årdal, Leikanger, Høyanger og BK 37 av 
Høyanger. Vi har lite arkivmateriale på 
kva som skjedde  i krinsen desse første år, 
med unntak av inn/utmeldingar av 
klubbar. Krinsen låg nede frå 1974 til 
1978, men vart då reorganisert og besto 
av 8 klubbar fram til samanslåinga i 1999.

3. premie til Roald mjøs og Terje Sande.

Glade vinnarar: Sjur arne Bøe og Paul Henning 
Loen.

2. premien gjekk til Gullsten Rørstadbotten og Olav 
Brandshaug.

4. premie til Jonil Storøy og Morten Doksæter.
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Trønderne topper SM

1 Midt-Trøndelag 1
 Jon-Egil Furunes, Glenn Grøtheim,  

Jørgen Molberg, Terje Aa, Ulf Håkon Tundal, 
Børre Lund 95

2 Nord-Trøndelag 1
 Frode Nybo, Espen Lindqvist,  

Per Arne Flått, Jørn Arild Ringseth,  
Ragnar Davidsen, Petter Tøndel 91

3 Rogaland 1
 Jan Petter Svendsen, Geir Helgemo,  

Per Erik Austberg, Rune Hauge,  
Erik Sælensminde, Tor Helness 88

4 Hordaland 2
 Sven-Olai Høyland, Jim Høyland,  

Sam Inge Høyland, Tor Bakke, Magne Eide 87
5 Møre & Romsdal 1 
 Geir Olav Tislevoll, Terje Lie,  

Ole Arild Berset, Espen Kvam 81
6 Vestfold 1
 Frank Svindahl, Sondre L. Hogstad,  

Kjell Otto Kopstad, Ole Kristoffer Kopstad, 
Jan T. Berg, Odin S. Svendsen 75

7 Hordaland 1
 Bjørn Ekren, Helge Hantveit,  

Arild Rasmussen, Lasse Aaseng,  
Thomas Charlsen, Bjørn Bentzen,  
Arne Thomassen 67

8 Oslo 1
 Øyvind Ludvigsen, Jan Mikkelsen,  

Runar Lillevik, Per Løwe, Arve Farstad,  
Harald Nordby 57

9 Salten 1
 Jostein Øvervatn, Ståle Digre, Jørn Åselid,  

Jon Helge Johansen, Espen Torp,  
Tarjei Eck Hansen 53

10 Østerdal 1
 Espen Larsen, Jan Einar Sætre, Tore Skoglund, 

John-Hallvard Skoglund,  
Stian André Sundklakk, Steingrim Ovesen 47

I 2. divisjonspuljene er stillingen denne:
2. div, avdeling A
1 Troms og Ofoten 1, Olsen
 Gunn Tove Vist, Siv Thoresen,  

Jo Arne Ovesen, Svein Aril Olsen,  
Dag Jørgen Stokkvik 99,0

2 Vest-finnmark 1, Bull 
 Svein Erik Bull, Ivar Bull,  

Jan Ragnar Guttormsen,  
Svein Olav Ernstsen, Paul I. Thomassen,  
Svein Andersen 93,0

3 Troms og Ofoten 2, Hegrand
 Jan Trollvik, Peter Marstrander,  

Rune Anderssen, Trond Hegrand,  
Gunnar Harr, Per Aronsen 91,0

4 Sogn og Fjordane 1, Hoff
 Jens Sagevik, Geir Hoff, Arild Hoff,  

Geir Hjelmeland 90,0
5 Hordaland 3, Halvorsen
 Helge Toft, Per Halvorsen, Finn Fyllingslid, 

Geir Husebø, Anders Dale 81,0
6 Lofoten og Vesterålen 1, Bergsrud
 Håkon Arild Bergsrud, Pål Tore Fondevik, 

Olav Ellingsen, Sigve Alf Smørdal 79,0
7 Rogaland 3, Austad
 Tonje Aasand Brogeland, Knut Erik Ljung, 

Geir Austad, Jostein Austad, Svein Skarpenes, 
Boye Brogeland 69,0

8 Troms og Ofoten 3, Falsen
 Ingar Kofoed Hansen, Roy Hugo Olsen,  

Ingebrigt Jenssen, Jonny Reinholdtsen,  
Frank Ivar Falsen, Lemet Ivar Hætta 67,0

9 Haugaland 1, Pedersen
 Tore Bårdsen, Øyvind Haga, Birger Pedersen, 

Tor Høiness 63,0
9 Rogaland2, Moi
 Toril Ueland, Berton Gudmestad,  

Reidar Laland, Reinert Kverneland,  
Ståle Frøyland, Tor Moi 63,0

11 Troms og Ofoten 4, Munkvold
 Svein Arne Munkvold, Bjørnar Olaussen, 

Roberth Langbakk, Olav Thoresen 58,0

Midt-Trøndelag er (som vanlig) i tet i Seriemesterskapet. Jon-Egil Furunes, 
Glenn Grøtheim, Jørgen Molberg, Terje Aa, Ulf Håkon Tundal og Børre Lund 
har sørget for en fire poengs ledelse etter halvspilt mesterskap i 1.divisjon.
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12 Vest-Finnmark 2, Berglund
 Alf Ole Berglund, Viggo Karlstad,  

Kai Fredriksen, Olav W. Svanholm,  
Tor Inge Karlstad, Trond Bårdsen 39,0

2. divisjon, avdeling B
1 Midt-Trøndelag 3 Hornslien
 Einar Asbjørn Brenne, Øystein Lerfald,  

Olav Arve Høyem, Aksel Hornslien,  
Bjørn Morten Mathisen 115

2 Midt-Trøndelag 4 Aa 
Bjørn Aa, Arild Skulbørstad, Petter Eide,  
Steinar Aa, Allan Livgård, John Vegard Aa 108

3 Oslo 2 Smith 
 Sten Bjertnes, Vidar Smith, Lars Øivind 

Allard, Håvard Jensen, Gjermund Rekstad, 
Sigurd Evjen 101

4 Hedmark og Oppland 3 Holmbakken
 Johnny Holmbakken, Alf E. Andersen,  

Jan Erik Bråthen, Stian Andersen 97
4 Midt-Trøndelag 2 Noreng
 Hans Noreng, John Våge, Morten Tilset, 

Håkon Kippe, Erik Berg, Erlend Skjetne 97
6 Sør-Trøndelag 1 Bårseth
 Trond Stafne, Stein Bjerkset, Asgeir Langen, 

Reidar Bårseth 89
7 Helgeland 1 Selfors
 Sverre Åsmund Selfors, Viggo Schytte, 
 Tommy Kristiansen, Roger Fagerdal 88
7 Nord-Trøndelag 2 Mediå
 Baard Olav Aasan, Knut Storeide, Geir Enge, 

Pål Arne Mediå, Robert Althe 88
9 Salten 2 Lyngen
 Idar Lyngen, Per Ivar Amundøy,  

Cato Nergaard, Håvard Larsen,  
Håkon Bogen, Lars Arthur Johansen 87

10 Midt-Trøndelag 5 Bjørkan
 Ingmund Bjørkan, Kay Robert Brastad,  

Kjetil Krogh, Tor Ove Reistad,  
Fredrik Simonsen 75

11 Midt-Trøndelag 6 Bruvoll
 Hjørleif Brenne, Sven H. Kristoffersen,  

Arve Olav Nordskag, Kjell Mathisen,  
Ove Bruvoll, Arne Minde 67

11 Midt-Trøndelag 7 Kvello
 Preben Mørk, Anbjørn Meisingset,  

Rolf Henriksen, Birger Lykke,  
Arne P. O. Hopland, Bjørn Kvello 67

2. divisjon, avd. C
1 Hedmark og Oppland 1 Holth
 Jan Erik Lübker, Lars Eide, Kjell Arne Holth, 

Nils Otto Eliassen, Frode Johnstuen,  
Harald Eide 116

2 Oslo 4 Olsen
 Arne Olsen, Knut Koppang,  

Åsmund Stokkeland, Sverre Johnsen 113
3 Vest-Agder 1 Mæsel
 Helge Mæsel, Roald Mæsel,  

Tom Anders Høiland, Snorre Aalberg,  
Geir Brekka, Ann Karin Fuglestad 104

4 Oslo 6 Arntzen
 Christoffer Abel Arntzen, Ketil Andre Olsen, 

Jan Frode Karlsen, Odd Kjønsvik,  
Maja Rom Anjer, Are Aarebrot 99

5 Romerike 1 Haga
 Bjørn Buer, Per Bjerkan, Fabian Thuroczy, 

Marius Haga, Cato Sundeng 98
6 Oslo 3 Fodstad
 Bjørnar Halderaker, Tor Ivar Bang,  

Svein Arild Naas Olsen, Eskil Monrad Hagen, 
Atle Sæterdal, Anders Fodstad 94

7 Vestfold 3 Riisnæs
 Svein-Harald Riisnæs, Odd A. Frydenberg,  

Sigmund Ivar Bakke, Geir Egil Bergheim,  
Tore Steinsta Larsen, Erland Bratli 92

8 Hedmark og Oppland 2 Johnsen
 Per Johnsen, Gunnar Nordby,  

Knut H Haslene, Lars Aasen, Øyvind Saur 76
9 Vestfold 2 Kjærnsrød
 Per Bryde Sundseth, Knut Kjærnsrød,  

Arvid Lorentzen, Tore Heitun, Tor Walle,  
Finn A. Gjone 72

10 Hedmark og Oppland 4 Lauritsen
 Henning Lauritsen, Stein Willy Andreassen, 

Stig Vestveit, Jan Olav Røseng, Joar Haugseth, 
Marie Holenbakken 71

11 Østfold og Follo 1 Hansen
 Arne Almendingen, Harald Skjæran,  

Rolf Normann Hansen, Per-Ove Grime,  
Rolf E. Olsen, Kjell Gaute Fyrun 69

11 Oslo 5 Pedersen
 Kjell Kaspersen, Einar Jørgenrud,  

Terje A. Pedersen, Børge Ongstad 69

For øvrige resultater fra seriemesterskapet:  
Se NBFs nettsider: www.bridge.no



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 2-ere. Spillene 
hentes stort sett fra lokale turneringer rundt om i Grenlandsområdet.

Øystein Eriksen
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Hei, det nærmer seg jul og her kommer 
årets siste spalte fra min hånd. Som den 
observante leser du sikkert er la du vel 
merke til en kommentar undertegnede 
ikke hadde fått fjernet i forrige spalte. 
Motparten hadde absolutt ingen god 
stamp om motspillet går rett for seg. Av 
og til går det nok litt for fort, jeg må bare 
beklage. Her kommer imidlertid to 
relativt greie oppgaver:

1
	 ♠ KJ9
	 ♥ ED94
	 ♦ KD4
	 ♣ 1063

	 ♠ E8752
	 ♥ KJ8
	 ♦ EJ
	 ♣ EJ4

Etter at Syd åpnet i 1 spar tok det ikke 
lang tid før sluttkontrakten ble 6 spar, 
6 grand hadde vel vært en minst like god 
kontrakt. Du får kløver Konge ut fra Vest 
og skal planlegge beste spilleplan. Du har 
to muligheter. Enten kan du ta sparfines-
sen og satse på spar Dame hos Vest eller 
du kan satse på å bli kvitt kløvertaperne 
på ruter og hjerter. Hva gir så best sjanse? 
Det er nok å fiske sparen som er litt over 
50% ved først å slå spar Ess for å få med 
deg Damen singel i Øst. Den andre 
varianten krever at ruteren ikke sitter 
verre enn 5–3 og hjerteren helst 3–3, 
eventuelt at den som har 4 hjertere også 

har 3 spar. I det siste tilfellet slår du Ess, 
Konge i spar, Damen kan jo sitte dobbel, 
og så 3 runder med ruter. Så fire runder 
med hjerter og du får forhåpentligvis 
kastet begge kløverne. Jeg anbefaler 
imidlertid den første spilleplanen, slik satt 
det her:

	 ♠ KJ9
	 ♥ ED94
	 ♦ KD4
	 ♣ 1063
♠ D63  ♠ 104
♥ 1053  ♥ 762
♦ 98  ♦ 1087532
♣ KD872  ♣ 95
	 ♠ E8752
	 ♥ KJ8
	 ♦ EJ
	 ♣ EJ4

Som du ser vil Vest stjele tredje ruter-
runde og ta kløverstikket sitt. 2 prøvde 
den varianten og gikk bet mens resten 
valgte riktig.

2) I den neste kontrakten har du som Syd 
åpnet i 1 hjerter, Vest har meldt inn 
2 ruter og makker hever til 2 hjerter. Det 
går pass rundt.

Det er parturnering så hvert stikk er 
viktig. Vest spiller ut spar 9 (norske 
utspill). Hvilken spilleplan velger du på 
disse kortene?

48
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	 ♠ EJ432
	 ♥ 965
	 ♦ –
	 ♣ D6432

	 ♠ K7
	 ♥ K10872
	 ♦ KD975
	 ♣ K

Etter meldingen i Vest tyder alt på at 
ruter Ess er der. Du spiller ruter Konge, 
Vest stikker med Esset og du stjeler lavt. 
Så spiller du kløver til Kongen og Esset i 
Vest. Vest spiller mere spar, noe du kan 
være fornøyd med. Du stikker med Esset 
og tar for kløver Dame før du stjeler en 
kløver. Så spiller du ruter Dame og stjeler 
en ruter lavt. Kløver fra bordet kaster Øst 
en spar på og du får for en litn trumf. Du 

frir deg i ruter og må siden få for hjerter 
Konge om du plasserer Esset i Vest. Slik 
satt det:

	 ♠ EJ432
	 ♥ 965
	 ♦ –
	 ♣ D6432
♠ 96  ♠ Dl085
♥ EJ  ♥ D43
♦ EJ1032  ♦ 864
♣ EJ108  ♣ 975
	 ♠ K7
	 ♥ K10872
	 ♦ KD975
	 ♣ K

Det er ikke hver gang du skal trekke ut 
trumfen!

N

S

V Ø

N

S

V Ø

Vi ønsker alle våre lesere  
en riktig god jul  

og et godt nytt år!
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Elverum BK har nå i snart et halvår 
brukt BridgeMate oppkoblet mot SparTi, 
vi har brukt BridgeMate på alle klubb-
kvelder samt forbundspoengsturneringen 
Glomma cup 2007. I Glommacup ble 
resultatene lagt ut på hjemmesiden runde 
for runde, så interesserte kunne følge 
turneringen «live» på nettet. Samtidig 
hadde vi projektor med visning av disse 
resultatene stående i spillelokalet. 
BridgeMate har forandret våre spillekvel-
der mye. Resultatet er klart så fort siste 
bord har sendt av gårde siste spill, og 
BridgeMate sørger også for at vi spiller 
rett spill ved bordet da det er umulig å slå 
inn feil spillnummer. Manuell inntasting 
og utregning av score er historie. Bridge-
Mate gjør det enkelt å spille barometer-
turneringer. Dedikert regnskapsfører er 
ikke nødvendig. Eneste lille minus vi ser 
med BridgeMate er at den ikke takler 
singelturnering (foreløpig). Vi har i en 
periode prøvd ut BridgeMate uten 
visning av score ved bordet, dette går vi 
bort fra nå. Hovedgrunnen er at visning 

vil lettere føre til at feil inntasting blir 
oppdaget.

SparTi har blitt et flott redskap for 
klubbene, med bl.a. hjemmeside og 
automatisk generering av klubbpoeng til 
NBF. Husk bare å slå av MesterPoeng når 
det skal spilles for eksempel poenghøst. 
Innrapportering av medlemmer og 
NBF-kontingent gjøres enkelt fra SparTi, 
intet annet program er nødvendig for å 
holde oversikt over dette. Publisering av 
resultater til hjemmeside er en flott 
funksjon. Feil inntastet kontrakt/spillefø-
rer kan i ettertid korrigeres i SparTi og 
publiseres på nytt. Fjernklubb-brukeren i 
SparTi er vi litt mer usikker på, og vi går 
nok bort fra denne inntil videre. Noen 
småfeil i SparTi har vi rapportert inn, 
men de tar ikke vekk gleden og nytten av 
programmet. Vi anbefaler BridgeMate og 
SparTi på det varmeste.

Styret i Elverum BK
www.bridge.no/625

Engerdal Bridgeklubb har benyttet SparTi 
siden august 2006 og gikk til anskaffelse av 
Bridgemate vinteren 2007. Ialt en for-
holdsvis stor investering for en liten klubb. 
Dog har samtlige medlemmer verdsatt 
denne, idet resultatene foreligger umiddel-
bart i tillegg til at runderesultater og spill 
legges ut på vår hjemmeside. Dessuten gir 
SparTi oss muligheter for annen scoring en 
vanlig parturnering, slik som butlerscore 
og imp`s across the field. Det er også 
prisverdig at klubbpoeng blir oppdatert 
1–2 dager etter den enkelte kveld.

SparTi inneholder gir også mulighet for en 
meget enkel håndtering av hjemmeside. 

Vi hadde noen startproblemer i forhold til 
at vi var første klubb i Østerdal bridge-
krets som tok i bruk Bridgemate, men 
med god hjelp fra Tommy Elde i NBF har 
vi i dag god kunnskap om programmene. 
Bridgemate blir også benyttet i vår 
populære forbundsturnering Femund 
Bridgefestival under både lag og par. At 
flere klubber i vår krets også nå benytter 
Bridgemate, gir oss en kontaktgruppe for 
å utveksle erfaringer samt søke råd når 
problemer oppstår. Vi håper på og gleder 
oss til at SparTi blir utviklet videre.
 

Engerdal bridgeklubb
www.bridge.no/630

B r i d g e M a t e

Bruk av BridgeMate mot SparTi 
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Er Lillehammer blitt obligatorisk?
Av Øystein Eriksen, Skien

L e s e r b r e v

«The decission is Lillehammer», vi husker 
vel alle ordene til Samaranche da han 
tildelte Lillehammer olympiaden vinteren 
94.

Nå undres jeg over om bridgeforbundet 
har gjort disse ordene til sine for evig og 
alltid. Jeg har lest mange rosende ord om 
arrangementene fra deltagere, la meg da 
være med på å strø litt malurt i begeret. 
Ingen vil vel våge å påstå at siste års 
arrangement var topp, har man kommet 
så langt at man tror arrangementet går av 
seg selv?

Faren ved å legge et arrangement mange 
år på rad til samme sted er at man blir en 
smule likegyldige og tror at alt ordner seg, 
det gjorde jo det i fjor?

Jan Aasen hadde en sjefstanke når det 
gjaldt Bridgefestivalen og det var at den 
skulle alternere mellom ulike steder som 
hadde kapasitet til å ta et slikt arrange-
ment. Dette skulle gjøres for å spre 
interessen om bridge ikke sentrere den 
om et sted. Vi ble forespeilet at modellen 
var Landskytterstevnet og de flytter jo 
stadig fra år til år.

Nå har jeg vært 3 år på Lillehammer og 
fikk nesten anfall da jeg ble forespeilet 
minst 2 år til på samme sted. Jeg har for 
alvor vurdert å finne andre arrangementer 
å bruke pengene på, jeg tror ikke jeg har 
noe mer å se fram til på Lillehammer enn 
bridgen, byen og restaurantene er utfor-
sket for lengst.

Det går rykter, om de er sanne eller ei 
vites ikke, om at krefter i bridgemiljøet 
arbeider for å starte konkurrerende 
arrangementer, altså er det ikke bare meg 
som er lei av at det spilles samme sted år 
etter år.

Det koster jo en del penger å delta på 
Bridgefestivalen og da bør brukerne 
kunne forlange at det legges til rette, ikke 
bare bridgemessig, for at denne uka skal 
bli morsom og innholdsrik.

En del bridgespillere har faktisk med seg 
familien på arrangementet og når disse 
ikke spiller bridge bør de jo få andre 
tilbud, vi må ikke bruke så store sky lapper 
at vi ikke ser annet enn bridgebordet.

Jeg håper og tror bridgeforbundet viser 
mer fantasi og kreativitet for de kom-
mende år og lar arrangementet sirkulere 
på ulike spillesteder, da skal jeg slutte opp 
100% om et arrangement som vi vel alle 
opprinnelig synes var et godt tiltak.

Med et rop om forandring!
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Du er kanskje lysten på noe annet å 
gjøre i jula enn å slappe av, spise og 
drikke. Etter en tur kan det være godt 
også å trimme hjernen, man lever 
visstnok lenger av det! Oppgavene har 
en svakt økende vanskegrad og er først 
og fremst beregnet på de som har spilt 
litt bridge, ikke de som kaller seg 
eksperter enten de nå er det eller ikke. 

1) Peanøtta. (Lagkamp)
Uten meldinger fra motparten har du 
kommet deg opp i 6 spar på disse 
kortene:

♠ EJ93
♥ K4
♦ E10972
♣ K4

♠ KD105
♥ EJ2
♦ 83
♣ E1053

Vest spiller ut spar 2 og så skal du finne 
fram til beste spilleplan.

2) Krakkmandelen.(Lagkamp)
Syd er giver og alle er i sonen. Syd åpner 
i 1 kløver og Vest går inn med1 sp. 
Nord krever til utgang med 2 spar, en 
melding Øst dobler. Syd sier pass og 
sluttkontrakten blir 5 kløver. Vest spiller 
ut spar Dame. Hvordan vil du planlegge 
dette?

♠ K652
♥ E2
♦ J4
♣ KD1097

♠ 8
♥ D1093
♦ KD82
♣ EJ65

3) Hasselnøtta (Lagkamp)
Vest er giver og åpner i 2 spar som viser 
minst 5 spar og en sidefarge. Nord 
dobler og etter pass i Øst hopper du 
direkte i 3 grand. Vest spiller ut kløver 
Konge og så var det deg:

♠ K52
♥ K852
♦ E74
♣ E54

♠ E10
♥ DJ10
♦ KJ1053
♣ J62

Hva gjør du med utspillet og hvorfor? 
Hvordan planlegger du det videre spill 
for at du skal ha størst sjanser for å 
lykkes?

Julenøtter
Av Øystein Eriksen
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4. Valnøtta. (Parturnering)
Motparten har deltatt aktivt i meldings-
forløpet der du til slutt har fått meldin-
gen i 4 spar. Øst har åpnet i 2 hjerter 
som viser 5 kort i hjerter og en sidefarge 
(under åpning) Du har gått inn med 
2 spar, Vest melder 4 hjerter og din 
makker er med til 4 spar. Motparten er i 
sonen så derfor dør det hele ut  Vest 
spiller ut hjerter Konge.

♠ 943
♥ J1097
♦ 10
♣ ED764

♠ EKJ105
♥ –
♦ E92
♣ J9532

Husk det er parturnering så hvert 
overstikk teller. Samtidig bør du lytte til 
motpartens meldinger og legge den 
beste spilleplanen.

5. Kokosnøtta. (Lagkamp)
Etter at din makker i Nord har åpnet 
med 1 grand har du som Syd blitt 
spillefører i 4 hjerter. Øst har vært inne 
med 2 ruter.

♠ EJ64
♥ 86
♦ E1076
♣ EK7

♠ 8
♥ ED9752
♦ 2
♣ 108643

Vest spiller ut ruter 9 og så skal du spille 
dette på sikreste måte.

    God jul!
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Løsning sendes Norsk Bridge innen 16. januar 2008.
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Uke 39, 24.–28.september arrangerte 
Kvaløysletta ungdomsskole prosjektuke 
hvor bridge var et av tilbudene elevene 
kunne velge. Ca 20 lever fra 8., 9. og 10.
klasse valgte bridge som aktivitet denne uka.

Lærer Yngve Eilertsen var primus motor for 
opplegget og Mix-klubben Tromsø bidro 
med materiell og veiledere. Pensjonistene  
Viktor Eilertsen (tidligere rektor på skolen) 
og  Jan Vik stilte velvillig opp som veiledere, 
og hadde etter eget utsagn ei interessant uke 
sammen med ungdommene.

Uka ble avsluttet med parturnering på 
fredag og åpen dag på lørdag. Som krets-
leder hadde jeg gleden av å besøke skolen på 
fredag under parturneringen. Det jeg 
observerte var en utrolig entusiasme og 
spilleglede. Ingen av elevene hadde tidligere 
erfaring med bridge, men en del hadde spilt 
litt amerikaner. På en uke er det derfor 
begrenset hvor mye meldeteori en kan lure 
inn, bare det mest grunnleggende var 

gjennomgått. Dette kom også tydelig frem 
under turneringen. Gleden av å klare 
kontrakten stod i høgsetet, og dersom 
motparten klarte å få en bet stod jubelen 
nesten i taket! Det hadde ingen betydning 
om en  kunne oppnå bedre score ved å 
melde og vinne egen kontrakt.

Et morsomt spill (ingen i sonen):
	 ♠ KQJx 
	 ♥ xxx
	 ♦ QJxx
 ♣ QJ
♠ 9x  ♠ Txxx
♥ Kxxxx  ♥ QJx
♦ xxxx  ♦ xx
♣ xx  ♣ 9xxx
	 ♠ Axx
	 ♥ Ax
	 ♦ AKx
 ♣ AKT8x

To av bordene kom i den normale 
kontrakten 6NT og hadde ingen proble-
mer med å få sine 13 stikk. Ved et bord 
åpnet vest med 1 hjerter. Jan Vik som for 
anledningen var satt inn som reserve i 
nord meldte 1spar. Etter 2 passer!  fort-
satte vest respektløst med 1 NT som ble 
etterfulgt av 3 passer!. Motspillet var ikke 
helt patent og spillefører fikk 2 stikk = 
250 til motparten. Det var morsomt å se 
nords reaksjon da han oppdaget at 
makker hadde 22HP. 

Ved et annet bord meldte øst inn 2 kløver 
over 1 sp fra nord!! Syd hadde et problem, 

Bridgeuke  
Kvaløysletta ungdomsskole
Av Ingebrigt Jenssen, Kretsleder NBF Troms og Ofoten

Full konsentrasjon ved bordet! Erlend Basso til venstre 
og Joakim Jensen til høyre

N

S

V Ø
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men fant til slutt ut at her var det mulig å 
bruke «rødlappen». Da røken hadde lagt 
seg stod det 1400 i protokollen og en fin 
topp til NS.

Ja ungdommen er ikke redd for å melde 
på tynne blader!

Kretsen synes dette tiltaket er en ypperlig 
anledning til gi ungdommen den første 
kontakten med vår kjære hobby. Det var helt 
tydelig at alle hadde det trivelig og at spillet 
fenget de fleste.  Vi håper slike prosjekt  kan 
la seg gjennomføre på andre skoler. 

Det er viktig å fokusere på å spille bridge, 
det er kortspillet som fenger. Meldeteo-
rien må komme litt etter litt. Konkurran-
semomentet var tydelig til stede, det å 
klare en kontrakt eller  å ta  spillefører 1 
bet eller 2 var en seier i seg selv.

Det var også tydelig at sluttresultatet 
betydde noe; spenningen var stor når 
kretslederen regnet ut resultatet for siste 
runde.

Det var to stolte ungdomsskoleelever  
som forlot skolen som vinnere og med et 
krus fra NBF Troms og Ofoten som det 
synlige beviset på sin første bridgeseier.

Vi håper dette var gnisten som skulle til 
for at mange av disse elevene finner veien 
til nybegynnerkurset som arrangeres i 
Tromsø denne høsten.

NBF Troms og Ofoten takker Kvaløy-
sletta ungdomsskole med lærer Yngve 
Eilertsen i spissen for et flott tiltak, og 
håper de finner plass til bridge når 
prosjektuker skal planlegges i årene som 
kommer.

Sluttresultat:
 1.  Andre Jensen  

– Jon- Magne Pedersen 
 2.   Erlend Basso  

– David Tveiten
 3.  Garri Fagerbakk  

– Sindre Ellingsen
 4.  Robin Eilertsen  

– Henning Hansen
 5.  Joakim Jensen  

– Jan Vik
 6.  Morten Bakkland Jenssen – Kari 

Nedrum Tangen
 7.  Håkon Brede Berntsen – Fredrik 

Bøckmann
 8.  Marius Toften  

– Kristian A. B. Andreassen
 9.  Joakim Pedersen   

– Sondra Gjøvik
10.  Stian Hagen  

– Aleksander Nordberg

I midten  ser vi to stolte vinnere (Andre til venstre  
og Jon-Magne til høyre) med primus motor og lærer 
Yngve Eilertsen til venstre og «bronsjevinnerne»  
Garri og Sindre til høyre (Erlend og David som ble  
nr. 2 hadde forlatt arenaen da bildet ble tatt).
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Nye reglementer
I august 2002 ble en del nye bridgeregler 
satt i kraft etter at de hadde vært kjent en 
tid. De nye reglementene inneholdt både 
reelle endringer, kraftige innskjerpinger 
og nye eksplisitte straffetariffer for 
forseelser.

At det tar noe tid å få en spredt organisa-
sjon av tretten tusen amatører til å lære 
slike endringer er forståelig, men at det 
etter fem år knapt er å merke at konkur-
ransespillere og turneringsledere etterlever 
de nye regler, må det være lov til både å 
ergre og forbause seg over.

Alert
Et eksempel på reell endring er at vi har 
fått et nytt grunnprinsipp for hvilke 
meldinger som skal alerteres. I World 
Bridge Federation avviser polakker, 
indonesere, italienere og brasilianere at 
det finnes noe som er universelt vanlig 
betydning av en melding. WBF har 
derfor innført det mer objektive «non 
conventional» som rettesnor for hva som 
ikke alerteres. I Norge er det oversatt med 
ekte, som er definert som å vise fargeleng-
de, -styrke eller vilje til å spille i valøren. 
Mens du før kunne la alertkortet ligge 
både etter 1gr–2kl og 1hj–x , fordi både 
Stayman og opplysende dobling var ansett 
vanlig, skal du nå alertere begge, fordi 
ingen av dem er ekte. 

Etter disse eksemplene kan endringen 
synes som anstaltmakeri, men du vil fort 
finne at i de fleste andre situasjoner er 
«det vanlige» mindre opplagt. Er f. eks 

1gr–2hj så vanlig som overføring at alert 
var overflødig, og skulle i så fall 1gr–2sp 
alerteres , hvis den ikke var overføring? 
Nye regler gjør dette krystallklart: Du 
alerterer 2hj når makker hverken viser 
hjerterlengde eller vil spille valøren. 
Alerter også Stayman selv om du tror det 
ikke leder til misforståelse å la være, så 
viser du at du kan reglene, vil respektere 
dem og forstår motivasjonen.

Her virker turneringsledere «trege» Et 
eksempel er da en ualertert dobling viste 
seg å være ment «opplysende» Det godtok 
turneringslederen, i det han unngikk det 
foreldede «vanlig» med å kalle situasjonen 
«tilnærmet standard«!

Systemkort
Det skal alltid brukes systemkort. Så 
reservasjonsløst lyder Lovutvalgets 
hovedregel. Lovboka gjør det også klart at 
det kort og godt betyr i all organisert 
bridge i NBFs, kretsers og klubbers regi. 
Hvor er i tilfelle unntak hjemlet?

Kravet er at to likelydende og fullstendig 
utfylte systemkort skal foreligge ved start. 
Her syndes det voldsomt. Kanskje har 
halvparten i det minste en papirfille med 
noen kryss på, men antagelig er det høyst 
20 % som stiller med kort utfylt på alle 
punkter. 

Her må turneringsledere ta mye av skylda 
for tilstanden. Noe mer enn en mum-
lende tilslutning om at «det bør dere ha» 
er sjelden vare ved klage.

Treghet eller mafia?
Av Per Ongstad:
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Prosedyrestraff
Bridgen har skrevne og uskrevne regler 
om hvordan vi bør oppføre oss når vi skal 
spille. Vi skal blant annet møte i tide, ta 
riktig spill, telle kortene, slå av mobilen, 
ha systemkort og behandle andre spillere 
med respekt.

Dessverre etterlever vi ikke alltid disse 
regler. For å heve standarden – og dermed 
trivselen -har Lovutvalget fastsatt prose-
dyreregler for hvilke forsyndelser som 
turneringsleder skal straffe, og har til 
å med laget en eksplisitt tariff for straffe-
poeng.

Piper for eksempel mobilen din ved 
bordet, slipper du første gang med en 
advarsel. Gjentar det seg, ryker 10% av en 
topp på et spill. 

Tilbake til systemkortet: Mangler du skik-
kelig utfylt kort, må du melde og spille 
etter NBFs standardkort, som turnerings-
leder plikter å utdele Dessuten skal du 
ubetinget og uten advarsel ilegges straffepo-
eng. Hvem har opplevd at det har skjedd?

Treghet?
Når et legitimt organ i NBF gir regler, må 
det være i organisasjonens interesse å 
sørge for å få reglene etterlevd. Mange 

nok lovbrudd leder før eller senere til 
lovløshet. Det må være tillatt å mene at vi 
nærmer oss det på de nevnte områder.

Lovutvalget kan neppe gjøres ansvarlig for 
mer enn at reglene er dokumentert og 
tilgjengelige. Det har de gjort. Hvem som 
da skal bebreides, burde vel forbundssty-
ret sette på sin dagsorden å finne ut av. 

Mafia?
Finns det grunnlag for å mene at slapp 
etterlevelse skyldes noe mer enn læremes-
sig treghet?

Hvis mafia betyr en løs gruppering av 
individer som foretrekker egne lover eller 
egne tolkninger og de dessuten har 
metoder til å påvirke andre, bør vi stille 
oss spørsmål om vi har en Bridgemafia i 
Norge:

•	 	Er	det	noen	som	saboterer	å	etterleve	
nye alertregler fordi disse ikke i samme 
grad som tidligere setter deres eget 
system i sentrum for alerteringsfrihet?

•	 	Er	det	noen	som	ikke	har	systemkort	
fordi de foretrekker litt kamuflasje av 
egne avtaler?

•	 	Er	det	turneringsledere	som	heller	
dømmer ut fra slik praksis enn reglene, 
av frykt for represalier?

nnn	Tilbud på kort og mapper
Nye eller brukte hull- eller strekkodekort (7-bar) 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 e-post: roer-tj@online.no, mobil 920 89 490.
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En spennende høst for rekrutterings-
arbeidet går mot slutten og det er på tide 
å gjøre opp en foreløpig status. 

Vi bestemte oss i fjor høst for å satse på 
en storstilt rekrutteringskampanje i 
jubileumsåret. Alle kretser ble oppfordret 
til å satse på flest mulig nybegynnerkurs 
med oppstart i høst. Fra sentralt hold har 
vi bidratt med plakatmateriell og brosjy-
rer kostnadsfritt til kursarrangørene, i 
tillegg til at vi har hatt en pådriver/
tilretteleggerrolle i forhold til kretsene. Vi 
har gjort oss en del erfaringer både i 
positiv og negativ retning.

Pluss
– Selve satsingen på rekrutteringskampan-
jen har i seg selv vært positivt. Arbeidet 
på dette området har i mange år ligget 
mer eller mindre dødt på sentralt hold og 
i veldig mange av kretsene. Kampanjen 
har vekket til live et positivt engasjement 
ute i organisasjonen, og det i seg selv er 
selvsagt utelukkende positivt. Flere av 
medlemmene tenker nå rekruttering enn 
for et år siden.
– Plakatmateriellet som ble laget har blitt 
meget godt mottatt fra alle hold. Det er 
av uvurderlig betydning at profiler som 
Martin Andresen og Christian Vennerød 
stiller seg gratis til disposisjon for oss i 
slike sammenhenger. En stor takk til 
begge. Plakatene er utformet slik at de 
også kan benyttes ved senere anledninger. 
Det har også blitt svært positivt mottatt i 
klubber og kretser at materiellet har blitt 
betalt av forbundet sentralt.
– Det har blitt startet flere kurs i høst enn 
noen gang tidligere. 

Minus
– Selv om vi startet allerede i fjor høst 
med planlegging har vi fra flere hold fått 
høre at selv dette var for sent. Dette har 
med kommunikasjon i organisasjonen 
å gjøre. Vi er rett og slett alt for dårlige til 
å følge opp beskjeder som går ut. Dette 
gjelder alle ledd og vi er bare nødt til 
å bedre dette for å utvikle oss videre. 
– Plakatmateriellet burde vært klart 
tidligere
– Vi kunne vært enda mer offensive 
overfor media
– Kursdeltagelsen har enkelte steder vært 
dårligere enn man kunne håpe
– Kommunikasjonen mellom de ulike 
ledd i organisasjonen er skandaløst dårlig. 
Det finnes mange eksempler på dette, ett 
kan være at bare 11 av 25 kretser så langt 
har svart på vår forespørsel om antall kurs 
som går i høst og antall deltagere. 

Hvor står vi så når det gjelder 
rekrutteringsarbeidet?
– Vi har mange engasjerte folk ute i 
organisasjonen som jobber hardt for å 
skaffe og ta vare på nye medlemmer. 
Disse må vi ta vare på. Hvordan dette 
best kan gjøres er kanskje det aller 
viktigste spørsmålet vi må besvare for å 
komme enda ett skritt videre. 
– Vi har etterhvert veldig mye bra 
kursmateriell og kampanjemateriell.
– Vi har kommet langt når det gjelder å 
bedre vår image utad.
– Vi har over tid klart å stoppe den 
negative medlemsutviklingen, nå bør vi få 
til en økning dersom alle melder inn alle 
K-medlemmer.

Rekruttering – status
Av Jan Olav Røseng

R e k r u t t e r i n g
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– Vi er i gang med å utvikle et lærerut-
danningsprogram.

Hvor vil vi?
Til tross for at det er mange positive tegn 
å se, har vi fortsatt en lang vei å gå før det 
blir bra. Styret arbeider for tiden med 
handligsplanen for de neste årene og det 
er meget viktig at vi nå gjør de riktige 
grepene for å komme oss videre. Fra mitt 
ståsted blir følgende punkter viktige:
– Vi må fortsette å utvikle kursmateriellet 
vårt. Vi ser på muligheten for å samar-
beide med våre naboland på dette områ-
det. Godt materiell skal være lett og billig 
tilgjengelig for alle som ønsker å bidra.
– Vi må få på plass bridgelærerutdanninga 
vår. Vi er godt i gang, men det går tregere 
enn det burde.
– Vi må bedre kommunikasjonen innad i 
organisasjonen. Dette innebærer kursing 
av tillitsvalgte og bedre dataløsninger
– Vi må ta godt vare på ildsjelene vi har. 
Dette har to sider. De må få hjelp og 
støtte i det arbeidet de gjør, både fra 
sentralt hold og ikke minst fra medlems-
massen, men vi bør også se på muligheten 
for å lønne folk på krets/regionnivå for å 
beholde de gode kreftene som vi er helt 
avhengige av.

– Vi må jobbe hardt for å bedre miljøet 
ute i de enkelte klubbene, spesielt med 
tanke på hvordan nye medlemmer 
mottas.
– Vi må se på hvordan turneringstilbudet 
kan utvikles slik at det blir en lavere 
terskel for å få med nye.
– Vi må gjøre noe i forhold til å knytte til 
oss folk som spiller på nettet.

Hvordan komme dit vi vil?
Som nevnt over jobber styret i disse dager 
med handlingsplanen for de neste fire åra. 
Det er meget viktig at alle som har ideer 
og innspill til hva som er rett kurs 
kommer med disse til oss i styret. 
 Forbundets økonomiske situasjon er mye 
bedre enn tidligere, og det er nå vi har 
sjansen til å ta grep for å sikre oss en god 
utvikling framover. 

Vi kommer til å evaluere arbeidet på 
rekrutteringsfronten i høst/vinter og legge 
fram resultatet av det på vårparten. Så 
arrangeres det Organisasjonsdager i april, 
hvor veien videre blir sentral. Tinget i juni 
2008 skal så vedta handlingsplanen. Det 
er usedvanlig viktig at denne har en form 
som gjør at vi kan ta konstruktive skritt i 
riktig retning.

God JUL

Rekrutten
Som et ledd i rekrutteringskampanjen introduserer vi nå rekrutten – en landsom-
fattende turnering for uerfarne spillere.

Turneringen arrangeres over hele landet i uke 4 (21.–24. januar 2008). Det spilles 
21 fasitspill. Hver arrangør velger selv hvilken dag de vil arrangere (mandag – torsdag).

Arrangørene fastsetter selv eventuell startkontingent. NBFs andel er kr 0,00.

Det deles ut klubb- og kretspoeng etter egen skala. Enkel premiering på landsbasis.

Det er åpent for at begynnere spiller med fadder/mentor. Men deltakere hvor en av 
spillerne har kløvernål eller bedre teller ikke med i sammendraget.
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Mix-turneringen Ladies Invitational i Mo 
i Rana begynner å vokse til en storturner-
ing. I november ble den populære 
mixturneringen arrangert for niende 
gang, og på nytt satte den spesielle 
turneringen deltakerrekord. Det deltok 
43 par – den klart største turneringen på 
Helgeland på mange, mange år. 

Det spesielle med turneringen er at ingen 
herrer får lov til å melde seg på, de må 

være invitert av en kvinnelig makker. 
Deltakerlisten var imponerende. Flere 
svenske bridgespillere, i tillegg til at den 
norske deltakelsen strekker seg fra 
Harstad i nord til Oslo i sør. Kvaliteten 
i feltet var det heller ikke noe å si på. Terje 
Aa, med fire NM-titler og 11 seriemester-
skap, stilte til start i spissen for et kobbel 
med kvalitetsspillere; norgesmestere og 
svenske mestere for bare å nevne noe. 

Suksess for mix-bridge

Mona Asplund (med ryggen til) vant Ladies sammen med Svein Gunnar Karlberg.  
Her i hard kamp mot Bjørn Erik Rydland og Ylva Johansson.
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Svein-Gunnar Karlberg, som fylte 40 år 
samme dag, vant en populær seier 
sammen med Mona Asplund. First Lady, 
Gerd Marit Harding, og president Helge 
Stanghelle kom nærmest vinnerparet. 

Turneringen ble som vanlig utmerket 
ledet av Per Nordland, som denne gangen 
hadde med Bridgemate som registrerte 
resultatene elektronisk med en gang de 
var ferdig spilt. I tillegg til at arrangemen-
tet fløt godt viste Per Nordland seg – ikke 
uventet – som en usedvanlig dyktig 
turneringsleder. En ting er å kjenne til 
lover og regler, men det som er viktig er 
den atmosfæren han setter som standard 
med sin væremåte. Selv om enkelte 
runder gikk over tiden på grunn av 
vanskelige spill verken hørtes eller syntes 
turneringslederen. Og gjorde noen en 
liten feil, så dukket en smilende turner-
ingsleder opp og dempet angsten hos 
mindre rutinerte spillere.

Nettopp denne atmosfæren er en av de 
viktigste årsakene til suksessen for denne 
spesielle mixturneringen.

Neste år blir det forhåpentligvis enda flere 
deltakere. Da er det 10-årsjubileum. Ta 

turen, opplev bridge i den triveligste 
atmosfære du kan tenke deg. Du får spille 
mot storkanoner og småspurv – det går 
for det samme. Og så får du med deg 
festen etterpå – i samme gode atmosfære.

 1.  Mona Asplund - Svein Gunnar Karlberg, Båsmo/Mo  246,9 
 2.  Gerd Marit Harding - Helge Stanghelle, Mo  227,5 
 3.  Anne Irene Bogen - Frank Bogen, Mo  174,7 
 4.  Lidvor Forsbakk - Håkon Bogen, Sjona og Utskarpen /Mo  119,4 
 5.  Inger Hjellemarken - Terje Aa, Heimdal  116,8 
 6.  Frøydis Karlsen - Brynjar Karlsen, Sandnessjøen/Mo  112,4 
 7.  Tor Eivind Grude - Marian Wærstad Grude, Sømna  104,4 
 8.  Liv Irene Sjøvoll - Viggo Schytte, Bodø/Mo  102,9 
 9.  Jorunn Milli Herseth - Yngve Herseth, Nesna/Røyrvik  98,0 
10.  Johanne Johansen - Kjell Leif Johansen, Rognan  80,9 

De beste i årets supermix-turnering ble:

Per Nordland, Norges beste turneringsleder?
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Vi minner på nytt om registreringsplikten 
i Enhetsregisteret etter innføring av 
hvitvaskingsregler i Norge. Klubber og 
kretser i NBF kan merke dette ved at man 
får pålegg om å registrere seg i Enhets-
registeret (Brønnøysundregistrene) for 
å få organisasjonsnummer hvis klubben/
kretsen har kundeforhold til en bank.

Registrering i Enhetsregisteret gjøres 
elektronisk via Altinn https://www.altinn.
no/no/ og forutsetter opplysninger om 
ansvarlige personer og vedtekter etc. Det 
er en omfattende jobb som krever 

forberedelser, da det er fort gjort å trå 
(klikke) feil. Tommy Sandsmark har vært 
gjennom denne kverna med flere klubber. 
For å hjelpe andre har han laget et 
glimrende «bruksanvisning» som forklarer 
hva man må framskaffe av dokumenter 
før man setter i gang og deretter geleider 
dere punkt for punkt gjennom registre-
ringsprosessen.

Her finner du Tommys bruksanvisning:
http://www.bridgefederation.no/files/
{1DCAC1E3-3691-4240-9483-C2AB-
79B40A7F}.pdf

Alle som holder begynnerkurs må huske 
på å melde inn kursdeltakerne som 
K-medlemmer snarest mulig. K-medlem-
skapet koster bare kr 50,-, gjelder ut 2008 
og gir de nye rekruttene fulle rettigheter i 
NBF, dvs. de kan spille i klubb og 
turneringer, får medlemskort og mottar 

Norsk Bridge fra innmeldingstidspunktet. 
K-medlemmene teller også med i grunn-
laget for fordeling av finaleplasser etter 
medlemstall i NM par. Enkelte kretser 
refunderer K-medlemskontingenten til 
sine klubber.

NBF anbefaler klubber og medlemmer 
om å benytte www.idrettsbutikken.no ved 
bestillinger fra Idrettsbutikken.

Det er flere grunner til dette. For Idretts-
butikken er det tidsbesparende. Men 
dette er også nyttig for kundene. 

Komplett ordrehistorikk – det kan være 
nyttig å se hva klubben bestilte av utstyr 
ved sesongstart ett eller flere år tilbake i tid. 

Spore pakken hvis vareleveransen tar 
lenger tid enn ventet. 

Fakturakopi. Nyttig hvis kasserer etterly-
ser faktura og du har rotet den bort. 

Sist men ikke minst, man kan få spesialti-
bud fra NBF som bare sendes ut til 
webkunder.

Registreringsplikt i Enhetsregisteret

Kursdeltakere – K-medlemmer

Bruk idrettsbutikken.no
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Forbundspoengturneringer
Oversikt per 9. november 2007

Arrangør og turneringsnavn pulje ant. ant.  skala
    par spill

desember
8. Psycho BK, Psycho Monrad Par  48 60 Standard
27. Sel BK, Julecup  32 62 Standard
27. Sogndal BK, Lerum Cup  32 62 Standard
29. Førde BK, Gildeturneringa  20 62 Standard
29. Vestvågøy BK, Romjulsturneringen  32 57 Standard
30. Møstknektene, Romjulsbridge  32 62 Standard
januar
5.-6. Tynset BK, Savalen Cup  44 100 6-4-3-2-1
12.-13. Spar-Ess, 50-årsjubileumsturnering  44 86 6-4-3-2-1
18.-20. Bergen Akademiske BK, Storturnering A 62 102 Standard
18.-20. Bergen Akademiske BK, Storturnering Elite 72 102 8-6-4-3-2-1
26. Folldal BK, Gruvecupen Lag 10 56
26. Sandnessjøen BK, Sandnessjøen Cup  36 64 Standard3-2-1
27. Folldal BK, Gruvecupen  32 62 Standard
februar
23. Egersund BK, Dalanetreffen  42 50 Standard
mars
1. Tynset BK, 60-årsjubileum  36 64 3-2-1
1. Høyanger BK, Høyangerturneringa  32 62 Standard
2. Harstad S&BK, Bymesterskap  20 57 Standard
15.-16. BK Vest Oslo, Olrudpåsken Hovedturnering A 52 102 Standard
15.-16. BK Vest Oslo, Olrudpåsken Hovedturnering Mester 52 102 8-6-4-3-2-1
15. Snåsa BK, Snåsa Cup  26 50 Standard
15. Målselv BK, Istindtreffet  36 70 3-2-1
17.-18. BK Vest Oslo, Olrudpåsken Lag 30 96 8-6-4-3-2-1
18.-19. BK Vest Oslo, Olrudmixen  40 84 Standard
18. Førde BK, Påskebride i Angedalen  20 60 Standard
19. Inderøy BK, Nattbridge  42 82 4-3-2-1
april
19. Ørnes BK, Ørnesturneringa  24 69 Standard
26. Lørenskog BK, Lørenskogmesterskapet  32 64 3-2-1
mai
1.-2. Tromsø BK, Polarbridge Lag 20 100 3-2-1
3. Rognan BK, Norlandia Cup  32 62 Standard
3.-4. Tromsø BK, Polarbridge  60 118 8-6-4-3-2-1
4. Engerdal BK, Femund Bridgefestival  36 64 3-2-1
9. SIB BK, Norway Open Singel 200 63 Standard
10.-11. SIB BK, SIB Par Mester 52 102 8-6-4-3-2-1
10.-11. SIB BK, SIB Par Åpen 150 90 Standard
12. Sjøvegan BK, Pinsecup  26 50 Standard
30.-1. BK 1933 Hammerfest, 75-årsjubileum  42 123 4-3-2-1
31. Fauske BK, Fausketurneringen  36 64 3-2-1
juni
8.-9. Harstad S&BK, Harstad Bridgeweekend  32 91 Standard
14. Høyanger BK, Norevikaneturneringa  32 62 Standard
21.-22. BK Sølvknekt, Sølvcupen  104 104 8-6-4-3-2-1
august
9.-10. Drangedal BK, Gautefall-Cupen  44 94 6-4-3-2-1
23.-24. Kragerø BK, Kragerøcupen  36 96 3-2-1

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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Superstormester
Boye Brogeland, Flekkefjord BK 2602

Stormester
Jan Olav Røseng, Ridabu BK 701

Grandmester
Olav Molberg, BK Hein 46 503
Stig Ellingsen, Bodø BK Lyn 500
Petter Eide, Heimdal BK / Studentenes BK 500

Sparmester m/stjerne
Aage Bratt, Ringebu/Fåvang BK 307
Ivar Sandsmark, Kragerø BK 300
Mons Iver Hestnæs, Stange BK 300
Jostein Kalseth, Verdal BK 300
Halvard Furset, Bodø BK Lyn 300
Petter Haram, BK Grand 300
Geir Angedal, Førde BK 300

Sparmester
Vidar Kjøraas, Åsane BK 210
Erlend Amundsen, Korgen BK 206
Audun Stanghelle, Akademisk BK 173
Sigurd O. Brekken, Dombås BK 160
Dag Sjøberg, Gardvik BK 154
Arne Sudland, Farsund BK 154
Arne Nils Kristiansen, Gro BK 153
Knut Daling, Inderøy BK 152
Bente Eriksen, Skien BK 152
Johnny Sørensen, Tømmerås BK 151
Einar Nordvik, Nærbø BK 151
Terje Eriksen, Egersund BK 150
Morten Iversen, Moss BK 150
Norvald Henninen, Levanger BK 150
Henning Klemo, Søgne BK 150

Hjertermester m/stjerne
Erlend Skjetne, Heimdal BK / Studentenes BK 118
Sigfred M Andersen, Honningsvåg BK 107
Erik Eriksen, Hen BK 106
Åsmund Forfot, Studentenes BK 105
Ove Reidar Holmen, Inderøy BK 105
Erik Bølviken, Pass BK 104
Grete Stormoen, Grimstad BK 103
Nils Christian Ravnaas, Kristiansands BK 103
Rolf Lanne, Sarpsborg BK 101
Jan Bonde, Holmestrand BK 100
Arne Nilsen, Myre BK 100
Bjørn Grimstad, Vestre Gausdal BK 100
Magne Svardahl, Florø BK 100
Geir Arne Hagaseth, Torpa og Snertingdal BK 100
Olav Lomsdalen, Jessheim BK 100

David Ueland, Heimdal BK / Nærbø BK /  
Studentenes BK 100

Hjertermester
Johannes Hovland, Klepp BK 95
Erik Hegbom, Sinsen BK 63
Liv Leth-Olsen, Åsen/Frosta BK 61
Geir Godal, Akademisk BK / Haga BK 59
Jan H. Hansen, Horten BK 56
Britt S. Flægstad, Åsen/Frosta BK 56
Tommy Angell, Florø BK 54
Lisbeth Mathisen, BK 2000 54
Kai Einarsmo, Farsund BK 54
Øyvind Berg, Snåsa BK 53
Asbjørn Nygård, Lunde BK 53
Sølvi Nybakk, Tverlandet BK 52
Solveig Mäkinen, Alta BK 52
Bjørn Inge Pedersen, BK Stavanger Aftenblad 51
Jostein Bjørnset, Florø BK 50
Rolf Wallem, Slettebakken BK 50
Henrik-Oddvar Jacobsen, Slettebakken BK 50
Hans Bjørkli, Skjåk BK 50
Steinar Nordli, Nærøy BK 50
Vigdis Indregard, Myre BK 50
Irene Skarpeid, Vågsbygd BK 50
Nils Hammeren, Åsen/Frosta BK 50
Elmer Aasen, BK Sølvknekt 50
Olav Normann Beheim, Hafslo/Solvorn BK 50
Kurt Magne Ormberg, Skjolden BK 50
Helge Enoksen, Namdalseid BK 50
Grunde Thorsen, Arendals BK 50
Bjørn Normann, Bodø BK Lyn 50
Jan Erik Olsen, Odda BK / Stavanger BK 50

Rutermester m/stjerne
Rolf Karlsen, Råde BK 43
Dag Halvorsen, Bridgekameratene 35
Kjell Karlsen, Råde BK 34
Geir Sørvold, Soon BK 33
Svein Aasum, Kongsvinger BK 32
Johan Finanger, Juniorklubben 32
Svein-Erik Kalliainen, Heimdal BK /  

Lakselv BK / Studentenes BK 32
Guri Moen, Hamar BK 31
Ivar Eliassen, Sjømannsbridgen DB BK 31
Ingvar Ramseng, Sjona og Utskarpen BK 31
Anne Marie Gisnås, Båsmo BK 31
Astrid Margrethe Grønnesby, Inderøy BK 31
Kjell Helge Hermannsen, BK 2000 31
Nils Alfred Fløholm, Florø BK 30
Ernst Mikalsen, Nesna BK 30
Svein Skaufel, Råde BK 30
Magne Aarhus, Rauland BK 30

Nye mestere per 01.12.07
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Erik Kristiansen, Førde BK 30
Jan Ingar Løvaas, Galleberg BK 30
Edgar Østreim, Heimdal BK 30
Bjørn Torgeir Larsen, Øyestad BK 30
Pål Synnestvedt, Haga BK 30
Espen Branderud, Frogner BK 30
Rolf Jensen, Moss BK 30
Hakon Østberg, BK Hjerter Ess 30
John Sandvik, Kambo BK 30
Jorun Traaen, Flesberg BK 30
Laurits Farstad, Horten BK 30
Ragnhild Wenzell, Moss BK 30

Rutermester
Jarle Hammer, Myre BK 25
Kåre Tore Halvorsen, Tvedestrand BK 23
Tor Egil Jessen, Farsund BK 23
Hans O. Skytteren, Kirkenær BK 19
Frank Lindland, Farsund BK 18
Tom Fredriksen, Soon BK 17
Willy Kristiansen, Råde BK 17
Harald Skjærvold, Søvik BK 17
Armand Sjøvika, Austmarka BK 17
Børre Lekang, Spar-Ess 17
Tormod Hansen, Sortland BK 16
Per Arild Kvist, Ski BK 16
Helge Knutsen Asdal, Øyestad BK 16
Jan F. Martinsen, Soon BK 16
Tove Mette Mossmann, Farsund BK 16
Mona Nordbø, Sotra BK 16
Karl Nybakk, Tverlandet BK 15
Narve Letnes, Inderøy BK 15
Ingrid Bjørgan, Askim BK 15
Erik Finstad, Soon BK 15
Øystein Deschington, Nesodden BK 15
Arild Berntsen, Sør-Fron BK 15
Odd-Egil Fosse, Kviteseid BK 15
Roger Bekkelund, Hamar BK 15
Berit Nyhagen, Konnerud BK 15
Arnstein Barstad, Holmestrand BK 15
Sjur Nedrebø, Hinna BK 15
Hans Jarle Johansen, Havøysund BK 15
Anders Dalby Paulsen, Fjerdingstad BK /  

Rendalen BK 15
Tom Kr. Nerbø, Aukra BK 15
Morten Hvidsten, BK Sølvknekt 15
Kjell Kjørstad, BK Sølvknekt 15
Jonny Solli, Hauge BK 15
Lars Erland Kronstrand, Flesberg BK 15
Sophus Nygaard, Nesodden BK 15
Fritz Reitan, Solberg BK 15
Mona Asplund, Båsmo BK 15
Elisabeth Solum, Båsmo BK / Mo BK 15

Kløvermester
Nils Markvoll, Søvik BK 12
Ottar Ødegårdstuen, Brufoss BK 9

Sturla Kristiansen, Søvik BK 7
Tor Olsen, Torsnes BK 7
Kjell Vigander, Blommenholm BK 5
Even Østrem, Søvik BK 5
Arne Gustav Hageland, Søgne BK 5
Kristoffer Berntsen, Førde BK 5
Eivind Thorvaldsen, Førde BK 5
Svein Sutterud, Pass BK 4
Tor Kusæther, Svorkmo BL 4
Keith Richardson, Lillehammer BK 4
Mari Fonkalsrud, Lillehammer BK /  

Vestre Gausdal BK 4
Geir Pålsrud, Florø BK 3
Kåre Bogen, Spydeberg BK 3
Gunnvor Strand, Hamar BK 3
Per Grønn, Kolbotn BK 3
Dagrun Nordbø Jørdre, Hamar BK 3
Harald Tverå, Heimdal BK 3
Olav Lerbak, Trysil BK 3
Jone Grude, Klepp BK 3
Geir Anseth, Sinsen BK 3
Svanhild Helgeland, Rotnes BK 3
Jan Ove Hansen, Statoil BK 3
Harald Olsen, Sortland BK / Straume BK 3
Sigurd Øvergård, Trysil BK 3
Neri Hovden, Kviteseid BK 3
Per Trygge Bersås, Stord BK 3
Rune Clausen, Hurdal BK 3
Bjørn Ekeberg, Brufoss BK 3
Egil Wettre-Johnsen, Pass BK 3
Tomm Falch Notevarp, Bergens BK 3
Aage Vidar Bjørnsen, Horten BK 3
Anne Grete Klæboe, Soon BK 3
Per Mathisen, Strandbygda BK 3
Håkon Skogheim, Seljord BK 3
Thor Alm Hansen, Hurdal BK 3
Egil Rønning, Rena BK 3
Ingebjørg Mathisen, Strandbygda BK 3
Beate Staff, Kolbotn BK 3
Kåre Norum, Nesodden BK 3
Vigdis Nikkerud, Fjerdingstad BK 3
Thore Morønning, Grimstad BK 3
Ellen Skjæveland, Grimstad BK 3
Arne Sander Olsen, Heimdal BK 3
Per Nygaard, Åsane BK 3
Liv-Anne Aanesen, BK Modalsknekten 3
Hilde Bjørnestad, Flesberg BK 3
Sigrun Reigstad, Åsane BK 3
Tore Engebretsen, Golia BK 3
Tom Jørgensen, Solberg BK 3
Øystein Hermansen, BK 2000 3
Lise Marie Engbakken, Ogndal BK 3
Jane Jørgensen, Glomfjord BK 3
Inger Møller, BK Vest Oslo 3

N y e  m e s t e r e



Bermuda Bowl 2007, Shanghai Kina 29. september – 13. oktober 

Fra venstre: Vegard Brekke (coach), Glenn Grøtheim, Ulf Håkon Tundal, Geir, Helgemo, Boye Brogeland, Erik 
Sælensminde, Tor Helness, Sten Bjertnes (NPC)

Norsk Bridgeforbund

GeO Tislevoll

Historiske jubeldager!

Heftet er til salgs i www.idrettsbutikken.no for kr 70,-.



Annonse

Bridgetur til Mallorca
Kunne det friste med en bridgeturnering på Mallorca 
tidlig i mai 2008? Turneringen foregår på Ponent Mar i 
Palma Nova. Dette er et velkjent leilighetshotell med flott  
beliggenhet og utsikt. Palma Nova gir deg det beste av både 
strandliv og byliv i ferien. Det er også mange muligheter 
for andre aktiviteter i tillegg til bridge og strandliv i Palma 

Nova. Restauranter, barer og fornøyelser ligger rett utenfor 
hotelldøren, og det er kun 15 km til Palma, hovedstaden 
på Mallorca, der du finner kultur, historie og et stort shop-
pingtilbud. For golfentusiaster kan vi nevne at golfbanene 
Poniente, Son Termens og Son Antem ligger i kort avstand 
fra Ponent Mar.

Prisen inkluderer del i 1-roms leilighet, transfer, mat på fly, bridge og en hyggelig middag hver uke.   
Mot tillegg i pris 2-roms leilighet, havutsikt og bo alene. Evt. flytillegg. Bosted: Ponent Mar.  
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

2 uker 29. april fra 

7.795,- 
1 uke 3. mai fra 

5.395,-
1 uke 6. mai fra  

5.695,-

Vårens

vakreste

eventyr

PONENT MAR 

B-blad
Returadresse:

Norsk Bridgeforbund
Serviceboks 1 Ullevål Stadion

0840 OSLO




