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 Etter å ha jobbet med mesterskapet i snart et år, er det 
godt endelig å komme i gang. Det ligger mye arbeid bak 
et slikt arrangement, men det meste skal du som spiller 
og gjest forhåpentligvis ikke merke.. 

SIDETURNERINGER 16   
 
 
På vegne av Kristiansand BK vil jeg ønsker spillere, ledere og tilskuere velkommen til 
byen vår. Vi håper at alle finner seg godt til rette her i Sørlandets hovedstad og jeg 

kan love at alle i klubben vår skal gjøre sitt ytterste for at du skal få 
fine dager her hos oss. Vi er sikker på at Hotell Caledonien vil gjøre 
det samme. Vi håper samtidig på god oppslutning om 
sideturneringene og at mange blir med til Seilforeninga på lørdag der 
vi skal ha et sosialt samvær -  med bridge for den som ønsker det… 

Igjen, velkommen som spiller, leder, representant for NBF eller gjest og vi ønsker alle 
deltakere lykke til. Måtte det beste laget vinne… 

 
Hilsen Nils 

 
Nils Kvangraven 

Leder 

Årets finalister er følgende lag og spillere: 

Heimdal BK – Glenn Grøtheim, Terje Aa, Geir Helgemo, Tor Helness, Jon Egil Furunes, Per Erik Austberg. 

Narvik BS – Svein A Munkvold, Robert Langbakk, Olav Thoresen, Brynjar Olaussen. 

Bodø – Jostein Øvervatn, Jørn Åselid, Ståle Digre, Tarjei Eck Hansen, Espen Larsen. 

Studentene – Ivar Berg, Håkon Kippe, Øystein Lerfald, Jørn Arild Ringseth, Espen Lindqvist, Erik Eide 

OBK / Kløverknekt - Anders Fodstad, Are Aarebrot, Christoffer Abel Arntzen, Svein Arild Naas Olsen. 

Norrøna – Per Ove Grime, Bjørn Buer, Fabian Thuroczy, Per Bjerkan, Marius Haga. 

Flekkefjord - Geir Austad,  Kjetil Myhre, Knut Erik Ljung, Svein Skarpenes, Boye Brogeland.  

Kristiansand BK – Nils Kvangraven, Tom Høiland, Egil Homme, Marianne Homme, Roald Mæsel, Helge Mæsel  

 

Offisiell åpning torsdag kl. 09.30 i Caledonien HOffisiell åpning torsdag kl. 09.30 i Caledonien HOffisiell åpning torsdag kl. 09.30 i Caledonien HOffisiell åpning torsdag kl. 09.30 i Caledonien Hallallallall 
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SIDE 2 

 
 
 
 
 
 

Velkommen til finalen i NM for klubblag 2006 
 

 

 
Det er en glede å ønske alle deltakere, publikum og bridgepressen velkommen til Kristiansand og 

finalen i NM for klubblag 2006. Finaledeltakerne i årets NM klubblag  møtes nå til dyst i en av de 

viktigste turneringene i NBF og finalistene kan glede seg til en turnering som år etter år regnes som en 

begivenhet. 

 

Som navnet tilsier er dette klubbenes 
norgesmesterskap og alle klubber tilsluttet 
Norsk Bridgeforbund har anledning til å 
delta med så mange lag som klubbene 
ønsker. Kvalifiseringen startet i oktober 
fjor med 284 lag fra 159 klubber og 
samler  
alt fra vanlige klubbspillere til etablerte 
toppspillere. Det er nå 13 år siden 
Kristiansand sist var åsted for finalen i NM 
for klubblag.  
 
Den gang med Vest-Agder Bridgekrets 
som arrangør for et flott arrangement på 
Caledonien og med Bergen Akademiske 
BK som norgesmester.  
 

 

 
 

Med hilsen 
Norsk 

Bridgeforbund 
 

Rune Handal 
Generalsekretær 

 

Kristiansand BK har nedlagt et stort arbeid for å 
skape en minneverdig finale og utallige timer er 
nedlagt av lokale ildsjeler. Klubben deltar selv 
med et lag i finalen og vi håper det stimulerer til 
bred lokal interesse og oppmerksomhet rundt 
arrangementet. 
 
Vi håper det blir en spennende og velspilt finale 
preget av trivsel, godt humør og god sportsånd. 
 
På vegne av Norsk Bridgeforbund ønsker vi 
finaledeltakere og arrangører lykke til med 
finalen i NM for klubblag 2006 ! 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kristiansand ønsker velkommen 

 

 
Det er hyggelig å kunne ønske NM for bridgeklubber velkommen til Sørlandets hovedstad. Byen vår kan 
på mange måter relatere seg til farger og valører fra bridge og kortspill, ikke minst i hva angår turisme.  

 
 
Det er svært mange mennesker som 
hevder å være ”i sitt ess” når de er i 
Kristiansand sommerstid. Ikke minst 
gjelder det de mange barnefamiliene som 
hvert år besøker Dyreparken og Kaptein 
Sabeltanns rike. Der spares det ikke på 
konfektene og attraksjonen hadde totalt 
600.000 gjester i fjor. 
 
Kristiansand er planlagt og grunnlagt av en 
konge. Christian IV tegnet byen med gater 
som dannet kvadrater eller ruter – i dag 
fortsatt kalt Kvadraturen. Bare for å ha 
nevnt det; etter alt å dømme vil Norges 
neste dronning hete Mette-Marit og være 
fra Kristiansand. 
 
Nå skal jeg ikke strekke ordspillet for langt, 
men peke på at Kristiansand øverst på øvre 
Torv, like ved Vindmøllen ved rådhuset, har 
sitt eget lille hjerte formet i brostein. 

 
 
 

 
 

Vennlig hilsen 
 
 

Jan Oddvar Skisland 
ordfører 

 
Byens hjerte ligger geografisk midt i byen. Det 
kan jo være verdt å lete opp byens ”hjerter” om 
du har tid til en pause mellom stikkene. Kaster 
du et blikk på rådhusfasaden vil du se at vi 
bruker hjertet til vår kampanje for en tryggere by 
også. Vi ønsker at alle skal trives, føle tilhørighet 
og ta ansvar i Kristiansand, uavhengig av hvor du 
kommer fra, hvem du er eller hva du tror på. 
 
Som gjest i Kristiansand håper jeg du finner deg 
vel til rette og kan nyte byens mange fasiliteter. 
For bridgespillere på Radisson SAS Caledonien 
Hotell er det grunn til å holde fram en populær 
trekløver som bør besøkes om sommervarmen 
lokker deg ut; Fiskebrygga, Nupenparken og 
Bystranda. Den turen blir du ikke knekt av, 
snarere tvert i mot. 
 

Lykke til med mesterskapet! 
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Noen glimt fra klubben vår… 
 

Vi liker å mene at vi har mange av Norges beste spillere i Kristiansand BK. Om det er 

rett eller ikke, skal ikke diskuteres her. Disse spillerne får gjerne ros og hederlig omtale 

for sine spill og meldinger, mens fine spill fra den gemene hop gjerne ikke får sin 

fortjente oppmerksomhet. For å bøte på noe av det, skal vi her vise noen spill fra 

spillere du kanskje ikke har hørt all verden om.  

 
       
  ♠ A10x    
  ♥ xxx    
  ♦ KDxx    
  ♣ Axx    

♠ xxx N ♠ KJx  
♥ Jxx ♥ Axxx  
♦ xxx 

V Ø 
♦ xx  

♣ DJxx S ♣ 10xxx  
  ♠ D98x    
  ♥ KDx    
  ♦ AJxx    
  ♣ Kx    

En av de som besøker oss ofte er Øystein Holte fra Birkeland. En livsfarlig 

mann å møte ved bordet, spør du meg. I dette spillet var det Jon Solli 

Hansen som fikk et ublidt møte med Austegden. 

 

Øystein Holte hadde plassert seg øst og skulle spille mot 3NT i Syd.  

 

Makker Rune Arnesen i vest spilte ut kløver dame som Jon lasjerte. Neste 

kløver ble stukket med kongen. Jon valgte å angripe sparen, da det så ut 

som en dobbelfinesse i denne fargen var den beste sjansen. Spar 9 seilte 

rundt til...... KONGEN !! 

 
Mer kløver stakk Jon, og spilte seg inn på ruter ess. Det hadde vært moro å se fjeset til den godeste Jon 

da spar 10 ble stukket av knekten. To i kløver, to spar og hjerter ess beita kontakten... 

Glimrende, Øystein !!! 

I ettertid er det lett å se at Jon kan sikre det niende stikket ved å spille hjerter etter spar konge, men 

det er feil den dagen hjerter ess sitter sammen med 5 kløver...  

     ( offer…) 
 
I neste spill er det den bedre halvdelen til Jon Solli Hansen, Yvonne, som er ute og lytter til 

meldingsforløpet. Spillefører Harald Arnesen følte nok ikke at han gjorde så veldig mye galt, men 

måtte slukøret innse at har var den eneste som ikke hadde vunnet minst 9 stikk.. 

 
       
  ♠ xx    
  ♥ AKJx    
  ♦ K10xx    
  ♣ Kxx    

♠ AK109xx N ♠ -  
♥ xxxx ♥ xxx  
♦ Ax V Ø 

♦ D98x  
♣ x S ♣ 109xxxx  
  ♠ DJxxx    
  ♥ Dx    
  ♦ Jxx    
  ♣ ADJ    

De fleste ville brukt tiden på å vurdere hvilken spar en skulle spille ut mot 

3NT. Yvonne skjønte at Harald var lastet i spar, og hun registrerte også at 

makker ikke hadde doblet Monica sin 2sp. Yvonne spilte ut en nøytral 

hjerter som ble sluppet til hånden. Det fulgte ruter til 10'eren i bordet og 

øst sin dame. Han fortsatte nøytralt med hjerter. Harald spilte ruter til 

knekt og ess, hvoretter Yvonne igjen motsto fristelsen til å spille spar. Mer 

hjerter ble stukket i bordet.  

Harald spilte spar mot håndens dame, Yvonne stakk med kongen og fridde 

seg med sin siste hjerter.  Nå var toget gått. 

 

    
Yvonne Monica A Makker Harald   

1♠ D p 2♣ !!  

p 2♠!! p 3NT  

p p p   

     

Fire stikk i hjerter, ett i ruter og tre i kløver ble bare åtte… 

Glimrende, Yvonne, tre ganger klarte hun å unngå å røre sparfargen sin !!! 

At Harald kunne vunnet kontrakten med en litt heldigere behandling av 

ruteren eller å ha eliminert kløver og hjerter tidligere, forringer ikke Yvonne 

sin prestasjon. 
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Hans Fredrik Hegtun lar seg ikke lure… 
 
I dette spillet la øst ut et agn jeg tror mange ville bitt på, men den godeste Hegtun ville 
ikke at øst skulle få den gleden.. 
 
       
  ♠ DJ108x    
  ♥ D109    
  ♦ Kxx    
  ♣ Dx    

♠ 7653 N ♠ Axx  
♥ 8xx ♥ KJ  
♦ 9x V Ø 

♦ A10xx  
♣ Kxxx S ♣ J1098  
  ♠ K    
  ♥ A7xxx    
  ♦ DJxx    
  ♣ Axx    

Vest spilte ut en hjerter, og da bordet dukket opp så øst 

med en gang at denne situasjonen hadde han lest om et 

eller annet sted. Hans F la 9'eren fra bordet og øst stakk 

med kongen !! 

Øst regnet med å komme inn på spar ess. Da skulle han 

fortsette i kløver, og muligens drepe bordet ved å tvinge 

spillefører til å stjele en tredje kløver når han kom inn på 

hjerter knekt. Hvis Vest da hadde bare tre spar, ville sparen kun gi avkast 

av en taper. Vest kunne i alle fall stjele den siste sparen om han skulle ha 

fire stykker.  

Det begynte bra for Øst, han kom inn på spar ess i stikk to, spilte kløver 

knekt som ble stukket av esset. Hans F. spilte hjerter mot bordet og Øst 

ventet bare på å høste applausen …. 
    

Vest Kristen Øst Hans F  

  1♦ 1♥  

p 1♠ p 1NT  

p 2♥ p p  

     
     

Men nei.....  Hans F stakk med damen !!!!   Slukøret måtte øst legge 

knekten, til øredøvende latter rundt bordet.. 

Hans F snudde seg mot Øst og sa noe som dette: ”Jeg visste du var ute etter 

å lure meg, den gleden vil jeg i alle fall ikke gi deg…” 

 
 
Alf Mardon Hansen er en av våre nye spillere. Her gjennomfører han en flott  
tosidig skvis med full oversikt.. 
 

       
  ♠ KDxx    
  ♥ D8x    
  ♦ J    
  ♣ AKDxx    

♠ 10x N ♠ J9xx  
♥ KKn109 ♥ xx  
♦ 10xx V Ø 

♦ D8xx  
♣ J9xx 

Alf M 
♣ 10xx  

  ♠ Axx    
  ♥ Axxx    
  ♦ AK9xx    
  ♣ x    

 

Kontrakten var  3NT i Syd og utspillet var hjerter knekt som ble stukket i 

bordet med damen. En god start. Så spilte han fire ganger kløver for å 

godspille den siste. Vest stakk og fortsatte med hjerter konge.  

Nå klarte Alf Mardon resten på en elegant måte. Hjerteren ble stukket med 

esset og det fulgte tre runder spar og han var inne i bordet i denne 

sluttposisjonen (se neste side) 
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  ♠ x    
  ♥ 8    
  ♦ J    
  ♣ x    

♠    ♠ J  
♥ 10   ♥   
♦ 10xx   ♦ D8x  
♣  

Alf Mardon 
♣   

  ♠ -    
  ♥ x    
  ♦ AK9    
  ♣ -    

 
Nå ble den godspilte trettende kløveren spilt. Øst måtte holde spar knekt og 

lot en ruter seile. Syd kastet sin siste hjerter. Vest hadde det ikke særlig 

bedre enn makkeren sin. Han var tvunget til å holde på hjerter 10 og måtte 

derfor også kaste en ruter.  

Tre ruterstikk avsluttet festen...  

Glimrende spilt !!!!  

 

 
 

 
Helmuth Thomas havner som regel på den øverste delen av resultatlista i klubbspillinga 
her på Sørlandet. Her er et eksempel som viser hvorfor.. 
 
       
  ♠ AKx    
  ♥ DJxx    
  ♦ A8x    
  ♣ 976    

♠ xxxx   ♠ Dxx  
♥ AKxx   ♥ xx  
♦ D9x   ♦ Kxxx  
♣ J10   ♣ 8432  
  ♠ J10x    
  ♥ 109x    
  ♦ J10x    
  ♣ AKD7    

Helmuth hadde plassert seg Øst mot Syd’s 3NT. Utspill var 

en hjertertass som gikk til 10’eren. Sparkappen ble tatt og 

Helmuth vrei til kløver 4 (ikke åtteren som du kanskje 

ville spilt ?).  

Syd stakk og fortsatte med hjerter som vest brukte 

kongen på for å fri seg med kløver 10. Syd vant og spilte 

nok en hjerter. Vest vant og puttet bordet inn på spar 

konge.  

 

Nå er stillingen som under… 

 
 
       
  ♠ A    
  ♥ D    
  ♦ A8x    
  ♣ 9    

♠ x   ♠ x  
♥ x   ♥   
♦ D9x   ♦ Kxx  
♣    ♣ 82  
  ♠ 10    
  ♥     
  ♦ J10x    
  ♣ D7    

Spar ess ble innkassert og på hjerter dame måtte både Helmuth og Syd la 

en ruter fare. Så var det tid for ruter ess og da viste Helmuth at han hadde 

fulgt med i timen. Under ruter ess la han lett som bare det kongen… 

I tidens fylde kom Vest inn på ruter dame og kunne hente beita.  

 

Selv med åpne kort er det nesten ikke lett å se at beholder Øst kongen, 

innkasseres kløver 9 og ruter konge blir brukt som vadestein for å hente 

kløverdame. 

 

Som makker i vest var det bare å øst ut komplementer… 
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..de har spilt sammen i mer enn 35 år !! 

Historien har mange kjente brødrepar. Brødrene Løvehjerte, brødrene Karamasov, 

brødrene Wright og brødrene Jacobsen fra Ham-Kam for å nevne noen. I bridge Norge er 

det mest kjente brødreparet utvilsomt bosatt her på Sørlandet, Helge og Roald Mæsel.  

 

Det er vel knapt noen bridgespillere i landet vårt 
som ikke har hørt om Helge og Roald. I tillegg til å 
være særdeles dyktige kortspillere, er begge to en 
aldri så liten prydbusk i det ellers så røffe 
bridgemiljøet. Jeg vet enda ikke om noen som har 
hatt noe å utsette på hvordan de har blitt behandlet 
ved bordet av brødreparet. Selv om de spilte buksa 
av deg, sitter du igjen med følelsen av at de i alle 
fall gjorde det på en høflig og fin måte. 
 
Roald er 57 år og ble nylig administrende direktør i 
LOS, et selskap i Agder Energi. LOS driver  med 
mange ting, bl.a salg av strøm og 
bredbånd/internettløsninger. Roald søkte vissnok 
ikke jobben, men så vidt vi vet ble han på det 
sterkeste oppfordret til å ta denne krevende jobben. 
Han kan altså sannsynligvis mer enn å spille kort.  
 
Roald er gift og bor like utenfor sentrum. Når han 
ikke spiller kort, er han i ferd med å blitt av 
golfbasillen. Jeg vet ikke hans handicap, men i følge 
han selv er det kun Tiger og noen få til som har en 
sjans. Beskjedenhet har han aldri hørt om. Når 
snøen kommer tar han ofte med seg kona Bjørg til 
hytta på Bortelid og lange skiturer i fjellheimen. 
 
Helge er 59 år, bestefar og den eldste av de to, 
”selv om det ikke ser slik ut….” sier han selv. Han er 
en av de få som fikk med seg noen eksamener fra 
studiene på Blindern på 60- og 70-tallet og Helge er 
i dag kjent som en dyktig lærer. Skarpengland skole 
i Vennesla har vært arbeidsplassen hans i mange år 
og for tiden er han rådgiver på ungdomsskolen. 
 
 
Helge har hatt mange verv opp gjennom årene, 
både på klubb, krets og forbundsnivå. Han er 
Forbundsautorisert TL og har ofte oppgaver i 
forbindelse med bl.a NM-arrangementene. 
 
De fleste ”nye” bridgespillere i byen er rekruttert fra 
kurs Helge har hatt. Også der får han skryt for både 
faglig dyktighet og en flott pedagogisk måte å lære 
fra seg spillet vårt. 
 
Vi har tatt en liten prat med de to og her er litt av 
det vi snakket om: 
 
Vi vet at dere kommer fra en familie som 
spilte mye kort. Kan dere fortelle historien om 
da frøken på første skoledag spurte om noen 
allered kunne telle ? 
 
Det var vår eldre bror som kom med denne, sier 
Roald. Pappa hadde lært oss kortene, men at svaret 
”2-3-4-5-6-7-8-9-10…… knekt – dame – konge - 

ess….” ikke var helt det frøken hadde forventet, 
skjønte vi ikke den gang. 
 
Dere ble Norgesmestere allerede i 1973, er 
ikke det rett ? 
 
Jo, det er rett det. Vi ble Norgesmester for junior, 
så vidt foran Einar Asbjørn Brenne og Øystein 
Lerfald, to kjente bridgepersonligheter begge to. 
 
Italienerne skapte furore med sitt moderne 
system på 70-tallet, basert på sterk 1kl-
åpning. Dere holder fast på dette enda ? 
 
Ja, sier Helge og ler. Roald er ikke akkurat noen 
ekspert i å huske konvensjoner, så for at han ikke 
skal få så store problemer, holder jeg fast på det 
jeg lærte han i 1973.  
 
Vårt kløversystem er nok mer inspirert av 
kinesernes variant, som fikk navnet 
PRESISJONSKLØVER.. Litt moderne drakt har 
systemet fått, men grunnprinsippene er de samme. 
 
Hva er det dere liker så godt med Presisjon ?  
 
Jeg tror ikke det er så farlig hvilket system man 
spiller, sier Helge. Poenget er at til syvende og sist 
er det nesten alltid bruken av systemet som er det 
viktigste, at man klarer å utnytte den 
informasjonen som ligger der. Det er fordeler og 
ulemper med alle systemer. I dagens moderne og 
aggressive bridge, blir man svært ofte forstyrret i 
meldingsforløpet og blir nødt til å bruke erfaring og 
sunn fornuft likevel.  
 
Fortell litt mer om merittlista deres. I festlige 
lag blir den lengre og lenge, gjør den ikke ? 
 
”Det er min bror som er verst til å skryte,” sier de i 
munnen på hverandre. Men vi ble Norgesmester for 
par i 1984 og har tatt medalje tre ganger til. I NM 
lag har vi ikke all verden å vise til, men en 4.plass 
er da vel ikke så aller verst.  Vi ble Seriemester i 
1983, sammen med Erik Dahl og Per Henrik 
Drangsholt . Internasjonalt holder vi 3.plassen fra 
EM i Wiesbaden 1983 høyest, men det var også 
moro å delta i Olympiske Leker i -84 selv om en 
11.plass ikke var all verden å skryte av. 
 
Det verserer mange historier fra dette 
mesterskapet. Helness- Stabell og RKK - Harald 
Nordby var lagkamerater men Roald sier: 
”Av hensyn til personvernet får du meg ikke til å gå 
i detaljer, men det var til dels sterke scener som 
utspant seg…”  
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Brødreparet hadde comeback på landslaget i EM 
1995 sammen med Jensen – Høiland, uten at det 
ble den helt store suksessen. 

 
Vi vet at Helge ble superstormester i fjor, så det er 
mange skalper han hatt tatt med seg på 
hjemmebane. 
Roald trekker også fram tre seirer i Jensen Cup 
(årlig singelturnering 4.juledag hos pus…) noe som 
har gitt vandrepokal til odel og eie. 

Hvilke tanker har dere om bridgens framtid ? 
 
Ja, si det. Det er et tankekors at 
gjennomsnittalderen i NBF er over 55 år. Det er 
vanskelig å få ungdommer til å forstå hvilken flott 
hobby bridge er, og et annet problem er å få 
kursdeltakere til å fortsette med klubbspilling. Til 
det siste kan vi nok mye takke oss selv, sier Helge, 
som selv er en dyktig kursholder. Vi er langt fra 
flinke nok til å ta oss av de som kommer ferske til 
klubbene våre. Mange blir skremt bort av spillere 
som synes det er viktigere å få poeng på spillet de 
har foran seg på bordet  enn å tenke litt mer 
langsiktig  
 
Hva med bridge og Internett ? 
 
Jeg spiller litt for moro, sier Roald. Men det blir kun 
som et supplement til den ”ordentlige” bridgen. En 
mister helt ”tablefeelingen” og det sosiale aspektet 
er jo helt fraværende. Helge nikker og forteller at 
han slett ikke er bitt av den basillen. 
 
Hvem vinner årets NM ? 
 
Vi er jo programforpliktet til å holde med 
Kristiansand,, men det kommer til å bli jevnt og 
spennende i år også. Måtte det beste laget vinne, 
avslutter det hyggelige brødreparet med. 
 
..før vi takker for praten og ønsker lykke til videre 
med en forhåpentligvis enda lang bridgekarriere.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
BBRR  99  ––2244  
RReeggnnsskkaapp  ffoorr  HHoowweellllttuurrnneerriinnggeerr  
 

• Lei av å regne slipper etter klubbkvelden ? 
• Lei av at tverrsummer ikke stemmer ? 
• Lei av å vente flere dager på resultater ? 

 
Endelig er det enkle regnskapsprogrammet klubben  
din har ventet på kommet…..  
 
Enklere enn dette blir det ALDRI !!! 
 
Info: www.aalbergdata.no 
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KORT PRESENTASJON AV LAGENEKORT PRESENTASJON AV LAGENEKORT PRESENTASJON AV LAGENEKORT PRESENTASJON AV LAGENE 
 

Årets finale vil bli en gysare, det er vi sikker på. Kombinasjonen noen lag med MASSE 
erfaring og andre lag med ungdommelig pågangsmot og entusiasme, borger for 
interessante oppgjør. Måtte det beste laget vinne !!  
 

Studentene 
Trondheim  

       
 Erik Eide, Espen Lindqvist, Øystein Lerfald, Jørn Arild Ringseth, Ivar Berg, Håkon Kippe 
 Det er lenge siden Studentenes BK hadde sin storhetstid. De fleste av spillerne på dagens 

Heimdal-lag, dominerte bridgen mens de representerte denne klubben. Nå er det en ny generasjon 
unge og lovende spillere som skal være med å sette farge på årets mesterskap. Om Øystein 
Lerfald passer til beskrivelsen ”den evige student” skal være usagt. Kombinasjonen rutine og 
ungdommelig pågangsmot blir farlig under årets finale ? 
  

Kristiansand  

      
 Nils Kvangraven, Tom Høiland, Roald og Helge Mæsel, Egil og Marianne Homme 

 Alltid et  farlig lag å møte. Nils og Tom ble Norgesmestere forrige sesong og vil nok mer enn gjerne 
ha enda en medalje rundt halsen.. Egil og Marianne er debutanter i denne sammenhengen, men 
har ellers masse rutine. Helge og Roald sine beste resultater fra parturneringer, men er sikkert 
sugen på å vise at de kan spille IMP. Hjemmebane kan være både en fordel og en ulempe tror vi…. 
 

Heimdal 1 

      
 Geir Helgemo, Tor Helness, Glenn Grøtheim, Terje Aa, Per Erik Austberg, Jon Egil Furunes 
 … eller landslaget som de også kalles. Heimdal er storfavoritter til å ta hjem årets mesterskap, 

men har kanskje vist litt sviktende form den siste tiden. Flere av spillerne er opptatt store deler av 
året som proffer på sine sponsorlag, så kanskje ikke en NM tittel (til) er det som henger aller 
høyest ?? Uansett vil skalpen til dette laget henge meget høyt under finalen.. 
  

Narvik BS 

    
 Robert Langbakk, Svein A Munkvold, Bjørnar Olaussen, Olav Thorsen 
 Munkvold – Olaussen har en rekke lag- og parfinaler bak seg, med to 3.plasser som beste resultat. 

En ny medalje vil ikke være noen bombe, men må finne seg å stille litt bak i rekka når det gjelder 
favoritter til seier.  
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OBK / 
Kløverknekt 

     
 Christoffer Abel Arntzen, Svein Arild Naas Olsen, Anders Fodstad, Are Aarebrot 
 Anders Fodstad har to NM par Monrad på samvittigheten. Ellers er laget ikke så veldig meritterte 

når deg gjelder prestasjoner i NM-sammenheng, men flere av lagets spillere har gode resultater 
fra større turneringer. Vi er litt usikre på om rutiner og erfaring holder i dette tøffe selskapet, men 
David har slått Goliat før… 
  

Bodø 

    
 Jørn Åselid, Tarjei Eck Hansen , Jostein Øvervatn, Ståle Digre, Espen Larsen (ikke bilde av de to siste) 
 Tarjei Eck Hansen dominerte Trønder-bridgen for snart en generasjon siden. I spann med Jørn 

Åselid har han flere NM par deltakelser og har levd en heistilværelse mellom 1.og 2. divisjon. Ståle 
Digre og Jostein Øvervatn er ubeskrevne blad for oss, men en finaleplass taler for seg selv. De har 
hentet inn Espen Larsen (som også spilte 6.runde) Vi tror laget må finne seg å kjempe i 
bunnstriden, men ingen ting vil glede mer enn en overraskelse. 
  

Norrøna 

      
 Bjørn Buer  Per Ove Grime, Per Bjerkan, Fabian Thuroczy , Marius Haga,  
 Norrøna er et lag med spillere som stadig gjør seg bemerket i turneringer. I NM-klubber 

sammenheng er de rimelig ubeskrevne, men en sterk seier mot mange ganger Norgesmestere fra 
Bergen, var imponerende. Årets overraskelse ??  
 

Flekkefjord 

    
 

 Boye Brogeland, Geir Austad, Knut Erik Ljung, Kjetil Myhre, Svein Skarpenes (ikke bilde)  
  

Flekkefjord et er nok årets finale-overraskelse. Selv med Boye på laget, var det ikke alle som 
regnet med at de skulle gå hele veien til finalen. Det er flott for den lokale interessen at det er to 
Vest-Agder lag i finalen (selv om de bridgemessig tilhører Rogaland) Vi håper på stor oppslutning 
vestfra… 
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Jeg vil bli BIN-abonnent. 
 
Bridge i Norge (BIN) kommer ut seks ganger i året (to utgaver er på minst 80 
sider og fire utgaver er på minst 64 sider). Et årsabonnement koster 350 
kroner inklusiv porto (i Norge).  

I vårt bridgemagasin presenteres variert stoff for så vel klubbspillere som 
turneringsspillere. Vi har lærerike og morsomme artikler ført i pennen av 
bridgekapasiteter fra inn- og utland. I lederartikkelen i Bridge i Norge setter 
vi fokus på viktige bridgepolitiske temaer. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som BIN-abonnent,…… 
 
 
 
 
 

  HUSK FESTEN PÅ LØRDAG KVELD  HUSK FESTEN PÅ LØRDAG KVELD  HUSK FESTEN PÅ LØRDAG KVELD  HUSK FESTEN PÅ LØRDAG KVELD    

   GOD MAT OG DRI   GOD MAT OG DRI   GOD MAT OG DRI   GOD MAT OG DRIKKE +  BRIDGEKKE +  BRIDGEKKE +  BRIDGEKKE +  BRIDGE    
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Tidsskjema og kampoppsett  
 
Onsdag 24.mai 
20.00 – 22.00 Åpningsturnering – LOS MOBIL - 15 spill 

Alle deltakerne på de kvalifiserte lagene er invitert til å spille med en lokal spiller. 
Det blir trekking av makker.  Pris kr.50,- for lokale spillere. Finalister gratis. 

 
Torsdag 25.mai (Kr. Himmelfartsdag) 
  KAMP 1 
10:00-12:15    Runde 1 - 1. halvrunde BK Norrøna Studentenes BK 
12:30-14:45    Runde 1 - 2. halvrunde Narvik BS Flekkefjord BK 
  Heimdal BK Bodø BK Lyn 
  Kristiansands BK OBK/Kløverknekt 
    
14.45  Lunsj + sideturnering 2   
  KAMP 2 
15:45-18:00    Runde 2 - 1. halvrunde Flekkefjord BK Heimdal BK 
18:00-20:15    Runde 2 - 2. halvrunde Studentenes BK Narvik BS 
  Kristiansands BK BK Norrøna 
  OBK/Kløverknekt Bodø BK Lyn 
    
20.15  sideturnering 3   
 
 
 
 
 
 
 
Fredag 26.mai 
  KAMP 3 

09:00-11:15    Runde 3 - 1. halvrunde Narvik BS Kristiansands BK 
11:30-13:45    Runde 3 - 2. halvrunde Heimdal BK Studentenes BK 
  Bodø BK Lyn Flekkefjord BK 
  BK Norrøna OBK/Kløverknekt 
    
13.45  Lunsj +  sideturnering 4   
  KAMP 4 

14:45-17:00 Runde 4 - 1.halvrunde Studentenes BK Bodø BK Lyn 
17:15-19:30  Runde 4 - 2. halvrunde Kristiansands BK Heimdal BK 
  BK Norrøna Narvik BS 
  OBK/Kløverknekt Flekkefjord BK 
    
19.30 Sideturnering 5   
    
  KAMP 5 

19:45-22:00 Runde 5 - 1.halvrunde Heimdal BK BK Norrøna 
  Bodø BK Lyn Kristiansands BK 
  Flekkefjord BK Studentenes BK 
  Narvik BS OBK/Kløverknekt 
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Lørdag 27.mai 
  KAMP 5 

10:00-12:15 Runde 5 - 2. halvrunde Heimdal BK BK Norrøna 
  Bodø BK Lyn Kristiansands BK 
  Flekkefjord BK Studentenes BK 
  Narvik BS OBK/Kløverknekt 
    
12.15 Sideturnering 6   
    
  KAMP 6 

12:30-14:45 Runde 6 - 1. halvrunde Kristiansands BK Flekkefjord BK 
15:00-17:15 Runde 6 - 2. halvrunde BK Norrøna Bodø BK Lyn 
  Narvik BS Heimdal BK 
  OBK/Kløverknekt Studentenes BK 
    
18:00 Felles arrangement med   
    
20.00 – 22.00 BRYGGEBRIDGE   
 
Søndag 28.mai 
 
  KAMP 7 

10:00-12:15 Runde 7 - 1. halvrunde Bodø BK Lyn Narvik BS 
12:30-14:45 Runde 7 - 2. halvrunde Flekkefjord BK BK Norrøna 
  Studentenes BK Kristiansands BK 
  Heimdal BK OBK/Kløverknekt 
    
15:45 Premieutdeling   
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

RICAPRISEN 2006 
 

er en pris for beste innrapporterte spill eller 
meldingsforløp. Både journalist og spiller 
blir hedret med en parkerpenn gitt av 
Ricakjeden. Vi oppfordre alle, både spillere 
og tilskuere til å delta i konkurransen.  
Jury en består i år av  
 
Hvem som vant prisen sist det var NM her i 
byen, kan du se i en seinere bulletin. 
 

 
 

 
 

 BRIDGEPUB 
 

hver dag i kjelleren på hotellet. Puben åpner 
rett etter siste kamp er avsluttet for dagen. 
Både deltakere, publikum, arrangør og andre 
er hjertelig velkommen. 
 
Det vil bli arrangert meldekonkurranser hver 
kveld.. 
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Søgne BK -  klubben med stort hjerte og sosial profil 
 
Noen mennesker bruker tid på å legge til rette for at andre skal ha det greit, mye tid. … og 

veldig greit. Hvor de henter energien og pågangsmotet fra, kan en undre seg over. 

For tre sesonger siden ble årets tillitsvalgte i NBF Per Holmen fra Søgne. De andre som har 

fått den samme utmerkelsen har sikkert fortjent sin, men for oss som har lært oss å 

kjenne Per, vet at en mer verdig vinner skal Bridge-Norge lete lenge etter.  

 
Vi har vært så heldige å få en liten prat med 
Per og må starte med et spørsmål om 
hjertebarnet hans, Søgne Bridgeklubb. 
 
Når ble Søgne BK stiftet og hvorfor mente du 
at regionen trengte enda en bridgeklubb ? 
 
Det var en venn, Magne Lorentsen, som 
sammen med meg tok de første initiativene til  
bridgeklubb her i Søgne. Vi hadde begge to 
spilt kort i mange år, men savnet vel et større 
sosialt engasjement rundt hobbyen vår. Det å 
vinne klubbkvelder eller turneringer er vel og 

bra, men 
konkurranse
n om å bli 
best hadde 
ofte en høy 
pris. 
Så for 
ganske 
nøyaktig ti 
år siden 
stiftet vi 
Søgne 
Bridgeklubb, 
klubben 
med stort 
hjerte og 
sosial profil. 
 
 

Er det noen som vil spille bridge uten at det å 
vinne er det viktigste da ? 
 
Dette mener du sikkert som en spøk. Ja, 
faktisk tror jeg flertallet av menn og kvinner i 
Norge som spiller bridge er mer opptatt av å 
ha det hyggelig sammen med gode venner 
enn det å gå til topps på resultatlista.  
Vi var tre-fire bord da vi startet for 10 år 
siden, mens i dag har vi et snitt på over åtte 
bord. Vi har vært oppe i 12 bord på det meste. 

Dette tar jeg som et bevis på at den linja vi 
har lagt oss på, trekker kortspillere til bridgen. 
 
Hva gjør dere for å skaffe nye medlemmer til 
klubben og, ikke minst, hvordan klarer dere å 
holde på dem ? 
 
Vi arrangere kurs med jevne mellomrom. Det 
ryktes på bygda at vi har et unikt miljø hos 
oss, så det er både unge og gamle som viser 
interesse. Etter at kurs er avsluttet, vet alle 
som har prøvd å holde slike at det å få 
deltakerne til å fortsette å spille 
konkurransebridge, er svært vanskelig. 
Derfor har vi opprettet en ”nybegynner-klubb”. 
De spiller en annen dag enn oss mer rutinerte.  
Her blir kursdeltakerne tatt godt vare på. Også 
de som ikke har gått kurs, men er nysgjerrig 
på hva bridge er, er velkommen . Det er lov til 
å spørre om både meldinger, motspill og 
spillføringer, uten at en får straffepoeng for 
det. På disse kveldene er det noen av oss 
gamle travere som stiller opp og veileder etter 
beste evne. Vi tildeler oss selv et kraftig 
handikap når vi spiller, så kraftig at vi ikke 
risikerer å komme i tetstriden. 
En gang i måneden har vi en halvtimes kurs, 
der vi tar opp grunnleggende ting innen 
meldinger og spilleføring. 
 
Hva med toppspillerne da, Per ? Har dere 
ingen av dem ? 
 
Nei, så vidt jeg husker har ingen av klubbens 
medlemmer blitt kretsmester. Og faktisk er 
jeg nesten stolt over å si det (han humrer og ler..)   
Hos oss er bredden viktigst, og med den 
kommer toppene. Bare vent, om ikke lenge vil 
du se Søgne BK bak navnet på spillere som 
hevder seg langt ut over klubbens lokaler. 
 
Damene, Per, hvordan klarer du å trekke så 
mange av dem ? 
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(… han smiler i skjegget der han sitter og har sikkert lyst 
til å si noe om sin egen tiltrekningskraft, men….. ) 
 
Vi har mange mixturneringer, faktisk nesten 
for ofte vil kanskje noen av våre mannlige 
medlemmer si. Jeg vet ikke hvor mange av 
våre nesten 80 medlemmer som er kvinner, 
men det er en høy andel. 
På sommerbridgen f. eks må minst to av de 
tellende kveldene være med det motsatte 
kjønn og både til jul, påske og sommer spiller 
vi mix. 
 
Det er ikke til å komme bort fra at turene til 
Søgne BK er et rykte på seg for å være 
skrekkelig hyggelige. 
 
Ja, vi setter av ei langhelg flere ganger i året 
og inviterer til bridgetur. Ofte reiser vi til 
Danmark, men vi har vært andre steder også, 
Haugaland og Hovden for eksempel. På disse 
turene er alltid måltider inkludert i turprisen, 
fordi vi tror det å spise sammen er viktig for å 
spleise folk ekstra godt. Vi trekker makker på 
turene, uten unntak. Slik unngår vi at de 
samme personene stikker av med premiene 
hver gang. Det er mye å lære av å spille med 
nye makkere, spesielt hvis din makker er 
bedre enn deg selv. 
 
Hva slags ambisjoner har du for klubben 
framover ? 
 
Nå er det jo mange flere enn meg som drar 
lasset i klubben, det vil jeg ha sagt. Nivået i 
klubben vår er på vei oppover. Det er vi glad 

for. Vi har nok vært den dårligste klubben i 
kretsen, men nå vil jeg faktisk påstå at vi har 
mange spillere som kunne ha hevdet seg på 
kretsnivå. Medlemmene våre virker å få nok 
bridge ved å spille klubbkveldene våre og 
være med på turer, så vi deltar lite ute. 
Kanskje kan det være et mål å få flere til å 
spille turneringer ? 
Vi skal fortsette den samme filosofien 
framover. Bredden skal fostre toppene og vi 
skal være en klubb der det sosiale aspektet er 
viktig. Vi har vel enda ikke arrangert en 
klubbkveld uten at en av medlemmene har 
stilt med kake. Er det sånn overalt, tror du ? 
 
 
Det er ikke lett å avslutte en samtale med Per 
Holmen. Dessverre sliter han litt med helsa for 
tiden, men det ser ikke ut til å gå ut over 
pågangsmotet og humøret når det gjelder 
bridgen i alle fall. Engasjementet er stort. 
Vi takker så mye for praten og ønsker Per og 
Søgne BK lykke til i fortsettelsen. Vi er mange 
som har svært mye å lære av Per og vennene 
hans når vi skal sikre bridgens framtid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        

ÅÅÅÅÅÅÅÅPPPPPPPPNNNNNNNNIIIIIIIINNNNNNNNGGGGGGGGSSSSSSSSTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRRNNNNNNNNEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIINNNNNNNNGGGGGGGGAAAAAAAA                

NNåå  hhaarr  dduu  ssjjaannsseenn  ttiill  åå  ffåå  eenn  mmaakkkkeerr  dduu  iikkkkee  vviill  kkoommmmee  ttiill  åå  kkllaaggee  ppåå..    

MMaannggee  aavv  åårreettss  ffiinnaalliisstteerr  hhaarr  ssaaggtt  sseegg  vviilllliigg  ttiill  åå  ssppiillllee  1155  ssppiillll  mmeedd  DDEEGG....  

OOnnssddaagg  kkll..1199..3300  ttrreekkkkeerr  vvii  mmaakkkkeerr    

ttiill  ddeennnnee  lliitttt  uuhhøøyyttiiddlliiggee  ttuurrnneerriinnggaa  oogg  eerr  dduu  ttiiddlliigg  uuttee    

kkaann  dduu  ffåå  ddeegg  eenn  oopppplleevveellssee  dduu  vviill  hhuusskkee  lleennggee..    
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VÅRE SPONSORER 
 

 
Det ville vært umulig å ta på seg et slikt arrangement som NM klubber uten at næringslivet i 
regionen hadde stilt opp for oss. Vi retter en stor takk de våre annonsører og håper at du som 
bridgeinteressert støtter våre annonsører når du skal ut å handle… 
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                        SSSSSSSSIIIIIIIIDDDDDDDDEEEEEEEETTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRRNNNNNNNNEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIINNNNNNNNGGGGGGGGEEEEEEEERRRRRRRR        
Vi håper mange av dere vil delta på våre sideturneringer. Dette er 

nytt av året og vi tror tilbudet vil gjøre det enda mer  
interessant å overvære årets mesterskap. 

Spillinga starter umiddelbart etter RAMA kampen 

BBRRIIDDGGEEPPUUBB  HHVVEERR  KKVVEELLDD  
 
 

PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM    
 
onsdag   

 
kl 20.00 

 
Åpningsturnering 

 
PAR 15 spill 

 
torsdag 

 
kl. 14.45 

 
Sideturnering A 

 
IMP 10 spill 

 
torsdag 

 
kl. 20.15 

 
Sideturnering B 

 
PAR 12 spill 

 
fredag   

 
kl. 13.45 

 
Sideturnering C 

 
IMP 10 spill 

 
fredag 

 
kl. 19.30 

 
Sideturnering D 

 
PAR 12 spill 

 
lørdag 

 
kl. 12.15 

 
Sideturnering B 

 
IMP 10 spill 

 
lørdag 

 
kl. 20.00 

 
Bryggebridge 

 
PAR 15 spill 

   
 

Det koster kr.50.- pr spiller i alle turneringer,  
unntatt Bryggebridgen som koster kr.100,-. 

ENKEL PREMIERING OG FP 
 

HHHHHHHHjjjjjjjjeeeeeeeerrrrrrrrtttttttteeeeeeeelllllllliiiiiiiigggggggg        vvvvvvvveeeeeeeellllllllkkkkkkkkoooooooommmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnn        ttttttttiiiiiiiillllllll        

NNNNNNNNMMMMMMMM        KKKKKKKKlllllllluuuuuuuubbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrr        22222222000000000000000066666666        
 


