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Rica-prisen

STATUTTER
1. Rica-prisen utdeles i forbindelse med NM-finalene i bridge for par og klubbeq åpen klasse. statuttene

kunngjøres i fi naleprogrammene.
2. I hver av finalene konkurreres det om to priser;

- Rica-prisen for beste spilymotspill/melding.
- Ricas Pressepds.

3. Ricas Pressepris tildeles den som har skrevet artikkelen om vinnerspillet. Artikkelen skal inneholde:
- Kortfordeling
- Gver og soneforhold
- Navn på alle fire spillerne
- Meldingsforløp, eventuelt med forklaring
- Kortfattet forklaring av spillets gang, med Aemheving av spillets poeng/poenger
- Eventuelt sluttspilldiagram

4. Artiklene leveres Bulletin-redaktøren og tas inn iBulletinen etter hvert som de leveres inn. Artikler
levert inn etter at siste runde er ferdig, kommer ikke i betraktning. Juryen kan awike denne frist med +-
% time (må i tilfelle kunngjøres på forhånd).
Hvis flere har skevet om samme spill, går presseprisen til beste anikkel, dog kommer nye a.tikler om
samme spill ikke i betraktning etter at spillet ridligere er publisert i Bulletinen.

5 Juryen kan bestemme at et par (begge spillerne) kan få Rica-prisen dersom det ikke er murig å avgjøre
hvem av spillerne som har stått for den beste prestasion.

6. Juryen består av tre medlemmer:
- En representant for Rica
- NBPs formann, eller den han bemyndiger
- En representant oppnevnt av NBF

7. De beste bidragene til konkurransen (minst fem) stilles umiddelbart etter finalen til disposision for
NBP/finale-arrangøren, som distribuerer dem t NBSs medlenmer, med opprysning om reiuLtatet av
konkurransen. Det skal samtidig opplyses at spillene kan brukes fritt, men at sponsomavnet Rica må
brukes ved gjengivelse/omtale av spillene, dessuten at artikkelforlatterens navn må oppgis.8. Disse statutter er vedtatt av NBPS sty.e og godkjent av Rica Hotell- og Restaurartkjede A/S

Rica-prisen; Parkergullpenn,inngravert:Rica-prisen1996
Ricas Pressepris: Parker gullpenn, inngravert Ricas pressepris 1996.



Vinner av Rica-prisen NM for klubblag 1996: Ian Mikkelsen
Vinner av Ricas pressepris: Tommy Sandsmark

Glitrende spilleføring

Tommy Sandsmark

Spill 16 i kamp 3 var et meget interessant spill:

vløv K
Ekn9763
E1082
76

D10532 kn98764
1082 D54
7 Dkn6
K542 D

E
K
K9543
Eknl0983

I ramakampen mellom Mo og Nidaros kom N/S ved begge bord i 6 ruter, og spilleføre. ga opp prosjektet etter
relati\,1 kort tid og la seg på en bet. I lukket rom skal det vel sies at tiden på dette tidspunktet allerede var
overskredet, slik at det ikke var mye tid til tenking på de to siste spillene i halvrunden. Også Jan Mikkelsen,
Akademisk kom i 6 ruter i kampen mellom Akademisk og Betgen Akademiske I

VNØS
Lillevik Mkkelsen

pass t hj pass zkl
pass 2 hj pass 3 ru
pass 4ru pass 6ru
pass pass pass

Spar kom ut også her, og Syd var inne. Mikkelsen la ned hjener konge, spilte ruter konge og ruter til bordets
ess, hjerter ess og en liten hjerter til stjeling. Dermed var hjerteren god, men dette løste imidlertid ingen
problemer, fordi hånden hadde litt for mange kløvere til at kløvertaperen skulle kunne forsvinne på hjerteme i
bordet. Men etter noen tid fant Jan ut at den eneste sjansen han hadde var at øst hadde singel kløver, og derfor
spilte han på det. Han trakk kløver ess, og deretter spilte han en tredje ruter.

Øst var ime på damen, og kunne bare konstatere at han var blitt strippet for alle andre farger enn spar. En spar
til dobbeltrenons ga Jan Mikkelsen kontrakten fordi bordets kløvertaper forsvant.

Meget god spilleføring av Mikkelsen, men dessverre bare butt spill, for samme kontrakt gikk også hjem ved det
andre bordet.



Formannens hilsen.

Det å årragere en fmaie i NM for kiubblag er et stort løft for en liten klubb, og
det hadde ikke vært mulig uten gode støttespillsre. Medlemmene i Florø
Bridgeklubb har giort en formidabeljobb. Det å få vaktlisiene iil å gå opp var er
puslespill for viderekomne, som ble løst på en utrnerket måæ. Var naboklubb,
Syvern i Svelgen, har også stilt opp med persoæll.

Florø Bridgeklubb takker llora kommune for den store støtte de har grtt oss i
form av fri husleie og gratis utlån av teknisk utsttr. Uien denne støtte hadde det
hvert r anskelig å få budsjenet i ballanse.

Florø Bndgeklubb takker våre sponsorer som har gjort det mulig for oss å
arrangere derme fmalen i NM for klubblag.

Fjordane kets har støttet godt opp om arangementet, og vi takker ketsen for
all det arbeidet som er lagt ned fra kretsen sin side.

Knut Skorpen
Fonnann Florø BK



Jubileum
Mange av spilleme går sikkert rundt og tror de er her i Florø fordi de vant noen lagkamper i
løpet av sesongen Det er ikke reft for det kvalifiserer baie til deltakelse i finalen. At finalen
ble lagt til Florø skyldes at klubb€n ryller 50 år d€tte året. Lokale historikere har funnet ut at
klubben så dagens lys den 7. januar 1946 De startct umidd€lbart arbeid€t med å få i gang
organisert bridge i resten av $rlket siden NBF krcvde at det måtte minst være seks rcgistrerte
klubber før en kunne danne en krets- Dette målet nådde man raskt og kJetsen ble dannet 16.
november samme år. Enda etjubileum.

I anledningjubileet har Ole Julnes og Truls Nordal forfattet klubbens historie. D€rule vil være
tll salgs i serveringen utenfor åpent rom på tirsdag. Het har rnan beskrevet utviklingen på de
fleste områder, og vi tillater oss å sakse litt av beskivelsen av den tekniske uwiklingen:

Klubbens første barometertavle ble laget ca 1966 av Erling Saunes og Odd Nes, på
Ytre Fjordane Kraftlag. Den var laget av kryssfin€r, og todelt av transport_hensyn.
Tavlen var beregnet for opp til 28 par. Loddrett på tavlen va. det trukket snorer med
klosser som kume beveges opp og ned ut i fra en plusyminus skala. Hven
parnummer hadde sinklosse. Tavlen. blejustert etter hver rund€, slik at spillcme
kunne se hvordan de 1å an, i forhold til middels, og til de øvrige parene i
tumeringen.

I 1980 bl€ det så bruk for et nltr barometer da det gamle ble vamskadet. Thor Lystad
påtok seg oppgaven. Han konstruerte en magnettavle, med magnetbrikker som
lrtarkører. Mindre vekt og vedlikeholdsfritt ble dette til en baneb$dende løsrung.

I tillegg til oversikt over sportslige prestasjoner og persongalleri finnes det også lokal
bridgehumor på dialekt:

Så var det Florc-paret som på Loenfestivalen spilte mot ett par fia distriktet. Den ene
av Florø-spilleme tok opp en " kjempehånd',, med 4 ess og 4 konger og tolv sike
stikk. Han tok likegodt sjansen og åpnet med 7 N"r. Motspilleren til venstre så
undrende på meldingen, før han henvendte seg til åpnerens makker: ', Ka e detta for
noke ?" Denne begl,nte å le, han visste ikke hva han skulle si. Da grep makker til
spøneren inn med følgende velvalgle ord: " Du skjønar no vel det , det erjo høpp og
støDD "



Varm velkomst

Terje Sande

Fo.mannen i Fjordane bridgekrets - Geir Engebretsen - hadde anskaffet ramakommentator - Tommy Sandsmark
som makker i velkomstturneringen. Allerede i første spill hadde Geir en prestasjon som hadde gjort seg på rama.
Motstandere var representanten for neste års arrangører - Jan olav Røseng - på par med Adresseavisens Ame
Hofstad:

^EJ102rED762
| 10 Vest Nord øst
*ED7 1r P

^6 ^KD94 
P 4* P

rK985 r43 P p p

f 875 .DJ64
*K9862 *J104

.8753
vJ10
fEK932
*53

4.| var ingen uvanlig kontrakt, og det var heller ikke Tommys utspill av | 5. Den gikk til tien, knekten og
kongen. I stikk to fulgte en spar til tien og damen. Andre østspille.e i samme situasjon retumerte ruter, og da er
kontrakten opplagt. selv med åpne kon er det ikke lett å se hvilken retur som gjør spillefører problemer - men
Geir fant den ved bordet!
Han spilte en kløver - rett opp i bordets saks. Dette er den eneste returen som giør det mulig for spillefører å gå
bet med en fornuftig spilleplan. Ved bordet gikk det slikr *D, *E og kløver til stjeling. vJ ble dekket av kongen
og esset og en hjerter returnert til tien. Spillefører har nå seks stikk i det situasioncn cr:

^E!21D'T6
,t-
iL-

svd
li

v 98
| 87
* K9

^K94
.D64

^87v-
.K932
*-

Kont.akten kan nå vinnes med å ta for aK og stjele en ruter. Hjerter fra bordet setter nå øst i en umulig
situasjon. Men for syd virket det som en bedre plan å spille på sparen 3-2 heller enn at øst skulle ha ruterlengden
Så i stedet vaf fortsettelsen en spar, men da vest sin renons kom for dagen var beten et faktum.

Konklusjon: Det koster ikke no€ å spille spar i stikk to - så sant ikke øst finner kløverreuren.



Erik unngår skvisen!

Leif Arild Lothe og Rolf Helge Myhren

I den første ramakampen dokumentene Erik Sælensminde at han behersker skviser i den grad at han klarer å
unngå denslags. Han satt i nord på følgende spill med Ame Thomassen - Frank O. Sandvik som motstandere
(spill25, N og Ø/V).

^E9632rK65
| 63
*K102

^96v K65
r3

Frank

lNT

Øst

D
2NT

Svd

Boye

P

Pass rundt

Nord
Erik
Ir
P.Jl0E4

rD83
. E'l 4
*543

iKD5
rE42
.KD98
*D76

^7vJl097
.J1052
*EJ98

Ved de fleste bord kom kontrakten i øst, og etter utspill av rJ var det rimelig lett å holde spillelører nede på 7
stikk. Med kontrakten i vest startet Erik med i2 til kongen. Så fulgte iD, tJ fta Boye og Erik dukket. på neste
spar Ia Boye ?7 og Erik slakk med esser.

I ramasalen var det nå flere som (ropte>: Spill *Kl Men selv om dette gir fire raske kløverstikk gir det samtidig
hjemgang i kontrakten. Situasjonen vil være:

4J
rD8
.874 " 

E4
rKD98

v 109
rJl052
*-

Retumer€r nå Boye 
"l0vil 

den ta med seg damen og kongen. Frank returnerer da til handen på fE og på tJ
med herteravkast i bordet er Boye skvist. Og noe alternativ til r 10 har ikke Boye, for enhver ruter vil gi
spillefu rer kontrakten.
Erik så nok denne varianten og fulgte ikke folkeviljen da han fortsatte med 

^6. 
Boye måtte riktignok kaste en av

sine vinnere i kløverfargen, men denne ble samtidig kompensert av Eriks godspilte spar. Spillefører har ikke
lenger tempo for skvis og Erik og Boye kan når de kommer inn ta beten direkte.



Hvem kan man stole på?

Arnar Kvernevik

Fra Ramakampen mellom Sirius og Vikersund, l halvrLrnde spill 10 (Ø og Alle).

Da spillet kom opp på skjermen var utgangspunktet at Sirius i lukket rom hadde meldt og wnner 6 NT.

^883v9653
| 10976
å82

.KD765
vJl0
i EJ3
*Jt07

i 1092
v K7
1D82
+96543

^J4rED842
iK54
*EKD

Meldingsforløpet til Vikersund var raskt og ukomplisen:

Vest Nord Øst Syd
Sten Bjertnes Tor Helnes Stein W. Andreassen Jon Aabye

lå P
2rP2NTp
6NT! P

Utspill *4.

Utspillet var nøytralt og ga ingen favør, det ble det heller ikke i r€sten av spillet. Som du ser av diagrammet står
slemmen ved å finnevK, samt en av majorfargene 3-3. Etter første kløverstikk spilte Stein W. Andreassen lJ
Aa bordet, Nord/Syd bruker svenske fordelingskast, så Tor Helness la selvsagt a3, a9 kom fra Jon Aabyll Hvis
nå spillefører velger å stole på Jon Aaby e. slemmen hjemme, men påspillene hittil egner seg mer
til å forvirre enn til å finne riktig variant. Hvem skal man stole på? Ingen tenkte nok den gode Stein, men da var
han like langt. a4 fra bordet, a8 fra nord, rD fra øst og 12 fra syd. Nå kom vJ lia øst, d€kka av konge og ess,
v6 fra nord. Liten hjerter til femmen, tien og ryven. Nå er spillefører ved veiskillet, valget er nå å spille liten spar
dersom fargen sitter 3-3, eller spille seg inn i bordet for å spille på hjerteren. Selvsagt spilte spillefører ruter til
kongen og la ned tD. Dermed var det farvel til 17 Imp. Det er ved bordet det skjer



Orginal claim

Arne Hofstad

Mesterskapets kanskje mest honnørsterke hånd var i omløp i 2. runde lørdag ettermiddag:

^7643rJ163
i 93
å9E4

Vest
Pass

1"
24
Pass

Sone Nord/Syd, giver Vest. Ved de fleste bord gikk spiliet raaskt over i glemselen, efter at Syd enren hadde
wnnet tre grand med sine 26 IIP, ellef gått en bet i fire hjerter. Ett par vant forresten fire hjerter også.

Selv hadde jeg fornøyelsen å bakspille Nidaros - Egersund i åpenr rom, hvor Geir Olav Tislevoll(Nord) - Geir
Helgemo kryss€t klinger med Ove Romslo(Vest) - Odd Bergum. Og det som skjedde der, blir nok husket en
stund. Slik sikk det:

. l0
r9854
.10542
rJ753

^K952r 10 2

.D87
åEKt06

^EDJ8vEKD
iEKJ6
*D2

Nord
Pass

Pass

Pass

Pass

øst Syd
1f Dobl.
I NT Dobl.
Pass Dobl.
Pass

Ruteråpningen er av den typen som betyr <eg åpneD), og ellers fonelter minst mulig. Resten vil jeg ikke påta
meg å mene noe om. Se også med akelse på utspillet av spar ti. GEO hadde neppe regnet med å iå for den,
men det fikk han.

Det kom skift til ruter som gikk til knekten, hvorefter Geir fortsatte med trumf ess og dame. Bordets konge fikk
stikket, og i mangel av noe bedre fo.tsatte Ove med kløver ess, konge og en tredje som gikk til GEO'S knekt.
Igien et uventet stikk for fillehaugen i nord, mens Geir benlttet anledningen til å kvitte seg med hjerteresset. Så
ruter nordfra, og syd skulle ha resten.

Naturligvis har vi alle sett spillere som har gått både 1100 og mer i beter. Men jeg tror det er første gang jeg
opplever at en spiller legger ned og claimer de slnr' siste stikkene.
I motspillet. vel å merke!



Nærmest genialt?

Tommy Sandsmark

Geir Helgemo har gang på gang sjokkert verdenspressen gjennom sin utrolige teft for det å sette motspillerne på
prøve. I 3. kamp gjorde han det igjen, denne gang mot Mo i Rama. Se bare her:

ØNS 73
EK853
kn l0
Ekn95

Eknl098 KD42
kn62 'l 4
s43 E96
76 KD43

65
D t0 9
KD862
t0 8 2

Lukket rom: V N Ø S

Valstad Aa Handå Grøtheim

I kl pass

1 sp 2hj 3 sp pass

pass pass

Hjerter ess kom ut. og korrekt skiftet Nord til rute. knekt og da denne fikk beholde stikket, spilte han også ruter
10, som ble stukket med esset i Øst. Nå fulgte spar konge og en spar til esset, og trumfen var ute. Liten kløver
fra Vest ble stukket i Nord med esset, og Nord greide nå å underspille hjerte.fargen stik at Syd kom inn på
damen og hentet seg beten i ruter. Meget godt motspill av T€rje Aa i Nord, men lite kunne han vite at hans
prestasjon skulle bli satt helt i skyggen av spilleførerens ved det andre bordet:

VNØS
Helgemo Eriksen Tislevoll Schyte

1 kl pass

i sp 2l'tJ 2 sp 3 hj
3 sp pass pass pass

også her var innledningen den samme: hjener konge ut fra Nord, skift til ruter og Helgemo stakk den andre
ruteren med €sset i bordet. I Ramasaler ver det ingen som på dette tidspunkt var det minste i tvil om at resultatet
i åpent rom ville bli identisk liltt det i lukket, for etter hjerterstøtten i Syd var det helt usannsynlig at Nord ikke
ville greie å finne varianten med underspilling av hjerteresset. Man hadde i grunnen begynt å ofti seg mer for
kaffen enn spillet, da spillet plutselig tok en helt dramatisk vending. ceir spihe i neste stikk spar til knekten (som
illuderte at han kanskje hadde en spartaper) og la uten lowarsel ned hjerter knekt (llll) fia hånden i neste stikk.



Dette satte Nord på en meget vanskelig psykologisk prøve. Når Helgemo spilte en hjerter frivillig, kunne dette
tyde på at det var han som hadde hjerterdamen, og ikke syd, og at han prøvde å tilsnuske seg et stikk i hjerrer
for å vinne kontrakten.

Men - den gang ei, tenlle Nord, og var så til de grader vippet av pinnen på g.unn av dette høyst uventede spillet
at han stakk opp med hjerter ess. Dermed hadde hans makker plutselig, som lyn fra klar himmel mistet
innkomsten sin til det godspilte ruterstikket, og kontrakten var nødt til å gå hjem

Dette er et typisk eksempel på hva Geir Helgemo er i stand til å giøre ved bordet. Han er så god at han
øyeblikkelig ser, ikke bare hvilke problemer han selv har, men også hvilke problemer han kan forsyne motpaften
med. Psykologi er en viktig del av dette spillet som vi alle er så glade i, og detre var anvendt psykologi på sitt
aller beste.



Moderne utspill
Arne Hofstad

Dette spillet fra 4. runde inneholder et av de eldste bondefanger-knep i vår kjære spon.

AE73
v98
.DJl074
*K98

11065 
^DJ821542 aJ'i63

a 6 t E93
*EDJ763 + 104

aK94

"EKDIO.K852

Giver syd, sone alle. standard meldingsforløp var en grand - tre grand, og like standard utspill var kiøver dame
som sto. og så, ved flere bord, fulgte kløver knekt. Syd hadde en håpløs oppgave som bare kunne løses ved å
knipse mynt og krone. De fleste syd-er landet på krone og lå unna knekten, mens mynt ville reddet dagen.

Men ved et bord brukte fo.svaret en me. elevert og framtidsrettet motspill-teknikk Hva har man kamerat Vinje
for? Han anbefaler å starte slike honnør-sekvenser med knekten, som forteller om to eller ingen høvere. Jeg tør
anta at teknikken tas opp på høyeste plan i den bergenske bridge-verden ved aller første anleåning.



Tilpass er ikke alt....

Tommy Sandsmark

I ramakampen mellom Alademisk og Vikersund var spill 19 et syn for øyet. Det viste utvilsomt at tilpass er ikke
alt her i verden:

stØv E87 42
9832
9

K108
kn 10 D3
EKD4 5

10872 E543
D62 Ekn97 43

K965
knl076
KDkn6
5

I lukket rom kom Øst i 4 kløver erter ar Nord hadde meldt inn I spar og Syd hadde støttet til 2 spar Med spar ut
er spilleføreren nødt til å gå bet, da han vil få to spanapere, en rutertaper og en kløvertaper (på grunn av
mangelfulle innganger i bordet). syd vaigte imidlerrid å spille ut ruter konge, og dermed vant Alademisk 10
stikk. spartaperne forsvant på hjeneren og spilleren ble sittende med kun to rutertapere og en kløvenaper.

I lukket rom gikk meldingene litt annerledes:

VNØS
Skjæran Liilevik Ulven Mikkelsen

pass
lru lsp 2H 3kl
pass 3 sp 4 ru pass
pass pass

Tilpass er en vidunderlig ting, og 4-4 er best. Men ikke alltid. Heller ikke her kom det spar ut, men tvert i mot
hjerter, og håndens to spartapere forsvant på de tre første hjerterhonnørene i Vest. Nå fulgte ruter til esset og en
ny ruter.

og det var detl Øst kunne ikke få noen flere stikk, da syd tok ut ruteren i tre omganger, tok for den godspilte
hjerterknekten og spilte spar konge og en ny spar tilNord, som tok resten!

6 bet€r i soner i en kontrakt med 4-4-tilpasning. Det var nesten ikke til å trol Mikkelsen og Lillevik måjo ha
trodd det varjul og påske og pinse på en og samme tid, og scoret til sammen hele 730 poeng på spillet, noe som
ga 12 IMP. Fra ingensteds!



Basten Blir Bønnhørt!

Terje Sande

Noen ganger er det lett for spilleme i en lagkamp å se at et spill de nettopp har avsluttet er et potensielt
svingspill. Det var klart for Harald Bastiansen - Bjørn pettersen da spill 26 (Ø og Alle) ble lagitilbake i mappen i
kampen mot Mo.

^ 
10 6

" 
D 7 Vest Nord Øst Syd

.E76543 l* p
*J73 1^ P 2NT p

AEKDJT2 å93 3^ P 4^ P
r93 fEK2 4NT p 5" p
.92 aDJlO 6i P P P
* 1082 *EKD65

a854
rJ108654
. K8
*94

Siden Bjørn kunne ha doblet 5r hvis han hadde hatt noe i den fargen, valgte Basten å stane med lE En ny
ruter betydde bet i kontrakten - og følgende bønn: La oss håpe de ikke melder lilleslem ved det andre bordet.
som vi skal se hadde Frank o. sandvik - Arne Thomassen system - eller rettere sagt - mangel på systemartaler -
til å klare den oppgavenl

Vest Nord Øst Syd
Frank Arne

1r P
Iå P 2NT P
3*' p 3NT, p
4NT3 p 5*a p
5NT5 p i*6 p
7 i P 7NT7 pass rundt

' spørsmål om hvor mange korl Arne har i kløver og spar
' Hvilket spørsmål? JNT må !ære en bra konrrakt
' 4-essBlackwooda RKCB med kløver som trum{ 3 av 5 ess

Jrote me6 Bønnhørt - det blir ikke lilleslem ved dette bordet? Bønnhørt for andre gang.

Syd fant selvfølgelig ikke rK i utspill og Ame hadde da ingen problemer med de 13 takstikkene.

Som danskene sier: For mye av en god ting - det er sku deiligll



Grosvenors cup

Jan Mikkelsen

Lesere av Bridge World vil være kjent med begrepet Grosvenors cup. Det vil si at du gir motparten er sjanse til a
vinne en umulig kontrakt, men de går bet allikevel for de tør aldri spille på at du ha. vært så dum at du har gitt de
sjansen. Effekten av cup'et er seh4ølgelig at du blir så ergerlig at du kaster bort en masse imps i de påfølgende
spill. Arne Thomassen gjennomføne cup'et mot undertegnede etter at vi hadde nådde 6v ettef følgende ikke
anbefalelsesmessige meldingsforløp (spill 91 (27), S og Ingen):

^E973I E 107 42 Vest Nord øst Syd
I K 9 8 Sandvik Lillevik Thomassen Miklelsen
å 4 lv

^J842 åKD65 D 2NT P 3.
v98 vJ P 4* P 4v
.D4 .11072 P 4a D P

*EDJ62 *10983 P RD P 5*
410 P 5. P 6v

'KD653 P P P

rE653
*K75

Vest spilte ut en spar til esset. Så fulgte hjerter til kongen og ruter til liten, åtteren og tieren. Arne fortsatte nå

med spar, og plutselig var det spill for kontrakten. Ut med trumfen og så ruter til damen og kongen. På r 9 fra
bordet la Arne | 7, esset &a meg og ned påjorden igjen.

Kanskje skullejeg latt a9 løpe for vest ville vel lagt i mterknekten fra DJ4, men det kunne vel ikke være slik,
eller ... ..

Den skal du ha igjen Arne!



Trond Eriksen kan det.
Arne Hofstad

Jeg var så heldig å være på riktig sted til riktig tid, da dette spillet kom på bo.det i kampen mellom Akademisk
og Mo i sjette runde.

^ 
KJ 105

I1098753
i-
&D97

.86 
^ED7ZrKD rE42

rK754 f EJt063
*810643 å8

^943vJ6
rD982
åKJ52

Spill 22, giver øst, sone ØstlVest. Med Runar Lillevik (fJord) - Jan Mikkelsen mot Viggo Schlrte (Vest) _

Trond Eriksen, meldte Mo-paret slik:

Vest Nord

2ru pass

3 kl pass
3 gr pass
pass pass

øst
lru
2sp
3hj
6ru

Svd
pass

pass

pass

pass

Mikkelsen fant ftem hjerterknekten i utspill til bordets dame. Eriksen tok for kløveresset på den andre siden, og
stjal en kløver hjem. Så la han ned trumfesset, og fikk de dfulige nyhetene.

Hall fortsatte med ruter knekt, og nu hevder mesterskapets ekspertise at Mikkelsen kunne betet slernmen ved å
dekke med damen. Det får så være, han gjorde det ikke.

Efter ruterknekten fulgte hjerter til bordets konge og spar hjem til saks med damen. og så ble hjerteresset lagt
ned i denne situasjon:

iKJl0
v 1098

^E72
"E. l0 6

.94

r D9
*KJ

r8

I K7
å 1064



Og nu fantes ikke lenger noe forsvar, uansett om syd satte i trumfeller ikke. I praksis gjorde han det, og
hans nier ble stukket med bordets konge. Derefter kryss-stjeling i de svarte farvene, og slem i sonen å
bokføre.

Samt kanskje en hyggelig historie å fortelle på første spillekveld i Mo BK.



Geir Helgemo fikk sjansen

Mats Kittans

Spill 163 (3), S og Ø/V:

^53vDl052
fJ3
å810543

^8642 ^-vJ9874 rE63
fEE .KD10964
*62 åDJ97

^EKDJl097,K
r752
*K8

Boye startet med tE og r8 til damen hos Erik. Erik grukket lenge - og skiftet til tD. UIfl Nå fikk Geir
den sjansen han ventet på og ben]'ttet seg av den. Han stakk med kongen og spilte sparen til bunns. Når
den siste kom kunne Erik pakke kortene i denne situasjonen:

Vest Nord
Boye GEO

P INT
DP
P 4å

Svd

Geir

3.
3å

øst
Erik

2t
P

Pass rundt

v Uvesentlig

vDl0

åEl0

vE
.K
åJ9

67
vK
.2
*8

Geir la r l0 på å7 og kontrakten var hjemme.

I det andre rommet fikk Jon Sveindal også hjem samme kontrakt etter det samme utspillet med påfølgende
kløverskift i stikk tfe. Han lot den gå til esset i bordet og spilte hje(er mot hånden. Da kongen beholdt
stikket ble det ingen sving, men all honnør til Geir for eminent spilleføring.



Safevariant fra Jon
Mads Kittans

iD9',l
rEJ54
a 63
$J752

^EJl082rD107
aD42
* 64

r3
| 9862
.KJ97
*K983

øst
Arild Rasmussen

P
2r
4^

Svd
Trond Eriksen

P

P

Pass rundt

Spill nr. 134 (6), Ø og Ø/V:

^K654rK3
fE1085
*EDIO

Vest Nord
Jon Sveindal Oddbjørn Handå

P

P

INT
3^

Nord spilte ut kiøver til kongen og esset hos Jon. Han la ned lK som nord stakk og fortsatte med hjerrer
til damen i bordet. En hjerter ble stjålet hjen og *D og en kløver til stjeling i bordet fulgte. Spar til kongen
og spar til knekten som er safevarianten. Om syd kommer inn må han nå løse ruteren eller spille til
dobbelrenons. God variant selv om spardamen satt.



Spill nr. 157 (29), N og Alle:

Drepende utspill
Mads Kittans

øst
Bjørn Olav Ekren

1^

.D763
r6
rD6543
*E93

Vest Nord
Lasse Aaseng Jan Petter Sissener

r84
rK102
.J1087
åKD76

IEKJ95
rJ953
.K
*Jr08

^ 
102

"ED874tE92
*542

P

P3A

Svd
Per Løwe

P

Pass rundt

Her måjeg gi honør til Per Løwe som fant en kløvertass ut mot kontrakten. Eken dukket i bo.det og
Sissener fikk for damen. Han skifiet til r l0 som Per Lø\,e godt stakk m€d damen og han var ikke sen om
å spille nok en kløver som Eken enda en gang dukket til Sisseners konge. Da ble det det en bet for
Nidaros etter godt motspill. Ved det andre bordet spilte også Helgemo ut kløver til Tislevolls dame, men
har fortsatte Tislevoll med en liten kløver i stedet for hjerter, og da føk kontrakten hjem. Dette var en sving
Då 12 imD i Sirius s favør.



Første pass på 7-trinnet, doblet.
Sverre A. Selfors

I bulletin nr. 4 refe.eres et spill hvor første grønne lapp ble lagt på bordet etter at meldingene var nådd 6-
tnnnet.
I kampen mellom Mo og Bergen I va. kontrallen blitt 7 kløver doblet før første passlapp ble brukt.
Unnagjon på en melderunde var det også.

Spill 147 (19), S og Ø/V:

åK973
r4
I l0'7 532
*KD2

^EJ1085 ^642tKJ105 rE32
.- TEKDJ986
*EJ94 *-

AD
eD9876
l4
* 10 8 7 6 5 3

Vest Nord ØsI Syd
Viggo Schlate Arild Rasmussen Sverre Å. Selfors Jon Sveindal

2 r (r+ en minor)
3å (Ingen pudding) 4* (kanskje har 6f (jeg har ruter) 7* (dårlige motspillskort)

makker ruter og
da blir det kjempebra)

Dobbler Pass (den første i meldeforløpet)

Moroa kostet 1700. 6a betes med spar ut med den skjeve rutersitsen Slik gikk det i åpent rom, 18 imp tL
Mo. Så mange flere fikk vi ikke i den kampen.



Laginnsats i rama

Terje Sande

I sjette runde møttes Nidaros og Bergen Akademisk I i rama. Det ble en dramatisk kamp hvor Nidaros
fikk sitt første nederlag i denne finalen. Kampen var fylt med mange store spill, blant annet dette:

Spill 185 (25), N og Ø/V:

^DJl096r7
r 109
åD10975

^85 .E74
"DJ85 rEK9632
.EJ653 iK87
*E6 *J

^K32v l0 4

. D42
*K8'132

Lukket rom Åpent rom
Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd
Boye Bjørn O. Erik Lasse Geir Arild G€ir O. Jon

2^3vP2a313å
3A P 3NT P 41 4^ D P
4aP4NTPPP
5å P 6. P

7a P P P

Meldingsforløpene begynte likt ved begge bord men tok etter hvert svært forskjellige veier. Da Lasse ga
Boye og Erik fritt spillerom melde de den sjanserike storeslemmen. Boye's 3 

^ 
med påfølgende

hjerterstøtte var nok til ar Erik tok initiativet med RKCB, og da Boye viste to av fem ess med trunfdame
fulgte Erik opp med å vise aK. Det var alt som skulle til for at Boye strakk seg helr ut.

I åpent rom satte Jon og Arild Nidaros-spilleme under et støne press. Enten feilbedømte Geir Olav
situasjonen da han doblet eller så var det direkte feil. Hvorom alt er passet Geir etter en lang tenkepause.

17 viktige imp til Bergen etter sterk laginnsats



Velkommen til Flora
Heidi Hauge, turistsjef

H:1l:9 l1l.i \. ""rdmaMen 
fengje sin heim... I englar du ener hav og ramsatr -qJø?urøymer.ou om llne sornmardagar og båtlir. eller å lunne lå opple\ e hausten med lau\ lall

og dei vake fargane i naturen?

f11k9.r. uAn 
31tåde 

rned Hunigruta i godvær, er som å kome tit eit eventl,rland, eitr\orge-r minlatF Her morer braFe ijellblått hav, mens gammalt kulturlandskap fortel om
gode forhold lorjordbruk og fiske. I aust tonar Josredals-breen, Nord_Europas største tsbre, og
den mrndre kJente Ålfotbreen og i vest Lgg dei mektige øyane våre. V, turiå".ti,, ,tryr. ,"0aktivitetar frå BRE TIL KYST. Her kan turvandrarar å sin livs oppleving; Utsikta strekker

::9 
,lo,*i 9.i mekrige snøkledde fie a mot kysten der him."l og-huu såi i kok, eller som vi

::1",1:,i:,jlrr.l "e larrnøres Olane med dei brane og ru\ande tjella innby,r rit tjellrurar
ern thl(Je ttnn maken til BataldenogHornelen_ru\andeljell.reisersegstolteoppa\ ha\et-
ventar på deg, slik at du kan få ta del i den fantastiske oppler.inga og då uil" ,,u,*"n o"rr"
!:ll:,:11: n", ro:" 

",":r 
i uendeteg av år. og enoå tengei vest inaei synsraden, ligg

otjeptattonnane på rekke og rad. som igjen har gjort Florø til ein oljebl, i Norge.

Å ankomme i ruskevær, mens vinden rasar frå ves1, når sjøspruten står opp etter kaia, ger eitheilt anna lnnrn,kk Evenfv-rsremnrngen går over i undring og respekt foåturketiene.
Arsrsa apnl. mar og seprembcr. okrober er eir fantasrisk skue med blomstring på våren. og
alle dei vakre fargane om hausten. Ja, ofte har vi dei fineste dagan. pa ar"i n.'ttupp , _u, og
september.

I dei,gylne sildeåra var området prega av nstlaus aktivitet. No har moderne fisketndustd os
oppdrettsanlegg oveneke saman med skips- og oljeindustri. U"n f.u_f.i, tun 

"in 
opfl"u. å

tilbringe nokre dagar i eit ekte tiskerimiljø. piBatalden, Svanøy og urir" 
"V"., 

* gu.r"
haybuer-nyoppussa for ovemauing og ali ligger tilrette for ein iystie;" a" r,iir,o n" goo"
mtnner frå i lane tid.

Kva kan freistemeir enn ein skilkeleg havfisketur med fiskeshark, der den ramsalte lukta
slar rmor eln.' vl arangerer faste haldsketuar med fangstgaranti heile året. Eller ern kan
velge innlandsfisk€ med {ellvatn, elvar og qordar, der eini<an kombin€re fiske med ein
{elltur fra h}tte trl hyte? Kanskje det frisiai å prøve fiskelukta i Nurriu,-.i 

-* 
no.g", ,"*

kjende lakse-elvar? Mang ein hobbyfiskar har minne på veggen eue, å t u dJO i mO O.n
store "ruggen" der.

I]1,19""1:::1,--:, 
a,"ro kan rilb) marge spennande arrangemenr som både tilreisande ogroKatbefotknrngtan,gledesegril_2l.og22.jr,urrarrangererriforl2.gangKinnaspeletsom

er er opptevrng der det nalurlege lune amillet under Kiruraklora. skiftande har og ein høg

llTl.1:1.1. T:O 
Oen gamle.sreinklrkja dannar ramma rundt spelet. Kven gjekk i tand og

Dygde denne kyrkja på ll0oralef Myen. mystil,_ken og sagrer lan ein beneiarse om ern
tek ern tur ul til Kinn

Den 21. juni arrangerer vi VERDENS STØRSTE SILDEBORD, der alle kan få smake på dei
herlegaste silderettar gratis I



Havet og skjærgården e. vårt viktigaste tiibud for tilreisande. Vi arangeref turar m€o gamte
vemeverdige skute. og modeme ekspressbåtar med guide til 5,rnse attraksjonar langs kysten.
Fyrsafari, omvisning på lakseoppdrettsanlegg, besøk på viltfann med dåhjort og rernaparr er
nok.e få av tinga du kan oppleve om du kjem til oss.

Høyrest det iktje spennande ut å tilbringe dag€n eller weekenden ute på ei aude øy der
stillheten rådar, der måkeskrik og havbruset er din eineste nabo?
På Kvanhovden Fyr kan ein oppleve dette, der har vi sengeplassar for 6 personer.

Men ein tur på byen må ein ha med seg; utelivet hjå oss varierar frå modeme pub,er, discotek
og restaurantar til meir gammeldagse havbuer som er restaurert€ til dette formålet.

Vi satsar på den norske og ekte. Vi vil at du skal få oppleve det tradisjonsrike på kysten når
du vitjar oss.

Vi håpar du vil du trivastl Velkommen til oss!

E{s D rD, 3u^ GrLrE

a. Bar DE( fi^vlu / c^rEu

9- VrMG.x tl{rrs$c!.tf
11. Xr.E Vs, xxmHou€r

f6* DAcUG!^kr
12. BftNArcRttftadN6 ,

Jt 11

\1



Til medlemmcne lrr€nskog 1l-mai -ft

Innkalling til årsmøtc i NBP

DI kalles med dettE iru til å$rrpre i Nolsk Bridge ftesse. ÅGrnøtet vil, tra-
disjoæn tlo, bli holdt i fortant av finalcu for NM-pr. Dctje innebærer åt
møtet er Iagt til:

Torsdag 30. nai kL1O.0O pÅ Brotalec Hot4l, Ulvif i Har{anger

lfølge vfuc lorsl ar 2-a.05.90 r,i! dissc punkcnc bli behandlct:

I ' Godkjenning av catsliste
2. lalg av møreleder og rcfercnt
3- Ånborctning 1995/96
4. Rcgaskap 1995/96
5. Budsjeu 196iYl
6. Fastscttelse av ånkontingeat
7. \alg
8. Andre saker som styrct eller medlsmmcne

ønskcr bchandlet

Vedlågt dette skJiy, som sendes mmtlige av våre medlsr ner samrn€n rned
NM-bulletinen fra NM for lag i Floø, finncr du også vårt regnskap, samt
v algkomi t6ens innstilling.

Det hadde vært svært hyggelig om du kunnc sette ay tid til årsmøtet i fu.
Jeg vil samtidig få miruc om g4 i yårE v€dtelier:

"Åfszøte, er besll/'/lingsd1,ktig ned det aata!! stenvaberettigede
som ft|øler- For å atøve sten ?Erett, må forlalt kontingent være
betalt. Det karr i*kz sternmes ved fulkflr*t."

Da gjenstår det å ønsk€ samtlige vel rnøtt til Ulvik i Hardarger. Hvordan der.
komm€r dere fram dit, og hvor dere kan bo, er nå fortrå.pcndigvis setrdt ut
dl all6 tårc ncdlemmer!



tll Årsrddtet 1 norFk Bridgepresas

IMgSTU.LITG FRA VA',GKO ITEETT I NORSR EFIDGIPRESSE

Valgloelt.er foreslår åt følgende p€lsoner btrE valqt IforbindelE. n6d åranøtet I fBp 1995!

Stvr6 3

Lederi Ale Guttetvtk (qj,v, )gty.elredlee[ert Reine.t Anulldsen ( iklre !å vålg)
- Psbsr i*essEåerg (ik*€ på vrlE)-

Jon gveindal (ny)
lf,ne Thooåsaelr (ny)

Reviso.! Odd laugland (gJ.v. )

VaLgkouite! Bjarn€ Be.g (leder) (gJ.v.)
Xnut XJernsrød (gl.v, )
Svelrå JohnEen (ry)

Valgkon-lteens forslag er enstelEig.

Drå@€n./tønaberg/Ski. 30. aprll 1996.

/)^
f.J 7s^---*

fore llqlt€nEen Knut KJ-rnErød Bjafne aerg(sign.) (siqn.) (Isd€E)
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