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Norge.

Etter lang tids forarbeid har vi endelig kommet oss over den første hekken, og kan presentere det

første av forhåpentlig mange nunmer av Bridgenytt. Vårt håp er at tilstrekkelig mange rundt om i
landst er enige med oss i at det er behov for en nyskapning på dette området, slik at vi får tilsffekkelig
mange abonnenter til at bladet kan vise seg å være levedyktig. Vårt første ordinære nummer vil bli
sendt ut i begynnelsen av Januar, og dersom mange skulle ønske å være med oss allerede fra starten,

vil ingenting glede oss mer enn det.

Når det gielder innholdet i bladet, vil dette varier e fra gang til gang. Kun to spalter vil være faste;
"meldecup'en" og "månedens problemer". Disse spaltene vil dufinne i dette nunmeret også. Hvert
nummer vil også ha dekning fra de største turneringene her til lands, med vekt på norges-, serie- og

internasjonale mesterskap. Vi kommer også til å reise rundt til enkelte mindre turneringer fra steder

i landet som ellers får lite oppmerksomhet. Dersomnoenhartips om slike arrangementer, erdetbare
å gi lyd fra seg. Teknisk stoff og tips for både etablerte og ferskere spillere vil dukke opp med jevne

mellomrom.

Det vil bli mange skribenter i bladet. Vi har foreløpig avtaler med 10 personer fra hele landet. Disse
vil dekke de største arrangementene i sine respektive- eller nærliggende kretser. Allerede nå vil vi
takke våre medarbeidere for samarbeidet så langt. Alle vi har vært i kontakt med har hatt en veldig
positiv innstilling til å jobbe for å få til et godt og lesverdig bridgemagasin.

Bridgenytt vil komme ut i 12 nunmer pr. år på abonnementsbasis. Det vil ikke utkomme til en

bestemttidpermåned,men såsnartsommulig etter storebegivenheterinnen bridgen. Stoffmengden
vil variere fra gang til gang, med et minimum på 56 sider pr nummer. Målet vårt er at innholdet i
bladet skal være "varmt" så langtdetlars eggjgre,ogatdst skal væremyeaktueltlesestoff. Vihåper
å kurure få til et blad som gir leselyst bådelos eksperter, de generelle tumeringsspillere, og hos de

som ellers har interesse av å lese bridge. Årsabonnementet vil koste kr. 350, dvs. noe i underkant

av k. 30 pr. nunmer.

Vi håper at arrangører rundt omkring finner det interessant å annonsere for sine turneringerhos oss.

Uansett når på året tumeringer skal avvikles, vil det være mulig å finne en aktuell utgivelsesdato i
Bridgenytt. Annonseprisene blir å finne på omslagssiden i hver utgave.

Vi vil være takknemlige for å få innsendt stoff fra våre lesere. Her vil alt mulig kunne være av

interesse; leserbrev, meldeproblemer, spilleproblemer, artikler, vitser......... Skriv inn!!

Bli en Bridgenyttleser du også!

Geir Helgemo Jqrgen Molberg Jan Olav RØseng

-4-
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JUll loir{}A l?93
av redaktørene

Bilder: Arne Hofstad
Arnstein Folden

Junior-vM ble arrangert for fierde gang i tids-

rommet 3-12 august 1993. Anangementet var

denne gingen lagt til Århus i Danmark, og i
ettertid må en bare si at dette var et heldig valg

av WBF. Danskene hadde lagt ned et fantastisk

forarbeide, og mesterskapet ble gjennomført på

en bortimot prikkfri måte. Lokalene på

Idrætshøjskolen egnet seg godt til formålet, og

både spillere og publikum storkoste seg tiltross

for at værgudene viste seg fra s in verste side hele

uken.

Mesterskapet hadde sarnlet 15 nasjoner fra alle

verdenshj6rner. Dessverre måtte lndia melde

avbud slik at det ble en oversitt for alle lagene i
de innledende runder. Med detharde program-

met som ble gjennomført (60 spill pr.dag), kom

allikevel denne pausen godt med for de fleste

lagene.

Norge hadde kvalifisert seg for deltagelse ved å

kapre bronsemedaljene i EM i fjor, og kom til
Å,rhus med 5 av de samme spilleme. Espen Torp
hadde trukket seg fra deltagelse fordi han har

Fappet litt ned på bridgen i forbindelse med

flytting. I hans sted var Kurt Ove Thomassen tatt

ut. Lagetbledermed seende slikufi GeirHelgemo
- Læse Aaseng Trondheim/Oslo, Espen Kvam

- Jørgen Molberg Trondheim, og Svein Gunnar

Karlberg - Kurt Ove Thomassen Mo i Rana.

Laget reiste nedover med ambisjoner om å giøre

det godt, og var i favorittgruppen sammen med

Tyskland, Italia, USA I, og USA II. I outsider-

gruppen finner vi hjemmelaget Danmark,

sanmen med Taiwan og Australia.

Det norske laget hadde forberedt seg godt, med

flere samlinger hvor hele eller deler av laget var

samlet. Siste samling var en uke før mesterska-

pet hj emme hos I and sl ags sj ef S vene Johns-en på

Hvaler. Der måtte Svein Gunnar og Kurt Ove

meldeforfall da Kurt Ove's hus hadde brentned

til grunnen! Gutten var allikevel ved godt mot

ved ankomst Ålhus.

En god del norske bridge-entusiaster hadde lagt

ferien til Århus i år, og det norske laget satt stor

pris på all stØtten de fikk fra det holdet. På

mange måter var det nesten som å spille på

hjemmebane for de norske gutta.

Deler w den norske
s up p o rt er gj engen i D arvna*,
i ferd ned å innta et bedre

måltid sanvnen med bl.andre
kaptein Sverre Johnsen og

N BF's representant H arald
Skjøran.

Trkk for hjolpcnl

Hilsen
Juniorlandslaget

i
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VM-Junior

Kamp I
Norge - New Zeatand 25-0 (105-U)
Espen-Jqrgen ØN Geir-Lasse NIS

Pangstart på mesterskapet for de norske farver.
Norge spilte enfeilfrimatch, mens guttafra down
under gjorde alle de feil de kunne komme på i
farten. Det skulle senerevise seg atNewZealand
slett ikke var av de dårligste lagene i mesterska_
pet.

Spilll0 S/Alle

åJ
r AKQJ963
.AJ
* Kl05

9865
75
Q 1 086s42

spilte seg helt bort. Til slutt pr6vde han på en
eller annenformfor "pølseskvis", og endte opp
med to bet!! 14 imp til Norge, selv om det ikke
akkurat var fortjent. Man kan bare tenke seg hva
som foregikk inne i hodet ti lE s p e n i dette spillet.
Han ventet selvfglgelig i stor spenning på ut-
spillet. Vardet enkløver.....mennei. Selvom det
gikk bra denne gangen, så fikk nok J4rgen seg
en lærepenge her. Som kapteinen Sverre John-
sen sier: "Ta det sikre framfor det usikre".

å
t
a
*

å KQ10
Y 1082
| 973
* QJ73

VP
05-25
00-18
06-24
12-18
14-16
25-05
25-00
I 1-19

Resultater runde 1:

IMP
Argentina - Danmark 15-65
usA I WO.
CAC I 'Italia 40-82
Pakistan-USA2 57-70
Australia - Tyskland Sl-54
Kina - Canada 92-42
Norge - New Zealand f0S-11
CAC2-Taiwan 6t-81

rit-1v+ør6l
^ 

47432
r4
.K
* 498642

Geir og Løsse spilte 7NT med en bet på dette
spillet, og det såjo ikke ut som noen stor suksess
akkurar. Spillet var det siste i lukketrom, og her
gikk meldingene som f6lger:

Vest Nord Øst Syd
Espen Ker JørRen Ker

pass l*
3 r 4NT pass 5r
Pass 5NT pass 6o
Pass 7l pass pass

X XX pass pass

Pass

Espens dobling ber om et uvanlig utspill, og det
var ikke vanskelig for Jqrgen å se at makker
måtte være renons i kløver. Men, Jgrgen vu
ikke fornøyd med bn bet!! Han spilte derfor ut
spar konge. Dette var faktisk det eneste utspillet
som ga kontrakten. Spillefprer kan nå i ro og
mak godspille den femte sparen i bordet til
avkast av kløvertaperen. Ethvert annet utspill,
og spillefører er sjanseløs. Men heldigvis for
Norge var ikke dette New Zealands kamp. Nord

Kamp 2
Norge -Kina 19-11 (52-35)
Espen-Jprgen ØN Kurt Ove-Svein Gunnar N/S

Ny bra kamp av de norske gutta i ramakampen
mot et velspillende kinesisk lag. Dette flotte
motspillet var vi vitne til i ramasalen:

Spill S VAngen

å K1075
r KQ74
. 4854
*10

^64r 1065
i Q1096* 9872

-F 
*-l

u)ø
LsJ

å48
a J92
IK2
* 4J6543

^ Q1932r 483
. J73
*KQ

Kineseme var i standardkontrakten 4t,ogKurt
Ove i Syd, dro kløveresset ut og satt nå med
kontraktens skjebne i s ine hender. Han fant nå det
eneste drepende motspillet da han dæljet
ruterkongen i bordet! Spillefører lasjerte denne,
og når en liten ruterfulgte måttehan ta stilling til
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om han skulle spille platKurt OvehaddeKDr
ruter, eller spille på den aktuelle sitsen, med

ruterkongen dobbel i Syd sammen med Eumfesset

og hjerteren 3-3. Dette klarte naturlig nok ikke

kineseren, og Norge innkasserte 11 velfordente

IMP.

Aggresive meldinger er en del av virkeligheten i
internasjonale mesterskap. Se bare her'

Spill lT N/Ingen

^ 
842

v AKQ543
r73
*45

t+l

Kamp 3
Norge - Argentina 18-12 (30-17)

Geir - Lasse N/S Svøin Gunnar'Kurt Ove ØlV

Ny fin seier til gutta våre, og nå er alle

lagoppstillinger forsØkt. Egentlig en nokså kjede-

lig kamp, noe sifrene også viser. Svein Gunnar

vartet imidlertid opp med en teknisk lekkerbisken

her som viser at han kan sin bridge-ABC.

Spill ls Ø/NS

Tyskland - New Zealand
Canada - Taiwan
Australia - CAC 2

Kina - Norge

Round-Robin

63-40 20-10
51-98 06-24
57-56 15-15

35-52 l1-19

s9
r AKJ5432
r9
* KJl07

A
?
t
*

KQ
J7
AKJS
K9874

v

Ls

J3
108
Q42
QJ10632

^ 
6532

v 107
O AK4
* Q543

'l?
I
*

A I 09765
962
1096s

Vest Nord Øst SYd

Wang Svein Gunnar Zhuang Kurt Ove

- 1" Pass le
X 2t 5* Pass

Pass Pass

Den kontrakten var dømt til 2 udoblede beter, og

etgodt spill for Kina,eller? Neida, nordmennkan

melde hardt de også.

Svein Gunnar og Kurt Ove hadde meldt den

sj anserike 6 r -konff akten, og med hj erter ut er det

flere altemative spilleføringer, hvorav de fleste

fører frem.S v ein G unnar spilte imidlertid på den

tekniskrette måten, dahan tok uttrumfen' toppet

kløveren for å se om damen falt, føt han tok

sparfinessen og kastetruter. Et kløverstikkvar alt

motpafien hadde krav på. Argentinerne meldte

også slemmen og vant denved å trumfe tokløvere

i bordet etter sParutsPill.

Resultater runde 3:

å
t
o
*

rAQ874
rQ5
r Q862
*A2

rTYlLi
å
t
a
*

KJlO
98
J10753
986

Vest Nord
Espen Shi

- lr
XXX

3 v Pass

Pass Pass

Øst Syd

Jgrgen Fu
Pass lå
3 * Pass

4* Pass

Effektivt speffet av nordmennene her, selv om

Syd nok burde ha meldt en gang til.

Resultater runde 2:
IMP VP
66-40 20-10
82-19 25-03
63-60 16-14

00-18

Danmark - Italia
USAl-USA2
Argentina - CAC I
Pakistan WO.

CAC 2 - Danmark
Taiwan - USA I
Norge - Argentina
New Zealand WO.
Italia - Australia
CAC I - Tyskland
USA 2 - Kina
Pakistan - Canada

-8-
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42-60 t1-19
30-17 18-12

00-18
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VM-Junior

Kamp4
Norge - Australia 17 -13 (63-53)
Geir-Lasse ØN Espen-Jprgen N/S

Resultater runde 4:
IMP VP

Danmark - CAC 1 77-33 24-A6
USA 1 - Pakistan 86-35 25-05
Argentina - USA 2 53-39 lg-lz
Italia WO. 00-1g
Tyskland - Taiwan 87-22 25-03
Canada - New Zealand 68-lg 25-05
Australia - Norge 53-63 13-17
Kina - CAC 2 06-73 02-25

Det ser fortsatt bra ut for de norske fargene.

Stillingen etter 4 runder:

I USAI 87
2 Norge 79
3 Danmark 79
4 Tyskland 74
s cAC 2 70.5
6 Italia 63
7 Kina 61

Kamp 5
Norge -Tyskland 13-17 (56-67)
Geir-Lasse N/S Kørt Ove-Svein Gunnar ØlV

Så kom detførste tapetienkampmedmange store
svinger. Kampenendterelativtjevnt, men detvar
en rimelig vill affære som kurure slått stort ut
begge veier. Se bare her.

Spill ll S/Ingen

Lukket rom:
Vest Nord Øst Syd
Kurt Rohowsky Svein Hopfenheit
Ove Gunnar

Apent rom:
Vest Nord
Joest Geir

Pass 2NT
4^ 5r
5åX

2-t 3;
Pass Pass

Øst Syd
Reps Lasse
- l"

31 4r
Pass Pass

Pass

- pass

X Pass

i2
| 98532
r Ql02* 41043

Som en ser var det lett match å spille hjem begge
disse kontraktene, det ble faktisk overstikk i dem
begge.Lasse valgte å åpne i Syd, ogGefubrukte
Stenberg som sleminvitt. på det visetkom de opp
i en kravpassituasjon, og det varjo ikke heldig.
Kurt Ove fil<klov til å starte meldingene med 2r
som viste 5-5 i enten svart eller rØdt, og Svein
Gunnars dobling ba makker om å passe dersom
han hadde de røde fargene. Dette ble dessverre
ikke oppfattet slikpådenandre siden, og dermed
var katastrofen et faktum, 16 IMp kostet den
moroa. Norge slo tilbake og var i ledelsen med I
spill igjen, men hvor lenge var Adam i paradis?

Spill20 V/Atle

å
?
a
*

r98
v 4K8752
)4
* K532

o;tt l- " 
-l

A 10832 v ø

' L€FJ
l|J
r J10643
rK5
* 4J764

rAJ
" Q64
o AKJ963
*Qs

s K976543 r- iltK7 I i-]) 74 (YH-ø*K8 LiJ
r e108
V AJIO
i85
* 19762a AKQl06

f-
r QJ976* Ql09 Apent rom:

Vest Nord Øst Syd
Joest Geir Reps Lasse
2s 3NT pass pass

Pass

.9.



Lukket rom:
Vest Nord Øst Syd

Kurt Rohowslq Svein Hopfenheit
Ove Gunnar
2t 3NT Pass Pass

Pass

Spar 2 kom ut ved begge bord, men nå skiltes
v eiene.Rohowsicy stakk med damen i bordet, tok
ruterfinessen, og fikk ruter opp igjen. Nå hadde

han sine ni stikk selv om hjerterfinessen sprakk.
Geir valgte å la utspillet seile til hånden, og tok
hjerterfinessen med en gang. Joest kom inn og
spilte mer spar. Når ruterfinessen nå sprakk, fikk
tyskerne 9 stikk også ved dette bordet. Det ble 15

IMP til, og Tyskland vant 17-13.

Resultater runde 5:
IMP VP

Pakistan - Danmark 29-66 07-23
cACl-USAI 36-115 00-25
Italia - Argentina 77-32 24-06
usA2- wo. 00-18
Norge - Tyskland 56-67 13-17
CAC2 - Canada 53-44 17-13
New Zealand - Australia 52-16 22-08
Taiwan - Kina 48-52 14-16

Runde6
Norge-Danmark l9-ll (64-47)

Geir-Lasse NIS Jgrgen-Espen @lV

En ny kamp med stor omsetning. Denne gangen
gikk imidlertiddefleste svingenevårvei. Ensolid
kamp av begge par. Spesielt imponererJ 4r genog

E spe n med,stødig spill.

Spill2 Ø/NS
r65
Y 1073
r KQl0765
*94

Round-Robin

Vest Nord Øst
Espen Hemberg JØrgen

1.
2* Pass 3NT
4* Pass 4a
4NT Pass 5*
6* Pass Pass

svd
Dall
Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Denne konEakten ermeget sjanserik, og enkel å

vinne når en ser alle kortene, men det hadde jo
ik,ke Espen gjort ved bordet. Han gjennomførte

spilletpåfølgende flotte vis, og ble belønnetmed
pris for dagens beste prestasjon i ramasalen. Han
stakk denutspilte ruterkongenpåhånden, og tok
ut trumfen i 3 runder. Nå fulgte 2 runder spar, inne

påhånden, f6r han dro ruter oppmotbordet. Nord
var nå hjelpeløs. Han måtte pent stikke med

damen, men var irmspilt. Med hjerterkongen i
saksen var det ikke nødvendig å spille slik, men
pent å se på er det uansett.

I denne runden fikk vi også oppleve det som

kanskje ville ha vunnet skj6nnhesprisen, dersom

det hadde vært satt opp en slik i mesterskapet.

Scenenfantsted i kampenmellom KinaogPakis-
tan, og i hovedrollen finner vi kjneserenZe Jun
Zhuang.

Spill20 V/Alle

93
52
AK83
K10842

å
?
t
*

a QJ8765
v 4987
)14
*5

t- lt -r rK1042

ti:i ihii
A
KQl04
10976
AQJ3

å
?
t
*

Øst Syd

Gheewala Wang

2tX
Pass 3r
Pass 4t
Pass 6*
Pass Pass

eKl07 l-I-t eAQJiti' I t6 :3få-
*AJl062 LåJ *KQ7

s 98432
v K985
03
* 853

Vest Nord
Mohiuddin Zhuang

Z) Pass

2t 3*
Pass 4a
Pass 5t
Pass Pass

-10-



VM-Junior

Øst spiller ut hjertertreeren, og spørsmåtet blir
hva du glør nå. Du serjo selvfølgelig mutigheten
for å løse ruteren uten taper, og noen skvissjanser
er det jo også, Kineseren brukte imidlertid bare
sekunder på å forlange v4 fra bordet! Det ble for
mye for Mohiuddini Vest. Opppå essetog hjem
med kontrakten. Er det ikke vakkert? Spillet var
rapportert til bulletinen av den danske
rurneringsle der enT orbe n J o hansen somfaktisk
var blindemann i dette spillet.

Resultater runde 6:
IMP VP

Danmark - Norge 47-64 ll-19
USA I - New Zealand 32-34 lS-1S
Argentina - Taiwan 46-50 14-16
cAc 2 wo. 00-18
Tyskland - Italia 53-42 17-13
Canada - CAC | 62-40 20-10
Australia - USA 2 56-5l l6-t4
Kina - Pakistan 69-47 20-10

Kamp 7
Norge-Canada 25-3 (67 -6)
Geir - Lasse NlS Jprgen - Espen ØlV

Som resultatet tilsier var dette enmeget god kamp
sett med norske øyne. Ilukketrom varcanadierne
brukbare, men ble overspilt av Geir og Lasse i
åpent.

Spill6 ØlØv

åAg
rl0
i KJ8
* K1109432

8732 t-il-r 
^4AK3 .l d tJ96542

A roe4 Y-{p o ai65 
-

AQ LsJ *8-o

I lukket rom fikk Canada melde i fred, og endte i
3 e. Etter sparutspill og uttrumfing spilte syd
kløver. Espen dukket den første, og kom inn på

Ze Jun Zhuang fra Kina.

esset i stikket etter. Nå tok han for hjerter konge
for deretter å spille ruter ti. Da spillefører nå la
knekten, var han nødt til å gå err bet. Men det var
i åpent rom det virkelig gikk for seg:

Vest Nord Øst Syd
Hampson Geir Gmach Lasse

Pass 3s
X 4^ 5r pass

6r X Pass pass

Pass

Selve spilleføringen er det ikke så mye å si om.
Østtoppethjerteren, ogmåtte avgi et stikk i hver
farge. 800 i bet og 14 imp ril Norge.

Resultater runde 7:
IMP VP

USA 2 - Danmark 30-32 15-ls
Italia - USA I l5-3S il-19
Pakistan - Argentina 38-40 lS-15
cAc I wo. 00-18
CAC 2 - Tyskland 23-65 06-24
Norge - Canada 67-06 ZS-03
Taiwan - Australia 36-54 ll-19
New Zealand - Kina 49-48 lS-15

Etter 7 runder var dette stillingen:

1 USA | 146
2 Norge 136

3 Tyskland 132
4 Danmark 12E

5 Kina llz
6 CAC 2 tlt.s
7 ltalia 111
E Australia 103.5

a
t
a
å

. KQJl065
I Q87
r32
*75
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Kamp 8 Norge WO.18

Resultater runde 8:
IMP VP

Danmark - Taiwan 26'44 11-19

usAl-cAC2 44'15 2L'09

Argentina - New Zealand2T'74 06-24

Norge WO. 00-1E

Canada'Italia 52'50 15-15

Kina - CAC 1 90'33 25'04

Tyskland - USA 2 50-59 L3'17

Australia - Pakistan 40'10 2l'09

Kamp9
Norge-USA I 19'11 (60-43)

Geir - Lasse ØlV JQrgen - EsPen NIS

På dette tidspunkt ledet amerikaneme med Norge

på andreplass. Det var derfor en selvfølge at

kampen gikk i rama. Det ble ikke noen stor kamp

bridgemessig sett, men Norge var likevel et

hestehodebedre.

Spill I V/Ingen

^ 
J952

rQ3
o QJ63* Al09

Round-Bobin

JØrgen spilte ut spar 5 (norske) som gikk til
E spens dune. Han wedhjerter til kongen i bordet'

Nå prøvde spillefgrer enkløver til knekten, men

JøiTenstakk med esset og fortsatte med spar 2'

Denneble stukketmed essetføress,konge i ruter

oe kløverstikkene ble innka sseft .E s pe nkastet to

trierter og SPARÅT''renrN. Nå ble han puttet

irur på sparkongen, og måtte gi spillefører det

nienOe stikket for hjerter ess. Dette ga USA I I

imp i stedet for de 2 enbetville gitt.

Resultater runde 9:
IMP VP

New Zealand'Danmark 42'53 13'17

Norge - USA 1 60'43 l9-1r
CeC Z - Argentina 11'36 10'20

Taiwan WO. 00-18

Italia - Kina 87-57 2l'09
CAC 1 - Australia 35-86 05-25

USA 2 - Canada 37-51 l2'L8
Pakistan - TYskland 36'f 10 01'25

Kamp l0
Norge-Italia 16'14 (52'45)

Geii - Lasse NIS Jørgen - EsPen ØlV

Dette var en relativt god kamp fra begge lag'

Norge scoret 17 IMP på at italieneme kom i 7r
mensJ Qr ge n-E spen stoppet i lilleslem. På spillet

etter vant Italia de samme l7 tilbake på å melde

6s. Geir-Lasse kom i 6r med 3 bet, da de ikke

tålte trurnfen 4- 1 imot.

I spill 7 ble det imidlertid en pen gevinst i norsk

favØr:.

Spill T S/Alle

^73v A10954
o 9875
*J6

tt1
ø

sJ

Ar06
K
AK104
KQ87s

KQ84
187 62
2
A a^
+JL

I lukket rom åpnet Løsse i Vest med svake to

hjerter ! Dette endte med at sluttkontrakten ble 4 v
med to bet. Men katastrofen kom i åpent rom, hvor

det burde vært relativt enkelt å bete amerikaner-

nes 3NT:

?̂
o
*

't?
i
*

Vest
Holtz
Pass

l"
3o
3NT

Nord
Jqrgen

Pass

Pass

Pass

Pass

e AJl0552
YQ6
r Q1063*6

r I-1v+-ør6l
e84
v 10984
r A842
* KQ10

KQ73
AKz
7
A5432

Øst Syd

Ferro Espen

1* Pass

2| Pass

3å Pass

Pass Pass

å
v
o
*

a
?
t
å

9
I7 53
KJ95
J987

-12-



VM-Junior

I åpentrom åpnetGeirmedsvake to spar, somble
passetrundtmed to bet som resultat. Meni lukket
rom satt det en tøffing:

Spilll4 Ø[Ingen

.|K
r QJ97
)K7
* KJl0862

å 482

" 8643
i Q943
*97

^ Q10976543
rA5
oAJ
*5

Vest
Espen

2^
Pass

AJ
r Kl02
o 108652
* AQ43

Nord Øst Syd
Fout Jprgen Secan

1A lNT'
3sz 5e Pass

X Pass Pass
Pass Pass

'Opplysende dobling
2Krav, styrkevisende

N b J pr g e n s å at morparten hadde fl esteparten av
hormørpoengene valgte han å spene dem ute av
meldingsforløpet med et hopp til 5i. Etter
ruterutspill ble dethele 12 stikk i kontrakten, og
12 IMP, da Geir og Lasse hadde fått spille 5*
med to bet i lukket rom. I tillegg vanket det altså
ramapris for 5e meldingen.

Resultater runde 1l:
IMP VP

Canada - Danmark 24-29 L4-16
Kina - USA 1 44-55 13-17
Tyskland - Argentina 60-27 22-08
Australia WO. 00-18
Italia - New Zealand 68-42 20-10
USA 2 - Norge 44-48 14-16
cAc 1- cAc 2 62-49 t8-t2
Pakistan - Taiwan 13-104 00-25

Kamp 12

Norge-Pakistan 25-2(104-32)
Geir-Lasse NIS Svein Gunnar-Kurt Ove ØtV

I denne runden møtte hjemmelaget Kina i rama,
mens Norgebare skulle slåPakistan, somnokvar
et av de svakeste lagene, for å være så godt som

Vest Nord Øst
Espen Versace Jprgen

Svd
Sementa

Pass

Pass

Pass

Pass

XII
2s

Pass

E s p e n v u sikker på atJ ør gensatt med sparfarge
"på rygg", og tok den knallharde avgjørelsen.
Han doblet opplysende på sine 6uslehonn6rpoeng,
og da var det ikke særlig vanskelig for JQrgen å
stå, med . J pr gen ble nok litt forundret da han fikk
se det gode bordet, men 500 i bet og 7 IMP til
Norge.

Resultater runde 10:
IMP VP

Danmark - Tyskland 16-37 11-19
USA I - Canada 36-61 10-20
Argentina - Australia 16-70 04-Zs
Kina WO. 00-18
Norge - Italia 52-45 16-14
cAc2-usA2 50-51 15-15
Taiwan - CAC | 70-L7 25-05
New Zealand - Pakistan 86-27 ZS-04

Etter l0 runder var Norge for første gang i
ledelsen:

I Norge lE9
2 Tyskland f89
3 USA I IEE
4 Australia 174.5
5 Danmark 166.5
6 Kina 164
7 ltalia 161
E Taiwan 159.5

Kamp I I
Norge-USA 2 16-14 (48-44\
Geir - Lasse NIS Jprgen - Espen ØlV

En grei kamp mot et lag som nok var bedre enn
plasseringen i mesterskapet tilsier. Ramapu-
blikummet ble nok en gang vitne til at en nord-
mam stakk av gårde med prisen for dagens beste
prestasjon i rama.

Pass

Pass i,3

-13-



Round-Robin
klareforsemifinalespill.Dennorskefanklubben Resultater runde 12:
(ca 10 personer ) og spillere + ledere tok plass i Ile Vp
ramautendestorenerveproblemene.Dadeførste Danmark - Kina 64-32 22-0g
rapportenebegynteåstr6mmeinnbledetimidler- USA I - Australia 97-24 ZS-01
tidlittvanskeligereåholdenerveneunderkonroll ergentina - CanaAa 29-41 13-17i den norske kolonien. på er ridspunkt fikk )il ffki;;d to. 00-18opplystatPakistanledetmed40lMPmedSsnil 

CLC Z- Italia 32-56 10-20igien.Sveneflpyforvinetrundtogsåutsomom - -- - _--
hans siste time hadde kommet. Når de norste Taiwan'usA 2 25'59 08'22
pareneendeligkomutforåsammenlignekunnevi New Zealand - CAC 1 64'34 2l'09
imidlertidtrekkeetlettelsenssukkallesammen. Norge - Pakistan 104-32 25-02
Computeren hadde snudd resultatene, og i virke-
ligheten hadde pakistaneme aldri hatt en reell Kamp 13

sjanse.SpesielthaddeSveinGunnarogKurtova Norge-CAC 1 ll-19 (62-42)
en god match. Se bare her: SveinGunnar-Kurt Ove ØlY Jørgen-Espen NS

Spill ll S/Ingen Med semifinalebillettene så godt som i lomma
allerede satt Ge ir og Las se over denne kampen.
Hva det hadde å si for utfallet er jo vanskelig å si
noe om, menmesterskapets kanskje støste bombe
smalt i allefall her. CAC 1 (Central America &
Caribean) med blant annet en I 6 år gammel jente
på laget reiste hjem fra mesterskapet med stort
sett dårlige resultater, menmed skalpentil både
Norge og Tyskland i beltet. Tapet skyldtes dfulig
spilling ved begge bord, EspenogJØrgenspllte
nok sine dårligste 20 spill på lenge, og Svein
Gunnar-Kurt Ovehadde vel heller ikke mer enn
middels liste i denne kampen.
Her fglger et spill med meldeteknisk interesse
som kostet Norge 1 7 IMP daE s p e no gJ gr genvar
uenige segimellom.

Spill2 Ø/NS

Nordlendingene meldte seg opp i 3NT etter
hjerteråpning i Syd og sparmelding i Nord. Syd
spilte ut spartre og kontrakten var nå dødsdømt
idet Nord n6yde seg med nieren. Svein Gunnar
stakk imidlertid med damen før han gikk på
kløveren. Syd kom inn og trodde nå naturlig nok
atSvein Gunnarvarf6dtmedKDx i spar og ville
derfor hamakker irurfor åfå sparigjennom. Ruter
5 ble spilt og kontrakten føyk hjem i røyk og
damp.

Fx-lvøl@l
e AJ3
r 108753
r K65
* Al0

^ 
K98762

a62
r Q102*62

i4
" 

AQJ
0 498
* KQ9753

r Q105r K94
.1743
* J84

å AQ5
,9
)E4
* QJ98643

Svein og Kurt storspilte mot pakistanerne,

ii? liiåå'
i K42
r 4104
o KQ972
* A'10

CAC I gjorde kort prosess til toppkontrakten da
Nord hoppet direkte til 6* erter makkers lNT-
åpning.

s J73

" 
KQ872

r 863
*K7

-14-



VM-Junior

I det andre rommet gikk det slik:

Vest Nord
Quintero JQrgen

Pass 2+
Pass 3å'
Pass 4t2
Pass 514
Pass Pass

' Sleminvitt i *
2Cuebids

Kamp 14

Norge - Taiwan 18-12 (80-64)
Geir-Lasse ØN Jørgen-EspenNlS

Norge er så godt som klare uansett resultat her,
menrundenharmye å si forkampenom4.plassen.
Det er mange måter å tape IMP på. En av dem er
å sette opp kortene feil.

Spill5 N/NS

r AKQ83
v Q82. AKJ63
*-

toe6s2 .n] 3i/,oui I I f ;'ib#KQJ64 l-$J *A9753

Øst Syd
Ochoa Espen
Pass INT
Pass 2)
Pass 412
Pass 4NT3
Pass 6NT
Pass Pass

3RKCB Blackwood
a 2 av 5ess + kløverdame

Jprgen i Syd meldte 4 r fordi han ønsket å

undersøke om makker hadde akkurat de rette
verdiene for at storeslem skulle stå (åK, lA,
o K,*AK). Dette varjo fortsattmegetmulig sett
med hans øyne. Sett sydfra var det ikke så enkelt.
Han trodde atmakkervarute etterkontroll i spar.
Det hadde jo Espen,men da måtte jo kontrakten
være på hans hånd for å beskytte sparkongen.
Ikke noe urimelig resonnement kanskje, men hvis
det er sånn det er, vetjo makker det også. 6* var
lettspilt, mens vi alle ser hvordan det gikk i 6NT
med rK i utspill. l7 IMP ril CAC l.

Resultater runde 13:

IMP VP
Australia - Danmark 5l-68 11-19
Tyskland - USA 1 75-13 25-03
Kina - Argentina 7l-33 23-07
Canada WO. 00-18
Italia - Taiwan 38-61 10-20
USA 2 - New Zealand 51-69 t1-19
CAC I - Norge 64-42 19-11
Pakistan - CAC 2 47-SS 14-16

Etter l3 runder var Norge så godt som klare for
sin første semifinale i et VM noensinne:

Jprgen hadde satt opp to spar som k16ver og
oppdaget ikke fadesen før han skulle følge farve
pådet utspilte kløveresset. Detervel unødvendig
å si at makker ble en smule overrasket dal Ørgen
trumfet utspillet. Gutta tok denne tabben med
godt humør. Det var jo enkelt nok det, når resul-
tatet av kampen egentlig hadde veldig lite å si for
Norge.

Danskene sto over denne runden. Deres fremste
motstandere var ltalia, og Norges motstander
Taiwan. Nordmernene ønsket Danmark videre
av flere grunner og spilte en meget god kamp.
Etter at Pakistan slo Italia sensasjonelt med 19-
I I er det nå nesten avgjort at Danmark får den
{erde og siste semifinaleplassen. Det er selvsagt
meget populært både blant spillere og et fulltallig
publikum. Det eneste som er spennende nå er om
Norge eller Tyskland vinner innledningen og
retten til å velge motstander i semifinalen.

å
?
o
*

A4
r AJ953
I Q982* 1082

Vest Nord
Huang Jprgen

- 2NT
Pass 3r
Pass 4t
Pass

Øst Syd
Ou Espen
Pass 3 I
Pass 3NT
Pass Pass

I Tyskland
2 Norge
3 USAI
4 Danmark
5 Taiwan
6 ltalia

254
241
233
223.5
212.5

2tl
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å 105

" 
AQ94

. Q842* 1^97

rfrv+øLiJ
^ 

A9862
| 1052
) 173
*J6

å
?
t
*

Resultater runde 14:
IMP VP

Danmark WO. 00-18
USA 1 - Argentina 43-44 15-15
Pakistan - Italia 55-35 19-11
usA2-cAC1 29-42 t2-18
Kina - Tyskland 44-47 14-16
Canada - Australia 67-36 2l-09
Taiwan - Norge 64-80 12-18
CAC 2 - New Zealand 58-25 22-08

Kamp 15

Norge - CAC 2 24-6 (7E-36)

Geir-EspenNlS Kurt Ove-Lasse ØN

Johnsen valgte å stokke om litt på kombinasjo-
nene her fordibldel Ør ge n o gSv e in G unnar følte
seg litt slitne på dette tidspunktet i tumeringen.
Begge de nye kombinasjonene fungerte bra, og
seieren var enkel.

Spill13 N/AIIe

KJ3
K83
465
Q852

Q74
J76
K109
K1043

Kurt Ove og Lasse tok to beter i lNT som ØV,
noe som så ut sometganske normaltresultat.Idet
andre rommetvisteGeir sin klasse, samtidig som
motstandeme ikke varheltheldige medmotspillet.

Vest Nord Øst Syd
MrX Geir Bianchedi Espen

- lr Pass l*
Pass INT Pass 2t
Pass Pass Pass

Normalt åpner guttamed laveste farge menGeir
fanttiden inne til åprBvenoe annet, og slikspillet
gikk kan en i allefall ikke si at det ble feil. Øst
spilte ut en liten hjerter som Vest noe uheldig

Round-Robin

slapp til nieren. Fortsettelsen var en liten kløver
til knekt og dame, fulgt av hjerter til damen. Nå

stjal han en kløver i bordet og spilte ruter knekt
som fikk seile til kongen i Øst. PL den fjerde
kløveren sydfra kastet Geir en spar fra begge

hender. Spar 4 ble stukket med esset, og en ny
ruter fra bordet ga nå hele 9 stikk og 8 IMP den
rette veien. læseme bes spesielt merke seg trekket
med å dra ruterknekt fra bordet. Denne varianten
var en stor suksess her, og skulle dukke opp i
nesten sarnme drakt senere i mesterskapet.

Resultater runde 15:

IMP VP
Danmark - USA 1 1E-46 09-21
Argentina WO. 00-18
Italia - USA 2 5E-36 20-10
CAC 1 - Pakistan 91-69 20-10
Tyskland - Canada 46-56 13-17
Australia - Kina 37-75 07-23
Norge - CAC 2 78-36 24-06
New Zealand - Taiwan 30-67 07-23

Norge var dermed
Junior-VM!

klare for semifinalen

Sluttresultat i kvalifiseringen :

Tyskland 283
Norge 2E3

USA I 269
Danmark 250.5
Taiwan 247.5
Kina 245
Italia 242
Canada 221
Australia 220.5

Tyskland var 6 tusendeler bedre enn Norge på
kvotient, og vant dermed retten til å velge
motstander i semifinalen. De valgte Danmark,
slik at Norge skulle møte USA I i den andre
semifinalen.

a
v
o
*

-16-



Skrivende tilstede vør også løn OIov
Rgseng (midten). Her oppmunter htn
slitne spillere, Jgrgen (t.v) og Løsse.
Dyret, som han kølles blandt kjente, er jo
kjent for sin humoristiske søns.

Her hiher vi på en annen storhet, Benita
Garozzo, sorn tidligere spilte pd verdens
besæ landslog, italienernes ,,I'he blue
team". Han ble desvene sd skuffet over
sitt eget lands innsøts at høn fortot
Idrætshøjskolen øllerede fjr de
innledende runder var ferdigspitt.

Jgrgen og Espen i dyp konsentasjon und.er
ramøknmpen mot 2. Iaget til USA. Frs
venstre: Eric Secan, Espen, fohn Fout og
J Ørgen. Kømpen endte forpvrig I 6- 14 i norsk
favør.

Jøn Olav "elger" sep innpd de store gufia.
Til venste den ønerkjentc spilIer og WBAs
president Bobby Wolff, som sammen med
andre fungerte sorn rømakommentator
under VM. Til hpyre på blidet finner vi J.
Ortiz-Pøtino, President Emeritus, som vør
leder i øppellutvølget.

åIITT{DBRåV

SITA VM

-17 -



SEMIFINALEN

Etter den strålende innsatsen i de innledende
runder var altså Norge klar for semifinale mot
tittelforsvareme fraUSA. Detnorske laget star-
tet med en ledelse på 8,5 IMP, da USA ble slått
med 17IMP i innbyrdes oppgjør i kvalifiserin-
gen. Siden Norge kom foran USA her, ble halv-
parten av differansen tatt med til semifinalen.

I den andre semifinalen møttes Danmark og
Tyskland, hvor Tyskland fra start ledet med
10,5 IMP. Dette ble en meget dramatisk kamp,
som vi kommer tilbake til i den 4. og siste
sesjonen.

Semifinalene bestod av 64 spill, fordelt på 4
sesjoner å l6 spill.

SESJON 1

I den første sesjonen spilte Espen Kvam-
Jqrgen Molberg og Lasse Aaseng-Geir
Helgemo. Norges kamp gikk i rama ,hvor Lasse
ogGeir satti Lpent- ogJgrgen ogEspenilukket
ramarom.

Slik så det første spillet som ble vist for publi-
kumut:

Åpent rom: Geir-Lasse ØN
Jeff Ferro-Leni Holtz NIS

Lukket rom: J gr gen-Espen N/S
Eric Greco-Kevin Wilson ØN

Spill 15 S/NS

Kg62
498:t 54
Q86

Q76
1743

1095432

Apent rom:
Vest Nord
Lasse Ferro

Pass lNTl
Pass 2l
Pass 5 r
Pass Pass

trundekrav
2 3-kort+

Lukket rom:
Vest Nord

Wilson Jprgen

2+
3NT

Semifinale

Øst Syd
Geir Holtz
_1^

Pass 2*2
Pass 3 o
X Pass

Øst Syd
Greco Espen

. lNT
Pass 2l
Pass Pass

Øst Syd
Geir Holtz
2s Pass

4i Pass

Pass

Pass

Pass

Da doblingen på 5r kom, kunne spillerne i
åpent rom tydelig høre jubelen fra den norske
kolonien i ramasalen. Etter kløverknekt ut ble
det 2 betbg 500 til Norge. Dette gaNorge 5 IMP,
da Espen i lukket rom gikk 3 bet i 3NT i et
fortvilet forsøk på å vinne kontrakten.

Amerikaneme slo imidlertid raskt tilbake. med
dette fine motspillet:

Spill 16 VlØv

^92r 4K875
| 865
* 1097

å J87
v 1096
r AQl07
* J52

t̂
a
*

.t
?
t
* Nord

Feno
2t

Pass

Pass

å
I
a
*

{.1 lf:''
^ 

1054
VJ
o KJ432
* KQ43

r l-'lYlø
L6J
r AJl082
v 108
0 K63
* AK7

K9543
AQ5
QJ102
J

Apent rom:
Vest

Lasse

Pass

3r
Pass

-18-



VM-Junior
Lukket rom:

Vest Nord
Wilson J6rgen
Pass Pass
2l Pass

3s Pass

Øst Syd
Greco Espen
ia. Pass
3t Pass
Pass Pass

Norge vant noen små-IMP på delkontrakter, og
ledet med 15 før dette spillet:

Spifl3 SløY

å8
r QJ106432
.Q8
* Q97

Amerikanernes forsiktige 3 r kontrakt ble vun-
net med 9 stikk, I40 nl øN.

Mot Nordmennenes hardmeldte utgang spilte
Holtz uthjertertnekt, og fikk sin stjeling i tredje
stikk. Han skiftetnåglimrende tilen liten ruter.
og brøt dermed skvisforbindelsene. Geir tok
finessen med damen, men måtte allikevel gå I
bet. Hvis Holtz hadde spilt kløver eller spar,
ville kontrakten ha gått tljem, simpelthen bare
ved å ta alle ståstikkene, og innrette kætene i
bordet etter Syd. Sluttstillingen ville ha vært:

Apent rom:

r il-I
t_ø

Vest
Lasse

e Q92r 4875
. 1754
*83

Nord
Ferro

svd
Holtz
Pass

4r
Pass

Pass

Lukket rom:
Vest Nord Øst Syd

Wilson JQrgen Greco 
K

Pass 3r X 4t
4. Pass 4NT 5v

Passr Pass X pass

Pass Pass
rett ess (av fem)

Geir brydde seg ikke om å spøre etter
rumfdame, og dette viste seg r*tig da Lasse
ikke hadde noen problemermed åfiske gjennom
Syd, etter Nords speneåpning. I lukket rom var
Øst redd det var en trumftaper i tillegg til
hjerteress (eller spar konge), og han nøyde seg
derfor med å spille mot 5sX. Jgrgengik* g00
i bet, da han valgte å ta hjerterfinessen. I 430 mot
800 ga 12IMP til Norge.

Spill5 ganye 6IMP til Norge, daamerikanerne
overmeldte til4r og gikk en bet, mens Jqrgen
ogEspen stoppet Wgtiz^ med 9 stikk. Norge

r KJ1074

'KI 109632
*64

r ,{653
r9
rAK
å AKJI052

a-
?-
o8
* lA97

a-
t-
O KJ4
IK

Pass 3t
4s Pass

5 t Pass
Pass Pass

Øst
Geir

x
4NT
6r

AQl0
J

Når Geir nå spiller sin siste spar, kan Syd bare
pakke sammen kortene. Men dette unngikk han
altså, og fikk en fortjent pris for dagens beste
presta.sjon i rama.

Jfi Ferro (r.h) og USAs NpC Chip Martel.

a
?
a
t trl;,
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ledet nå 33-6; før amerikaneme kortet inn på

forspranget igjen:

Spill6 ØlØv

^42r AQl05
. AQJ5
* Q43

I-NI

t4l
| "l
r AKQl05
| 9742
| 10632
*-

Semitinale

Men allerede i neste spill kunne Norge Øke

ledelsenigjen:

Spill T S/Alle

a
t
o
*

J8
KJ863
94
K876

Apent rom:
Vest Nord
Løsse Ferro

Pass lNT
Pass 2t
Pass Pass

Lukket rom:
Vest Nord

Wilson JØrgen

Pass 2l
Pass 3*1
Pass 4t
Pass

^ 
9763

?-
. K87
* AJ10952

^ 
9832

r AK4
rA5
* 10754

a/)
r Q10976r 10862
*93

rl-1r+ø
'61r KQ1064
v83
r KJ7
* KJ8

AAJ
a 152
r Q943
* AQ62

Øst Syd
Geir Holtz
Pass Pass

Pass 2*
Pass 4l
Pass

Øst SYd

Greco EsPen

Pass 1.|
Pass 2t
Pass 3 r
Pass Pass

14. farge (nåmild sleminv. i v)

Ferro fit'kspar ut, og trakk hjerter 9 frabordet'

Løsse dekkit med knekten, og Ferro fikk for

damen. Han fortsatte med kløver til stjeling og

ruter ti som gikk tilGeirs konge' Geir spilte mer

spar, men nå kuttn" amerikaneren bare spille

sine virurere slik atlcsse kun fikk to trurnfstikk'

420 til USA.

Espen fikk kontrakten på Syds hånd etter. sin

tynne åpning. Han fikk kløver ut, som gikk til
ni.ten og ttu^f. Nå trakk hanikke hjerter 9, men

liten hjåer til damen. Det var da ikke mulig å

vinne iontrakten. Amerikanerne hadde krav på

3 trurnfstikk og ruterkonge. En betgaytterligere

50, og 10IMP til USA.

Øst SYd

Geir Holtz
_1.|
X Pass

Pass Pass

Øst Syd
Greco EsPen

_1.
lNT Pass

3NT Pass

Lasse vat en forsiktig herremann i Vest' og

hadde ingenproblemer med åhentede 8 stikkene

som trengtes i 2*.

Imot amerikanernes ballhæde 3NT spilteEspen

ut spar konge som gikk til spilleførers ess' Han

satset på k!6verkonge dobbel i Syd, og spilte

esset og en liten til Espens knekt' Nå tokEspen

ogsåf oikongenslikatJØrgenf ikkanledningtil

åkaste styrke ihjerter.G reco stakk hjerteneturen

med essåL tok for kløver ti, og spilte spar til

knekten og E s p en s dame. E s pe nfortsatte i hjer-

tsr som Greco slapp til lørgens dame' Ruter

Nordfra parkerte amerikanernes kontrakt i to
bet. 200 i tillegg til de 90 fra åpent rom ga Norge

T IMP og økt ledelse.

Det skulle vise seg å gå Norges vei også videre

i denne sesjonen:

Apent rom:
Vest Nord
Lasse Ferro

Pass Pass

2* Pass

Lukket rom:
Vest Nord

Wilson JØrgen

Pass Pass

2NT Pass

Pass Pass
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Spill9 NlØv

e AKJI02
r KJ3
)K7
* J74

r@'t r 5
J L r9865
I-i t 82t-3J +AKQ632
t 943
rA4
r 41053
* 10985

Kjører man lenge fort, kan man bli fartsblind, og
spiller man for mye kort, kan man bli kortblind.
I spill 1l viste Espen fram et tilfelle av I00Vo
kortblindhet:

Spill 11 S/Ingene Q876r Q1072
o QJ964*-

Apent rom:
Vest Nord Øst
Lasse Ferro Geir

-112+
Pass Pass pass

Lukket rom:
Vest Nord Øst

Wilson JQrgen Greco
- lNT pass

Pass 2a pass

Pass 3e pass

Pass Pass pass

' INT-2NT er konvensjonelt

svd
Espen
2*l
2NT
4r

Amerikanerne kunne etter systemet ikke åpne
med I NT på Nords hånd, som er noe av grunnen
til at de ikke kom i denne fine utgangen. Da
Ferro valgte å toppe sparen ble det også bare 9
stikk - 140.

Espen måtte gå via stayman for å få invitert til
utgang, DaJQrgen viste frem den femte sparen
og maksimum, la Espen på til utgang i spar.
Etter å ha tatt sine tre kløverstikk skiftet Gieco
tII ruter. Jprgen stakk med esset, lot spar 9 seile
rundt, stjal en hjerter og tok sparkutten påny. 10
strkk og 7 nye IMP.

I spill 10 vant USA 6 IMp, dalQrgen ogEspen
meldte 4l mens amerikanerne stopp eti2,begge
med 9 stikk. Det var ingen håpløs utgang , men

Nordmennene hadde meldt på seg hjerterutspill,
som gjorde det hele enkelt for amerikanerne.

Nord Øst Syd
Ferro Geir Holtz

lr
le Pass 2NT
6NT Pass Pass

svd
Holtz
2s

^32r QJ954
)93
* 4853

Apent rom:
Vest

Lasse

Pass

Pass

Pass

r AQJ5
r8
o K1042
r Q1062

r I-'lv+øw
iK7r AKl032
.46
* Kn4

r 109864
t76
r QJ875*9

Lukket rom:
Vest Nord Øst

Wilson JØrgen Greco

Pass la pass

Pass Zlt pass

Pass 3* pass

Pass 312 pass

Pass 4t2 X
Pass 5* pass

X Pass pass

'utgangskrav
2 cue bids
3 esset

svd
Espen

1r
2+

2NT
312
4*
xx3
6*

Kontrakten i åpent rom var født en bet fra starr
til måI,50 til Norge.

I lukket vw Espenkommet i kanonkontrakten
6*, og attpå til fått den doblet. Han fikk ruter ut
til esset, spilte kløver konge og en kl6ver til
damen. Vest lasjerte begge ganger. Nå spilte
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E spe n enruter'til trumf knekt som lVilson kastet
en spar på. Kløver mot bordet fulgte, som Vest
stakk med esset for s å å fri seg med hjerter dame.
Espenvar n|avhengig av at Vest hadde to spar
igjen for at han skulle ha forbindelse mellom
hendene til både å ta ut den siste trumfen og åfå
hentet sine stikk. Vest kunne derimot trumfe
andre spamrnde, slik at det ble en bet. 100 til
USA som dermed vant2IMP på spillet.

Denne kontrakten burde vel den godeEspen ha
klart. Etter utspillet skal det spilles kløver til
damen og kl6ver ti. Hvis Vest enda ikke har
brukt esset, spilles hjerter til esset og en liten til
stjeling. Deretter spilles trumf, og kontrakten er
hjemme. Det aller beste er for6wig å stikke
utspillet med kongen på bordet, slik at forbin-
delsen til hånden er helt sikker.

Med denne spilleføringen ville Norge vunnet 1 5
IMP på spillet i stedet for LtapeZ.En liten trØst
er at vi fant den beste kontrakten.

I spill 13 dro Norge ytterligere ifra igjen:

Spill 13 N/Atle

Lukket rom:
Vest Nord Øst

Wilson J@rgen Greco
- lNT Pass

Pass 2s Pass
Pass Pass Pass

roverføring til I

Semltinale

svd
Espen
2tl
3NT

Fenofikk re ganger kløver ut til sdeling med
tieren og overstjeling. Han tok nå ruterfinessen,
to spamrnder og ny ruterfinesse. På ruterknekt
kunne han kaste en hjerter, men var fortsatt
avhengig av hjerteress foran. Det ble to
hjertertapere, og 100 i bet.

I lukket rom h addeE spe n engod vurdering. Med
sparkonge hos fgrgen, som detjo er stor sann-
synlighet for, ville sparfargen være god å ha
også i 3NT. Med ruter ut til kongen og esset bØd
ikke spilletpånoenproblemer. Øst ble til overmål
pØlseskviset slik at kontrakten gikk hjem i hele
l0 stikk. 730 til sammen og 12IMP til Norge.

Den norske ledelsen var nå på 33 IMP.

Nok en gang i denne sesjonenfikkvi eteksempel
på at amerikanerne tapte på sine widde grander:

Spill 14 Øllngen.K6
? K1062
o AQJ3
* Ql07

ii ft tl'&,Kr07 I-Tl I 86424K9863 l-sJ *42

^ 
K72

? 983
i 4103
* 4K103å

?
I
*

Åpent rom:
Vest

Lasse

Pass

Pass
Ioverf6ring til t

r AQ9432
r 875
.95
*J5

Nord Øst
Ferro Geir
lNT Pass

4s Pass

.J9
| 1042
o J9875
* 854

Apent rom:
Vest

Lasse

Pass

Pass

Øst Syd
Geir Holtz
Pass lNT
Pass Pass

svd
Holtz
4tl
Pass

i,p lH"'-
r 853
V AK75
i KQ2
* Q72

Nord
Ferro

3NT
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Lukket rom:

Vest Nord
Wilson Jprgen

Pass 3NTt
Pass

I I2-15, 4-3-3-3 (4-kort minor)

Iøsse stakkar hadde så dårlige kort at han ville
forsøke å "finne" makker. Spar knekt ut gjorde
susen. Geir tok sine 5 sparstikk, og så var det
spillet slutt. En bet.

I lukket rom kom kontrakten på riktig hånd, og
etter sparutspill ble det 10 stikk og like mange
IMP til vikingene fra Nord.

Sluttsifrene i første sesjon blehele 67 -24i norsk
favør. mens Danmark vant sesjonen 24-15.

Ramakommentatorene f.v. Ron Anderson, Bobby
Wolff. Peter Lund og Per Olof Sundelin. Her under
semifirølens L sesjon.

SESJON 2

Stillingen før andre sesjon tok fatt var at Norge
ledetmed51,5 overUSA I ogTysklandmed 1,5
over Danmark. USA måtte nå heve seg for å
komme inn i matchen igjen etter den begredelige
førstes esjonen, mens kampen mellom Tyskland
og Danmark var helt åpen.

Åpent rom: Geir-Lasse NlS
Ferro-Holtz ØN

Lukket rom: J6rgen-Espen ØN
Debbie Zuckerberg-
Richard pavlicekNlS

Øst Syd
Ferro Lasse
Pass 1 r
Pass 2*
Pass Pass

Lukket rom:
Vest Nord Øst Syd

Espen Zuckerberg JQrgen pavlicek

Pass 1r
Pass 211 pass Zt
Pass 3r Pass 4t
Pass Pass Pass

rutgangslrav

Holtz spilte naturlig nok en ruter ut, og dabød
ikke spillet på noen problemer for løsse. Han
tok ut trumfen og kastet to spar og en kløver på
ruterne i bordet. Dette ga til slutt tre kløvertapere
eller 10 stikk - 620 til Norge.

Ved det andre bordet var Espenmed rette redd
ruterfargen i bordet, og spilte ut en liten spar
unnaessetsomgil*.tilJørgensY,nekt.Nåfulgte
i rask rekkefølge kløver til esset, spar ess og
kløver til kongen. En bet og 12IMp til Norge.

Det er alltid med en viss spenning man under-
spilleretess i utspill, detkanjo være såvanvittig
feil. Men denne gangen var det blink!

Øst Syd
Greco Espen
Pass 1r
Pass Pass

^ 
A54

a 974
. 9832
* 465

r KQJ6
r6
| 7654
* K1087

Apent rom:
Vest
Holtz

Nord
Geir

Pass 1l
Pass 4l
Pass

Allerede i andre spill var det dqket for en stor
norsk gevinst:

Spiil r8 ØN-S

^ 
8732

r QJ10. AKQJ
*94
l- ll -rlrlilql-s-l
r 109
? 4K8532
010
* QJ32
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Spill24 V/Ingen

a Q763r 104
I Q983
å Ql06

r1
I

sJ

10
AQe86
K1064
173

r K82
| 132
| 4752
* /.52

I dette spillet var det viktig å følge med på
motpartens fordelingskast . BådoG e ir o gD ebbie
Zuclærberghavneti 3l i Nord, og beggefikken
liten ruter i utspill. Etter ruter ess fulgte tre
runder kløver som bragte Vest inn. Tre runder
hjerter til stjeling fulgte, hvorpå begge Vester
fridde seg i ruter. Nå var det bare behandlingen
av trumfen som gjensto for spillefører. Geir
stolte på at utspillet var fra en 4-kortsfarge og
kappet sparen - 9 stikk. Zucl<erberg viste ikke
den samme oversikten, toppet sparen, og måtte
tåle en bet. 5 IMP og 17-1 til Norge i sesjonen.

Spill2E V/N-S

Lukket rom:
Vest Nord

Espen Zuckerberg
1 | Pass

3r Pass

5r Pass

Semitinale

Øst Syd
JQrgen Pavlicek

1r Pass

4NT Pass

Pass Pass

Hardt meldt av amerikanerne, men det er jo
ingen håpl6s slem. Geir tok for hjerteress i ut-
spill og skiftet til kløver ti. Spillefører stakk med
esset og prøvde ruterfinessen. Når den ikke gikk
ble det hele 3 bet (kl6verkongen og en stjeling).

Det skal sies at Jørgen hadde veldig lyst til å
melde lilleslemmen også ved det andre bordet,
da det var stor sarursynlighet for atEspen hadde
AQJ-sjette eller sjuende i ruter. Men kapteinens
ord om å ta det sikre framfor det usikre slo til
igjen. Da Zuckerberg pr6vde seg med en liten
hjerter ut urura esset ble det hele tolv stikk i 5 o .

11 nye IMP til Norge.

Spill29 N/Alle

A6
r Q1098r KQJ43
* AQ6

A AQ9E4,1 f@-1 s K72
rK .t | 7 t632
o Ae87 l-f? . 62
*KlO l-sJ i97432

å 4J954
r K75
rJ
* K984

. 9853
, 47542
0K9
* 109

I
t
O

*

å Jl05
a AJ7 54
o 105
r J85

Apent rom:
Vest
Holtz

1r
Pass

Øst Syd
Ferro Lasse

Pass I v
Pass Pass

Nord
Geir
1o
3r

apent rom:
Vest
Holtz
lr
2t

3NT
5o

Pass

å4 t-I-r eAKQJIO

I f8f", ,0 | I ilo,*Q76 LiJ *A832

^ 
762

r J1093
r 106
* KJ54

Nord
Geir
Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Øst Syd
Ferro Lasse

lå Pass

3* Pass

4a Pass

6r Pass

Lukket rom:
Vest Nord Øst

Espen Zuckerberg Jgrgen
I r Pass

1å 3r Pass

Pass Pass Pass
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VM-Junior
Her må man vel kurure si atLasse meldte som en
"mygg". 4v er så god at den børmeldes, og det
gjorde da også amerikanerne. Spilleføringen
bød ikke på problemer. 10 stikk ved begge bord,
men 10 IMP ril USA som fremdeles lå 18 bak
også i denne sesjonen (30-12).

Spiff 30 Øllngen

kløver konge, menGe ir hadde full kontroll over
sifuasjonen. Han felte kongen under esset og
kurure gi Lasse to stikk for kløver J.10. 3 bet -
150!

Ved det andre bordet var ikke amerikanerne like
velspillende imot, og etter klØverutspill kunne
Jprgen innkassere hele 8 stikk. Netto 260 eller
6IMP.

Norge scoret ytterligere et IMP på et overstikk i
en4f , og vantsesjonen37-12. Envelspiltnorsk
sesjon endte med ytterligere forsprang.

Danmark vant denne sesjonen med 5 IMp, og
var for første gang i ledelsen, selv om denne kun
var på 3,5 IMP.

SVNRRE JOHNSEN:

"Vi tør det sikre fremfor det usikre!"

SESJON 3

Amerikanerne måtte nå få til en god sesjon for i
det hele tatt å ha sjanser til å nå finalen. Det
norskeforsprangetvar kanskje allerede for stort?

Apent rom: Geir-Lasse NIS
Zuc kerber g-pavlicek ØN

Lukketrom: Svein Gunnar-Kurt Ove ØN
Greco-Wilson NlS

Allerede i spill 1 var amerikanerne ute på bærtur:

Spill I N/Ingen

^4

fl|l eKl064

i ø I [,0,,,0l-sJ *e2

r53
s 10753
r QJ62* 1^97

r Q97

" QJg82
o3
* K865

å
v
t
*

AJ82
l-64
A7
11043

Apent rom:
Vest Nord
Holtz Geir

Pass 1 r
i a Pass
24 Pass

'3-kort hjerter

'? 
god løft ul2e

Lukket rom:
Vest Nord

Espen Zuckerberg

I r Pass
Pass Pass

Øst Syd
Ferro Lasse
Pass 1*
x )o(r

2t2 Pass
Pass Pass

Øst Syd
Jgrgen Pøvlicek

li X
1 a Pass

Geir spilte ut en trumf som gikk til knekten og
damen. For å etablere noen stikk spilte nå ame-
rikaneren en hjerter til kongen og esset. Løsse
tok nå for spar ess og spilte en liten tilHoltz, ruer
(spar ti ble avblokkert og Geirkastet en ruter).
Nå fulgte en liten ruter til liten, kongen og esset.
Kløver fulgte til syveren og damen, hvorpå
Holtz tok ut den siste trumfen og spilte ruter til
Geirs knekt På ruter dame ble amerikaneren
utsatt for en innspillsskvis og Norge var allerede
srkret to &,t. Holtz prØvde seg med å blanke

å
t
t
*

AQJl097

AQ
AKl065

? AQJ75
I KJt075
*Q

r@lvø
LsJ
å 8532
r2
. 8632
* 1832

K6
K1098643
9
974

a
I
t
*
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Åpent rom:
Vest Nord

Pavlicek Geir
1r

Zvt Pass

ØsJ Syd
Zuckerberg Lasse

Pass Pass

Pass2 Pass
tspar og en farge til
2 jeg har hj erter,makker

Lukket rom:
Vest Nord
Kurt Greco

1t
2t1 3r
5r! Pass

Pass Pass

Øst Syd
Svein Wilson
Pass Pass
Pass Pass

6r Pass

rspar og en farge til

Meldingsforløpet startet likt ved begge bord,
hvor Vestspilleme viste fram sine hender ved
hjelp av Michaels cue bid. Gelr passet og det
gjorde ogsLZuckerberg i Øst!! Det var sikkert
ingen stor fomøyelse å spille denne kontrakten
på Vests kort - 140 til Amerika.

Etter Grecos 3l frkkKurt Ove enherligmulig-
het til å vise hånden ytterligere. Han grov dypt
ned i boksen, og kom opp igjen med 5e ! Nåvar
det ikke vanskelig for Svein Gunnar Llegge på
den sjette.

Kurt Ove og Svein Gunnar var de eneste som
fant denne slemmen i semi'n. Godt meldt!

Men vi måtte ikke lenger enn til spill 2 før det ble
slått tilbake:

Spill2 Ø/N-S

Apent rom:
Vest Nord

Pavlicek Geir

Lukket rom:
Vest Nord
Kurt Greco

2t Pass

Semitinale

Øst Syd
Zukerberg Lasse

1* Pass

I r Pass

3r Pass

Pass Pass

Øst Syd
Svein Wilson

I * lNT!
Pass Pass

lv Pass

2t Pass

4t Pass

Amerikanerne i åpentfikk melde i fred, og hadde
ingen problemer ned å melde utgangen.

I lukket rom lagde Wilson problemer for Nord-
mennene dahan gikk inn med en 15-18 grand!
Meldingsforløpet strandet altså i 21, hvor de ti
stikkene bare var til åhØste inn - 6IMP tilbake
til usA.

I spill 5 hadde Geir og Lasse en stygg melde-
misforståelse som førte USA opp i tet i denne
sesjonen:

Spill5 NN-S

r Q54
?K
O K76
+ Q107532

t 87632

"Q9. J1093
rA6

KJ
48652
452
J84

Apent rom:
Vest

Pavlicek

1e
Pass

Pass

Nord
Geir
Pass

2*
4r

Pass

Øst Syd
Zuckerberg Løsse

Pass 1r
2t1 3v
X Pass

e Al09
t 110743
i Q84
+K9

e Q98r Q93
o 1087
* 9863

I
?
o
+

si3 FX-l ^A512:å]ff.' i | ø :fi+4 l-iJ *AKl072
e KJl06
v 108
o AK52
å QJs t God løft til 2e
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Lukket rom:

Vest Nord
Kurt Greco
- pass

Pass lNT
Pass

Øst Syd
Svein Wilson
Pass 1r
Pass Pass

r AJ8
rK5
) K9752
* Q83

En grei kontrakt i lukket rom, som gikk hjem i
hele ti stikk etter et famlende mobpill - 180.

Grunnen til fadesen i åpent v a atLasse oppfat-
tet 2* som Toronto, noe vi kan se at ikke var
tiHelle. Geirhadde til å legge på til utgang, og
fi askoen var et faktum - 500 å betale for moroa.
og 12IMP til USA.

Nå var amerikanerne i siget, og kunne notere nye
IMP inn allerede i spillet etter:

Spill6 Ølø-v

bet = 100. Greco-Wilson stoppet i 4NT som
alltid stod i 11 stikk. Neno 560 og l t IMp
Vestover.

USA hadde på dette tidspunkt tan inn 25 IMp av
forspranget, men Norge 6kte det igjen mot slut-
ten av sesjonen. De 5 siste spillene endte 13-0 i
norsk favØr, slik at det endelige sesjonsresultatet
ble 38 til USA o926 ul Norge.

I kampen mellom Danmark og Tyskland var det
fortsatt jevnt. Tyskeme ledet nå med 17,5 IMp.

SESJON 4

Amerikanerne lå under med 64,5 IMp når 16
spill giensto, og det var ikke noe annet å vente
enn at de ville trå til for fullt i siste sesjon.

Åpent rcm: JQrgen-Espen ØN
Greco- IUilson N/S

Lukketrom: Geir-Lasse N/S
Ferro-Holtz ØN

Amerika vant 11 IMP på en turneringsleder-
avgjørelse i første spill:

Spill 17

. Q6543r 498
o86
* K96

a K1092 l- I
163 I Ir QJlo4 Y-f* r3t- LiJ

i7
a QJr0742
043
* 41074

N/Ingen

s K18432
yA7
r 8652
*7
r@-ltø
LsJ

^75| 1942
o Ql03* Q1096

Geir ogLasse stoppet i 3l som var akkurat nok
- 9 stikk og 140.

I lukket rom meldte G reco-Wilsonseg helt opp
i 4 av samme sort, en kontrakt som burde være
enkel å bete etter ruterutspill. Men her hadde
Kurt Ove q Svein Gunnør problemer med
signalene. Det ble etterhvert spilt ruter til
dobbeltrenons, noe som viu nok til at utgangen
føyk hjem - 420, ogUSA vant 7 IMp.

En rekke flate spill fulgte, hvor USA vant 2 IMp
på å få to overstikk i en 4l -kontrakt. Men i spill
I I ble det amerikansk storgevinst igien .Geirog
Løsse meldte 6t, en god kontrakt som ikke var
mulig å vinne med den aktuelle sitsen imot - to

a-
v 865
O AKJ74
+ 15432

e AQl096
r Kel03
.9

. *AK8
Apent rom:

Vest Nord Øst Syd
Espen Greco Jgrgen Wilson

- 3e Pass 4NTl
Pass 5t2 pass 6l
Pass Pass Pass

' Roman Keycard Blackwood
2 2 ess (av 5) uten spar dame
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Lukket rom:
Vest
Holtz

)o
Pass

Pass
tsplinter
2cue bids
stenkepause

Nord Øst Syd
Geir Ferro Løsse
2i 31 4tl
512 Pass 5t3
6*2 Pass 6e
Pass Pass

Det skullevære en smal sak åmelde 6e pådisse
kortene, og det ble daogså gjort vedbegge bord.
Men det sorn var saken, var at Løsse hadde en
lengre tenkepause før han meldte over 5t.
Turneringsleder dømte atGeir ikke fikk lov til å
melde over 5t, og at dette skulle være
sluttkontrakten. Differansen på 500 ga amerika-
nerne 1l IMP. Saken ville forøvrig blitt appel-
lert hvis det hadde hatt betydning for utfallet av
semifinalen.

Resten av sesjonen forbigås i stillhet, da ameri-
kanerne overgikk seg selv i bruken av
meldeboksen. Norges lag tok bare imot med
takk, og sesjonen endte 70-19 til fordel Norge.
Dermed var Nordmennene klare for finalespill
etter åha vunnetmed tilsarnrnen 1 1 5,5 IMP mot
tittelforsvareme.

I den andre semifinalen var det derimot drama-
tikktil siste slutt. Medto spill igjenvarstillingen
atTyskland ledet over Danmarkmed 17,5 IMP.
Men i nest siste spill fikk danskene sving over
sakene:

Spill3l(63) s/N-S

Apent rom:
Vest Nord Øst

Reps(T) Bruun(D) Joest(T)

Semifinale

svd
RØn(D)

1r
Pass

3NT
Pass

lNT' X
2t 3r
4tX

Pass

'bløff (15-18)

Lukket rom:
Vest Nord

Munksgård Rohowsky

3vX
Pass 4*
Pass 6*
Pass

Øst Syd
Røjel Hopfenheit

- 1o
Pass 3^
Pass 4t
Pass Pass

Etter det noget lff yptiske meldingsforlppet kurure
danskene i åpent rom ta inn I 100 i bet.

Ved det andre bordet stokket det seg også for
tyskeme. Nord forventet singel eller renons i
hjerter hos sin makker, og fant ut det da måtte
være store sjanser for at 6* var en god kontrakt.
Danmarks Øst v u godtfornøyd med at motpar-
ten ønsket å spille 6*, og passet ut. Fra hans

synspunkt så det naturlig nok ut som om 6t var
et godt uttak over en dobling. Tyskeren gikk 3

bet i kontrakten, noe som ga 16IMP til Dan-
mark.

Før det siste spillet ledet nå Tyskland med
fattige 1,5 IMP. Desverre for danskene var spill
64 en relativt flat 3NT, hvor de tjente I
overstikksimp. Det var akkurat dt for lite.

Tyskland gikk altså tit finalen med en margin
parlz rMP - Dr nalvr nur.

I ettertid er det lett å si at 6* burde vært doblet
i nest siste spill, men dette ene impet kunne nok
danskene ha hentet inn mange, mange ganger
tidligere.

Det ble altså til slutt Tyskland og Norge som dro
de lengste stråene i semi'n, og disse lagene
skulle dermed møtes i finalen.

)o(
Pass

Pass

t
t
t
*

9653
QJ1096s2
J
8

r AJlO
| 8743
.A
* 4J972

r l-lYlø
L6J
s K742
?AK
. Q1098* 654

Q8

K765432
KQ103

å
v
a
*
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VM Junior

VM.QUIZ
Nedenfor følger en del probtemspill fra vM-finalen. sett deg ned og test formen før iluleser den
spennende artikkelen. Svarene vil komme som et spitlrefera-*t på oån siden det er henvist til.
Spifl r0 ØlAtte (Quiz t)

e2
r KJ84
r KJ98
* Q432

Spill21 N/NS (Quiz 4)

å-
v AQJ9
o Q6s4* 410943

3 t viser en invitthånd med ca. 7-l I Hp.
Hva melder du nå? (Side 38).

Spill28 V/NS (Quiz 5)

^ 
J1075

" 
AKJT

) J762
*A

Din tur! (Side 39).

Spill24 V/Ingen (Quiz 6)

eJ5
r 410
o 4Q743
* 4986 in

Du har som Øst blitt spillefører i 5 r etter å ha
åpnet med en15-17 grand, og vistfram S-korts
ruter. Motparten har forholdt seg tause hele
veien. Syd spiller ut sparkonge og fortsettermed
en liten spar. Du trumfet i bordet og spilte to
runder trumf. På den andre var Nord renons og
kastet en spar. Hvordan spiller du?
(Side 31).

Spill 15 SNS (Quiz 2)
t 476
t 4976
) 162
* Al03

ri-lvlø
t.6J
e Kt05
r K10842
i KQt0
*52

Som Syd har du blitt spillefører i 4HJ, etter er
uforstynet meldingsforløp. Vest spiller ut klø-
ver 4. Planlegg spiller! (Side 33).

Spilf 26 ØlAlle (Quiz 3)

rl-'li+4Ll -t
e eJ9843r AJl097
rJ9
*-

Nord

Hva spiller du ut? (Side

Vest Nord Øst Syd
- Pass pass 2t
X Pass 3t pass
,|

{il
Vest Nord Øst Syd
Pass 11 3* 3e
Pass 4* pass 6o
Pass ?

Vest

t- ll-IIuøLsJ
eKJ

' AK63
. AK3
* AeJ5

Vest Nord Øst Syd
2t Pass pass 22NT Pass

3NT 4v
4NT Pass

Øst Syd
INT 2s
3t 3v
Pass Pass

Pass Pass

34).

Dobler du eller melder du noe annet? Husk at på
dobling kan du få 2 grand som svar, hvis makker
har dårlige kort! (Side 43).
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VM-FINALEN

Da det norske laget tok turen til Å,rhus var det
medfinaleplass som uttalt måI. Nå var detmålet
nådd, og spillerne var enige om at neste mål nå
var gull. Tyskerne hadde stort sett spilt godt i de
innledende rundene i mesterskapet, men i semien
mot danskene hadde de vist klare svakhetstegn,
iallefall så det slik ut sett med norske øyne. Det
fyske laget hadde spilt med fire spillere hele
tiden og alle trodde at de nå begynte å bli slitne.
På den annen side var det et på papiret meget
sterkt lag fyskerne kurure mønslue. Klaus Reps-
Marcus Joestkom mer eller mindre direkte fra
Menton hvor de hadde gjort en fin opptreden for
det tyske laget i EM - åpen klæse. Det andre
paret bestående av tidligere verdensmester i
åpen klasse Roland Rohowsky og hans makker
Guido Hopfenheit hadde allikevel ifølge tys-
kerne vært deres beste par innledningsvis. Sett
fra en annen vinkel bestfujo også det norske
laget av rutinerte spillere, og som sagt har vi
fordelen av å dispo-nere 3 par som alle vil kunne
&iøre en innsats i finalen. Alt i alt er finalen å
anse som fullstendig åpen. Tyskeme slo Norge
i innledningen, og tar derfor med seg en ledelse
på 5,5 IMP.

Sesjon I
Norge - Tyskland

Åpent rom:
GeirlLasse ØV Reps/Joerr NS
Lukket rom:
JgrgenlEspen NS RohowskylHopfenheit ØV

Spill I N/Ingen

83

QJ86s
4Q9732

Finalen
I lukket rom I otJ ør g e n o g E s pen tyskeme melde
ganske uforstyrret fram til en laydown 5 r. Det
var imidlertid i åpent rom det skjedde. Geir og
Lasse meldte også 51, men tyskeme stampet i
51. Den kontraktenville sannsynligvis bare gått
300 ibet, mennår furenkom tilløsse meldtehan
6t. Joest i Syd tok seg en tenkepause i 4.hånd,
og gjorde i teorien rett når han valgte å passe.

Hvem kan imidlertid bebreide ham for åforsøke
hjerteresset i utspill? Da sto plutselig kontrakten,
11 IMP til Norge og stor stemning i den norske
kolonien. Lasse meldte slemmen i forvisning
om tilpasning i beggeminor, og så2 muligheter;
enten varmakker kort i spar, eller tyskerne ville
spille hjerter ut. Det hadde han jo rett i.

Spill 2 og 3 var buttspill, og Norge ledet fortsatt
11-0 når spill 4 dukket opp på skjermen.

Spill4 V/AIle
.AK
| 9872
r KQ95
* 986

e Ql07

" KJ643
oA
r 4J103

Apent rom:
Vest

Lasse

1v
2*
Zt

Pass

Pass 2t
Pass 4t
Pass

t
I
a
*

r 465
r KQ873
) 943
*84

uø
LsJ

åQ9
| 10652
r AKl07
å KJ6

^ 
KIl0742

r AJ94.z
r 105

Lukket rom:
Vest Nord

Hopfenheit J@rgen

I r Pass

2* Pass

Pass Pass

f,r-l it.
e J865
rQs
. J1062
* Q52

Nord
Reps

Pass

Øst Syd
Geir Joest
I I Pass

Pass

Pass

Øst Syd
Rohowsky Espen

li Pass

2l Pass
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VM Junior
RohowskylHopfenheit stoppet i normalkon-
trakten 2t ogfikk maksimalt ut av det med l0
stikk, 170 til Tyskland. Geir og Lasse hadde
imidlertid stflrre vyer. Lasse tok med seg
utgangsinvitten med 2t, og Geirløftet uten et
sekunds npling til 4r. Altfor hardt av begge
etter manges mening, og med ruterutspill ville
de fått betale for det også, menReps gjorde som
Jprgenhadde gjort. EK i spar og ruterwi.Lasse
fant både hjerteren og klgverdamen og kunne
lykkelig notere 620 og 10 IMP. Norge leder nå
21-0! Spill 5 gikk ut, og i spill 6 gikk ryskerne
bet i delkontrakter ved begge bord slik at ledel-
sen v.u 25-0 før spill 7.

Spilt 7 S/Alle
AK6
r KQ542
e 874
* IA52

Ien ville ingen ende ta i ramasalen daGeirfant
fram den røde lappen. Ville det bli 2fi) eller
Sffi? Lasse spilte ut spardame som gikk til
kongen og esset. Geir gih,k i boks og kom ut
med...... Kløverdame! Nei og nei. Vårt eneste
håp var nå at spillefører ville bomme ruteren.
Først tok han ut trumfen og strippetkl6verfargen,
før han spilte ruter fra bord et.GeirHute nå ikke
å hoppe opp på ftnekten, s å spillefgrer la liten fra
hånden og Lasse var innspilt. Nå gjenstod det
bare å notere 790 ifeilkolonne. Det ga 13 IMP
til Tyskland og stillingen vu 25-13. Tyskeme
vant 4IMP på de 2 neste spillene også, før det
var klart for ny dramatikk (Quiz 1).

Spill10 ØlAlre
a 41098764
r Q62
06
r K10

e QJl053 t- ilae , '-'lo KlO u+ø
*s8743 | 6 |

^ 
942

r AJl083
i AQ63
*K

2 ril- eJ5

åiåi tfg itli;,
A 487
t76
) 1952
* AQJ6

å
t
i
*

r KQ3
t 9753
| 1052
* J75

Apent rom:
Vest Nord Øst
Lasse Reps Geir

Pass 2l
2s 3*
Pass Pass

Pass Pass

Lukket rom:
Vest Nord

Hopfenheit Jlrgen

Pass 3v
Pass Pass

svd
Ioest
1r

Pass

4t
Pass

Øst Syd
Rohowsky Espen

_ 1r
Pass 4t
Pass

Nok en gang vilr dramaet i åpent rama. JQrgen
og Espen fikk spille 4r med en bet, et godt
resultat. Som vi ser står 4+ Øy , selv om det er
en vanskelig kontrakt å melde. Repsfloest ville
først stoppe i 2r, men Lasse hadde en opplagt
balansering i sistehånd. Nå ombestemte tys-
kerne seg imidlertid og meldte utgangen. Jube-

Spilletkom opppå skjermenmed beskjed om at
tyskerne hadde spilt 5 r med 11 stikk. poenget

med spillet er å løse kløveren med bare en taper.
JQrgen og Espen stailet med to ganger spar.
Rohowsky tok ut trumfen og slapp en kløver
rundt til tieren. Neste gang han var inne la han
ned kløveressen 600.

I åpent rom ble kontrakten også 5 ruter, og
spillet gikk helt likt frem ttl Geir skulle spille
den andre kløvemrnden (han dro kløver 8 rundt
til tieren). Siden Nord hadde vist singel ruter
uten å ha vært med i meldingsforløpet, valgte
Geir å, spille på at han hadde 3 kløvere. Ergo må
han velge om Syd har kongen eller knekten
singel igjen. I det førsre tilfellet er det riktig å
legge ned esset slik Rohowsky gjorde, men om
det er knekten er det riktig å spille damen fra
bordet. Geirbommet dessverre dette valget, noe
som ga tyskeme nye I2IMP. De har nå tatt
ledelsen 29-25 etter å ha scoret 29 llvtr pL 4
spill.

Pass

Pass

X
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Spill 11 S/Ingen
e 8643
r A83
I KJ107
* 106

r r -t ip;,
! | oQe54t (D t *Isz
sA7
r QJ5
o 463
* 4Q874

Nord Øst Syd
Reps Geir Joest

1*
1o Pass lNTr
3NT Pass Pass

Finalen

Lasse gSorde det hele lett for nordmennene i
åpent rom da han spilte ut sparkongen. ,Ioøst

stakk andre gang og bommet ruteren på direk-

ten. Nå var han dømt til ågå to beter og 11 IMP
til Norge som tok tilbake ledelsen med36-29.
Et IMP til Norge phde2 neste spillene, og på

spill 14 meldte vi rett og slett bedre enn dem:

Spill 14 Øilngen

r J85
r AKJS
o 652
* 843

e KQ105r 10964
o82
* K93

Apent rom:
Vest

Lasse

' 16-18

Lukket rom:
Vest Nord

Hopfenheit JPrgen

Pass le
Pass 3NT
Pass

' 18-19

Øst Syd
Rohowsky Espen

-1*
Pass 2NTt
Pass Pass

Øst Syd
Geir loest
1* Pass

2a Pass

3 tt Pass

412 Pass

5* Pass

Pass

Pass

Pass

eK10763 1-t-I åA165 i g i,:J1,itril Ls- +AKeI2
t Q942
r Q943
o 1084
* 105

9"
Apent rom:

Vest Nord
Lasse Rey

1å Pass

2^ Pass

4* Pass

4s2 Pass

Pass Pass

I ? om hjerterhold 2cue-bids

Lukket rom:
Vest Nord

Hopfenheit lgrgen

3NT meldt ved begge bord, men spillet ble
gjennomført på forskjellig vis. H opfenheir spilte

ut en litsn hjerter fra Vest, som Espen slapp til
kongen hos Roåowsl<y. Han spilte en ny hjerter

som Espen slapp til bordet. Han spilte kløver til
8 og 9, og Vest fortsatte i hjerter. Kløver til kutt
brakte H opfenheit iwtpå,nytt, og han cashet sin
godspilte hjerter før han skiftet til sparkongen.

Espen stakk, og når kløveren oppfgrte sog som

den skulle gjenstod det bare å finne ruteren.

Espen har en egen teft når det gjelder damer.

Han harlde ingen problemer denne gangen heller.
9 stikk og 400 til "the good guys".

Godt meldt av Geir og Lasse, Dårlig meldt av

RohowskylHopfenheit, mer er det ikke å si om
det. Spillet i 5* gfu jo av seg selv. 6 nye IMPog
43-29 denrette veien.

1å Pass

3* Pass

Øst Syd
Rohowslq Espen

1* Pass

2a Pass

Pass Pass
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Spill 15 SNS (Quiz 2) Tiltross for en god norsk f6rstesesjon blir det

altså en forandring i lagoppstillingen he r.J gr gen
er ganske sliten og ville gjerne stå over denne
halvrunden, og Sverre hadde ingen betenkelig-
heter med å slippe ttl Svein Gunnar og Kurt
Ovø. Sjeldenhar vel noen gjort seg merbemerket
i sitt første spill i en VM-finale enn de gutta
gjorde:

Spill 17 NAngen

r J1083
r K10982
) 932
*Q

rfFJ,' lq i'':t10754 ! ? oÅå*4 l-sJ *A9g652
eA6
t14
o KQJS

o 
* KJ1073

94
5
497 54
19874

Dette spilletkom opp på skjermenmed beskjed
omat Espen hadde gått en bet i4t. Reps og
Joestmeldteseg ogsåkjapt opp dit.tasse i Vest
spilte ut en liten kllver og spillefører stakk med
esset, og spilte mer kløver. Geir kom inn og
fortsatte kløverspillet. Spillefører stjal påhånden,
og spilte ruter. Lasse fortsatte fargen. Nå tok
RepsEK i trumf og 2 runder ruter før Geirble
puttet inn på hjerterdamen. Han fortsatte med en
liten spar, men Reps la tieren og det var det.
Dette spillet er teknisk veldig interessant. Etter
kløver ut er kontrakten alltid hjemme ved å legge
tieren i bordet. Nå stakk han imidlertid med
esset, og for å bete må nå Geir avblokkere
kløverkongen. På den måten gir han Lasse 2
innganger ti I å spille spar. Hvorfor det da blir bet
kan leserne se selv. Uansett ga spilletl2lMp til
tyskerne som kuttet ledelsen tiI4341. 3 IMp til
Norge i sesjonens siste spilldaLasse gikk enbet
i 41, mens tyskeme fikk 2 for lite i 3NT. Dermed
ebbet den første sesjonen ut med norsk seier 46-
41, men siden tyskerne hadde 5,5 å gå på leder
de kampen med 0,5IMP 46,546. Jevnere kan
det ikke få blitt

Sesjon 2

Norge-Tyskland 46-46,5

Åpent rom:
Geir-Lasse ØV Reps-Joest NS
Lukket rom:
Svein Gunnar-Kurt Ove NS
Rohowsky - Hopfenheit QV

Naturlige meldinger i åpent rom og Geir vu
kjempeforn6yd med å pæse ned 2*. 3 beter og
150 inn ble resultatet. Det var imidlertid barne-
mat mot det som skjedde i lukket rom. NT-
åpningen i Øst vu av det svake slaget, og
Hopfenheit i Vest brukte Stayman, for så å
passe 2 t -svaret. Gjenåpnin gentilsv e in G unnar
i Nord går inn i historien som en av de tynnere,
men også en av de mest suksessfylte. 4 stikk var
alt Rohowsky klarte å skrape sammen i 20
doblet. Det var 800 til Norge, og nordlendingene
hadde satt seg i respekt fra første sekund.

^ 
476

| 4976
I J62
* 4103

rir-1Yltr6r
å K105
r K10842
r KQ10
*52

^ QJ832r QJ3
r83
* KQ6

Øst Syd
Geir Joest
Pass 1*
INT 2*
Pass

Lukket rom:
Vest

Hopfenheit

2*
Pass
Pass

Apent rom:
Vest Nord
Lasse Reps

- Pass
X1r

Pass Pass

Nord Øst Syd
Svein Rohowsky Kun Ove
Pass INT Pass
Pass 2o Pass
X!! Pass Pass
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1 IMP til Tyskland på et godt utspill var alt av

interesse på spill 18. Nr.19 var det imidlertid
mer fart over:

Spill 19 S/ØV

rx-lv-øt@l
sK2
r 1093
0 Q62* 106532

s64
r A876
o A543
* KQJ

4 r er en spillbar kontrakt ØY, ogGe ir o g Løs s e

meldte den da også. Tyskeme giorde rett da de

stampet i 5*, somkostet 300, men dethjalp lite'
da deres lagkamerater i lukket rom stoppet i 3 r.
Det var 4 nye velfortjente IMP den rette veien.

Norge leder nå 64 - 47,5. Nå fulgte en rekke på

6 helt uinteressante spill som tyskerne vant4-1.
Så kom det et nytt svingspill (Quiz 3).

Spill26 ØlAlle

Lukket rom:
Vest

Hopfenheit

2NT
3NT
4NT

Finalen

Nord Øst SYd

Svein Rohowsky Kun Ove

- lNT 2s
Pass 3r 3r
4t Pass Pass

Pass Pass Pass

Etter meldingsforløpet i lukket rom var det

vanskelig for Kurt Ove å spille ut hjerteresset'

Kanskje ser det natulig ut å dra spardamen ut,

menKurt Ove's valg avhjerterknekten variallfall
ikke det heldigste. Nå hadde Rohowslq 8

toppstikk og slapp med 200 ut istedenfor 800

med spar ellerhjerteress ut. Ved det andre bordet

var det ogsåutspilleren, i deae tilfelleReps som

hadde det avgiørende ordet. Spar ut ville gitt en

bet, og uavgiort spill, men da han valgte hjerter

ble det to doblede beter, og 7 frvIP til Tyskland.

I det neste spillet fl/rck Lasse tak i et overstikk i
3NT, og dermed 1 IMP. Så kom Geir's største

Øyeblikk i turneringen.

Spill28 VNS

r 10973
r KQ542
t 197
*7

^ 
QJ2r J105

r AQ9763
*2

r Kl0

'Ko 1087
* KJ109853

^ 
762

t 432
r AKQ54
*47

rKl0764 rI-r e985

iff; q_u iii|,,
rA3
r A64
o K1054
* AQ108

Apent rom:
Vest Nord
Lasse Reps

1r Pass

4l Pass

Pass Pass

Lukket rom:
Vest Nord

Hopfenheit Svein

1å Pass

Pass 3 r
Pass Pass

Øst
Geir
2t!!
4r

Øst
Rohowsky

Pass

Pass

Fass

svd
Joest
Pass

Pass

Apent rom:
Vest

Lasse

Nord
Reps

Pass

4r
X

Øst
Geir
1r
2t
5+

Pass

svd
Joest
l.
3r

Pass

Pass

2*
4+
Pass

Pass

svd
Kun Ove

X
3NT

e AQJ85
IJ
r K108
* 4984

rA5
v Q865t 632
* Q642

-llrlrlI t$)
TII

-J-e QJ9843r AJ1097
rJ9
*-
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Apent rom:
Vest Nord
Joest Geir
1r X
Pass Pass

Øst Syd
Reps Lasse

1r! 3NT
Pass

Lukket rom:
Vest Nord Øst Syd
Kurt Rohowsky Svein Hopfenheit
Pass 1* Pass 2)
Pass 2v Pass 2NT
Pass 4t Pass 4NT
Pass 6* Pass Pass

Pass

Tyskerne i lukket rom meldte den gode slemmen
lett mens Geir og Lasse frtk det noe verre slik
meldingsforløpet gikk i åpent rom. Allikevel
burde kanskj eLasse i Syd ha undersøkt noe mer
om hva Geir hadde før han tok den endelige
avgjørelsen om at det var 3 NT som skulle spilles.
Uinteressante kontrakter å spille begge to og 12

nye IMP til Tyskland som overtok ledelsen.

Stillingen er nå 87,5-84 den gale veien.

Spill5 N/NS

Finalen

Lukket rom:
Vest Nord Øst Syd

Kurt Rohowsky Svein HoPfenheit
- Pass 10 l"
le 2t 2s 4t
4^ Pass Pass 5r
X Pass Pass Pass

Dette er et spill av den typen hvor det er om å
gjøre å vurdere kortene best. Nordmennene tok
den riktige avgjørelsen ved begge bord. I stikk
for lite måtte det bli i begge kontraktene og 7
IMP. Norge tilbake i ledelsen. 91-87,5.3 små-

spill fulgte, disse ble vururet 6-3 av tyskerne slik
at halvveis i sesjonen er det helt likt igjen; 94-

93,5.

Så kom dette:

Spitt 9 N/Øv
r Q32
v AQ7
r AQJ953
r5
r@lu-ø
LsJe84

r K864
r K105
* 9864

rfrYlf,LiJ

r K1075
r98
r6
* K109742

a 49864
t 164
t K42
*AJ

Beggeparkomi 6o, ogGelrfikktrumf ut. Med

sparen 4-l og hjerterkonge på rygg måtte det

ende med en sur bet. I lukket rom spilte Svein

Gunnar ut en liten hjerter, og da gikk det slik:
Opp påknekten i bordet, ut med trumfen, og en

liten spar mot darnen. Kurt Ove stakk med
kongen og spilte mer hjerter. På det viset fikk
spillefBrer kastet en hjerter på den femte sparen.

Kontrakten er bet også med hjerter ut dersom

Kurt Ove spiller kløver når han er inne på

sparkongen. Det gir spillefører et inntak for lite
til åhente sparen i bordet. Det skjedde altsåikke,
14 IMP ut og tyskerne tok igjen ledelsen. Og

bedre skulle det ikke bli:

åJ
r K10532
o 1087
* Q863

s J10932
v 73
o Q6432
IA

Apent rom:
Vest
Joest

2s
4i

Pass

rNegativ

r K765
v 92
r AJ98
* Kl02

Øst Syd
Reps Lasse
lNT X
Pass 4t
Pass Pass

^AQr AQJl05
t7
* QJ753

Nord
Geir
Pass

x1
X
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Spill 10 ØlAlle

s 106542
r K98
I AQ62
*4

t973 Filiai', i-iå
* Kloe86 LiJ

å KJ8
| 47654
.J4
* Q52

AAQ
r QJ10r K1087
* AJ73

Tyskerne spilte 3NT med 9 stikk i lukketrom og
det så jo ganske normalt ut. Lasse ble også
spillefprer i 3NT og fikk hjerter 3 ut til kongen
i bordet som fikk beholde stikket. Følg nånøye
med på småkortene videre.Iøsse spilte spar til
8,D og 7. Spar ess dro med seg 9 og knekt. Nå er
det bare å godspille spar 6 og 5 i bordet, men det
hadde il<keLasse fått med seg i kampens hete. I
stedet spilte han en hjerter til Øst, og han
returnerte fargen. Nå fikkløsse se hvordan den
fargen satt, og fikk nå for seg at ruteren satt 4-
I med J9XX i Øst. Altså fulgte ruterkonge og
ruterti som fikk seile rundt. Øst fikk et overras-
kende stikk for knekten, og tok forngyd
hjerterstikkene. En trist bet, og 12 nye IMp til
Tyskland som plutselig leder med 119,5 mot
Norges 94.

Tyskerne tok4IMPpåen dobbeltscore, fulgt av
et nytt uavgjortspill, f6r spill 13 kom opp på
skjermen.

Spill 13 N/Alle

Lukketrom:
Vest Nord Øst Syd
Kurt Rohowslq Svein Hopfenheit
- lNT Pass Pass

2) Pass 2NT Pass
3 s Pass 3s Pass
4t Pass Pass Pass

Tyskeme meldte 4e mot Geir og Lasse,og nfu
både sparen og ruteren oppførte seg pent var
spillet enkelt å gjennomfgre. Det som krever en
nærmere forklaring her er hva Mo i Ranas store
sønner drev med i lukket rom. 2t viste
hjerterfarge eller 4-kort spar pluss en lengre
minorfarle. 2NT spør hva han har, og 3 t viser
spar og ruter. 3å er naturlig invitt, ogKart Ove
frodde nå at det var gratis å vise frem den sjette
ruteren. Det væ ikke gratis nfu Svein Gunnnar
fant ut at makker kanskje ikke hadde spar
allikevel, og passet ned 4r. Denne kontrakten
sto også, men misforståelsen kostet 10 nye IMP,
og det begynner virkelig å se stygt ut for de
norske farger. Stillingen er nå 133,5 - 94.De 3
siste spillene i denne sesjonen var ganske flate,
men tyskeme plukket allikevel opp ytterligerc4
IMP, slik at stillingen halweis i finalen er:

Norge 94 Tyskland 137,5

o Sesjon 4
Apent rom:
JØrgen-Espen NS Reps-Ioest ØV
Lukket rom:
Geir-Løsse ØV Rohowsky-Hopfenheit NS

Med Norge 44,5 IMP bak,ffu Jprgen ogEspen
sammen med Las se ogGeiroppgaven å ta igjen
tyskerne. Sesjonen startet stille og rolig med 2-
1 i norsk favør etter 2 spill. Så bte det merfart i
sakene: ;+

De norske
gultene gafler
innpå. Fra
vengtre:
Espen ,Lasse
Svein Gunnar
08 JØrgen.

å KJ94

'KJ. KQJ753
*8

^ Q72t Q743r 486
* AQ10

rqtu+ø
LåJ
å 103
v 1098
| 1042
* K6432

A865
1.652
9
1975

å
?
o
*

Ingen god sesjon dette nei!
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åQ4
| A^42
. AK42
* 1743

t- r' -lv-ø
L€J
t 10952
r KJ983
o Q76*A

3* var en steril bet med 5 tapere i lavfargene.
Spillet i 4r er adskillig mer interessant.
Kløverkongen kom ut, og Espen fortsatte ettor
lang tenkepause med en liten spar rnot bordet.
,Ioesl stakk med kongen og wed til ruterknekten.
Espen stakk på bordet og spilte spardamen.
Reps stakk og wedtil enliten trumf somgikktil
åtteren. 5-0 sitsen kom ikke som noe stort sjokk.
Espen stjal nå en spar i bordet, og er kommet
frem til denne posisjonen:

Spitl 19 S/ØV

.K6
v-
r J1098
* KQ109652

Åpent rom:
Vest Nord
Joest JQrgen

31 4t
Pass Pass

Lukket rom:
Vest Nord
Løsse Rohowsky

3*X
Pass

| 7-ll 5-4 i major

roqg
Q1096

e AJ873
r Q10765
053
*8

Øst Syd
Reps Espen

-1r
X Pass

Øst Syd
Geir Hopfenheit
- 2ol

Pass Pass

eJ8
v Q1076r5
*-

Finalen

Hvis han nå tar for ruterkonge, stjeler Høver,
stjeler spar, og stjelerkløver, såer Østhjelpeløs.
Espen spilte imidlertid en ruter til damen, og

stjal en spar. Dermed ble timingen feil, og
kontrakten var dømt til å eå en bet. 7 IMP ut,
istedet for 9 inn. Nå ser det vfukelig stygt ut. I
spill 21 skal vi se hvor forskjellig to spillere kan
wrdere den samme hånden (Quiz 4).

Spill2l NNS
e QJ4t 7642
o Kl07
* K85

^- r@1 e4865
rAQJ9 J | [ v1053
0Q654 I I i tAJ832
*A10943 I-SJ *2

Apent rom:
Vest
Joest

X
4^

Pass

t K109732
rK8
)9
* QJ76

Nord Øst Syd
Jgrgen Reps Espen
Pass Pass 1å
2t 3 r Pass

Pass 6r Pass

Pass

Lukket rom:
Vest Nord
Lasse Rohows@

- Pass

X Pass

Pass Pass

Øst Syd
Geir Hopfenheit
Pass 2s
3 o Pass

a-
'A) K42
* J74

Fx-lt-ø
L€J
el0
r KJ93
rQ7
*-

a
?
o
*

Selv om meldingsforløpene hadde gått noe
forskjellig ved de to bordene hadde begge

Østspillerne vist positive verdier, men ikke nok
til å kreve med sin 3 t - meldng. Lasse hadde et
av de få pessimistiske øyeblikk i sin
bridgekarriere og valgte å si pass, mens Joest
derimotfølte at hanhadde til å sleminvitere med
4l ! Denne gangen var det tyskeren som hadde
rett, da begge de røde finessene gikk bra.
Tyskerne har nå øket sin ledelse til hele 158,5-
96. Det ser stadig mørkereutfor denorske gutta,

men en norsk dobbeltscore i det neste spillet ble
etterfulgt av en slemsving den rette veien, og
plutselig væ vi med igjen: +
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VM Junior
Spill23 S/ALLE

å Q8652r3
I 1053
* 41063

'Ii' r i' 
-l 3 ?.o,,oruoQ72 u_+l o Ar-8+rQls+ l6l *e

. K1097
v 825
r K96
* 752

Ingen av parene slo på bremsene f6r hjerter-
slemmen var nådd. Spillet dukket opp på skjer-
men med beskjed om at Hopfenheit i Syd i
lukket rom hadde "funnet" det eneste utspillet
som ga kontrakten, nemlig en liten ruter. Alle i
den norske kolonien vet at Espen"alltid" spiller
aktivt ut mot lilleslemmer, så vi visste at han
kom til å spille enten spar eller ruter ut. Lettelsen
var derfor til å ta å f6le på, da spartieren lå på
bordet. 17IMP til Norge, og fornyet spenning i
kampen, selv om tyskeme fortsatt leder med 39
IMP. De 3 neste spillene ga en dobbelscore hver
vei,med 6-5 til Norge somresultat. Førduserpå
meldingsforløpene i det neste spillet anbefaler
jeg at dere tar en titt på hånden i Syd. Du sitter
i førstehånd, og ingen er i sonen. De aller fleste
sier pass, mens de Øvrige vel tar en kraftig sats
og åpner med svake 2. Es penderimot grov dypt
i boksen og kom ut med 3e! Det skapte et
problem som tyskerne ikke fant løsningen på:

Spill2T S/Ingen

r Ql05rA4
O AK9
* AQt084

^32rK
r QJ43t 176532

Fil-l åAJ

" Q10987653. 105
+K

Apent rom:
Vest Nord Øst
Joest Jqrgen Reps

3NT Pass 4t
Pass Pass

Lukketrom:
Vest Nord Øst
Lasse Rohowslcy Geir

2NT Pass 3 tr
3r Pass 4NT
5* Pass 6r
Pass Pass

t Overføring

svd
Espen

3r!
Passt

?
t
*

svd
Hopfenheit

Pass

Pass

Pass

Pass

Geir ogLøsse fikk melde i fred, og hadde ingen
problemer med å melde den gode slemmen.
Tyskerne fikk altså Espen's 3s ihodet. Joest
hadde et opplagt 3NT bud, ogRep s tok etter lang
tenkepause ut i 4r. Der døde det hele ut, og
ledelsen er plutselig nede i bare 29 frvIP.

Spill28 VNS (Quiz 5)

e J1075
r AKJT
t J762
.fA

s43
| 10965432
rQ5
*72

il-t A K6

I I :R3'
i J å KQloes3

Qe82

41043
1654

a
v
t
*

^ 
K98764

tJ2
o 8762
+9

Apent rom:
Vest
Joest
Pass

Pass

Pass

Nord
Jgrgen

10
4*

Pass

Øst Syd
Reps Espen
3* 3.
Pass 6s
Pass
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Lukket rom:
Yest Nord Øst Syd
Lasse Rohowsky Geir Hopfenheit
Pass 'lt 3* 3^
Pass 4* Pass 4l
Pass 4l Pass 5r
Pass 5e Pass 6o
Pass 6r Pass Pass

Pass

Et nytt slemspill dukket opp på ramaskjermen.
Rohowsky og Hopfenhcir meldte 6t, som er

beste kontrakt. Den ble lett vunnet. Espen og

J pr ge n fant også spartilpassen, menEsp e n fore-
slo 6o, daJørgen ikke varnødttil åha sågod
spartilpasning som han hadde. Jgrgen hi.xde
nok ha konigert til 6r . Som vi ser står også 6 r
med åpne kort, men etter meldingene var det mer
nafurlig å spille på honnør dobbel i Øst, enn i
Vest, derfor spilteJprgenruter til tieren allerede
i stikk 2, og gikk en bet. Det var 17 IMP tilbake
til tyskeme, som nå ledet kampen med 180,5

mot Norges 135.

Spill 29 var en flat 4r som ble vunnet med l0
stikk ved begge bord. Så kom dette smått
uvirkelige spillet.

Spill30 Ø[Ingen

A5
a J963
o Q106* A10862

r KQ974 l- I -t ^ 
JlO

rA5 : l/h rKQl08742
o5 ltY oAK4
*KQe53 LiJ +J

å 48632
t-
. 198732
*74

Åpent rom:
Vest Nord
Joest Jgrgen

1r Pass

4NT Pass

6v Pass

Finalen

DaGeir ogLøsse'meldte likedan presterte alså
begge parene å ende opp i 6v med? ess borte!
Det er vel en klar feilvurdering av Vest å bruke
Keycard-Blackwood, med bare I Ess selv. Det
kanumulig korrme somnoe stortsjokk atmakker
har2ess pluss trumfdame, og daerman allerede

for hØyt. Norge vant tilslutt 2IMP på spillet, da

Espen og lQrgen fikk med seg sparstjelingen,
og dermed tobeter. De 2 siste spillenevarenflat
utgang, og et uavgiort delkonfraktspill. Dagens

spilling er dermed over, og tyskerne kan gå til
sengs med en komfortabel ledelse. Stillingen
med32 spill igien er:

Norge: 137 Tyskland: 180"5

Sesjon 5

Lukket rom:
Geir-LøsseNS Rohowsky-HopfenheitØV
Åpent rom:
JPrgen-Espen ØV Reps-JoesrNS

Denne sesjonen var sannsynligvis nordmenne-
nes siste sjanse til å komme tilbake i finalen.
Stemningen var fortsatt god i det norske laget.

JQrgen har hatt sØvnproblemer under deler av

tumeringen på grunn av nattebråk og for stort
kaffeinntak, men i natt har han sovet go dt. La s s e

som han deler rom med hadde nemlig sittet på

sengekanten og lesthøytfraBilly til han sovnet.

Det er det man kaller å ta vare på sine
lagkamerater. I et av de 5 første spillene vant
tyskerne 2 nye IMP på overstikk. De 4 andre

spillene endte uavgiort, men spill6 skulle bli et

av tumeringens mest omdiskuterte spill:

Spill6 ØlØv
e 497653
r 495
oQ8
*K5

.Q2 t-il-t rKl08
rK6 .., A, r32
I Klo7632 Y-{P o AJ954
rJ83 LsJ *A64

å^14
r QJ10874
f-
* Qra972

Øst Syd
Reps Espen
1r Pass

4l Pass

5a Pass

Pass Pass
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VM Junior
Åpent rom:

Vest
Espen

3NT
4NT

Spitl7 S/Alle
Nord
Reps

Pass

Pass

Øst Syd
Iqrgen Joest

1r 2*l
Pass 4t
X Pass

^2t J9862
. Q74* K943

Pass Pass
t Lang hjerter eller Z seter med ? og *.

Geir ogLasse ble doblet i 4r i lukket rom. Med
den pene sitsen i hjerter og kløver var det 11
stikk i det prosjektet. I åpent rama gikk det mere
livlig for seg. Meldingsforløpet gikk slik som
det er beskrevet over. Over Espen's 3NT tok
imidlertidReps i Nord en laaang tenkepause før
han sapass. Når turen nåkom til hans makker i
Syd tok denne ut i 4?, sun JQrgen doblet.
Es pen ft oddenok på bet i 4 t, men trodde at 4NT
skulle ordne seg. Det trodde ikkeReps, og med
hans dobling døde meldingene ut.
Turneringsleder ble tilkalt, men partene fikk
beskjed om å spille spillet som normalt. Reos
spilte ut kløverkongen, som Espen stakk med
esset. Han bestemte seg nå for å forsøke å vinne
kontrakten. Derfor spilte han i stikk 2 spar til
damen og esset. Reps puttet nå makker inn på
kløverdame, slik at han kunne spille hjerter
igiennom. Da hjerterdamen lå på bordåt ba
ramakommentator Ron Anderson alle små barn
om å forlate rommet i det et blodbad var i
emning. 1400 endte kalæet med i første om-
gang. Etter å ha tenkt seg om omgjorde
tumeringslederresultatet til 3NTmed4 udoblede
beter, altså 400 ut. Dette ville ikke tyskerne
akseptere. De sendte saken til appellutvalget,
somfastsatte det endeligeresultatet til 3NTmed
2 beter! Det er ikke alltid det lønner seg å være
kranglete. Enden på visa ble altså at Norge vant
10 IMP på spillet. Det neste spillet var det også
sus over:

å 4Q9653
tA7
o 485
*J8

rl-1
Y--+-ø
L6J
^ 

KJIO74
r43
r J93
* Al02

.8
Y KQl05
I K1062
* Q765

Kontrakten ble 3NT ved begge bord. I lukket
rom spilte Lasse ut en liten ruter til damen og
kongen. Spar 8 dro med seg4,D,2. Spar 3 fikk
så seile fil Lasse's 7'et, og han fortsatte med
kongen. Rohowsky forsøkte seg nå med
kløverknekt, som Geir stakk med kongen og
forts atte med en li ten ruter til nieren og ess et. En
liten kløver fra bordet brakte Lasse iwrog han
kunne fornøydta4 vinnere til og notere 300 på
blokka. I åpent rom gikk første stikket likedan,
men når Jprgen trakk spar 8 fra hånden dekket
Joest med tieren. Damen vant stikket, og nå
spilte også Jqrgen spar 3 fra bordet som fikk
seile til 4'eren. Joest spilte nå hjerter 4, som
J 6r g e n stakkmed esset, og spilte kløver-knekten.
Den fikk beholde stikket! JQrgen tok nå
hj erterfines sen og på de stående hjerteme kastet
Syd en ruter slik at det ril slurt ble hele 1 I stikk.
Jgrgen's finte i kløver var ikke så lett for
motspilleme å gjennomskue. Spillet var verdt
14 nye IMP til Norge, og spenningen er pluselig
på topp igjen. Tyskerneledernåmed 1g2,5 mot
161, og det er enda lenge igjen. Etter nok et
uavgjort spill fortsatte opphentingen. =+

D e ame r i*ans ke br onse n e d a lj pr eræ : F r a v e ns tr e.
Martel(NPC), Wilson, Holzt, pavlicek jr., Greco
Zuckerberg og Feno.
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Spill9 N/øv

^ 
A9742

vJ5
c Il02
* 173

Løsse gikken uheldig bet i 21, da han bommet

sparen. I åpent var imidlertid Jørqen og Espen

adskillig mer aktive enn tyskerne hadde vært

med de samme kortene. Ved å melde 4r (som

normalt går bet ) på en overbevisende måte, fikk
de tyskerne til å stampe i 4t. Joest fant sparen

slik at han slapp unna med to beter. Norge tok

imidlertid inn ytterligere 6 IMP, og ligger bare

15,5 IMP bak. De neste 3 spillene gaytterligere

3 IMP den rette veien, og så var det klut for spill

13:

Spill 13 N/ALLE
t93
l 94
r AK9743
* A103

s 6542 f@1 e Kl07
rJ10632 .1 T L rAK85
o6 ITi oI-10852
+Q65 l-sJ *K

Finalen

Sesjon 6

Lukket rom::
Geir-Lasse NS Rohowslq-Hopfenheit ØY

Åpent rom::
Jørgen-Espen ØV RePs-Joest NS

Med 16 spill igien av mesterskapet er altså

spenningenheltpåtopp nok en gang' Dennorske

supportergiengen, som nåhar blitt ca 20 personer

ror på gull etter den glimrende opphentingen på

morgensiden. Det første spillet var

begivenhetsløst. Tyskerne plukket dog opp ett

fattig IMP på åkane til seg et overstikk i2s'l
neste spill steg temperaturen:

Spill 18 ØNS
å Q1085
v 106
o 653
* A1086

e86
r Q86
o A753
* AK102

åQs
r A109743
o84
+ Q64

e KJl03
tK2
r KQ96
* 985

t+lt-ø
LsJ

e AQJ8
rQ7
rQ
* J98742

Geir ogLasse tok inn en bet i 3l , men tyskernes

NS-par hadde større vyer. De meldte seg opp i
3NT. en kontrakt som ser ut til å være dømt til
2 beter, spesielt nårE spenfantfrem Y2 i utspill'

JQrgenhoppet imidlertid på med essot og spilte

opp igien 5'eren. Dermed slapp tyskeme unna

med 1 bet. Det kostet allikevel 5 IMP. På de 3

siste spillene i sesjonen vant Norge tilsammen 3

IMP, og dermed sesjonen hele4I-2. Sammen-

lagt er nå stillingen:
Norge 178 Tyskland 182,5

l[]j" ii] l1ii:;,
s92
a A432
,74
* Q7432

Jubelen var stor i den norske kolonien da

beskjedenfralukketrom om 2 tyske beter i 5NT

kom opp på skjermen. Gleden ble ikke akkurat

min&e dal ør gen ogE s pen fulgte den forsiktige

(men slett ikke urimelige) linjen, og ga seg i
3NT. De hadde nemlig funnet ut at de ikke hadde

noen stor spartilpasning Mot 3NT startet Nord

med kløvei6, som gikk til damen og kongen' Nå

erjo klpveren blokkert, slik at alle veier fører til
9 stikk - trodde vi. MenEspenviste oss snart at

der tok vi feil:
Først tok han alle ruterstikkene'Syd kastet alle

sine små hjertere nedenfra, mens Nord kastet

spar l0 og hj efiet 6. Nå fulgte spar til kongen og

spar til esset, f6r han spilte hjerter. Nå hadde han

faktisk godspilt spardame som motspiller-nes

femte stikk, og måtte notere en trist bet' Til
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VM Junior
Espens forsvar skal sies at han fortsatt virmer
kontrakten med hjerteresset foran, eller dersom
spardamen faller, men motspillernes avkast
skulle vel ha gitt ham de nødvendige
informasjoner. Norge vant uansett 2 IMP på
spillet, men det føltes ikke som å ha wnnet i
Lotto akkurat. Neste spill så slik ut:

Spill 19 S/ØV

notert noen resultater som fra deres synspunkt
så veldig dårlige ut, og var nok litt rystet, og
vene skulle det bli. Tyskerne har imellomtiden
plukket opp 2IMP, så ledelsen er på 8,5 IMP.

Spill23 S/Alle

å
?
i
*

KQJl09
172
Q106
A8

å 8543
v 105
r12
* 107643

rx-lv_ø
L@J
åA
" 

K84
) 49753
* K952

rhvløLiJ
å 109
a 172
o KQJ73
* 1094

^ 
762

r 4Q963
r K84
*QJ

e AQ6
r Qt08
r54
* AQJ87

^ Q42| 176
o Q74* 1862

^ 
753

r KQ982
i 1083
*73

AK109
t04
AKz
AK95

r 410964
r Jl09
r 8765
*10

r "-l(Dø
LsJ

åKJ
r AK63
r AK3
* AQJ5

I J86
r A'53
r J965
* Ql04

r i-]Y--+ør6r
å
?
o
*

JqrgenogEspen noterte kjapt 140, da de stop-
pet i 21, med ruterknekt i utspill. I lukket rom
spilteGeirut ruterknekten mot 3NT, og dermed
gikk det like fort unna å notere 600 her. l0 IMp
til Tyskland som nå leder med 1 3,5 IMp. Et spill
senere var ledelsen oppe i 14,5. Så kom ot nytt
spill hvor resultatet fra lukket rom så deilie ut:

Spill2l N/NS
r K875
t K943
r 1082
*K5

Begge par kom i 3NT. Slik kortene sitter er 4l
en mye bedre kontrakt, men det er vel ikke helt
lett å komme dit, i hvert fall i naturlige systemer.
I 3NT er det som vi ser bare 8 stikk å hente, og
det ble da også resultatet med lasse som
spillefører. I åpent rom spilteEspenHøver ut til
damen og esset. 3 ganger spar fra toppen brakte
Espen nn J4rgen hadde lagt sparene sine
nedenfra. Slik de spiller ber dette om fortsettelse
i kløver (Smith Peter konvensjonen). Espen
spilte imidlertid hjerter opp igjen, og Jgrgen
trodde at Espen ville ha ham inn for å spille
kløver igjennom. Som tenkt så gjort - opp på
esset og kløver. Dermed sto kontraktendaloest
fant riktig variant i slurtspillet. lZ lNIp ut , og
20,5 bak.

Spill24 V/Ingen (Quiz 6)

^ 
J432

r A65
i 496
* 632

Tyskeme i lukket hadde kommet i 2r, og gått
bet. Slik kortene sitter er det umulig å gå bet i
3NT, men dit kom dessverre aldri det norske
paret heller, da Espen valgte å pæse Jgrgens
I 5- 17 NT med sine 9HP. 6 imp ble det imidlertid
av dette også, og ledelsen er nede i 6,5 IMp med
1 1 spill igjen.Espen ogJprgenhadde imidlertid

^ Q87532f5
r Q92* K72

0.-
I Q8742
I J104
*i98643
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Åpent rom:
Vest Nord
Espen Reps

2s Pass

Pass Pass

Øst Syd
l^rgen Joest
Pass X
Pass

3NT med l1 stikk i lukket rom så standard ut.

Det var det ikk e. E s pe n' s svake 2 åpning var nok
noe influert av dårlige resultater på tidligere
spill, menhvis meningenvar åtaigjen kanenvel
si at pasienten døde. Det er fare for at Marcus

Joest hadde mesterskapets største øyeblikk da

makker straffepasset 2 r. 25 HP og KJ i spar, det

måtte være julaften påforskudd. 1 100 poeng og

11 IMP senere kunne han konstatere at han

hadde rett i det. Ledelsen er nå 31,5 IMP med 8

spill igien. Det ser svæt ut.

Spill25 Nilngen
å AQ5
r K1098
o QJ103
å 103

e 87 Æ.r . KJlo643
tE7654 t - | rQJ3
0986 ', 7 o75
rKQ5 l-sJ *J9

s92
t2
t AK42
* A87642

Geirfilrk spar ut mot 3NT i nord, spilte kløver
som gikk rundt til Vest som wed hjerter til Øst's
knekt, fulgt av hjerterdame. Nåmåtte GeirfL2

Finalen

hjerterstikk og 9 ialt. I åpent rom fikk lØrgen

doblet en sparmelding underveis slik at Espen

fant utspillet mot 5 I . 1 0 IMP tilbake, og fortsatt

et lite håp. De 3 neste spillene inneholdt en 5-

IMP sving hver vei. Så kom det avgjørende

støtet.

Spill29 N/Alle

r Q754r A86
oQ7
+ J842

s AJ32
t J73
r J104
* Q96

r(f,)- r e
I T I rQ1042
lTl t 986532
l-SJ * A7

l K1086
r K95
rAK
* K1053

Lasse og Geir meldte I grand 3 grand, mens

tyskerne kom i 4r på nords hånd. Begge

sluttkontraktene har sjanser. Det hadde seg

imidlertid slikatLasse giettetfeil både i spar og

kløver, mens Reps giorde alt rett i sin kontrakt.

12IMPfeilveiog 33,5bakmed 3 spilligien. De

siste 3 spillene inneholdt nok ennorskkatastrofe

daGeir ogLasse gikken doblet bet i 6*, mens

Reps - Joest stoppot i 3NT med 11 stikk. Slutt-
resultatet ble derfor seende en del sfyggere ut
enn det norske laget fortjente. Uansett har laget

all ære av sin innsats. Det er faktisk det beste

norske resultat i en VM-tumering noensinne.

Det tyske virnerlaget: Fra venstre.(rv3) Reps,

H opfenlrcit, Rohow sky, J oest, G rowller (N PC ).

F oto : Arne H ofstad, Adresseavisen.

G lade nor ske sølv gutter wder premieut de lingen.

Fra v, bak: Kurt Ove, Svein Gunnar, Espen,

Sverre (NPC). Foran: Insse, Geir og Jprgen

Foto: Arne Hofstad, Adresseavisen
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Holmestrand BK
innbyr til

Dato:.......... ....17. oktoberSpillestart: kt. 10.00
Spillested: Huseby A/S i Våle
Turneringsleder: ....... Ote Aulid
Regnskap: Åse Aulid
Mesterpoeng: ............... 3-2-l forhundspoeng & kretspoeng
Premiering:.................. Premier til de 9 beste
Startavgift: Kr.200 pr. spiller (32 par)

Påmelding til Trond Rikstad TLF: 33 06 07 64

tf ,olmestrand B K'S Høstf urneri;

Vi ønsker velkommen
Tit

RICA PARKEI{ LAGBAROMETER
2st9 - 26/9 1993

Monradsystem Minimum : 16 tag
Forbundspoeng - kretspoeng

OG
Ålesundscupen

22n t9g4 
F

Forbundspoeng - kretspoeng :

For nærmere informasjon kontakt: Reidun Rødseth rlf. 0z r29za2

1". .
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Spill l.

Giver: Nord Sone: Alle

E EKJ
v 1097

o 8Q954
t32

Spill6.

Giver : Øst Sone: Øfr'
Syd melder hvis mulig 2 ruter

r EK63
a 8872
r10
*8T74

Spill2.

Giver: Vest Sone: Ø/V

^62r E9864
. K72
* E103

Spill T.

Giver: Øst Sone : Alle

r EKQ
t-
o QJ109854
* 1042

Spill3.

Giver: Nord Sone : lngen

^ 
K862

V KJ95
o 883
*Q4

Spill8.

Giver: Syd Sone : Alle

e E109
vJ9
t EJ72
r I.l OQ7

Spill4.

Giver: Vest Sone : Alle

å84
| 9&2
. QJ8764
*J

Spill9.

Giver: Øst Sone : Alle

rJ8
v 108654

o K&2
* 103

Spill5.

Giver : Vest Sone: lngen

e KQJ943
r 105

r 105

* J65

Spill 10.

Giver: Syd Sone : lngen

^54r3
t 893
* EKJ7652

ll: ,,,,i;i
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Spill 1.

Giver: Nord Sone: Alle

å 1087
YK
I J62
r EKQJ75

Spill6.

Giver : Øst Sone: ØN

t Q109752
r4
) F,872
* Q10

Spill2.

Giver: Vest Sone: ØÆ

å EQJ
rK7
| 81094
* KJ74

Spill T.

Giver: Øst Sone : Alle

+ 19652
rK2
r EK6
* K73

Spill3.

Giver: Nord Sone : lngen

^ 
8973

r Q108
)4
* K10532

Spill 8.

Giver : Syd Sone : Alle

^64t 87543
oK3
* EKQS

Spill4.

Giver: Vest Sone: Alle

I EKQz
r Q10
.K2
* KQ984

Spill9.

Giver: Øst Sone: Alle

^ 
8K76532

rKQ
I QJ8
*2

Spill 5.

Giver: Vest Sone : lngen

åE
v K864
o 8Q8742
* 810

Spill 10.

Giver : Syd Sone ; Alle

^ 
173

t F;9762

r Ql0865
*-
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Sarpsborg BK
innbyr til den fradisjonsrike

Dato:......... .....3. oktober 1993

Spillestart: .... Kl. 10.00

Spillested: Folkets hus, Sarpsborg
Antall par: ........... ............36
Turneringsleder: Even Ulven
Regnskap: .... Øyvind Haga
Forbundspoeng: ......... .....3'2'I
Pengepremier:............. .... 14.100 (l.pr. 3.800)

Startkontingent:.......... .... Kr. 250 pr. spiller

Påmelding senest 27 september til:
trvar Rotefoss: Tlf: 69 14 28 96

Olav Didriksen Tlf: 69 15 59 18



Meldecupen vil bli en av de faste spaltene i Bridgenytt, og som navnet tilsier blir konkuransen
awiklet etter cup-modell. Hvert år vil 16 par bli inviterr til å delta. Det første året vil vi plukke ut
disse parene' mens det fra andre årgang vil være mulig for alle å delta. Cupen er avsluttende hvert
år,medfinale i desembernummeret. Det vil blipengepremier til de treb.rtrpr.nr, slik atirxrsatsen
bør være på topp.

Spillene som skal meldes vil stort sett bli scoret etter lagkamp-metode, men også en del andre
tumeringsformer kan dukke opp. Hvis ikke annet er oppgitt i oppgaven, er det lagkimp som gielder.
I prØvenummeret fikk vi de to landslagsparene Jon Sveindal-Arild Rasmussen og Terje Aa-Glenn
Grøtheim til å melde for oss. Sveindal-Rasmussen spiller en form for avanseri prriirion, 111.o,
Grøtheim-Aa spiller rele-presisjon. Spillene ble meldipå stranden i Menton i Frankrike, under en
fridag i EM-lag' Å,rsaken til dettå var sålvf6lgelig atparene skulle ha en unnskyldningfor evenfuelle
hjerneblødninger, som f.eks. varmen eller,Jeg haddJ solai øynene"!Fraspøk tit alvoi. Begge parene
var naturligvis interessert i å gjøre sitt beste, da det alltid ligger en viss preitisje i slike konkurranser.
Bla om så gyver vi løs på fprste spill.

Terje Aa GlennGrøtheim fuildRasmussen Jon Sveindal

-/15.



llt
Giver: N/Alle

r AKJ
t T97
o AQ954
*32

Giver: Vest/ØV

Glenn Ter Jon Arild

2.
3r
4*
4t
6o

2*
2NT
3NT
4r
5r
Pass

2*
2t 3NT
Pass

Begge par startet med en presisjons 2* og

krevde med releet 2r. Her skiltes veiene, da

Arildviste 6 kort kløver og maks. med sitt hopp

til3 NT .Jonhaddeikkemer åtilføye. Sjansen

for at 3 grandskalgåhjem erfaktiskganske stor,

da den står uten hjerter ut, og med hjerter ut vil
det normalt være nok at utspilleren har hjerter-

ess.

Glenn og Terie fant ut av hjerter-svakheten,

men fikk problemer med å stoppe i tide. 2 NT

viste enmaks. hånd med 6kl6ver, og 3 a var nytt
rele. 3 NT viste 3- 1 -3-6 fordelin g, og 4 * spurte

etter ess. 4t viste ett ess, og 4l spurte etter

konger. 5v viste to konger i hjerter og kløver

eller ruter og spar. Dermed var de for hgyt, og

Glenn måtte bare legge kontrakten i 6o '

62
A9864
K72
AT3

Glenn

1r
2t
2NT
3s
Pass

Godt meldt av begge Par!

T erj e kr ev detil utgang med 1 NT, ogGl ennv iste

i rekkeføl ge minimum, balans ert, og tilslutt hele

fordelingen med 3r. Teriekvnne da se at slem

måtte ha dårlige odds.

J o n hpnet o gs å på Vests fl is er, men/ ri I dkt ev de

med2 og 3*, og ga seg på 3 NT, da lon viste

frem en balansert minimumshånd.

tt1 a
ør

sJ ;
r
v

L
T87
K
162
AKQJ76

AQJ
K7
AT94
KJ74

Arild

å
?
t
*

.l
t
0
*

Jon

2*
3*
Pass

lNT
2s
3*
3NT

rll-luø
L,J

1r
2t
3NT



Giver: Nord/Ingen

r K862
r KJ95
. 483
*Q4

Glenn Ter

1r
Pass

Pass

2*

Noe overraskende var ingen av parene i nær-
heten av denne godeutgangen, somnormaltkun
henger på sparen 3-2.

Terje meldte noe eksentrisk da han meldte 2*
på 1r. Sannsynligvis håpet han på 2t fra
makker, slik at han kurure få meldt sparen da.
Glenn hadde ikke noe tillegg, og passet lett ut
2*. Siden dette er lagkamp koster det ikke så
mye å komme i feil farge, da 2* nesten alltid går
hjem.

Jonsvarlenaturlig nok 1l overmakkers ruter-
åpning, o;g Arild synres ikke han hadde noe å
tilføye. Paret var da i beste delkontrakt, og vil
nok virure et par IMP mot Glenn ogTerjes 2*
kontrakt.

Giver: Vest/Alle

.84
t 9642
r QJ8764*J

Glenn Jon Arild

1*
lå
3*
Pass

Identiske meldingsforløp ttt en god kontrakt,
selv om 2o ville vært litt mer komfortabelt.
Sterk kløver, negativt svar og naturlige mel-
dinger. Begge Øster var nær ved å passe 2o,
men følte at kortene var verdt en melding til.

I et naturlig system vil det fort være enklere å
stoppe lavt, da pass rundt på 1 * er et sannsynlig
meldingsforløp.

rt-l å
rø?LsJ I

rt-l ^rt?LSJ I

Pass

lr
2o
3t

Pass I *
lo 1å
2t 3*
3 o Pass

l'973
QT8
4
KT532

Jon Arild
pæs

1. 1r
Pass

AKQ2
QT
K2
KQ984
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Giver: Vest/Ingen

Glenn

Etheldig spill for multi, da sparkontraktpåØsts

hånd sanniynligvis spiller minst et stitft bedre

enn på Vests.

Glenn og Terje stoppet i 3å , som er mer enn

h6yt nok påVests hånd. 2t vat svake 2, og 3*
spute om fargekvalitet og generell styrke' 3r
fortalæ om en brafarge, og ikke så mye utenom'

Forøvrig er det vel sjelden at en svak 2 åpning

utenforionen er særlig sterkere enn denne' så

kanskje Østbør si Pass?

Jon Lpnetmed 2o multi, og Arildkevdemed
2 NT: 3 r fortalte om en maksimum svake 2 i

spar, ogArild hoppet da til 4e. 4r på Østs hånd

trar fattist like bra vinnersjanser som 3l på

Vests hånd, og gir derfor h6yere score'

eKQJ943 rll-1 rA^-.
rri i i rK!6!.-
itrt L'j 'AQ8742

[--J i
LsJ :

Pæs
3r

4NT
6o
6r

2t
3o
Pass

2s 3+
3v 3r
Pass

Giver: ØstlØY

. AK63
t A872
.T
* AJ74

QT9752
4
A872
QT

Jon Sydmelderhvis mulig 2r (svakhvis åpning)

Glenn Jon ArilQ2NT
4^

2tX
3*
4.
5r
5e
Pass

Endelig nådde begge landslagsparene topp-

kontrakten igien! Både Arild ogTerje valgte A

passe i apning. Kanskje syntes de fargen var for

dårlig til en svak 2 åPning.

Glenn doblet naturligvis opplysende, og Terie

meldte 2 NT, som ba om 3* (Lebensohl)'

Glenn fulgte ordre og Teries 3l var en slem-

n,rita. Glenn aksepterte med et cue-bid' men

Terje slo av i 44, da han allerede hadde meldt

ganske hudt. Glennhadde imidlertid nok til et

iytt cue-bid ,ogTerievu da ikke til åstoppe før

den gode slemmen var meldt'

lon dobletogså opplysende, og Arildkrevde

med 3 r . "Ion viste gode kort med 4l , og Arild

pr/vde Blackwood. Jonvu ikke interesserti7 '

og troppet til 6*' Arild tokmed seg et cue-bid

på uei til 6e, men ga seg da makker ikke var

interessert.

Pass

2NT
3s
4i
5r
6e

x
4)
6*
6r
Pass

ffi

It

ii

ffi

$å

i#

ffi

ffi

*F



Giver: ØstlAlte Giver: Syd/Aile

1*q
QJT9854
T42

Glenn

Glenn og Terje fikk en fin start, da Glenn
krevde til utgang med 1 NT, og fikk vite at
makker hadde en maks. hånd. 2 NT viste
ruterfarge, og 3 r var naturlig stØfte. Nå burde
Glenn opplagt ha meldt4t for å vise renonsen,
men hann6yde seg med 3 r, og dable det umulig
å nå den fine slemmen. Terje spute etter ess

T.d 4 IT,og måtte gi seg da det manglet to av
slaget. Synd, da de hadde fått kontr-akten oå
riktig hånd!

Jon ogArildmeldteheltnaturlig, med unntak av3l som var cue-bid. Arild spwte etter ess, og
fant også ut at det manglei et par. Han var
imidlertid g anske sikker på at.ukie, ua, renonsi hjerter, da han kunne sleminvitere mot en
minimumshånd.

9 o tø1..... .......21
I o (U/ 6r ........................ 20
1 t (9)r 4......................... 14

i i'%ll :::::::::-::::::: l37 t17 .................................,.2

Stillingen:

Grøtheim-Aa .................. 1 01
Sveindal Rasmussen.... 1 1g

lo 1r
INT 2*
2^ 2NT
3NT 4*
4v 4i
5 * Pass

Et fint meldingsforløp av Glenn ogTerje skapte
ny spenning i kampen, da Jon og Arild meldte
noe optimistisk.

Terje relemeldte hele veien, og Glennfortalte
om3-244fordeling, I 1 -13 poeng, 2 ess, ingen
konger og ingen damer. Terje passet Oa ut i
toppkontrakten.

Arild krevde med 2t over I NT, og fant
tilpæning i kløver. 4v og4l var cue-bids, og
4 NT viste fortsatt interesse../on tok da en 

,,sats,,

og hoppet til 6*. I 6* må det sitte svært pent,
slik at mesteparten av ledelsen forsvant her.

å
t
a
*

a
t
a
*

rn-lrø
LsJ

å
?
a
*

Jon

19652
K2
AK6
K73

Arild

Ir
3r
3NT
4NT
6o

AT9
T9
AJ72
JT97

Glenn

rt-'lvø
LsJ

a
?
o
*

Jon

1r
lNT
2NT
4*
4.
6*

64
47543
K3
AKQs

ArildTer
1'|

INT 2*
2NT 3 r
31 4$
4t 4NT
5 r Pass

2t
3r
4^
5r
Pass

lr
2t
3*
4t
4NT
Pass
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Giver: ØstlAlte

AJ8
r T8654
. K642
*T3

Glenn

t AK76532 å
rKQ t
rQJS t
*2 *

-1
IJ

rt
v

Ls

54
4
J
A93
AKJ7652

Glenn

2*
3NT

173
A9762
QT86s

Arild

2* 2t
3* 3o
Pass

A
t
t
*

Jon

r ll-lrø
LsJ

Ter

1*
1e
2s

2t
Passlr

2a
Pass

lngen av parene klarte å melde denne gode

utgangen, selv om begge Østspillerne- opp-

vurderdehåndentil ensterkkløveråpning' Sparen

2-2 eller damen singel vil ofte være nok, og

dermed bør utgang meldes, spesiellt i sonen'

Meldingsforløpene var helt naturlige etter sterk

kløver og negativt svar. For meg ser det ut som

om Østspilleme iltce helthar verdsatt den sjuende

sparen, ior ingen kan vel mene atVestspillerne

burde gjort noe mer?

Alt i alt kan vi vel være enige i at det er vanskeli g

å melde utgang i dette sPillet.

Dermed leder Sveindal-Rasmussen med 3 små

poeng før det siste spillet, som blir avgiørende

ior trvem som kan titulere seg "pr6vemestere"

Stillingen:

Grøtheim-Aa ....'............. 136
Sveindal-Rasmussen ... 1 39

4
3

c-ill o Jl'ru rv

Giver: Syd/Alte

Jon Arild

GlennogTerje kom heltut åkjØre her, daGlenn

hoppet tl I Nf for å vise maksimum med god

kløver. Terie kwtne ikke annet enn å passe' og

her må detvel være lov å si usj om sluttkonft akten

Jon og Arild avgjorde matchen med en naturlig

sekvens til en sjanserik kontrakl 2r var ikke

krav, i likhet med meldingsforløpet tilG lenn og

Teri|, ogJongjenmeldte stille og rolig 3 * ' Arild

satset hardt på rutertilpa^ss hos makker, og fikk

brukbar hjelP av Jon.

Dermed et Jon og Arild våre pr@vemestere' og

vikommernok til åmøte dem i Meldecupenutpå

nyåret. Der vil vi også finne Glenn ogTerie' og

kanskje får de sjansen til å revansjere seg der? I

2 oti2 r............................... ?g
a aB r:.............................. 1q
e .n t............................... 10
2 r........... ...........7
Utganger ..........4

Sluttresultat:

Grøtheim'Aa ..'............,..'! 19
Svåinoat-nasmussen ... 155

-50-



AånpM II

Het følger en kort presenta.sjon av medlemmene i vårt "korrespondentkorps". Vi kan vel
alle være enige om at det er en sanrling pene "unge" menn vi har fått med oss!

Jan Erik kommer til å figurere i våre spalter når
noe skjer på Sør- og Sørvestlandet. Han spilte
medfastemakkere i Bergen (1970 -75) og Skien
(1976-88). Etter deue er det blitt mest spora_
diske turneringer og reservespilling. Han har
vært formann i Vest-Agder bridgekrets (lgg9_
92\.

.:J*

iri::,.,':

Lars sliter for det daglige brødvedarbeidsfor-
midlingen på Hamar. Han har spilt mange NM-
finaler og har 2.plass i lag-NM som beste plas-
sering. Dessuten er han Europamester og to
ganger Nordisk mester for juniorer en gang i
tiden.

Jøn Erik Drangsholt
Krisiansønd S

45 år
Byråkrøt

Tørjei Eck Hansen
Bodø
39 år
Markedssjef

Iars Eide
Hamar
37år
Arbeidsformidler

Tarjei er en av våre skibenter fra Nord-Norge.
Til daglig erhan Markedssjef i Nordlands Fram-
tid, hvor han også skriver bridgespalten.

Han har spilt 7 parfinaler, med 2 fjerdeplasser
som beste resultat, og 4 lagfinaler med 2
tredjeplasser som "pers".

Han mangler 20 FP på å bli stormester, og håper
å få til det i løpet av 1993\94.

Ame Farstad
M.olde
48 år
Arbeidsformidler

Arve er den som i første omgang vil dekke
Møre-kanten for oss. I likhet med Lars er han en
av de som i det daglige sliter med å få ned
arbeidsledigheten.

Arve er Norgesmester for par fra I 976, sammen
medReidar An6y.

Hans beste plassering i lag-NM er 3.plass fra
1985. Ellers har han et urall KM_titler i
Sunnmøre&Romsdal og en "hel haug" seire i
åpne partumeringer.

51 -
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Geir vil nok som de andre skribentene dukke

opp med tumeringsreferater i ny og ne. Først og

fremst vil han imidlertid skrive andre ting, så

som bridgepolitiske artikler o.l. Han er en sær-

deles aktiv bridgejournalist, med egen spalte i
Rana Blad, og skal dessuten starte med bridge

på en nænadiostasjon i høst' Han fikk presse-

prisen under lagfinalen i fjor.

Alf Jensen
Vadsø
39 år
Redøksjonssief

Knfi Kjærnsrgd
Tgnsberg
51år
Adjunkt

Knut er eldstemann av våre "faste" medarbei-

dere. Han har vært aktiv Bridgejournalist siden

slutten av 7}-tallet, og skriver nå i Tønsberg

Blad. Han har vært K-retsformann i Vestfold, og

styremedlem i NBF 1988-93. Knutdeltaraktivt
på klubb, krets og forbundsnivå, og hans beste

iesultater er 2.plass i SM'89 og en 3.plass i lag-

NM'83

Gisnås
o i Rana
ar

.dir

Jon Sveindal
Bergen
47 år
Lærer

Ivar Uggerud
Oslo
31år
Økonomikonsulent

Alf er vfu Finnmarkskorrespondent.Han spiller
for Vadsø Bridgeklubb og har vært en av fylkets

dominerende spillere i en ånekke .Hanhar spilt

8 parfinaler (4.plass best), og 5 lagfinaler, bl.a

de 2 siste(2.plass 1992 best). De 2 siste seson-

gene har Alf spilt for Tromsø i l.divisjon. Han

er stormester. Han sier selv at han har trappet

ned bridgen i det siste. Døm selv!

Sverre Johnsen
Hvaler
39 år
Lærer

Sverre er et velkjent fjes, også utenfor sitt

hjemfylke Østfold. Aller mest er han vel kjent

for den flotte måten han har styrt våre juniorer

siden 1987, med en EM-tittsl og to 3djeplasser

som resultat. Han har spilt 4 parfinaler med

3.plass fra I99l som beste resultat. Ellers har

han en 10.plass fra EM-par i 1991, og har spilt

i 1. og 2.divisjon i 15 år på rad.

Jon er vel knapt noe ubeskrevet blad for noer-

Han gjorde "come-back" på landslaget undr'

EM, med en flott tredjeplass, og er i disse tids'

(utgivelsesdato) i Chile for å spille VM.

Han ligger på Iierdeplass på mesterpoeng

statistikken, med bl.a 5 NM-titler,3 SM, og e

Nordisk Mesterskap på samvittigheten.

Ivarjobber til daglig som Økonomikonsulentir
prosjektmeglerfirma. Sin unge alder tiltross l'"r

han satt spor etter seg på bridgehimmelen.

Han har bl.a spilt på landslaget sammen ni:'
Tor Helness. Ivar er Norgesmester for lag '

gangerog vinner av l.divisjonengang.Ipar \ \'
hæ han rekken 2,3,5 som sine beste resultal:-

-52-



MIDNIGIIT SUN BRIDGE CONTEST

Det var et godt nord-norsk felt både i lag- og
parturneringen i Midnight Sun Bridge
Contest 1"-4. juli i Tromsø. Mange av lands-
delens bestespillere var på plass,selvom det
var få deltakere fra andre kretser i Nord-
Norge enn Trorns & Ofoten. Deltakelsen fra
andre deler av landet var også lav i denne
tradisjonsrike turneringen.

Lagturneringen ble dessverre skjemmet av at
feil lag var turneringsvinnere i ett døgn, da det
ble gitt ulik score for oversitt for de to beste
lagene. De forbundspoengene som Ivar Bull
fikk for 1. plassen var nok for hans stormester-
tittel, og det var også nok da han ble flyttet ned
til 2. plass dagen etter. Laget var Ivar Bull-paul
Thomassen-Peter Marstrander-Jan Trollvik, og
de som vant var Jo Ovesen-Ingebrigt Jenssen-
Willy Johansen-Per Jonassen.

Parturneringen var ikke avgjort før i siste spillet.
Da var det at Bjørn H. Larssen-Rure Andersen
falt fra 1 . til 4. plas s, og det ene forbundspoenget
var ett for lite for Larssens stormestertittel. I
stedet var rJetJørnÅselid og Tar.jei Eck Hansen
som vant.

Så over til noen problemer fra turneringen:

l)
-Giver: Nord/Ingen

Syd Vest

2. 3NT
Pass ?

Nord Øst
INT 2|
X Pass

rK5
" 983
r AQ52
* AQ63

Nords grandåpning var 10-12, og rnakkers 2*
var naturlig. Hva gjør du nå?

vg
LsJ

2)
Giver: Vest/N-S

Syd Vest
- pass

X pass

4NT Pass
5.?

Nord Øst
Pass 3"
4a Pass
5r Pass

Øst
Pass
Pass

Pass
Pass

3i' ril-l
iiroarø, 0 | e*16s2 L å J
Her får du valget om du skal g1øre noe selv med
blank hånd. Du risikerer selvsagt at motparten
tar alle poengene og da bør du helst ha analysen
klar for omverdenen umiddelbart etterpå. Hva
gjør du?

3)
Giver: Nord/Ingen

Syd Vest Nord
l0

1? Pass la
3NT Pass 60
6NT Pass Pass
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.AJ975
r 10973
.6
*953

^ 
K1062

rA3
0 AKQJ1083
*-
ro-lul
LsJ

Motspill kan avgjort gjøres til kunst, men som

At t*rt er det ikke alltid lett å få forståelse for

det en ønsker å fortelle eller vite. Du sitter Vest

og har spilt ut sparess. Fra makker kourmer spar
glog spitterøreien legger spar 4. Hva gjør du så?

Det første spillet er en sjelden variant av 10-12

grand. Gunnar @vercng, Namsos,

ivdelingsvinner i årets 2. divisjon, og 5' plæs i
partumJringen, elsker åpnine91 De1 hqrer også

mø at tran ittce er så nøye med hva den innehol-

der, fordeling eller styrke. Det foreløpige

hgydepunktet i hans grandkarriere må være da

nan i fromsø åpnetmed 1 grand som Nord'(l):

Giver: Nord/Ingen

I neste spill var det Paul Thomassen, Alta, som

mente it tan burde doblet 5e med nesten

ingenting. Detfikkhanmedhold ibåde av makker

ofandre, men det var også etterpå' Thomassens

p6"ng var at motparten åpenbart mangler 2 ess

åtter å lackwood, og makkers hjerter ess troli g er

et av dem. Bet i 5e skulle dermed være sikker'

Slik så hele sPillet ut (2):

Giver: Vest/N-S

s J10752
t J73
.Q4
r KQ5

å
t
0
*

83
2
J1087 62
J652

r AJ975
v 10973
O6
* 953

f9
r A109864
.o A93
o 1093

tl -l
øIJI

KQ64
Qs
tr

87

H

åA
vK
oK
*A

Nå kom hjerter ess ut, før lv ar Bull tok for ruter

ess. Bordits ruter kunne forsvinno på håndens

skjulte kløver eller håndens ruter på bordets

hjårter. Han var også fornpyd med den ene

blæn. Men 1 bet i 5 var omtrentmiddel, dasalen

gikk 1 bet i 4. Dersom doblingen kommer pa

5e, vil Bull enkelt fortsette med hjerter til

stjeling - hva annet skulle makker ha doblet pa

enn singleton i hjerter.

Mot 6 grand var det jeg som fikk gleden av å

bruke tiden med tvil og tro, lyst og ulyst' Noe

måtte man sPille til slutt.

Giver: NordAngen

rK5
t 652
r AQ52
* AQ63

AQ8
r AKQJIOS
o 1O972
*9

rø
LsJ
å A10764
t97
o J854
*JZ

Vest

^ 
J932

t43
oK
* K107653

Nord Øst
lNT 2}
X Pass

t:o

2a
Pass

e K1062
rA3
r AKQJl083
t-3NT

?

Vest kunne tatt ut i 4* som stod, men Vest

rodde minst det måtte være noe galt med Nord
(Øvereng; som kunne doble etter å ha startet

med 10-12 grand, og derfor var Vest komfort-

abel med å pæse ned. Nå ble det 500 til
Øvereng.

r@-lvø
LsJ
i4
r Q864
)52
* AKJ1074

e Q83I KJz
. 974
* Q862

-54-



Var det fortsettelse i spar, skift til hjerter, eller
kløver? Etter spar ess blejeg bare delvis fornØyd
når jeg så bordet. Hvor mange stikk hadde
spillef6reren? Han hadde meldt 3 grand og 6
grand, og det tydet på at det var litt kraft i kortene
hans. Med hjerter K, Q og spar dam evar det j.2,
kanskje manglet kløver ess. Kanskje manglet
han både spar dame og hjerter konge, og da ble
det aldri 12. Det er i slike siruasjoner jeg ber
makker om hjelp.

Dersom makker har singelton spar, vil det alltid
være I 2 dersom ikke kløver ess mangler. Dersom
makker har liten dobbelton, legger han denminste
hvis styrke i kløver og den største hvis stvrke i
hjerter. Dersom hanhar tre, kan han ogsåvariere
- li ten for kløver, stor for hjerter. Enkelt ! Makker
la denminste spar, og etter analysenfortsattejeg

ikløver - 12 stikk. Makkerhadde imidlertid lagt
et enkelt styrkekast i spar for at jeg skulle
fortsette, og var uforstående til min gjentatte
jamring.

Sluttresultat:

l. J.Åsetd-T.FrkHansen, Bodø 3gg
2. I. Jenssen-J.Ovesen, Søneisa 390
3. I.Bu11-PauiThomassen,Alta 371
4. B. H. Larssen-R. Andersen, TromsØ 366
5. G.Øvereng-J.H.Johansen,Bodø 271
6 ØIudvigsen-A.Æonsen,Trheim/TromsØ 234
7 P.Aronsen-O.E.Bjøm,Tromsøilyngseidet 2M
8 S.Smørdal-K.O.HansenStm.nes-Svolvær lg7
9. T.C.Bremseth-A.Hairsen,Harstad 174
10. S.Karlsen-S.E.Øines,Tromsø 16I

Følgende morsoil)me historie stod i jubilemsheftet for MO BK, og Bridgenytt har fått den fra
Geir Gisnås.

Konferansieren
Kveldens konferansier er Geir Solheim. "Gammelt" medlem av den tidligere så populære
qruppen Yømmøl Spellmannslag. Geir har en helt utrolig velutviklet assosiasjonsevne, og når
den kombineres med verbale c-momenter såkan resultitet bli likandes.

Geir er bridgespiller, og han er formann i TBK
(Toraneset Bridgeklubb). Under ett av de tre
årsmøtene som ble holdt i 1990 oppstod f6l-
gende rneldesituasjon :

Nord Øst Syd
11 2+ 2t
3v Pass 4s!!
Pass Pass

Vest
Pass

Pass

Og på motpartens spørsmål om hva slags
melding 4e var, kom detkontant: -Det er 014:
Feilmeldingen!
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IKKE TRO DET DU SER!

Den historiske matchen mellom "natutalistene"

og "vitenskapen" i London ilggz,minnetmeg
påen liknende kamp som gikkfornoen år siden'

Noen uu spillerne kan nok være kjente, men i
første rekke spilte de mer sammen enn de deltok

i internasjonale konkunanser. De var alle gode

nok for internasjonal deltakelse for sine respek-

tive hjemland - Tyskland, England, Sveits og

Frankrike, men av ulike årsaker hadde slik del-

takelse ikke vært mulig å kombinere med deres

dagligevirke.

I. Kant inviterte dette året sine venner J'J'

Rousseau, D. Hume og D. Diderot til sitt hjem i

K6nigsberg i Tyskland. Egentlig var det Humes

tur til å avholde deres årlige bridgem6te, men på

grunn av Kants sykdom reiste de denne gangen

hellertil Kønigsberg -RousseaukomfraGeneve,

Hume fra Edinburgh og Diderot fra Paris' Etter-

hvert var det blitt faste parkombinasjoner i disse

årlige mØtene - naturalistene mot vitenskapen,

Hume-Rousseau mot Kant-Diderot'
Parkombinasjoner mer skapt av meldesystemer

enn personligheter'

Rousseau var godt plassert med det lokale

Kgnigsbergs 61, kanskje ikke verdens beste, men

sterkt og tradisjonelt brygget. Hume pattet vel

tilfreds på en medbragt sigar og som

kvalitetsbevisst franskmann måtte Diderot ritu-

elt gjennom Kants slottsvin "Fredrik den store"'

Kant selv nøyde seg med lite, og egentlig

misbilliget han sterkt vennenes hang til å ta for

seg av livets gleder, men på den andre siden var

det nettopp deres mange opplevelser fra mange

land og miljøer som giorde dem så spennende for

en Kønigsberger.

Spil lingen startet med Kant-Diderot Nord-Syd,

og Hume-Rousseau Øst-Vest:

u-ø
LsJ
s A7653
v AQ76
oA8
*QJ

tlo vest \Tt f"'å
la Pass 2a Pass

3NT Pass Pass Pass

Meldingsforlppet den gang var etter Presisjon, i
dag fortsatt Kants system' mens Diderot helst

spiller Strong Pæs. Deres motspillere med en

mer konservativ legning strekker seg til Mo-

derne Acol, selv om Rousseau alt for ofte

snakker lidenskapelig om Culbertsons "Røde

bok om spillet" som om han helst hadde ønsket

å gå helt til bridgens barndom.

Med en gang meldingsforløpet var avsluttet var

Diderot ivrig i gang med å diskutere

meldeprinsipper. Han ville sikre seg at

makkerskaps-forståelsenmed Kant var slik den

skulle være. Kant syntes nok at Diderot brukte

vel mye tid mellom spillene til diskusjon om

detaljer.

Rouesseau som Vest, spilte ut liten ruter. Kant

la behersket liten i bordet, mens Hume tilsyne-

latende uanstrengt og tilforlatelig la ruter konge,

som Kant stakk med esset. Hume hadde åpen-

bart ventet at Rosseau hadde ruter ess' Kants

analvse var enkel: 5 stikk i kløver, 2 i ruter, 1 i

Giver: Nord/Ø'V

å
v
O

*

Q2
84
Q1032
AK875
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hjerter og spar. Det var de 9 som trengtes.
Dersom kløveren satt 4-2 måtte han ta e,J før
ruteren ble spilt mot bordet.

Selv en pietist kan beruses i godt selskap, og
også mulige overstikk er berusende. Kant spilte
ruter, til 10'eren. Der forsvant både ruter- og
kløverstikkene!

Det kunne aldri bli 9 stikk, det var enkelt å se.
Kant var vanligvis den første til å erkjenne at
tingene ikke var slik de ga seg ut for å være, men
beskjemmet måtte han høre Hume letr
ironiserende kommentere at det umiddelbare
var forførende, og kanskje spesielt en konge.

Rousseau hadde ikke spilt ut sin lengste farge
mot grand. En gylden regel - noen ganger feil,
menrett i de fleste tilfeller. Reglervarikke gode
nok for Rousseau, og noen ganger feil var heller
ikke godt nok for de beste, som Rousseau mente
han var. Kant hadde vært rolig som spillefgrer,
og nesten for rolig følte Rous seau. Noe preget av
et dårlig hjerterhold burde han ha vært, men der
var han tydelig ikke. Derfor valgte Rousseau å
spille ut ruter gjennom bordets presisjonsruter.

Kønigsbergs ø1 vu merkverdig godt syntes
Rousseau, mens Diderot nippet stillferdig til
den slottstappede.

rQ2
?84
o Q1032* 4K875

å
?
a
å

J8
KJ1032
965
r032

v_ø
LsJ
e 47653
v AQ76
rA8
*QJ

K1094
95
KJ74
964

a
?
a
,t

Follo bridgekrets innbyr til

Dato:......... 26. september 1993Spillestart: KL 10.00
Spiffested: Liahøy, Nordby
Premiering: ................. pengepremier
Startavgift: Kr. 200 pr. spiller
Antall par:............ .....................32
Forbundspoeng:............ ,,..........2-l

Påmelding til
Berit Svarem Ttf:22 i4 3973 arb. Tlf:64 95 03 25 privat
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EM-lag 1993 gikk av stabelen allerede i juni' i

er såpiss gam-melt nyt! har vi nØxd oss med å

kampen mellom Norge og Island'

Menton, Frankrike. Siden dette

lage et referat fra den sPennende

e KQJ953
rA9
o-
* Q10763

Norge-Island Spill 1N/Ingen

To runder gjenstår av fuets Europamesterskap I

åpen klasse. Norge har en unik mulighet til å

oppnå sitt hovedmål; å plassere seg blant de fue

beste, hvilket vil gi rett til deltagelse i VM i

Santiago, Chile. Forøwig for første gangpl23

år. Stillingen for de beste med to runder i gien er :

1 Polen 577,5

2 Danmark 536

3 Norge 524

4 Nederland 5f 5

5 Island 513

6 Frankrike 503

Gullet er som vi ser så godt som polsk, men når

det gielder plassene bak er alt uvisst'

I nest siste runde skal det norske laget opp i

ramakamp mot ingen ringere enn de regjerende

verdensmestrens fra Island, og det er nesten

unØdvendig å tilføye at matchen vil få stor

betydning for sluttresultatet.

Den norske lagkapteinen Runar Lillevik plasse-

rer i første halvrunde Glenn GrØtheim og Terje

Aa i åpent ramarom mot Arnarson - Jonsson'

mens Tor Helness og Geir Helgemo skal måle

krefter mot detpresumtivt beste islandske paret

Baldursson - Thorbjørnsson i lukket rom'

Allerede matchens første spill (av i alt 24 ) gir et

stort utslag:

Rama:
Vest Nord Øst SYd

Aa fonsson GrøtheimArnarson
- 1å Pass 4l

Pass Pass Pass

Lukket rom:
Vest Nord Øst SYd

Thorbj'son Helness Bal'son Helgeno
- 1.f Pass 2l

Pass 2; Pass 4^
Pass Pass Pass

I rama starter Glenn Grøtheim som Øst med en

ruter, hvoretter Jonsson tar esset i bordet med

hjerteravkast fra egen hånd. KlØver konge blir

,iut t.t med esset av Terje Aa' som konekt

fortsetter med trumf til Østs ess og mer trumf'

Nord tar deretter kløver dame og spiller ny

kløver til spar 10' Når skjevsitsen i kløver

kommer for dagen innser spillef6rer fadesen; to

kløvertapere er uungåelig' En bet, 50 til ØV'

En klassisk feil av spilleren allerede i stikk en'

Han skal kort og godttrumferuterutspilletfordi

han på dette tidspunkt ikke vet hvilken taper

ro*ikul kastes. Han vil senere bli wunget til å

å6
Y K54
r K943
* AJ952

Tø
LsJ
t 1042
r QJ63) AJIO7}
*K

e 487t 10872
o Q865
*84

li:l::li
.:it:..\

sir

ltil
il!li
:r€!i
iiiiii

liii
i::i.,_i
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I

prøve hjerterfinessen, når han oppdager 5-2
sitsen i kløver ( ruter til stjeling kløver til iongen
og esset, spar til esset og mer spar, kløver dame
og kløver til stj eling, bort med en k I øv er p å ruter
ess, og endelig trjerterfinesse: 10 stikk).

I lukket rom blir ikke Tor Helnes s stilt på sarnme
prøve. Øst velger her å spille ut kløver til kongen
og esset. Tilbakespillet i spæ gar til esset og mer
spar fra Øst. Nå følger kløverdame og kløver til
trumf før hjerterdame får seile rundt, + 420 og
l0 IMP til Norge.

Spill 2 gårut, i det begge ØV-par gåren rutinebet
i 2 hjerter. Norge økermed 2IMP til l2-0 i nesre
spill, når den islandske Nord i åpent rama går en
ekstra bet i et fortvilet forsøk på å vinne en død
3 grandkontrakt.

Den norske ledelsen øker videre nar de to
Vestspillerne får utlevert følgende kort i første
hand med alle i sonen:

K653
K7
K854
K54

Islandske Thorbjømsson i lukket rom vurderer
denne handen til rkke å være god nok til åpning,
med fire raske passer som resultat. Terje Aa i det
andre rommet har til en soleklar presisj onsruter.
Det hele ender med at islendingene presser på
med 3r over nordmennenes 2e (som står
akkurat), ogAa-Grøtheim fårhentet sine 5 stikk
i tide. +100 og 3 IMp til Norge som økertil l5_
0.

I neste spill servi kampens første slemvurdering:

Når spillet kommer opp på skjermen i rama har
Baldursson - Thordørnsson som ØV i lukket
rom meldt 6r. Med begge hjerterhoruMrene
foran og ruterfargen fordelt l-l er kontrakten
helt fri for spillepoeng: I sparstiklg I hjerterstilk,
og l0 trumfstikk gir + 920 til Island.

Rama:
Vest Nord Øst Syd
Aa Jonsson GrøtheimArnarson
- Pass l. lr

2t Pass 4* pass

4r Pass 4^ pass

5* Pass 5o pass

Pass Pass

Grøtheims ruteråpning er presisjon, mens 2 t er
krav med minst 5 -korts farge . 4 * er kortfarge og
sleminvitt, mens såvel 4l som 4e og 5* er
cuebids ( l. og 2.kontroller omhverandre). Hvem
burde ha meldt slemmen? Etter mitt skjønn er
både Østs 5 rutermelding og Vests avsluttende
pass for pessimistisk. Vel, i allefall må Norge
nøye seg med + 420. ll IMp til Island. som
reduserer til I l-15.

Så får Glenn Grøtheim en krevende
motspillsprøve:

Spill5 NÆ'{S

A4
vKJ
. 4Q873
* KJ753

^ 
KJ962

, 842
|2
* Q642

r,clvløLIJ
r 875
r 4Q976
o10
* A1098

å AQt03
r 1053
o KJ9654
*-

FN-]Y9l-sJ
t Q74
v KQ863
. Q32
*J5

A
t
a
*

Al09
J9876
AQ 10e4
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I ugunstig sone i første hand åpner Grøtheim

med I . . Syd går inn med I ?, makker Terje Aa
passer førNord hoppertil2 å (natudig ogkrav),
Grøtheim presser på med 3* og Syd støtter til
3t som Nord løfter til utgang.

Grøtheim startermed ruter 6, Nordprøver damen

som tar med seg kongen og esset. I stikk 2 spiller
Nord hjerter knekt fra handen. Hvordan ville du

ha lagt opp motspillet som Øst?

Grøtheims problem var om han skulle spille på

at makker har ruter l0 (for å underspille
ruterknekten og få kløver igjennom), eller
simpelthen kløverkonge. For om mulig å hente

informasjon fra makkers påspill i hjerter, utsatte

han dette valget ved å lasjere hjerterknekt. Dette

var ikke medisinen, da hele spillet så slik ut:

Spill6 ølØV

^ 
AKl09832

"J044
* K86

fll-t ^-i-ø :f"-%
l-sJ *AQl094

Neste spill ble mer dramatisk:

Spill 10 - Ølille

^62v KQ963
o J10987
*8

^ 
AK84

s 842
. 1'52
+ J63

rtl- e 10753

l+0 l'*,l-3J *AQ10754

r QJ9r A1075
o Q64* K92

e J65
t 7542
. Kl05
* 732

Nord kunne dermed fortsette med kløver mot

knekten i tredje stikk, slik at forsvaret kun fikk
to kløver og et ruterstikk. 620 til Island.

I lukket rom, hvor Tor Helness som Nord kom r

samme kontrakt, startet Øst uheldig med

kløveress slik at spillet gikk ut, og dermed

fortsatt l5-l l ledelse til Norge.

Spill 7 ga heller ingen sving da begge ØY-par
havnet i delkontrakt i ruter med l0 stikk, mens

en ikke altfor opphissende 3NT ØV i neste spill
lett scoret l0 stikk ved begge bord. I spill 9
kunne 4r vinnes av NS (utenfor sonen) ved

hjelp av to finesser og 3 -2 sits i trumf, men begge

par stoppet fornuftigvis i delkontrakt, 2 x I 70 og

uavgyort spill.

Rama:
Vest Nord Øst SYd

Aa Jonsson GrøtheimArnarson

2a2 Pass

3* Pass

2*t Pass

2s Pass

Pass Pass

'Naturlig l0-15 HP.
2 Konstruktivt. men ikke krav.

Et darlig spill for presisjonskløveren, hvor
nordmennene med bare 16 HP og elendig

tilpasning måtte helt opp på 3-trinnet før de

endelig fikk stoppet. Etter spardame i utspill
måtte Grøtheim avlevere 4 stikk i spar, og I i
hver av de andre fargene. 3 bet, og - 300 for
Norge.

Dermed hadde Isl and muligheten til å ta igi en det

norske forspranget:

Lukket rom:
Vest Nord Øst SYd

Thorbl'son Helness Bal'son Helgemo
låx

I r 2v Pass 2NT
Pass 3NT Pass Pass

X Pass Pass Pass

Vest spillerut ruterknekt som gartil Østs konge.

Som vi ser kan ikke spilleren få mer enn 8 stikk
for egen maskin (4+1+2+l), men når Øst spiller
liten kløver tilbake i annet stikk, får Helgemo

servert det niende på sølvfat. Kløveren løper

r Q74r KQ863
r Q32
*J5

::i

a
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8642

"K. 4Q8543
* 102

^ 
975

I Q74) 9762
* K96

naturligvis rundt til knekten, og nordmennene
kan straks etternotere de frodige + 750 imargen,
og l0 IMP gir norsk 25-l I ledelse.

I spill I I lever Helgemo-Helness wært farlig:

Spill 11 S/ingen

å Q10
v 49852
ol0
* AQJ87

I spill 14 får henholdsvis Grøtheim og Arnasson
utdelt disse kortene:

ED
KD32
E93

ED72

Med ingen i faresonen hører de at motstander til
venstre sperreåpner med 3 t. Etter to passer

dobler de opplysende, og makker svarer 3a.
Beggemelderna selvsagt 3NT,men avstraffelsen
blir usedvanlig hard. Etterto passer dobler høyre
motstander kontant, og da måkker ikke kan
bidra med mer enn en knekt er 7 stikk maksimum
forbegge spilleførere. 2 x -300 oguavgjort spill.

Spill I 5 er et småspill, der Aa - Grøtheim havner
i sunne 3 o på 4-4 tilpasning, og Terje Aa tæ lett
srne 9 opplagte stikk, + 110 tilNorge. Amasson
- Jonsson kommer i den langt darligere 2å-
kontrakten på 5-2, og da Arnasson overser en
I 0 0% vinnerv an ant i s luttspillet, noterer Norge
nye 5 IMP på sin side i margen. 43-ll.

Dette går jo fint!

Neste spill byr på mer dramatikk:

Spill 16 VlØV

Ftl
v

å AKJ3
r J1063
oKJ
* 543

Etter at Helgemo som Syd åpner med I r klarer
ikke Helness å sette bremsene på før 5 r er nådd.
Men da Vest spiller ut spar, og rkke ruteress,
forsvinner rutertaperen på spar slik at Helgemo
får rodd hjem I I stikk nar trumfen oppfører seg
greit, og kløverkonge sitter feil. I åpent rom
klarer Island å stoppe i 4 r (på Nords hand) med
I 0 stikk etter ruterutspill fra Grøtheim. I heldig
IMP til Norge, og26-IL

Den norske ledelsen økermed nye 5 IMP i spill
12 nttr Amasson i Rama "leser" sitsen feil i en
hardmeldt 3NT i sonen, med en bet som resultat,
Helgemo-Helness stopper i INT med akkurat
hjemgang.

Ved halvtid leder dermed Norge 3 1- 1 l, først og
fremst fordi vare spillere gjorde fæne feil enn
motparten.

I aruren halvrunde skifter de to norske plass,
mens de islandske parene blir sittende.

I første spill etter pausen øker Norge til 3 8- I I da
islendingene i rama overmelder til en knallhard
utgang i spar, mens Grøtheim - Aa stopper i
delkontrakt i det andre rornmet. 9 stikk ved
begge bord.

^74| 473
. K109842
*45

^ 
1083 r- Ne Ke84 I -'l

o 76 q>-ø
*10742 L*J

e KQJ6

"10o AJ5
* KQ863

^ 
4952

v QJ652
oQ3
*J9
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Lukket:
Vest Nord Øst SYd

Thorb'son Grøtheim Bal'son Aa
- ltt lr 2*

2s 3r Pass 3a
Pass 3NT Pass 4a2

Pass 413 Pass 4^3

Pass 5.r3 Pass 5 r
Pass Pass Pass

rPresisjon.

'?Sleminvitt.
3 Cuebids

I likhet med spill 5 er det igien forsiktighet i
herysetetnår Grøtheim' Aanærmer seg slemnivå.

I dette tilfelle er slemmen kanskje ikkefullt sår

opplagt, likevel viljeg anslå at 6o har ca.70o/o

praktisk vinnersj anse.

Vel, etter ruterutspill fra Øst (!) tar Grøtheim ut

trumfen og gir bort til sparess. 12 stikk og +420

Rama:
Vest

Helgemo

2t
Pass

Pass

Pass

Uten silre holdepunkter er det rent matematisk

en ørliten overvekt for å toppspille ruterfargen,

men her har spilleren visse indikasjoner fra

meldingsforløpet. For det første er det ganske

klart at Øst måha lengre hjerter enn Vest, og at

Vest dermed har flere ukiente kort enn Øst. Et

annet moment er atØY ikke har mer enn 13HP

tilsammen, og like fullt har meldt og støttet til
2r i ugunstig sone (hvilket i seg selv er et hint

om at motparten kan ha en skjev fordelin g, og at

sjansen for 3-1 sits i ruter dermed har øket)'

Tilslutt velger Jonsson ruter. . .. . .. 1 0 fra handen'

En bet og l0 IMP til Norge som øker til 53-l t.

I spill 17 kommer begge NS-pæ i sparkontrakt

med to bet utenfor sonen (41 - 8 for Island og

3e-7 forNorge), i et spill hvor ØY har høyeste

kontrakt i det 10 stikk kan vinnes med kløver

som trumf. Ingen sving.

Nok en slemsving
rundt hjørnet!

Nord
Jonsson

lot
Pass

3r
5to
6r

Øst
Helness

l?
Pass

Pass

Pass

Pass

svd
Arn'sson

x2
X'
413

5r
Pass

tPresisjon
2 Opplysende
3 Splinter
a Cuebid

Etter lang betenkningstid finner Tor Helness

som Øst det glimrende sparessutspillet' Med

hjerter ut ville det vært naturlig for Nord å lggge

ned ess-konge i trumf, og hvis ikke damen faller

kan han som en tilleggsvariant håpe på 3-3 sits

i kløver, hvoretter Nord får kastet begge sine

spar før motparten får grepet inn med

trumfdamen. Helness fortsetter i andre stikk

rned hjerter dame til Nords ess. En ruter går til
kongen, og en ny ruter blir spilt fra bordet, før

Jonsson faller inn i dyp trance. Toppe, eller

fiske?

$

i$i

!li
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Vest Øst
Thorb'son Bal'son

i*
2t
3å
4^
5r
7*

2t
3r
4t
5*

5NT
Pass

- lif
31 3e
41 4t
5* 6*

Pass

Island: Kløveråpningen er sterk, 2t viser
kløverfarge og minst 8HP. Etter dette er Østs
neste 4 meldinger kun spørremeldinger hvoret-
terVestviser i rekkefølge; 7-korts kløver,3037 -
fordeling, I Ess, ruter konge (5NT). Dermed er
islendingene langt oppe i stratosfæren fordi Øst
ikke har flere spønemeldinger til disposisjon
under 6*-nivå. Dersom Vest har sparkongen i
tillegg, vil 7 * være opplagt, og i motsatt fall vet
Østat7 * starpå sparfrnessen (oglitt til). Ut i fra
det faktum at Island er i frenetisk poengnød tar
Baldursson sjansen på storeslem.

Norge: Kløveråpningen er her naturlig (minst
4-kort eller 4333-fordeling), 3 ? er renons med
minst S-kort støtte. 4 kontrollmeldinger følger
før Helness pent løfter til slem til tross for sine
bortkastede hj erterhonnører.

Og hva som er betydelig mer viktig: SyD har
utstyrt segmed sparkongen(og TerjeAai lukket
rom unnlater selvsagt fristelsen å ta for sitt
hjerteress i utspill, hvilket vil gi spillefører en
sj anse til å vuure al le stikkene - husk islendingenes
meldingsforløp der Vest harvist hjerterrenons...),
slik at begge spilleførerne får I 2 stikk. l4 heldige
IMP til Norge som drar videre ifra til 67-ll.

I neste spill brenner Helgemo - Helness en god
hjerterutgang, men lykken står den kjekke bi,
fordi Island havner i den langt svakere 3NT-
kontrakten med to relatirt fortjente beter som
resultat. 9 IMP til Norge som øker ti|76-ll

Spill ls ØÆ{S Spill 20 er en relativt flat utgang, mens Island
endelig kommer på papiret i 2.halvrunde når
Terje Aa leverer et uheldig rnotspill mot en
islandsk stamp i 4t over en laydown
hjerterutgang. 2 doblede og + 300 til Norge som
krurne vært * 500 eller + 800. Ved det andre
bordet får Island beholde 4v med ll stikk, +
650 8 IMP ut, og reduseringtilT6-19.

Spill 22 er en normal 3NT, der snill sits bidrar til
12 stikk ved begge bord. Norge scorer 5 IMP og
øker ledelsen til 81-19 på et delkontraktspill i
spill 23, mens Island tar 2 IMP tilbake i siste
spill.

Kampenebberutmedflatterende 8l -2 I tilNorge,
hvilket vil si 25 -4 seier omregnettil vinnerpoeng.
Norge har dermed nådd sitt mål allerede en
runde før slutt, idet det er 25,5 VP ned til lag 5.
Og for å sitere ramakommentator Ron Anderson
ordrett etter forestillngen: "An impressive
performance by theNorwegians - Santiago here
they come". Mens islendingene på sin side ikke
får anledning til å forsvare sin VM-tittel.

Sluttstillineen i EM-lae:

Øst
Helness

I
2

3

4

5

6
1

8

613,5
573

563

545

539,5

535

534

527,5

Polen
Danmark
Norge
Nederland
Sverige
Island

Frankrike
Tyrkia

Vest
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Vll\lNlåit Vl BårtlAUDA BOVVL?
Bridgenytt spør landslagssjefen

Norges landslag i åpen klasse ble som kjent bronsemeda[iører i EM i Menton, og kvalifiserte

seg dermed til VM-finalen (Bermuda Bowl) i Santiago i begynnetsen av september. I den

anledning har Bridgenytt intervjuet bridgens Drillo, landslagssjef Runar Lillevik, for å høre

hva han har å si om Norges sjanser der, og andre ting som har med landslaget å91øre,

BN: Gratulerer så mye med EM-innsatsen!.

RL : Jo takk, vi var fomØyd med innsatsen der vi.
Faktisk kom EM-medaljene 2 år for tidligifølge
handlingsplanen vfu. Forbundet har nemlig lagt
opp en handlingsplan som fører frem mot neste

Bermuda Bowl i Peking i 1995. Santiago 1993

var ikke plottet inn der. Når det er sagt så vil jeg

dog si at vi reiste til Menton med medaljer og
dermed VM+ur som målsetting, og det gikk jo
bra.

BN: Denne handlingsplanen du nevnte, kan du
beskrive den litt nænnere for oss?

RL: Det som vil skje er at det vil bli tatt bort en

5-6 par som vi vil satse påfram mot VM i 1995.
Det vil bli stilt krav til seriøs satsing fra disse
parene. I tilegg til samlinger vil det bli aktuelt å
sende dem ut på internasjonale turneringer for å
fånyttig erfaring. I tillegg til denne gruppen vil
vi ogsåtauten gruppe til påca. l0 par, kall dem
gjerne en slags B-stall, som også vil bli fulgt
nøye av UK.

BN: UK det er deg det?

RL: Ja sånn det er akkurat nå, med liten bredde
i toppen, moner jeg at det er den rette måten å

giøre det på. Hvis vi gjennom vår satsing oppnår

en større bredde i toppen, vil det nok være

aktuelt å prøve noe som ligner amerikansk
uttagning senere.

BN : Du har nå vært landslagssjef siden I 988, og

dette blir din første Bermuda Bowl. Er dette det
beste norske laget du har ledet?

RL: Ja det er nok det. Kanskje var 90-laget like
bra, mendet åretvardetbare Nordisk, sådefikk
aldri sjansen til å bevise det.

BN: Hva er de viktigste egenskapen for en god

landslagssjef?

RL: Det Lvære landslagssjef er en todelt opp-
gave. For det første skal du ta ut laget, og det er

klart at det ofte kan være tøffe avgJørelser som

må tas i forbindelse med det. For det andre måen

være en god lagleder under mesterskapene, og

også her er det vanskelige spørsmål å ta stilling
til, spesielt ved laguttaket til de enkelte kam-
pene. Det viktigste er kanskje å tøne å'ta avglØ-

relser og deretter kunne stå for dem. En må
kurure forsvare sine beslutninger selv om det

alltid vil være subjektive avgiørelser en tar.

Erfaring fra internasjonale mesterskap er også

viktig. De fleste nasjoner stiller med gamle

stjerner som sjefer. Selv har jeg ikke gått den

veien, men har nå såpass stor edaring fra den

intemasj onale arena at j eg f 6ler meg tryg g på det
jeg gør.

BN: Er det slik at du tar ut de til enhver tid beste

spilleme, eller har det noe å si hvordan de

fungerer sosialt?

RL: Det er helt klart sånn at enkelte kan diskva-
lifisere seg ved sin oppf6rsel utenfor bordet

også. Dette gjelder ikke bare oppf6rselen nfu de

representerer Norge internasjonalt, men også

når de spiller andre turneringer rundt omkring.
Deter viktig åhalandslagsspillere som har gode

generelle holdninger. Jeg ønsker at menigmann
skal ha det hyggelig når de møter
landslagsspillerne ved bridgebordet, selv om

det kanskje blir lite poeng av og til. Dette med
gode holdninger utenfor bridgebordet er også

viktig i jakten på sponsorer for landslaget.

Landslags spillere skal generelt kunne fungere
som forbilder for andre spillere.

ii,i
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BN: Hvor mye har Tor Helness' comeback
betydd for resultatene?

RL: Tor hører hjemme i ethvert norsk landslag,
på samme måte som f.eks Geir og Glenn. I
samme klassen vil jeg også satt Ulf Tundal og
Jon A. St6vneng hvis de hadde satset skikkelig
på bridgen.

BN: Var laguttaket foran EM vanskelig denne
gangen?

RL: Det erklartatdetalltidvil være enkelte ting
en lurer på, men idet GeirÆor, og Glennfferje
bestemte seg for å satse, var det vel egentlig
tredjeparet som var problemet. Her var flere
Bergenspar inne i bildet, i tillegg til Mars trander-
Trollvik og Nordby-Voll. Allikevel var ikke
valget spesielt vanskelig denne gangen.

BN: Hva er den morsomste episoden du husker
fra din tid som landslagssjef?

RL: Det må bli fra OL i 1 988, ramakarnpen mor
USA, Nordby-Wang i åpent rom mot det vel-
kjente paret Meckstroth-Rodwell. Helt i starten
av kampen meldte Norge en storeslem.
Ramakommentatorene prøvde febrilsk å finne
en måte å vinne slemmen på, men før de fmt
noen l6sning var slemmen hjemme ved bordet.
Meckstroth-Rodwell måtte reise seg fra bordet

og gå seg en tur for å samle seg. Da var det deilig
å være norsk landslagssjef, humrer Lillevik.

B N : Hva er det reali s tisk å forvente av de norske
fargene i Santiago?

RL: Kommer vi ikke til kvartfinalen så har vi
nok ikke gjort hjemmeleksa godt nok. Og er vi
først der, så kan alt skje.

BN: Så du tror altså egentlig at dere kan vinne
hele greia?

RL: Når Island kunne vinne sist, så kan vi gipre
det nå. Fra islendingene har vi fått det rådet at
selvtillrten er det viktigste av alt. Hvis vi ikke
tror at vi kan virure gj ør vi det ihvertfall ikke. Tro
kan flytte fjell.

BN: Hvilke lag tror du blir deres hardeste kon-
kurrenter?

RL: Tradisjonen viser at de euopeiske lagene
pluss de 2lagene fra USA er de som når lengst,
og jeg ser ingen grunn til at det skulle bli noe
annerledes denne gangen heller. Amerikanerne
stiiler med to relativt urutinerte lag denne gan-
gen, men de kan nok sine saker uansett.

BN: Men det kan jo dere også?

RL: Det kan vi!

Bridgenytt Ønsker lykke til i Santiago

r,', , llliiiiji

Bridgepresident Per Bryde Sundsethfeirer norskVM-sqlv i Århus. Btir det mer chanpagne i SÅttiaso?
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OUO VADIS?
Tekst: Svend Novrup

Denne hendelsen utspant seg under EM i Menton i år, og er sakset fra bulletinen.
Historien har et herlig humoristisk preg, og fikk da også prisen som beste skrevne
artikkel under mesterskapet. Situasjonen oppstod mye på grunn av at det ble spilt
med skjermer, slik at kun to av spillerne så hverandre. Når man spiller med
skjermer, sendes meldingene fram og tilbake på et "trau".

r 103
t 11074
r Q873* 1073

Meldingsforløpet på det siste spillet i kampen
mellom Danmark og Finland i runde 12 i den
åpne klassen var nesten over:

Spill24
Giver: Vest/Ingen

Ettersom ingenting skjer, beveger vi os s over på

den andre siden av skjermen. Trauet er der, greit
nok. Syd har meldt 6 t, men hvor er spillerne?
En av turneringslederne ved bordet forklarer:

Vest, som sitter ukomfortabelt og rugger på

stolen spør Syd, Peter Schaltz, om de kan utsette

fortsettelsen en stund. Han måtte på do.

Schalø måtte også slålens, sådeforsvant begge
to uten å si fra til noen.

Nå beveger vi oss inn på toalettet. Der står to
herrer med smekken åpen prater hyggelig
sarnmen. Finnen spør:

- Hva betyr 4v og 5o?
- Det er danske spønemeldinger.
- Å ja, de har jeg lest om. Så nord har altså to

ess.......

- Ja, hun har de to røde essene.....

- ...og ruter konge?
- Ja, helt konekt. Og så svarte hun negativt på

5NT, så hun har ikke noe mer.
- Jeg spiller ut hjerter knekt, vil det by på

problemer?
- Overhodet ikke, jeg har AKQ-sjuende i spar,

dobbel hjerter, singel ruter og AK-Eedje i
kløver. Jeg kæterbare enhjerterpåruterkongen
og tar mine tolv, hvis det da ikke er duket for
en skvis.

De ble til slutt ferdige, dro på seg buksene, og

åJ8
rA6
r 4K652
* 8653

l-ll-r l 42
L t I rKo9859-Ff o 1094
LiJ * QJe

r AKQ9765
t32
rJ
* AK4

Syd Vest
- Pass

2a Pass
4a Pass
5 a Pass
sNT Pass
,,

Nord Øst
10 1r
3a Pass

5+ Pass
5a Pass

6r Pass

På dette tidspunkt ble trauet værende igjen på

sørsiden av skjermen i flere minutter. Nord og
Øst diskuterte forbauset hva som kunne være
problemet. En eksotisk "layout", eller kanskje
noen hadde besvimt?

ili

;',i
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gikk tilbake til bordet hvor Nord og Østnå var
blitt mer enn utålmodige. Vest passet, og trauet
kunne passere skjermen igjen.

Etter to kjappe passer, spilte Vest ut hjerter
knekt, skjermen gikk opp, og mens blindemannen
lakortene påbordet, lente Peter Schalz seg mot
Vest og spurte: - Er du skvist?

Negativt sviu, og de puttet kortene tilbake i
mappen og skrev 12 stikk.

Nord og Øst skjønte ikke etdugg. Lite visste de
om at de antakelig ville komme i Guiness for å
ha deltau i det første spillet som noen gang har
blitt spilt på toalettet under et EM - selv om de
ikke var vitne til det selv.

Oqrrrdnlscup | 997
Oqrudnl Bnidqrktubb hnn qledEN Av Å iruvirrne nlle

bnidqespi[[ene ri[ Åners Oqr*rdnlcup

lpi!!eO?to: rrrrrr.,r,,. ... 23. og 24._ Oktober
Spillesta?t! ...,,..,,rrrrr Lødag kt, I 2.OO
Spillest€d! ....,.r rr rrr rrr SteinkJer Samf unnshus
Tirrneringslor-mr ...... ?z pgn premiering i 2 puljer *f
TUmeringsledet! .n,,. Reidai åruen Otsån
Regnsk?p! .,..,.,rrrrrrrr Lisbeth Valstad
lfesterpoeng! rr.r.rr.r r 6.+2.1
Pl"qri"rin_g: rr,'r,r r rr. Penge. og gaveprgmier
Startavgif* rrrrrrtrrrr,.. A.pulien 5S1., E.pulien 25O KR

Påm-eldiqg- og_-ytteiligere opply$ninger fås yed
hendvendelse til:
Reidar Bruen Olsen, TLF: OTT4g4gg
Biørn Kvaran rr'rrrrrr. TLFI 0T7.61906

VåIi(OlAlAStrl
TIT EITI ilYGGTTIG

åRtDGåitåIC

*) Puljeinndelingen skjer ved at alle piu som
tilsammen har mindre enn 50 MP, kan melde seg
på i B-puljen. Alle m6ter alle, og det er kun
premieringen og startkontingenten som
diffrensieres mellom puljene. Mesterpoengene
går til de beste i det samlede felt.
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sunnmøre og Romsdat er arrangør av denne årvisse turneringen, som ble startet opp i 1982

av kretsfornann Oddny Wiig Rogne. Siden da har turneringen utviklet seg til å bli kretsens

flaggskip, og de siste åt.n.i. den utvidet med en B'pu[ie i tiltegg til hovedpuljen'.Flere

,pitt-.r. fra Oslo, Bergen, Mjøsdistriktene og dalførene oppover samt selvfØlgelig fra

omkringliggende kretser er årvisse deltakere.

Da Nord rimeligvis ikke fant hjerterutspillet'

ble det 1370 å notere og toppscore.

Ved halvspilt turnering lørdag kveld ledetjunio-

rene Are Nesdal-Espen Ericsen, men utover Post mortem ser vi at dette kunne vært et skik-

søndag rok etterhvert Geir Engebretsen-Jon kelig utspillsproblem dersom Syd hadde doblet

Helge Herland over, og vant til slutt med klar kontrakten. Etter min mening bøt da Syd ha

margin. beten på egen hånd uansett utspill, eller tåle

hjerteruspill. Enig? - eller er jeg på ville veier?

Det gjentas stadig at uten drag er det vanskelig

åvinne en parturnering, og Jon Helgefortalteom

f6lgende spill der turen absolutt var til stede:

Giver: Øst
Sone: Ø-V e eJl076r KJ102

r QJ8*3

I år deltok i alt 78 par med 48 par i A-puljen. Jon Helge satt Vest og

Dette er meget bra iin tid der man ge atturyører Sunde-Jostein Obrestad.

har problemer med åfylle sine turneringer. Ho-

tell Union i Geiranger er vertskap, og veien dit Vest Nord

går gjennom naturskjønne omgivelser uansett Jon Helge Haldor

hvilken himmelretning man kommer fra'
lr 1r
4* Pass

Pass Pass
Nokom det - Geiranger erjo et av demestkjente

navn i Norge i internasjonal turistsammenheng,

så det ligger til rette for at også bridgespillere

kan få en opplevelse også utenom spillinge;n.

Geir Øst mot Haldor

Øst Syd
Geir Jostein
Pass Pass

2s 3e
6*! Pass

Knut Sjømæling med Bjørn Sørensen på andre

siden av bordet scoret ca. 300 poeng pluss

søndag og dermed fikk Knut endelig de

forbundspoengene han trengte for å bli
stormester.

Peto Hesselberg og Morten Sundli tok seg av

turneringsledelse og regnskap i A, mens Steinar

Stokkeland ordnet begge deler i B.

Det var pengepremier til fjerdeparten av spil-

leme både i A- og i B-puljen, og vinneme i A
fikk foruten kr. 2000 hver også hvert sitt week-

endoppholdfor topåHotellUnion til enverdi av

ca. 3000 kroner.

.68.
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SLUTTRESTILTAT:

A-puljen:
1. Geir Engebretsen - Jon H. Herland
2. Knut Sjømæling - Bjøm Sørensen
3. Are Nesdal - Espen Ericsen
4. Arve Farstad - Jon Egil Furunes
5. Kjetil Indregard - Lars Frøland
6. Magne Eide - Sam I. Høyland
7. Jim I. Høyland - Ann-Mari Mirkovic
8. Oddbjørn Vinjevoll - Asbjørn Giske
9. Ole Lesteberg - Geir Hjelmeland
10. Frank Rødal- Tormod Tønseth
11. Ola Longva - Ottar S. Austnes
12. Sigfred Gjerde - Ame Hafstad

B-puljen:
l. Linda Hagen - Rune Skodje
2. E. Kvisvik - M. Rødsand
3. K. Dale - S. Bjørdai
4. A. Aas - O. E. Skodje
5. K. Ulekleiv - H. Gjefsen
6. S. Balevik - O. Moa
7. R. Rødseth - W. Nordnes
8. S. Hunnes - L. Loen

Even Ulven til vensfie i ,,sjoklttilstand,t over øt
Geir Engebregtsen (t.v.) og fon Helge Herlønd
gikk øv med seieren.

GRATULASJONER TIL:

Olden
Molde/Lillehammer
Hopland/NHH-K7
Molde/Carnegie
LensviVHeimdal
Gulen
Bergen AK
Fosnavåg
Førde
Grand/Hein 47
Haramsøy
Førde

Grand/Skodje
Kristiandsund
ØrstalGeiranger
Vestnes/Skodje

Vinstra
Balestrand/Isfiorden
Grand

Fræna/Stry,n

473
353
296
295
285
274
218
202
196
165

r20
ll3

222
193

135

125

101

97

88

86

Artikkefotafleren gratulerer Knut Sjømæting
med Stormestertittelen. Sømmen med Bjørn
Sørensen (i miden), ble de nr. 2.
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Trimplex BK med leder Helge Jentoft kunne ønske hele 62 par velkommen til Gravdal og

Nord-Norges største parturnering, Nappstraumen Open, 17.-18. juli. Bare 11 av parene kom

fra arrangørkretsen. Troms & Ofoten hadde hele 18,5 par med denne gangen' og fra Sverige

kom 4,5 par. Bulletin-redaktøren, Knut Storeide, mente at turneringen i år hadde samlet et

sterkere felt enn noen gang tidligere i turneringens fem-årige historie.

Det var en rekke kjente fjes i årets turnering.

Ingebrigt Jenssen, Sørreisa og Tore Cato

Bremseth, Harstad, er trofaste giester og tidli-
gere vinnere. En av 1. divisjonspillerne fra Sal-

ten, Gunnar Øvereng, var her. Riktignok er han

fra Namdalen, fordi Salten sj elden har hatt andre

l. divisjonsspillere enn de som ikkehar værtder.

En av de tilreisende heltene, Espen Torp, ville
aldeles ikke spille på juniorlandslaget i VM i fu,

mens Jørn Åsetd vil ikke noe annet enn på

juniorlandslaget. Med var også noe så sjeldent

som en bridgeforfatter, mens en tidligere
landslagsspiller bare kom med på startlisten.

Sammen med 58 andre skapte disse den rette

sorffnerstemning i praktfulle Lofoten, selv om

sommeryæret forsvant påveien til Lofoten denne

gangen.

Bulletiruedaktøren og avisen Lofotposten hadde

Jøm Åselid og Tarjei Eck Hansensomfavoritter
til seieren og far og sønn, fuild og Espen Torp,

som de største utfordrerne. Gururar Øverengfra
neste sesongs 1. divisjonslag, Namsos, hadde

fortjent å få større oppmerksomhet fra starten av

turneringen. DeruIe gangen spilte han med Stein-

IvarLekang, Bodø. Arnulf Hansen, Harstad,har
vunnet store turneringer tidligere, og hadde nok

fordent fl ere forhånds tips sammen med Dagfi nn

Kristiansen.

3 runder fra måt var stillingen:

1. J. Åselid og T.Eck Hansen, Bodø ..569
2. A. Hansen-D. Kristiansen, Harstad 497
3. G. Øvereng-S. I. Lekan g, Bodø...... M7

Med muligheten for maksimale +60 i hver runde,

var avstanden liten i et ujevnt felt. Allerede i
neste spill ble avstanden mindre. I spill nr 97

stoppet Hansen-Kristiansen i 2 kløver, mens

Åselid-Eck Hansen og Øvereng-Lekang kom i 3

kløver. Med trumfen 4-l vu 2 akkurat det som

rakk, mens Øvereng'Lekang gikk ned en ekstra.

Far og sØnnTorp hang hele tiden med i topp-striden.

Her mQter de Anne Britt Andreassen og Viggo

Hundal fra Sørreisa.

Spill nr. 98:
tA2
a AJ974
r J83

* QJ8

r KQ983
r 103

" 
A65

+ 1043

Nord Øst
4t Pass

svd
1t

Pass

Vest
Pass
Pass

ii
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Dufårutruter 2 framakker somdu stikkermed
esset. Bordetleggernr. 3 ogspilleføreren f O.eren.
Hva nå?

Norske fordelingskast forteller at Vest trolighar
5-f9n og Syd barc 2 ruter. Du ser at deÅom
spilleføreren har fordelinge n 3 _4 -2_4 e ;-l -
2-4 kanllløveren benyttes til avkast av spar i
Dorder. Drtt sparstikk må godspilles før kl'øve_
ren. AItså spar konge i fortsettålse

ll,_"::of,Ua Syd gikk til lO.er hos Nord og
nergsruds konge. Med spar ess hos Syd oq ruter
ess trolig hos Nord er det vanskelig å se q ,rikk
- 4 i kløver og 4 i hjerrer. Hjertererimå .ltt i_:
medkongen foran, og Bergsrudrnatrc to *an*,
mn r bordet for å spille hjerter mot hanaenl gåie
frongen og knekten i kløver måtte brukes såm
hntak. Enten kunne Bergsrud toppe ut damen
dobbel hos Nord som hadåe åpnet, ette, ,oiff. ,aat damen satt hos Syd som hadde'miÅt
honnørpoeng.

^42| 41974

" J83
* QJ8

r65
rQ8
t Q9742* K952

r KQe83
r 103

" 465
* 1043

^ J1074
v K652

" Kt0
* 4.76

Åselid 
1nilJ9 også spar Konge, og det var det

somgadet I I stikket. Sparenhos SVagu ant ast
for begge bordets kløver. Harrsen_Krlstil;;,
g,1,?:n b*. I 0 stikk, og Øvereng_Lekan; k;,
spllte ruter ut til bet i 3 grand. Ledelsen var nå
bare 30 poeng, og Øvereng-fetang kryper opp_
over.

HåkonBergsrud, Sortlandmeldte hardt ogmåtte
slite med denne kontrakten:

Gver: Syd
Sone: Ø-V

r93
s 752
v K9753
* KJ4

svd
Pass
2.
Pass

å KQ5
v AQJ6
r42
* 41095

å A8Z
,1084

" e86
* Q763

lerqsru^d.sRilte på kløver dame hos Syd, og da
ble det faktisk 9 stikk mot Åselid_E.t i*I"n.
Hansen-Kristiansen klarte g stikk i Z iÅ,a,me11Ø1e1eng-Lekang fikk lov å spiile; sR;
med 7 stikk, menmasseplurrp*ng.ir.fiO-åct
Hansen hadde 519, Hansen_KrisJiansen 502
Øvereng-Lekang 46g, og etter ytterligere ett
spillvar stillingen henholdsvis 5 I å, SO+"ig+iZ

^ 
J10642

r K93

" AJl0
*82

rN-l
.93
| 752
I K9753
* KJ4

Ogndal.

TifiiiNll,'*

rnJ
W

a Kes

" AQJ6
v42
* ,41095

Nord Øst
l.x

Pass 3NT
Pass

æ,.fu

Vest
Pass

3r
Pass

t:irqe

Arnulf Hansen og Daglinn Kristiansen fra ft"rrrrjå
y-"t"r-J:n Roger Hesjeli, Ballangen, og Knut lfist,
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Nest siste spill ga mulighet for sving, og det ble

det også.

Giver: Nord
Sone: N-S

a AQ109763
t2
" QJ72
*6

å- r'@t 'Yl:r A853 .1 I 'Å a re4

"Ae83 i I f Ylo4
åQJ1o75 l-SJ *AK32

^54r KQ1076
r K65
* 984

Lekang syntes kortene var i overkant for 3-

upn*i -L" i underkant fo r 4 , ognøydet"g-T"d

i'rot-i åpning. Utrolig nok fikk han beholde 2

spar, I båt. Åselid-Eck Hansen meldte kortene

trett ut med en gang. Åpningen 4 spar hos Nord

var i overkant og resultatet ble deretter, 3 bet'

men udoblet. Best i dette spillet var Hansen-

Kristiansen. De meldte forsiktig på Nord'Syds

kort, helt til Øst-Vest landet i 3 grand' Da kom

dobiingen, med en magsr bet som resultat'

Nå var det skjeddl Hansen'Kristiansen 530'

Åselid-Eck Hansen 5l 1, Øvereng-Lekang 483'

Lekang-Øvereng som N'S lot motparten slite i.l

srand.bet bl. uldti -.t tntt 5 stikk og 200 til de

iette. Eck Hansen fikk de samme stikkene i I
grand andre veien, I 2 0. S å var det lederparet' Da

åst meldte seg fram til 2 ruter, kom Hanse-n-

Gstiansen med nok en dobling' Kløver ut fra

Syd, eller ruter til kongen og fortsettelse i kløver

nit U.t.n. Det ble for vanskelig og det ble 8 stikk

12 *t t, 180 til feil side.

Lekang-Øvereng nådde nesten opp, 4f 5.' Åselid-

Eck Hinsen stod i ro, 513. Hansen-Kristiansen

ialt dramatisk, 502. Det skulle vise seg at 90 til
motparten i 2 ruter udoblet hadde vært nok for

Hansen-Kristiansen.

SLUTTRESULTAT:

1.J.Åselid-T.Eckllansen,BodøBK 513

2. D. Kristiansen-A. F. Hansen, Harstad 502

3. S. I. Lekang-G. Øvereng, BodøAlamsos 495

4. J. Reinhotdien-S. Olsen, Sørreisa 460

5. A. Torp-E. TorP, Ski/HamarøY 3?4

6. P" Olsen-J. A. Øverli, Tromsø 390

7. T. C. Bremseth-K. Jacobsen, Harstad 325

8.L.Kleppevik-ICKleppevik,Sotra 197
g.L. Riksvold-M.Granhaug,Mo 29s

10.I. Jenssen-B. Jenssen, Sørreisa 294

Siste spill var en beskjeden, stille kontrakt så det

Ut SOM: BRIDGENYTT GRATULERER

Giver: Øst
Sone: Øst-Vest

.82
v KQ752
rJ3
* K654

^ 
J75

" J1096
v K654
*82

tt
tt---1ø)
l^l
A AQ64
r 843
I A'l
* AJ97

a K1093
vA
v Q10982
* Q103

Turneringsvinnerne Tarjei Eck Hansen og Jørn.

Åselid med turneringsleder Arne Klausen i midten'
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}IVA EiT EDåNIS P|TOå$}AEiT ?

I l"t:l bridgemagasin med respekt for seg selv kommer ut uten en eller annen form fc'
lmeldeprøverforlesere.ogekspirter.Bridgåytt'svariantavartenheterMånedensproblemer,

og her vil en jury på cirka 20 medremmri t u", gang bryne seg på problemer av varierendevanskelighetsgrad.

Det vil bli premiering til den beste innsenderen 
i 

hvert numner og til de 3 beste på årsbasis.I årskonkurransen vil de g beste resurtatene telle. Sammenrugpiemiene vil være:

1' plass: En gratis turnering med en av Bridgenytt's redaktører. Bridgenytt dekker utgifteneopp til k' 2500'-' vinneren bestemmer setJnvlm rrarea*Eon-"nianlhun vil spille med.

2' plass: En gratis turnering med en av Bridgenytt's redak tører. Bridgenytt dekker utgifteneopp til lff. 2000,-. vinneren spiller med en av oe to "genværende;rra redakslonen.

3' plass: En gratis tumering m9{ en av bridgenytt's redakt6rer. Bridgenytt dekker utgifteneopp til kr. 1500,-. Vinneren spiller med ,,dÅ 
siste,, i redaksjonen.

Det er enda ikke avklart hva rundepremiene vil bli. Dette vil vi ha klart i januarnummeret.Kanskje leserne kan gi lyd fra seg med forslag til premiering?

Det vil også bli ført sammenlagtlister for jurymedlerunene, og også for disse vil det blipremier ril de 3 beste gjennom årer. Her viiimidlertid samtlig, ?iå*g*ger telle.

Av praktiske årsaker har.v i vætt nødttil å gi leserne problemene for både januar og februari pr6venummeret' Dette har vi giort for å k-unne få en fullverdig årskonkurranse for leserne

ffif'."I1-ffi#jerede 
i I 994' Dere kan allerede nå sende inn-besvarelsene til både januar-

I dette nummeret er det av naturlige årsaker ingen innsendere som har fors økt segpå nøttenesom presenteres. Dersom du.a'ikever har ryst t' å teste oeg serv, kan d" J";;;;;il;;oppgavene på neste side' Der kan du også finne en kort oversift over systemet som benyttesi Månedens problemer. Dette er et utdrag frajuniortanostagets sysir*, ,on, ogrå benyttes avHelgemo-Helness på det åpne laget. Ful-lstendig systemoversiti r.- raff kjøpr for kr. 100,-ved å ta kontakt med redaksjonen.

Innsenderfristen for nr. r og nr. 2 rgg4er satt tir r. desember rgg3.

,a

I

l,
a

;
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PnoslBlt 5

Giver:Vest
Sone: lngen

Syd Vest Nord Øst

-2o1?
1 Minst 44 i major, 3-10 hP.

Du har: eEQrE943 t42*K1632

Pxonr,nu 6

Giver:Øst
Sone: Alle

Syd Vest Nord Øst
1t1

2* Pass ?

rPresisjon, 11-15 Minst 1r.

Du har: rEQJg IEKL087 4!W *

PnosLBLr 7

Giver:Nord
Sone: Alle

Syd Vest Nord Øst
1r Pass

1å Pass 2+ Pass

1

Du har:e J9765 r 9 o E9754*E5

Pnonlou E

Giver: Syd

Sone: Ingen

Syd Vest Nord Øst

lNT' ?

r 10-12

Du har: eKQ1065rQrEKQ762*J
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Janoln R4seng ; , ,' ''

SYSIEMET I'.IuÅNEDENS. TNOBLTMER :
-,|\hturlig (1 spar er S-kort) ,, , ,,

-rp#ia ;;;:
' i' 

$T..;$1q* "ll,r;;l "*,J; -; ;,ffibTrffiiffffi'

iiffii tri.tr#rr#rn,.#'

.: Omvendte minorbøyninger;: t' : ,: : ::''
' li;i-l;-Jr'"t.korts 

major;| s'urn"n og - i'ri'
I Hopp dl 2 NT er invitt/StenUery nl , 'r ,.

- ifiliYiilii*r* ',,',' ,r I ",', ',

Pnonlpu I

Giver:Vest
Sone: N/S

Syd Vesr
_la

4t pass

Hvor gode. kort har vi egentlig? En klar majo-
ritet i juryen mener at vi har så mye i resen i at
vi bør gå videre. De fleste mener at vi btir
klokest at, d teste et kontrollbud i fiendens
farge.

Farstad: 4r. Vanskclig - problemet er at vi kan
være beit allerede på 5-trinnet (makker ktur ha
bare 4-kort hjerter i versrc fall). Melder likevct
under tvil 4r.

Jensen: 41.4t kan være h6yt nok. 2t tokfra
makker sjansen til å invitere. Derfor kan han
godt ha tØyd kortene. Men makker kan også ha
x-Kxxxxx-Kxxx-xx. Da tar han forhåpentligvis
med seg 5 r . For makker vet, at æ vet, at han kan
ha overmeldt kortene. (fr siste punkt i
systemoversikten: SUNT VETT).

Svarem:4t. Det er mulig at svaret er pass, men
.i3e svnel at jeg har mye tillegg, og deier veldig
lite makker skal ha før slemrnen ,iar. l.g gjør et
fremstøt og satser på at 5l står, selv om m-å.k.,
bare har hjerter.

Trollvik: 41. Hva må makker ha for å melde
4.r? I dllegg til 6(5) hjerrer med konge på topp,
vil cn av minorkongene, eller kløverdarnin væro
nok til at 6v er en spillbar kontrakt, og selv om
storcslem er litc salursynlig vil4l gi oss mulig_
het til å firure denne. Etter slemforsøket med 4e
gir jeg opp hvis makker melder 5v.

Felles for disse ser u til d yære at de skal
stoppe i 5 | dersom makker ikke viser noen
interesse, og, da er de redd for at de kan ha
kommet for hpyt.le tur makker med på råd,
men er det noe poeng i dette tilfellet? Nei
mener.'

Bull: 6r. Mcldcr hva jeg tror står. Vanskelie å

Nord
X

Øst
2i

Du har: rE753vEe2rE3*EJl0g
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komme i 6* som kan være eneste spillbare slem'

Et 4r cuebid vil ikke føre til noe annet enn et

eventuelt drePende ruterutspill.
Det er et godt Poenq.

Uggerud: 6r. Makker er forholdsvis honnØr-

siaf , og har følgelig en tilsvarende fin fordeling

(f.eks 64). Med alle toppkontrollene hos meg

virker det meningsløst å prøve på et vitenskape-

lig meldingsforløP.

Tundal: 6r. Jeg hadde likt å ha en hjerter mer'

men makker har sannsynligvis S-kort siden han

ikke kanha særlig mange honnørpoeng' Med x-

KJxxx-xxx-Qxxi ville makker ha meldt 3r'
men selv med disse kortene er det gode sjanser

for slem nfu Syd etter åpningen sannsynligvis

kan plasseres med *K. Jeg vil i llem^' 
selv.om

makler melder 5 v over min 4l , så derfor melder

jeg like godt 6v på direkten. 7 r er ikke aktuelt'

I utgangspunktet var jeg enig med iuryflertøllet
når jeg satte igang, men etter å hø sett argu'

menteie fta ditsse Sutta tror ieg at 6l er det

budet som ville fungert best i praksis'

Noen velger å Iø møkker gjette istedet for å

gjøre det selv:

Sveindal: 5r. Litt for god til å passe - viser

l.kontroller "en masse".

Aaseng: 5r. Gjør det vanskelig for makker'

Men mine makkere gjør ofte det riktige!

Spiller ikkz du med Tom Johansen dø? ?

Alle juryer har sine "mY1ger" .Våre er:

Eck Hansen: Pass. Makkers kortfarge i spar er

neppe nok for slem, og han har kanskje 5-8 HP'

Sfrrsmålet er om ekstra lengde i hjerter er nok

for å spille slem. Hadde jeg hatt 4-korts hjerter'

haddeleg trodd på slem, nå giøt iegdet ikke'

Lindberg: Pass. Har svårt att rita upp en hand

diir 5r gåt bet, men jag tror att partnern har en

sådan. omgångens svåraste problem nlir paruxern

kan ha eti rått brett intervall. Spelar vi med

Lebensohl?

Jadq det gjPr vi.

Tilslutt en suPeroPtimist:

Kvam:4NT. RKc-Blackwood' På 5* melder

jeg 6r og på 5 r melder jeg 5NT' Makker får da
-.r*d.tt 

sioreslemmen. Alternativ til 4NT er

4å, men siden vi ikke kjenner makkers forde-

lingvil encuebidserie ilcke gi ossnokopplyninger

til å melde storeslem.

Pnonlnvr 2

Giver: Øst
Sone: lngen

Syd Vest

4t Pass

Partumering

Nord Øst
Pass

Pass '!

Du har: rK874r - o Ql07 4*E87 43

Mcidihg Poeng: Juryen ilese.rtte

X 20 18

Pass 10 2

Var det virkelig så leu?

Rasmussen: X. Alltid, i alle soneforholdbåde i

lag og par.

Uggerud: X. Nesten for opplagt til å ySre;11t'
og"Jktttuopplagtetter pass i åpning 5y{:tl1
doble dersom motparten giør mtnst IU stlKK I

hjerter, og vi er minst 500 i alle kontrakter'

Perfekt fordeling.

Høyland:X. Etter pæs i åpning gir X eit godt

bilde av handa.

Furunes: X. Sjeldenjeg har så god samvittighet

etter Pass i åPning'

Mæsel: X. En opplysende dobling peker seg

klart ut. Da kan makier straffepasse eller melde

en farge. Begge deler passer oss utmerket'

Helness: X. Opplagt etter pass i åpning'

Aaseng: X. Dette kan jo være et læs med beter'

eller vi kan ha en god stan-tp'
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Bull: X. Det er mulig at makker sier pass og
kontrakten står, men muligheten for egen ut-
gang er til stede.

Lindberg: X. Med dessa kort, i detta låge, finns
det bara ett bud. Zonemaiir helt oinreisanta.

Noen innser at det er en sjanse å ta:

Johnsen: X. Maksimale verdier etter
meldingsforløpet. Makker kan lett avgjøre om
vi skal betale ut 690 eller 1100.

Tilslutt hører vi fra:

Eck Hansen : Pass. Makkertrengerbådelengde
og tyngde i korrene for eget spill. Tar makkei ut
når han skal, og lar han doblingen stå nfu det
skal gjøres? Jeg er fornøyd med å melde med
salen.

Ikkz denne saten iallefall.

Kvam: 5*. Vi blir vel tvunger til åmelde 5 *,
men dette er ikke akkuratnoen Ønskesituasjon.
Her kan det stå alt fra 10 til 1 3 stikk vår vei. Jeg
passer makkers fargemeldinger på S_rinnet.
Skulle ønske jeg kunne ha doblet negativt på
4*.

Aaseng: 5*. Makker har sikkert noe ,.dritt" i
*? Da har vi bare l1 stikk et eller annet sted.

Så harvide sommener kortene er gode nokfor
slem.

Lindberg: 5 *. Hoppas partnern har åtminstone

_10-11 
hp i mina flirger. Annars er vi fcir hogt.

Lyftar til en frirmodad norsk slam.

Uggerud : 5 *. Etterfulgt av en enkel hØyning av
makkers svar. Rimelig hardt, men jeg håpei at
makker ikke har for mye i kløver.

Svårem: 5*. Hvis makker ikke har noe bort_
kastet i kløver er jo veien kort til storeslem. 6*
viser vel renons i kløver og 3 farger. problemet
er at man kommer forh6yt.

Ja, Berit, vil du i storeslem, eller er du reddfor
å komme for hgyt?

Hvis en har lyst til å lukte på storeslemmen,
hva melder en egentlig da? Uenighet i juryen
om hva som viser hva:

Jensen: 5*. Viser en to- eller treseter. Satserpå
at makker ikke har så mye bortkætet i kløvår,
Følger opp med 6* over den fargen han melder.
Her kan det fort stå storeslem med de retæ
kortene.

Farstad: 5*. Vi skal vel MINST i lilleslem?
6* er et alternativ dersom vi kan forvente at
fienden spener videre.
Aa: 5*. Ber makker velge. melder 6* etterpå
som storeslemsinvitt.

Helness: 6*. Trefargehånd +renons i kløverog
storeslemsinvitt.

PnosLpM 3

Giver: Syd
Sone: N/S

Syd Vest Nord ØstlNT 4* ?

Du har: rE8654rKJ95 oEe75*_

Igjen er spqrsmålet dette: Hvor gode er egent_
lig disse kortene? Juniorlandslaget med ånds_
lagssjefen i spissen mener u de ikke er så
veldig gode.

Johnsen: 4 e. Uten avtale(4 r bør vise begge
major). Det sitter neppe trillrundt, Jå
slemprosjektet skrinlegges.

Metding Poeng Juryen Leserne

5* ')n I4
6* I2 4

4s 2 2
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Høyland: 6*. Renons og trefargehan!' tUga

ingfnting vekkasta i kløver, har makker ein-råt" 
tifå melde storeslem' Ein viss risiko for

at makker har 4-3-3-3 med 4*'

Hviltæ meldinger har så hvilken berydning?

Det er io sitvføteelig et spørsnål 
-o.rn

møkke r i; kn p s avt ale r, me n p e r s o nl i g anb eføl e r
jeg denne løsningen:

Tundal: 5*. Etterfulgt av 6*' Etter dette

meldingsforløpet har en etter min mening 2

.utigttJt"t til åvise en treseter' Enkanovermelde

-otp:tt"tt fuge 2 ganger med den sterkeste

variLten, eller en kan melde 6* direkte' Med en

toseter må en overmelde motpartens farge'-og

deretter melde laveste farge, dersom makker

bommer. Med en sterk toseter må en melde

5NT, eller høyne makkers svar' Med en enseter

kan en hoppe til 5rle som invitt til 6' og

overmelde-i*, og deretter hoppe til 6 i fargen

som storeslemsinvitt.

Tiltredes.

Giver:Syd
Sone: Ø/V

Syd Vest Nord

l tr) 2* Pass

Pass 't.

t) 0-2 eller 6 kort sPar 8-12 HP'

Du har: sK7 652t3r J*EK9753

Spørsmålet btir så hvor mønge a vi vi sknl

ÅiU, fo, a) beskrive kortene best mulig og b)

tinie pa reil sted'. Flertallet argwnenterer for
j a og eiør det slik:

Jensen: 3r. Det må vise spar ved si!e13v

iiøu"r"o. Nekter å tro at makker pas ser'I.så fall

ÅAq^være meldinga. Men da er vi forbi 3NT'

som godt kan være riktig kontrakt'

Aa: 31. Nanrrlig og krav for en runde' Håper på

et cueUiO fra makker med god spartilpass' 2NT

erjo begrenset. 3A etterfulgt av 4r er sterkere

enn 4l direkte.

Kvam: 3r. Natrulig, minst 4-kort' Passer 3NT

siden sParen er så tYnn.

Aaseng: 3e. Naturlig og krav' Makker ordner

resten.

Denne gangen også'

En forholdsvis stor minoritet velger å legge

mei vekt på den spesielle fordelingen'

Furunes: 4s.Bør vise 5f , 6*, og enforholds-

vis god hånd.

Trollvik: 4e. Meldingen beskriver denne hån-

Jen perfen. 2NT fra Øst viser at han har noe i

,pt, oe 4l er nafurlig og viser denne hånden'

d,t t Oåut hoppet bør makker være i stand til å

avgjøre om vi skal høyete' 31 måvise enten

spi, eller en meget sterk hånd med kløver'

Mæsel: 4r. For å vise min spesielle fordeling

hopper jeg til 4r. Har makker de rette kortene

kan vi ha slem også her'

Pnonlnu 4

Øst
2NT

Ja, åpneren har iatlefatl ikke 6s, og det må vi

kunne regne med at makker også forstår' Der-

for er vi nødt til å introdusere sparen nå'

Det kan vi kanskje , men hvordanvet møkker orn

høn har de rette kortene' Hvis man tror ar det

kan være slem i korrene virkcr det svært inkon'

sekvent å bruke massevis øv melderom på helt

unØdvendiSe hopp. Makker er forholdsvis be'

grenset sryrkemessig, og da må det ve.l være

,itri1 a finne ut om hanlhun hør de rette

nøkielkortene? Siansen for å finne ut av det

øker betraktelig ved å tø det med ro'
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Svenskzn vår melder 4 e neuopp fordi han har
gitt opp slemmen.

Lindberg: 4s.Ia, det finns dom som cippnar
med sådanna bud. En del får sansen tilbaka,
bdrjar bjuda naturligt, och startar en ny
bridgetidning. 3e friljt av 4å visar båttre kon.

Tilslutt en mann som bryr seg null om sparen.

Eck Hansen: 3*. Makker har ca. 10Hp, jevn
hånd (DJx,KJxx,DTx,xx). Med4-kort eller sterk
støtte er utgangen hjemme, men problemet er at
hvis ikke stfu det nesten ingenting. Med
singeltoner i rødt øker sjansen for at Vesi er kort
i t, og kanskje 1 -4-44,og nfu Øst ikke bryr see
har han vel ikke masse lengde i noen fargår. NI
velger jeg 3 *, men i praksis? Trorkanskje jeg er
nænnere 3NT enn 4r.

Ja, la os s håpe det, for 4 
^ 

kommer du i allefalt
ikke i. Kanskje er dette drQmmemotstandiren
for folk som spiller slike systemer?

Pnonrrru 5

Giver:Vest
Sone: Ingen

Syd Vest Nord Øst
-Tltl?

1) Minst 4-4 i major, 3-10 hp.

Du har: eEQrE943 r42*KJ63Z

Melding Poeng Juryen Leserne

2NT 20 10

X 15

Pass 10 3

Denne oppgaven er tatt med for å se hvordan
juryenforsvarer seg mot slike mer eller mindre
destruktive åpninger, som det efterhvert er
blin et sant virvar av.

Helness: 2NT. Det er viktig å beskrive hånden
umiddelbart mot denne typen åpninger.

Furunes: 2NT. Hvisjeg doblerellermelder 3*.
og Øst melder 3 t, får makker problemer uten
sparhold, men med gående ruter.

Jensen: 2NT. Uten nærmere avtalo må man
gj6re det enkelt. Burde hatt et par Hp til, men 5-
kortfargen oppveier litt.

Uggerud: 2NT. The value bid. I don't want to be
fucked around.

Er du helt sikker på det?

Johnsen: X. Viser minst l3Hp og minst 4-3 i
major, eller gode kort. AD i spar er jevngodt
med 3-kort.

Gudene vet hvorfor det er så viktig å vise
lengde i major.

Trollvik: X. Dette må vise en jevn balansert
hånd (13-15), som ikke er sterk nok til å melde
2NT på Fordelingen er ikke perfekt, du burde
kanskje hatt en ruter mer og en klpver mindre.

Det tror jeg nok at makker kommer til d vøre
enig i.

Farstad: X. Helt avhengig av forsvar. Foreslår
X direkte som en noenlunde balansert I 3+ hånd.

Det var de to ølternativene somfikkflest stem_
mer og dermed mest poeng. Min personlige
sympati ligger imidlertid hos de somfikk minst
poeng. En mager trøst det kanskje?

Bull: Pass: Undertegnede har som prinsipp at
4.hånden har ansvaret for å holde oppe. l"g
forutsetter at det ikke forligger noen auiale om
forsvar mol denne åpningen.

Neida, det eksisterer ikke noe forsvar. Jeg ville
bare se hvø dere mente var best.

Sveindal: Pass. Synes kanskje jeg bør ha litt til
for å melde 2NT. 3* på en så dårlig farge er å
be om bråk, men det kan jo selvsagivæå rett.
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Giver:Øst
Sone: Alle

Syd Vest

Rasmussen: Pass. For lite poeng til 2NT, og for

dårlig farge til 3*. Det kan være feigt å si pass,

men en altfor aggresiv stil mot slike åpninger

fører ofte til at vi gfu bet i stedet for motparten.

Måtte de enda være like enige i Santiago.

Pnonuu 6

Nord Øst
1t1)

2* Pass ?

1) Presisjon, 11-15 Minst 1o.

Du har: rEQJ9rEKl08742tl07 *-

'Meteing Poen$ Jurien Leserrre

2o 20 9

3r 15 5

2t 10 3

4t 5 3

Når motparten har åPnet med en

presisjonsruter - er overmelding av ruter krav

da? Et flertall i iuryen mener det.

Jensen: 2 o. Dette er krav slik jeg melder. For-

håpentligvis hos andre også. Hvis makker mel-

der 3*, avslutter jeg med4r.

Uggerud: 2 o . Ser ikke problemetforeløpig.3t
børvise en enseter i hjerter,og4s16t erfortsatt
mulige sluttkontrakter. 2l må være generelt

krav, presisjon eller ikke.

Grøtheim: 2 r . Går ut ifra at de fleste har avtalt

dette som krav, og da skulle meldingen være

rimelig opplagt.

Tundal: 2 o. Etterfulgt av 3 ? ovet 2i og 2NT,

og 4l over 3*. Jeg synes jeg er liu for sterk til

4r direkte. Med de riktige kortene hos makker

kan det stå 6r evt. 6rr .

Helness: 2 o . Etterful gt av 3l som er krav.

Noen i juryen velger å overse sparfargen, og

stresse hierteren direkte.

Trollvik: 3r. Gjør livet enkelt for makker.

Dette bØr være krav og vise en god farge' Mel-

dingen beskriver hånden din tilross for at du har

4-kort spar.

Johnsen: 3 Y. Ber makker løfte med noen posi
tive verdier.

Johnsen er den eneste i iuryen som ikke mener

at kortene er gode nok til å kreve til utgang. Det

må han da få lov til å mene. Det giQr vel

ingenting heller , i og med øt makkcr sikkert tar
det som krav.

Mange spiller 2l i denne sekvensen som krav,

og da er det lett.

Lindberg: 2v. Omjag faststliller tempo med

3 r, så beh0ver 3 I inte vara naturligt och att då

hrij a til 4 r gcir at vi kommer feVfor hcjgt. Frågan

lir vad man ska bjuda om partnern bjuder 2r?
3r krav kanske.

Eck Hansen i 2r. Dette er rundekrav slik jeg

melder, og dablirdetenkelt. Jeg likerbedre åha

god tid til å finne riktig kontrakt, erm gjentatte,

tapre forsøk på å forbedre makkers kontrakt.

Har jeg ikke noe, så melder jeg Pass.

Sveindal:2r. Krav. Selv om4l dennegangen

måtte spilles med andakt og følelse (a lå Geir)'

så kan det fort stå slem i kortene, hvis makker

har noen rette honnører og litt tilpass.

Tilslutt de sommener at 2 melderunder er I for
rnye.

Høyland: 4r. Uten å ha avtale om2 c,2t ellet
3l er krav er 4r ei praktisk melding.

Aaseng: 4t.Er vel dit vi skal' Sparkontrakter

pL4-4 frister ikke.
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Pnonr,Bu 7

Du har: eJ97 65 t9 tE97 54*85

Melding Poeng Juryen Leserne

2t 20 t2
2s 10 3

2NT 5 2

Pass 3 J

Johnsen: 2t. Med bedre spar hadde jeg
gfenmeldt den, men nå ser jeg ingen annen
løsning ewr 2t. 2s - krav til utgang, for så å
passe neste melding, sliter vel endel på
makkerskapet.

Lindberg: 2r. Pass er fcir martyrer,2t for
religirisa, 2l fcir egoister och 2NT fcir optimis_
ter.

Joda Giiran, vi har noen egoister vi:

Aaseng: 2e. Umulig oppgave. Melder 2s og
håper det beste.

Eck Hansen : 2s. Det var synd, men det er jo
ikke noe L gjøre med. pass på, 2* kan være
riktig, men detfår så være. 2e blirminmelding.
Det må da bli en masse stikk i den kontrakten.
selv om makker skulle ha singelton.

Arve Farstød for optirnistene:

Farstad: 2NT. Ingen meldinger er gode, men
makker kan ha oppril 18 Hp, så jeg er nødt ril å
holde åpent.

Og til slutt martyrene:

Jensen: Pass. Har sikkert en bedre kontrakt,
mentør ikke å rote med 4. farge eller sjanse på
2e. Hvis makker har 5 kløver er vi foit i beste
kontrakt. 2NT kan være et altemativ, men det
frister lite.

Rasmussen: Pæs. Uten avtaler stopper jeg på
lavest mulig nivå. Systemguruen Alvin Rott, fm
USA mener at etter iv-le er INT alle
minimumshender uten ekstra major. Det befyr
at ny minor på 2-trinnet viser minst 14 Hp. Da
ville jeg meldt 2NT, og hatr mulighet ril å finne
en sjanserik 3NT, 4r eller 4t.

Noe å tenke på for makkerpar rundt omkrins
kønskjeT

Bull: Pass. Hva er alternativet?

Ja det knn du si.

Giver:Nord
Sone: Alle

Syd Vest

1r Pass
,|

Nord
It
2*

Øst
Pass

Pass

Huff! Alle alternativer ser like iile ut i utgangs_
punktet men etter å ha sett argumentene er jeg
helt klart enig med juryens flertall.

Tundal: 2t. Velger å preferere min
singeltonfarge framfor å melde 2r. Med 5_1
tilpass i begge fargene vil2t væreå foretrekke
sidenjeg kanhjelpemakkermed2ess og i tillegg
har så dårlig spar- farge. Dersom makkir har 3_
kort spar og brukbare kort vil han støtte meg til
2å, så tror jeg ikke vi går glipp av noen utgang
på denne måten.

Furunes: 2r. For god til å pæse. Makker kan
godt ha 18 rIP og 3NT kan være laydown. på
2NT, 3*, 30, og 3v melder jeg 3NT.

Grøtheim: 2v.Detkan fort være siste sjansen
til å få plussen. Finner også lett den kanskje mes t
sannsynlige utgangen, 4r, når makker melder
2e med 3-5-l-4 fordeling.

Helness: 2r. Hvis makker passer er vi allerede
for høyt.

Svarem: 2r. Ser ut til å være en grandios
mistilpass. Antar at det gjelder å stoppi fortest
mulig. Sparen er ikke gfenmeldbar.
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Oppcavp 8

Giver:Syd
Sone: Ingen

lNTl) ?

1) 10-12

Du har: eKQ1065 rQ IEKQ762*J

Melding ,PCIbfiE Jurys irxe .

2NT 20 t7
X 10 3

En oppgave med stor enighet blant jury-med-
lemmene. Selv de somvelger doblingen er inne
på å melde 2NT.

Farstad: X. Hadde jeg hatt et skikkelig
toseterforsvar til rådighet ville jeg brukt det,
men detkommervel etuttaki Nord, og davil det
bli en anledning til overmelding for å vise hyppen.

Tiltross for at det ikke er avtalt noe
toseterforsvar er juryens mening at 2NT uan-
sett viser dette.

Grøtheim: 2NT. Bør vise en toseter og borti-
mot utgangskav. Får ikke vist kortene om en
dobler og makker eller Nord melder 2r (det

mest sannsynlige), eller 2*.

Sveindal: 2NT. Toseter og sterk. Kan fort stå

slem vår vei- velger da å vise egen hånd framfor
å la frustrasjonen bre seg når fienden finner en
uttaksfarge over I NT X, og vi ikke har fått vist
hva vi har.

Høyland: 2NT. Sterk toseter. Ei hand som er
uegna for å innlede med ei dobling. Makker
melder normalt 3*. Over 3* melder eg 3 f , om
makker held fram med 3?, melder eg 3e og
passar eventuelt 3NT.

Han har hatt en visjon og ser hele
meldingsforløpet klan for seg.

Trollvik: 2NT. Uten konvensjoner må dette

vise en tofargehånd. Etter 3* fra makker hop-

utgangskontrakt.

Blir ikke 2NT, brukt på denne måten, en kon-

vensjon?

Tundal: 2NT. Utgangskav og toseter. Alter-
nativet er å melde 2r, og håpe at det ikke går

pass rundt.

Lindberg: 2NT. 90Vo av svenska elitspelare
spelar detta som båda lågf?irgame, eller en okiind
2-fwgæe och utgångskrav. De 6wiga l)Vo
behciver en korrigering från 5* til 5o.

Johnsen: 2NT. Sterk toseter. Jxx i spar kan
være nok til utgang.

Og hvø har vi så blitt enige om?

Mæsel: 2NT. Sterk tofareehånd.

Nettopp!

Syd Vest Nord Øst per jeg til 4r, og dermed bør vi havne i riktig

Vi gratulerer Terje Aa med full pou i Bridge-Nytts

første systemtest!
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Ivar Uggerud

Helge Mæsel

Tor Helness

Alf Jensen

Espen Kvam

Berit Svarem

Jon Egit Furunes

Sven Otai Høyland

Jan Trollvik

Glenn Grøtheim

Arve Farstad

Gtiran Lindberg

Lasse Aaseng

Svein Erik Bull

Sverre Johnsen

Arild Rasmussen

Tarjei Eck Hansen

4. X S+ 3a 2NT 2. 21 2NT

6r x 51 3. 2NT 2. 2t 2NT

6r x 5r 3a 2NT 20 21 2NT

4aXSr4aX2a212NT

6r x 6. 3. 2NT 2a 21 2NT

4a X Sa 3a 2NT 2C pass 2NT

4NT Pass 51 3a 2NT Za 21, 2NT

4.xS.3aX312rx

5r x 6+ 4a 2NT 2) 2t 2NT

4a x 6. 3. 2NT 41 21' 2NT

4a X S. 4t X 3, 2NT 2NT

4NT x 4. 4. 2NT 2. 21 2NT

4.x5f3.x3?2NTx

Pass X 5a 4t X 21 21 2NT

5r X S. 3a 2NT 41 2. 2NT

6t X Sr 3a pass 3t pass 2NT

4a x 4s 4t x 3, 21, 2NT

5r X 5. 4a pass 21 2a 2NT

Pass X 6+ 3a pass 4, pass 2NT

Pass pass 5a 3t X Zt Za X



Pnonlou I
Giver:Vest
Sone: Alle

Syd Vest Nord Øst
- 1r 2NT1 3t2
?

1 Begge minor
2 Nat. ikke krav

Du har: rAJ9rAJ4r K1096+J96

Pnonlr:pr 2

Giver:Øst
Sone: N/S Partumering.

Syd Vest Nord

Pass

Du har: r 8643rKQ7 4 t963*KB

Øst
1*

Pnonr,Bpr 3

Giver:Syd
Sone: lngen

Vest Nord
Pass Pass

2tX

Du har: 1753 r 6 r AK965 *8542

Øst
1r
4^

svd
Pass

Pass
,|

Pnonr,Bvr 4

Giver:Syd
Sone: Ø/V

Syd Vest Nord Øst
1r Pass Pass X
Pass Pass ?

Du har: e 1065v3 oJ9852*8732

PnosLnM 5

Giver:Vest
Sone: N/S

Syd Vest Nord
- 1r X
1v Pass ?

Du har: K42t Al054o AKQ*Q103

Øst
Pass

honmu 6

Giver:Øst
Sone: lngen

tld Vest Nord

Pass 1å Pass

Pass ?

Du har: tK932t - t Q5432* 4972

Øst
1v
2t

PnosLeM 7

Giver:Øst
Sone: Ingen

Syd Vest Nord Øst
- 1r

le Pass INT Pass

?

Du har: r KQI 09873 v A1 0 t7 4 *K2

PnonlBu 8

Giver:Vest
Sone: N/S

Syd Vest Nord
-112t

q

Du har: t AK7 t A973 o 1087*AJl0

Øst
2i
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I

ProblemCi
nr.2'7994

Pnoalonr I
Giver:Nord
Sone: N/S

Syd Vest Nord Øst
lv lelNT 2t 4t 5o5v pass pass 

?

Du har: eQ9832v-oAe74*e873

PnonlBu 2

Giver:Nord
Sone: Alle

Syd Vest Nord Øst
lv 1r

2t 3t pass 3rPass ?

Du har: r-r3 rAKe109 632*A7 63

Pnonlrnr 3

Giver:Syd
Sone: N/S

Syd Vest Nord ØstPass pass 1å 2v2t X pass 
?

Du har: r l0vAJ864rAK5*e763

PnonlBu 4

Giver:Øst
Sone: Ingen

Syd Vest Nord Øst_ pass
1 * pass 1å pass
3* pass 

?

Du har: eAJ952ve92 t t0g*K107

;;*qffi*'$*l';ill
PnosLnM 5

Giver:Øst
Sone: N/S

Syd Vesr Nord Øst_ pass
Pass lå ?

Du har: eA43ve7 rAKT*KI 09g7

Pnosreru 6

Giver: Vest
Sone: Alle

Syd Vesr Nord Øst- 1r pass 2o
Pass 3r pass 4l
Fass ?

Ou tr*, +AQJ98veJ754tA

Pnonrsnd 7

Giver:Nord
Sone: Ø/V

Syd Vest Nord Øst
lv la2v?

Du har: r 4J7 2t 9 65 t Ae4*e87

Pnonlnu 8

Giver: Øst
Sone: Alle Parturnering

Syd Vest Nord Øst
- 2ll

2t 3NT pass pass
?

I Svake 2

Du har: sKI 107 63te9g7 I -*AJt 0

i

ia
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Petter )sbak

Trondheim
33 ar
EDB-konsulent i
vegvesenet,
Trondheim

Petter er vår dataekspert, og han har gjort
en fantastiskjobb med å installere utstyrog få
det til å fungere som det skal.

Petter er nyvalgt formann i Trondheim
Bridgekets, og ketsen opplever allerede en
ny giv med mange nye medlemmer, og

omfattende planer for økt aktivitet.

Han er dessuten en stor hurnorist.

Baard )lav Aasan
Steinkjer
34 err

Forskningsass i Nord-
Trøndelagsforskning

Baard Olav har vært en ururderlig hjelper
med redigering og design av denne utgaven av
Bridgenytt. Hanhari enperiode gittutukentlige
bulletiner frahendelsene i Ogndal Bridgeklubb.
Hans gode råd har vært'avgjørende for at vi
allerede nå kan presentere et produkt vi kan

værebekjent av. g

Vi håper Baard Olav også senere trer støt-
tende til med tips til et bedre blad.

Kathrine Moen
Namsos
24 ttr
Student,
Lærerhøgskolen

Kathrine er kvumen bak våre fantastiske
illustrasjoner. F'orsiden vare vil i fremtiden bli
prydet av et nltt verk fra Kathrines hand hver
enesæ gang.

Hun er ingen bridgeentusiast, faktisk liker
hun ikke å spille kort i det hele tatt, men tegne
kan hun, og vi håper å få beholde henne og
herures tegninger i lang tid.

Espen Kvam
Steinkjer
25 Ar

EDB-konsulent ved
Nord-Trøndelag HV-
distrikt

Espen har også tatt i mange tak i forarbei-
det med dette nummeret. Han har hatt en finger
med i spillet både med programmering av

maskiner, og hjelp med redigering. Han er en

av Baard Olavs undersåtter i arbeidet med

Ogndalsbulletinen.

Espen er medlem av vå,rt ekspert-panel,
spiller i l.divisjon, ogermedpåjuniorlanslaget.
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Du kan ringe eller skrive til:

BRTDGENYTT A/S
OTTO SKIRSTADSVEI l()B

7022 TRONDHEIM
fLF: 72 56 01 43

NB!
SI FRA OM DU ER INTERESSERT T Å TÅ PRØVENUMMERET
GRATIS TILSENDT. DETTE VIL VÆRE MULIG HVIS DU BESTIL-LER INNEN 01,12.93.
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BLAD IPOSTABCNNEMENT

5å'ått-TåttTDSV roB
ZO22 TRONDHEIM

BR IDUinu)E t I

IR O N DHEIM

o rs-

Jubileum

Jubileumsturnering t

BRI.DGEHU ET
BRATTø RVEiTA I O

DATO 9. & I O. OKTOBER

A.PUUEN
32 PAR

APEN PUUE

24 PAR

3.2-1 FORBUNDS & KREISPOENG 7 FORBUNDS & KREISPOENG

3OO,- STARTKONIIGENI 150,. STARTKONI/GENI

pltvtttoNO ru: Petter R, Osbok Tlf .: 72 88 7 1 04

ELLER BR/DGENYIIAS Ttf.:72 s6 01 43

(
NR 

' 
KRETSEN VIL VÆRE BEHJELPEIIG MED PRIVAT

T TIJ: INNKVARTERING, BARE RING!


