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INNHOLD  Heimdal leder etter fire kamper 
RESULTATER 1    
Kamp 3 2 
Kamp 4 4 
Flere spill 6 
NM lag 1993 7 
Per H Drangsholt 9 
Butler etter kamp 4 11 
  

 Det var oppvisning av landslaget i RAMA. Ikke mindre enn 
24 - 6 vant de over hjemmelaget. Det var mye god bridge 
vi var vitne til. Norrøna slår tilbake med en sterk 25 - 2 
seier over Narvik.  

 
Det er lange dager og MANGE spill. Kanskje begynner noen spillere å 
bli slitne. Spesielt de lagene som er fire spillere vil helt sikkert merke 
at det røyner på. Narvik og Bodø har ingen å sette inn og måtte 
begge tåle solide tap. 
 
Ellers opplevde vi en aldri så liten verdensnyhet i dag. BK2000-folka, 
Einar Guldbrandsen og Christian Bull har jobbet med å integrere 
BRIDGEMASTER i sitt ellers så flotte regnskapsprogram. I dag kunne 
vi følge ALLE kampene LIVE oppdatert annen hvert minutt. Ikke 
annet en imponerende.. 
 
Vi gleder oss til grill og bryggefest i morgen kveld. Vi håper alle 
deltakerne stiller og at mange av dere tilskuere også kommer. 
 
 

 

RESULTATER RUNDE 3 RESULTATER RUNDE 4 TABELL 
 
Heimdal - Studentene 
Narvik BS - Kristiansand  
Bodø -  Flekkefjord 
BK Norrøna - OBK  

 
15 -15 
10 - 20 
15 -15 
16 -14 

 
Heimdal - Kristiansand    
Narvik BS - Norrøna 
Flekkefjord - OBK       
Bodø - Studentene         
      

 
24 –6 
2 – 25 
9 –21 
7 –23 

 
Heimdal .....…………………..……... 
Studentene ………..………………….. 
Kristiansand ……………………..…………….. 
OBK ……………………..………………….. 
Flekkefjord  ……………………………….. 
Norrøna ………………………………………….. 
Bodø ………………………………………….. 
Narvik BS …………………………………….. 

 
81 
74 
65 
60 
58 
54 
45 
38 
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SIDE 2 

 

KAMP 3   
 
Dagen startet med lokalderby mellom Heimdal og Studentene. I første halvrunde fikk de 

unge skikkelig drag på spillinga og Grøtheim – Aa fikk uvante – 30 på butleren i denne 

halvrunden. Alle ventet på at Heimdal skulle slå tilbake i andre, noe de delvis gjorde. 

Uavgjort var et godt resultat for hjemmelaget som var det eneste laget i runde tre med 

en litt solid seier. 20 – 10 mot Narvik etter å ha hatt 23 – 7 ledelse to spill før slutt.. 

 

 

Fram fra busken !!! 
 

 

Sp i l l  73  –  G iver  Nord  –  ØV i  sonen  

 
    ♠ J 9 7 5 3     

    ♥ D 8 5     

    ♦ D     

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

              
    ♠ A 6     
    ♥ K 9 6 2     
    ♦ K J 7 4     
    ♣ J 9 5     

 

Åpent  Rom       

Vest Nord Øst Syd 

Kippe Terje Aa Berg Grøtheim 

 2ru Pass 2hj 
Pass 2sp Pass Pass 
Dobl !! Pass Pass pass 

 

2ru er såkalt ”søppelmulti”, en særdeles dårlig hånd 

med en majorfarge (evt. en sterk hånd, men den 

forekommer sjelden) Håkon Kippe i Vest kom fram 

med tøff opplysende dobling i vest, og makker passet 

gladelig ned. Kløveress ble spilt ut og Kippe la svakhet 

for å få hjerterskiftet. Det kom og gikk via tieren til 

Terje sin dame. I ramasalen var det nå ”lett” å spille 

spar ni eller spar knekt, men Terje valgte ruter dame. 

Esset i vest, kløver til kongen, hjerter til esset, hjerter 

knekt og mer hjerter til stjeling i øst. Enda skulle han 

ha for konge og dame i spar.  Helness og Helgemo 

hadde 500 inn på det andre bordet, men det var IMP 

ut mot disse 800.

 

 

Ivar Berg spilte en god første halvrunde 

 

Her var den samme Håkon Kippe enda tøffere synes 

vi i Ramasalen. Terje var nok ikke helt heldig med 

sin spilleføring, for vest kunne vel ikke ha mange 

hjerter etter dette meldingsforløpet. 

 
 

Sp i l l  77  –  G iver  Nord  –  A l l e  i  sonen  

 
    ♠ K J     

    ♥ K 10     

    ♦ A J 5 2     

    ♣ A 10 8 3 2     
♠ A D 10 8 4 2       ♠ 9 7 6 
♥ -   N   ♥ 9 8 5 4 3 2 
♦ K D 10 3  V   Ø  ♦ 8 6 4 
♣ K x x   S   ♣ 5 

              
    ♠ 5 3     
    ♥ A D J 7 6     
    ♦ 9 7     
    ♣ D J 6 4     
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Åpent  Rom       

Vest Nord Øst Syd 

Kippe Terje Aa Berg Grøtheim 

 1NT Pass 2ru 
Dobl * pass 2sp 3kl 
4sp 5kl pr  

 

Vest sin første dobling var opplysende og 4sp var hardt. 

Etter ruter konge  i utspill er vinnende spilleføring å  

dukke den for å røffe seg hjem i ruter og ta  

kløverkappen. Terje stakk med ruter ess, la ned 

kløverkonge og prøvde å kaste spartaperene på hjerter. 

Det klarte han ikke !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkon Kippe med tøffe opplysende doblinger.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flekkefjord har både imponert og  

kanskje overrasket.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimdal var rett og slett best !!! 
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SIDE 4 

 

KAMP 4   
 
I denne RAMA kampen var det i alle fall ingen tvil om hvilke lag vi skulle sette opp. 

Hjemmelaget mot Heimdal pekte seg klart ut. Nils Kvangraven må være den første 

spilleren i norsk bridgehistorie som har blitt slått ut av et lag i 6.runde og møter det 

samme laget i finalen. Dette skyldes selvsagt at arrangøren av NM lag har en plass i 

finalen og Nils spilte seg samtidig til 6.runde ”på egen hånd”. Det ble dessverre tap denne gangen 

også, så nå må nok den godeste østerdølen kanskje innse at det er andre som kan spille kort også..  

 

 
Kommer en først litt skeivt ut en sånn avgjørende 

kamp, er det vanskelig å få toget på sporet igjen.  Vi 

som satt i rama følte med hjemmelaget der de fikk det 

ene minusspillet etter det andre i mot seg. Jeg liker 

egentlig ikke å vise dårlige spill av mine venner, men 

et par som har spilt sammen i 35 år bør kunne ha 

bedre avtaler enn de viste i dette spillet. 

 
 

Sp i l l  99  –  G i ve r  SYD  –  ØV  i  s onen  

 
    ♠ K D 4     

    ♥ J 7     

    ♦ A K D 2     

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

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

 

Åpent  Rom       

Vest Nord Øst Syd 

 Helge M  Roald 

   2kl 
pass 2ru pass 2hj 
pass 4NT pass 5hj 
pass 6kl pr  

 
Helge sin 4NT ser litt overilet ut siden det fastsatte 

hjerteren som trumf. Han hadde faktisk ingen naturlig 

kravmelding ledig, siden både 2sp og 3ru ville vist 

femkort. 4kl var han ikke 100% sikker på om var krav 

og da avgir ingen den meldingen i en NM finale. Nå var 

hjerterkonge blitt ett "ess", så mer enn 6kl kunne han 

ikke melde. Roald sin pass er heller ikke opplagt. Når 

makker returnerer til kløver, har han plutselig et 

"ekstra" ess, nemlig kløverkonge. Den sjette kløveren 

har han heller ikke fortalt om, så ingen kunne kritisert 

han for å løfte til syv.  Usikkerheten hos begge to 

resulterte i et stort tapsspill da Grøtheim - Aa releet 

seg fram til storeslemmen. Nils forteller at han aldri 

trodde releene skulle ta slutt.. 
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Det er godt å se at også de beste gjør feil. Spillet under var 

et av de få hjemmelaget vant. 

 
 

Sp i l l  12  –  G i ve r  Ve s t  –  NS  i  s onen  

 
    ♠ J 8 4 3     

    ♥ A 9 5     

    ♦ J 10 8 7 4     

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

              
    ♠ A 10 6     
    ♥ D 10 6     
    ♦ A K D 6 3     
    ♣ K 5     

 
Ved begge bord var kontrakten 4kl doblet etter at 

Syd hadde vist kløvehold og ei sterk hånd. 

Helge og Roald hentet ei beit, mens ved det andre  

bordet skjedde "katastofen" da Glenn spilte ut ruter 

ess og fortsatte med ruter for om mulig å forfremme 

kløverkonge til et stikk.  Nils stjal og la 

ned spar konge. Den gikk til esset i syd, men når 

hjerterskiftet kom nå, var det lett å stikke andre 

hjerteren, ta kløverkapp og kaste den siste taperen 

på spar konge...  +710 redda kun til corner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Lene hjalp oss på BBO, men måtte dra i dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øystein Lerfald – alias Døllet – 

 er still going strong.. 



 

 
 
 

Dyrt fordelingskast 
 
 

Sp i l l  58  –  G iver  Øst  –  A l l e  i  sonen  

 
    ♠ D 9 7 5     

    ♥ 9 8 5 4     

    ♦ 10     

    ♣ A K 6 4     
♠ J 6       ♠ K 10 3 
♥ 10 7   N   ♥ D J 6 3 
♦ A K D 7 3  V   Ø  ♦ 6 5 4 2 
♣ J 8 3 2   S   ♣ 10 7 

              
    ♠ A 8 4 2     
    ♥ A K 2     
    ♦ J 9 8     
    ♣ D 9 5     

 

Åpent  Rom       

Vest Nord Øst Syd 

Helgemo T.Brogeland T.Helness B.Brogeland 

  Pass 1kl 
1ru D 2ru 2sp 
p 4sp pr  

 
Av Rune Kvaran 

 
Boye Brogeland ble spillefører i 4 spar. Geir startet 

med ruter ess vakkert fulgt av liten ruter som ble 

trumfet i bordet. Vanskelig å forestille seg ess, ko, 

da i ru til venstre nå, og da øker sjansen for spar 

konge til venstre. Boye vurderte kanskje ikke 

intrafinessen med spar til nieren og damen fra 

bordet neste gang, men nå ble det uansett mer 

sannsynlig med kongen hos Geir. Han trakk liten 

kløver fra bordet i stikk 3 og Tor Helness la 

fordeling; kløver 10! Etter kløver dame kom så spar 

til damen og kongen. Fortsettelsen ble kløver 7 som 

ble dekket av nier og knekt til kongen i bordet. 
Spar til esset og kløver til sekseren! Alt motparten 

fikk var et i ruter og 2 i spar.   

 
 

 
 
 

Tøffere enn toget !!! 
 
    ♠ A 10 x     

    ♥ A K x x x     

    ♦ A K     

    ♣ 10 x x     
          
    N     
   V   Ø    
    S     

              
    ♠ J x     
    ♥ x     
    ♦ D J 10 x x     
    ♣ K D J x x     

Åpent  Rom       

Vest Nord Øst Syd 

 Egil Homme  M Homme 

  2ru Pass 
2hj Dobl 2sp 4NT !! 
Pass 6kl !! Pr.  

 
Sånt er det bare å ta av seg hatten for !!! Først tar 

Marianne seg ut med 4NT (begge minor) og Egil 

kikker ned på minst et ess mer enn han har lovt og 

10 x x må da vel være mer enn nok til slem (??!!) 
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NM KLUBBER 1993 - et lite tilbakeblikk… 
Det er nå ikke mindre enn 13 siden NM klubber ble arrangert sist her på Sørlandet. 

Den gangen var det Jan Erik Drangsholt og Roy H Lund som stod i spissen for et 
arrangement NBF mente staben kunne være meget stolte av. 
Bergen Akademisk stakk av med seieren dette året. På laget spilte Per Breck, Helge 
Hantvedt, Arild og Johnny Rasmussen, Jon Sveindal og Helge Toft. Bjørn Bentsen måtte 
melde pass før finalen på grunn av et hjerteinfarkt, men stilte som NPC… 

   
   ♠ 85          ♠ J    
   ♥ AKn84          ♥ AJxx    
   ♦ 764          ♦ xxx    
   ♣ 9876          ♣ 8xxxx    

 ♠ AK96 N ♠ D1043      ♠ KDxx N ♠ A10xxx  
 ♥ 762 ♥ K953      ♥ Dxx ♥ xx  
 ♦ DKn98 

V Ø 
♦ AK2      ♦ Ax 

V Ø 
♦ KD10x  

 ♣ Kn3 S ♣ K5      ♣ AKDx S ♣ Jx  
   ♠ Kn72          ♠ xxx    
   ♥ D10          ♥ K10xx    
   ♦ 1053          ♦ J9xx    
   ♣ AD1086          ♣ xx    
                   

  Roald 
(Nord) 

Lasse 
Aaseng 

Helge Willy 
Brown  

   2NT p 3hj 

  p 3♠ p 4ru 

  p 4hj !! p 4sp 

  p 4NT p 5ru 

  p 6♠ p p 

 
RICA PRISEN 1993 tilfalt Alf Jensen fra Vadsø. Arne 

Hofstad fra Adresseavisa i Trondheim vant 

Journalistprisen for artikkelen ”Den første krokodillen” 

Kontrakten var 4sp i vest (Geir Helgemo..). Utspill fra Alf 

Jensen var kløver til AD i Syd. Syd fortsatte i ruter som 

gikk til bordets ess. Helgemo tok ut trumfen i tre runder 

med hånden inne og spilte hjerter til kongen. Så ruter 

konge og ruter hjem til damen.  

Ikke den trettende ruteren, men med et mest mulig 

uskyldig uttrykk i ansiktet – hjerter fra hånden. 

Men som Hofstad sier ”…Alf Jensen har vært ute 

vinternetter før, opp på esset og tok makkers dame med 

i dragsuget. Hvorpå knekten ga beten…” 

 

 

Du ser helt sikkert hva som skjer hvis 

makker kommer inn på hjerterdame, der 

er det bare kløver til dobbeltrenons å 

spille. Selvsagt ”burde” Syd kastet 

hjertedame under kongen, men med Jensen som makker 

er slike ting ikke nødvendig.. 

 

 

Kristiansand stilte også i 1993 med et lag i finalen. 

Brødrene Mæsel spilte sammen med Tom Høiland og 

Øystein Jensen. Etter en knepen seier over BAK i 

1.runde, skulle laget ut mot Akademisk 1 i 2.runde.  

Kampen ble vist i RAMA med mange lokale patrioter 

på plass. Aldri har disse gutta blitt rundspilt så 

ettertrykkelig og med 0 – 25 i protokollen, var toget 

gått for en topplassering for vårt lag. Hvis ordet 

grisebank skal brukes en gang, må det være her. 

I spillet over ble Roald Mæsel fintet opp på tribunen 

av Lasse Aaseng, og spillet var langt fra det eneste, 

skal du vite. Det var spill på en banehalvdel og mot 

ett mål … 

3hj viste spar, mens 4ru var cuebid eller naturlig. 

Lasse’s 4hj viste kontroll både over hjerterfargen og 

motparten… +1460 i protokollen. 
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Terje Aa spilte på den tiden STERK PASS, 

sammen med makker Glenn Grøtheim.  Det 

ble mange underlige meldingsforløp og for oss 

vanlige dødelige så det meste rimelig kryptisk 

ut. 

 

   ♠ KJx      
   ♥ Jx      
   ♦ AJ9xxx      
   ♣ Ax      

 ♠ xxx N ♠ AD10x    
 ♥ Axx ♥ 10x    
 ♦ Kx 

V Ø 
♦ 10xx    

 ♣ DJxxx Grøtheim ♣ xxxx    
   ♠ 9xx      
   ♥ KDxxxx      
   ♦ Dx      
   ♣ Kx      
          

 Aa   Grøtheim    
   1♥   
p 1♠ p 2NT   
p 4♥ p p   

 
Åpningen viste 8-11 hp og max to eller 

minst seks hjerter. 1sp var rele og 2NT 

viste hånda. 4hj var kontrakten ved de 

fleste bord. 

Køverdame ble stukket på bordet fulgt av 

hjerter knekt. Roar Aasen i øst la 10’eren 

for å be om sparskift. Makker var lydig og svingte spar 

etter å ha stukket med esset. Øst stakk bordets knekt 

med damen og fridde seg med trumf.  

Terje vant hjemme, trumfet ut og spilte ruter dame som 

ble dekket.  Esset vant stikket. Så hjem på kløverkonge 

og resten av trumfen.. 

 
Arne Hofstad avslutter sin artikkel i bulletinen slik. ”… 

Hvis du har giddet å følge med så langt, ser De inn spills- 

skvisen til slutt uten min hjelp.” 

_____________________________________________ 

Bak Bergen fulgte Studentene fra Trondheim (Helgemo, 

Aa, Aa, Grøtheim, Skulbørstad og Flått) og Akademisk fra 

Oslo (Johansen, Johansen, Aaseng og W.Brown) på de 

neste plassene. Våre lokale helter spilte seg opp til 

6.plass til slutt.  

 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OGNDAL BK 
 

er neste års arrangør av NM Bridge: 
De har vært på "besøk" med to av sine 
ildsjeler, Rune Kvaran og Jan Arve Moe. 

 
De er (i all beskjedenhet) imponert over 

det vi har klart å stelle i stand og de gleder 
seg allerede til neste år. 

 
De lover et minst like flott arrangement. 
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84 år ung bridgespiller… 

Klubben vår har ett gjenlevende æresmedlem – Per Henrik Drangsholt. Om han ikke spiller 

like nøyaktig og jevnt som i sine glansdager for en liten generasjon siden, så holder han 

hjernecellene i aktivitet med jevnlige bridgekvelder. Vi har tatt en liten prat med den 

vitale 84-åringen og bedt han være med å mimre litt om ”gamle dager” 

 
Jeg ringer på ytterdøren i den trivelige leiligheten 
Per Henrik og Solveig har i Grovan, et lite steinkast 
fra spillelokalene i Caledonien. Kaffen står på 
bordet, og jeg ser at han verker etter å fortelle om 
denne forunderlige hobbyen sin, hobbyen som for 
mange av oss blir nesten altoppslukende. 
 
Jeg er født i 1921, starter Per Henrik med. Da jeg 
var 10 år fikk min far tak i boken ”Regler for 
kontraktbridge” og sirkuset var i gang. Hele familien 
ble engasjert i dette flotte spillet, spillet som har 
vært en så viktig del av livet mitt helt siden. Det at 
også andre familiemedlemmer har vært opptatt av 
bridge, har vært en stor fordel. Det er ikke til å 
legge skjul på at bridgen har tatt mye tid, og da 
mener jeg MYE tid. 
 
Det vanker mange historier om hvordan det var å 
være pasient i tannlegestolen til Per 
Henrik. Midt under en smertefull 
rotfylling kunne en av lagkameratene 
ringe og hadde noe å berette om. 
Pasienten ble glemt der han satt og 
bedøvelsen gikk ut lenge før utganger 
og slemmer fra gårsdagens lagkamp 
behørig var analysert ferdig. De fleste 
tok det med et smil, han var beryktet. 
 
Et par år seinere husker jeg at jeg 
hadde et ønske til jul. ”Culbertsons 
Røde Bok om spillet” kostet den gang 
11 kroner. Timelønna var 60 øre for en 
industriarbeider, så det var en 
svimlende sum. Julaften kom og boka 
lå under treet. Jeg kan fortelle deg at 
denne boka kan jeg nesten utenat.  
 
Ble det arrangert turneringer eller 
spilte dere bare privat ? 
 
Vi bodde i Hakavika og i nabobygda Vestfossen var 
det bridgeklubb. Min bror Ove og jeg tok turer dit, 
men etter hvert fikk vi følelsen av at vi ikke var 
ønsket. Det var ikke fordi vi oppførte oss dårlig, 
men rett og slett fordi vi spilte buksa av dem !!! 
 
Øynene blir smale der smilet brer seg over ansiktet. 
Et ansikt som til tross for at livet ikke bare har fart 
snilt med han, er usedvanlig friskt og levende. 
 
Når vi er inne på bridgelitteratur, er det ikke tvil i 
min sjel om hvem den beste forfatteren er, Terence 
Reece. Jeg har de aller fleste av bøkene han har gitt 
ut, og de gir meg glede den dag i dag.  Om jeg har 

lest dem fra perm til perm et utall ganger, dukker 
det opp nye poenger hele tiden. 
 
Det har vært en rivende utvikling når det gjelder 
meldesystemer. Jeg spør Per Henrik om han kan 
fortelle noe om hvilke systemer han mener er de 
beste. 
 
Det finnes ikke det system jeg ikke har spilt. På 30-
tallet var det Culbertsons regler med honnørstikk 
som gjaldt. Litt seinere kom Vienna, mens Goren 
sine ideer var i skuddet en stund. Jeg var også 
svoren tilhenger av Presisjonkløver-systemet, mest 
fordi mine lagkamerater i Kristiansand likte det så 
godt. 
Hvis jeg i dag skal si noe om hva jeg tror er best, er 
jeg ikke tvil om at det å melde NATURLIG med bruk 
av sunn fornuft, er å foretrekke framfor et rigid 

system med mye regler.  
 
Han bruker ordet ”elastisk” når 
han snakker om et godt 
meldesystem. Det ordet har jeg 
ikke hørt brukt i denne 
sammenhengen før, men det er 
svært dekkende.  
 
I løpet av en lang karriere har du 
hatt mange makkere. Er det noen 
du vil trekke spesielt fram ? 
 
Det var ikke lett. Jeg har sikkert 
hatt minst tjue mer eller mindre 
faste makkere. I dag er det 
vanskelig å finne noen på mine 
egen alder, sier Per Henrik og ler, 
men den første jeg hevdet meg 
nasjonalt med var Fredrik 

Fredriksen. Vi har en 3.plass og en 6.plass fra NM 
par.  Torgny Berge er en som har gjort en 
fremdragende jobb for Kristiansand BK. I tillegg var 
han en svært habil spiller. Vi har en 2.plass og en 
4.plass fra parmesterskapet. Leif Hubert er en jeg 
også vil trekke fram. Mange av mine tidligere 
makkere er dessverre falt fra nå. Det var ikke alle 
av dem som ble så heldige å nå den alderen jeg 
har. Jeg husker med glede både Baronen, Mathias 
og Ole Røv for å nevne noen. 
 
Jeg må ikke glemme den kanskje aller beste av 
dem, en som la bridgen på hylla alt for tidlig, 
nemlig Harald Gjellestad. En glimrende spiller. 
Kunne dere ikke få han tilbake på banen igjen ? 
  



NM KLUBBER 2005  KRISTIANSAND BK 

 
  

 

   
SIDE 10 

 

Jeg vant 1.divisjon i 1983 sammen med gutta som 
hevder seg den dag i dag. Brødrene Mæsel, Øystein 
Jensen og Erik Dahl. Gode spillere alle sammen.  
Mange av dem kan takke meg for at de er der de er 
i dag. Jeg har lært dem opp alle sammen !!! 
 
Igjen kommer det gode smilet fram. Det er tydelig 
at bridgen har gitt mange gode opplevelser og at 
det å snakke om gamle dager vekker gode minner. 
 
Helge og Roald er uten tvil det beste paret som 
noen gang har spilt her på Sørlandet. Selv om det 
er kommet nye ”stjerner” til byen, holder jeg 
fremdeles en knapp på brødreparet. Det verste jeg 
vet den dag i dag, er å være motspiller når Roald 
fører kortene. 
 
Hva foretrekke du å spille, parturnering eller 
lagkamp ? 
 
Den suverent beste formen for bridge er lagkamp. I 
parturnering er du prisgitt å sitte i draget, mens i 
lagkamp er det fire spillere som samarbeider 
med/mot de samme kortene. Graden av flaks og 
uflaks er langt mindre. I det lange løp viser det seg 
likevel at de beste vinner, uansett turneringsform. 
 
Per Henrik, du har langt fra lagt den aktive 
karrieren på hylla, stemmer ikke det ? 
 
Jo da, jeg spiller minst tre ganger i uka enda. 
Mandager i Kristiansand BK, tirsdager i Vågsbygd 
BK med min kjære Solveig og onsdagene er det 
formiddagsbridge på Ellevine. Det hender ikke 
sjelden at det blir private kvelder i tillegg, så 
brigden gir glede og livskvalitet den dag i dag. 
Nå har jeg lyst til å spørre den eldste sønnen min, 
Jan Erik, om vi ikke kan spille KM Veteran sammen. 
Det er vel ikke ofte far og sønn spiller akkurat den 
turneringa sammen !!! 
Jan Erik er forresten den spilleren jeg 
kommuniserer best bridge med. Vi har mye av den 
samme filosofien. 
 
Jeg kan i denne sammenhengen ikke la være å 
tenke på noe som ble sagt om Henrik Ibsen i hine 
hårde dager. ”Førstemann til Grand !!” For de som 
ikke vet det, er Drangsholt-slekta beryktet for å 
melde 3NT i tide og utide, mest til fortvilelse for oss 
motstandere.   
 
Er det noen navn fra bridgehistorien du husker 
spesielt godt, navn de unge kanskje ikke kjenner 
like godt til ? 
 
Ranik Halle og Bjørn Larsen kjente jeg godt. Ranik 
var en glimrende meldeteoretiker, mens Bols førte 
kortene som en gud. I Stavanger var det mange 
gode spillere. Louis Andre Strøm – Erik Høie vant 
mye. I dette paret tror alle at Strøm var den beste 
spilleren, men jeg skal love deg at Erik Høie sanket 
masse poeng for paret.   
 

Vi har hatt en lang og hyggelig prat. Det nærmer 
seg tid for å avslutte, men jeg kan ikke la være å 
spørre om Per Henrik har tenkt å legge 
bridgeskoene på hylla snart ? 
 
Og du kan bare tro……, sier han og humrer, jeg kan 
ikke tenke meg en bedre hobby og en bedre måte å 
fylle tilværelsen med aktivitet på. Så lenge helsa 
holder har dere ikke sett det siste av meg. Jeg skal 
spille bridge til dere må bære meg ut av 
spillelokalet. Slekta vår er kjent for å bli svært 
gamle, så jeg er redd for at dere må slite med meg 
i mange år enda.  
Jeg har stor glede av å spille kort. Verken meldinger 
eller spilleføringer sitter som de gjorde før, men det 
hender da at jeg vinner en og annen kontrakt også, 
da. 
 
Ja, det skal være sikkert. (se under…)  
Jeg takker så mye for praten med en særdeles 
oppegående 84-åring og ønsker lykke til med den 
videre karrieren, både bridgemessig  og på andre 
områder. 
 
Helt til slutt skal du få et spill fra en klubbkveld i 
høst. Hvis du spiller slik når du er 84 år, skal du 
være særdeles lykkelig. 
 
   ♠ D9x    
   ♥ AJx    
   ♦ 8xxx    
   ♣ xx    

        
♠ J10x    ♠ K8xx   
♥ D109   ♥ xxxx   
♦ K10x   

  
♦ Jxx   

♣ 1098x    ♣ Kx   
   ♠ A7x    
   ♥ Kxx    
   ♦ AD9    
   ♣ ADJx    
 
 
Per Henrik kom som alle andre i 3NT i syd og fikk 
kløver 10 ut. Den gikk via kongen til esset. Han 
spilte tre runder til med kløver og puttet vest inn på 
den fjerde. (bordet kastet ruter) Vest fridde seg i 
hjerter. Da knekten sto, tok han også for kongen og 
esset. Inne på bordet var det tid for ruter. Den gikk 
til 9’eren på hånden. Vest stakk og var innspilt for 
første gang. Mer ruter gikk til damen og Per Henrik 
tok også for esset.  
Spar mot bordet og vest dekket med 10’eren. Den 
fikk han beholde for !!! Det var bare spar igjen og 
da nieren ble lagt i nest siste stikk, forsvant det 
siste sparstikket som dugg for solen. 
Slik spiller 84 åringer i Kristiansand BK, i alle fall de 
som har 1331 Mesterpoeng og medlemsnummer 
211. 
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     BUTLER ETTER KAMP 4 
 
 Tor Helness Heimdal BK  90 96 0,94 
 Geir Helgemo Heimdal BK  90 96 0,94 
 Egil Homme Kristiansands BK  60 64 0,94 
 Marianne Homme Kristiansands BK  60 64 0,94 
 Øystein Lerfald Studentenes BK  73 80 0,91 
 Jørn Arild Ringseth Studentenes BK  73 80 0,91 
 Tarjei Eck Hansen Bodø BK Lyn  103 128 0,80 
 Jørn Åselid Bodø BK Lyn  103 128 0,80 
 Svein Skarpenes Flekkefjord  61 96 0,64 
 Terje Aa Heimdal BK  40 64 0,63 
 Glenn Grøtheim Heimdal BK  40 64 0,63 
 Tom Anders Høiland Kristiansands BK  53 112 0,47 
 Nils Kåre Kvangraven Kristiansands BK  53 112 0,47 
 Erik A. Eide Studentenes BK  19 80 0,24 
 Espen Lindqvist Studentenes BK  19 80 0,24 
 Jon-Egil Furunes Heimdal BK  21 96 0,22 
 Per Erik Austberg Heimdal BK  21 96 0,22 
 Bjørn Buer BK Norrøna  27 128 0,21 
 Per Bjerkan BK Norrøna  27 128 0,21 
 Svein Arild Naas Olsen OBK/Kløverknekt  9 128 0,07 
 Anders Fodstad OBK/Kløverknekt  9 128 0,07 
 Christoffer Abel Arntzen OBK/Kløverknekt  -3 128 -0,0 
 Are Aarebrot OBK/Kløverknekt  -3 128 -0,0 
 Geir Austad Flekkefjord  -3 80 -0,0 
 Håkon Kippe Studentenes BK  -9 96 -0,0 
 Ivar Berg Studentenes BK  -9 96 -0,0 
 Tonje Aa Brogeland Flekkefjord  -7 64 -0,1 
 Boye Brogeland Flekkefjord  -27 128 -0,2 
 Knut Erik Ljung Flekkefjord  -20 64 -0,3 
 Marius Haga BK Norrøna  -38 112 -0,3 
 Svein Arne Munkvold Narvik BS  -46 128 -0,3 
 Roberth Langbakk Narvik BS  -46 128 -0,3 
 Per-Ove Grime BK Norrøna  -45 112 -0,4 
 Kjetil Myhre Flekkefjord  -52 80 -0,6 
 Helge Mæsel Kristiansands BK  -52 80 -0,6 
 Roald Mæsel Kristiansands BK  -52 80 -0,6 
 Bjørnar Olaussen Narvik BS  -132 128 -1,0 
 Olav Thoresen Narvik BS  -132 128 -1,0 
 Jostein Øvervatn Bodø BK Lyn  -174 128 -1,3 
 Ståle Digre Bodø BK Lyn - 174 128 -1,3 
 Fabian Thuroczy BK Norrøna  -27 32 -0,8 
 
 
 


