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BERGEN AKADEMISKE BK 1 
sikret gullet i gårsdagens siste kamp!

Bergen Akademiske BK 1 sikret gullet i siste kamp da de vant 22-8 mot Kristiansands BK.
De leder nå med 24VP og har mesterskapets desiderte jumbo igjen i siste kamp,

så kun teori kan frata dem gullet. 
Åsane BK sto for mesterskapets opphenting, ved halvtid lå de under med 52 imp (etter 10 spill lå de under 

utrolige 76-0), da ett spill gjenstod ledet de med 6 imp, men tapte kampen med 4 fattige imp.

På andre plass ligger fortsatt BAK 2, 96 VP, og på 3. plass ligger combackgutta med 95 VP.

Alle lagene fra 2. til og med 7. plass kan ta medalje, da det kun skiller 10 VP. 
Vi ønsker alle lagene lykke til i den siste kampen!



 Tidsskjema 
 Torsdag 24.mai  
 20:00 - 22:00 Åpningsturnering  
  
 Fredag 25.mai  
 09:30 - 10:00 Offisiell åpning 

 10:00 - 12:15 Runde 1, 1. halvrunde 

 12:30 - 14:45 Runde 1, 2. halvrunde 
  
 14:45 - 15:45 Lunsj 
  
 15:45 - 18:00 Runde 2, 1. halvrunde 

 18:15 - 20:30 Runde 2, 2. halvrunde 
  
 Lørdag 26.mai  
 09:00 - 11:15 Runde 3, 1. halvrunde 

 11:30 - 13:45 Runde 3, 2. halvrunde 
  
 13:45 - 14:45 Lunsj 
  
 14:45 - 17:00 Runde 4, 1. halvrunde 

 17:15 - 19:30 Runde 4, 2. halvrunde 
  
 19:45 - 22:00 Runde 5, 1. halvrunde 
  
 Søndag 27.mai  
 10:00 - 12:15 Runde 5, 2. halvrunde 
  
 12:15 - 14:30 Runde 6, 1. halvrunde 

 14:30 - 15:15 Lunsj

 15:15 - 17:30 Runde 6, 2. halvrunde 

 Bussavgang til låven 18:15 
 18:00 - 24:00 Felles arrangement  
             i historisk atmosfære  

 20:00 - 22:00 Vikingebridge 
  
 Mandag 28.mai  
 10:00 - 12:15 Runde 7, 1. halvrunde 

 12:30 - 14:45 Runde 7, 2. halvrunde 
  
 15:45 Lunsj m/premieutdeling

Resultater og tabeller

Kamp 1
Astra/ABC 1 - Åsane BK  16 - 14 (47 - 42) 
BAK 1 - Juniorklubben  18 - 12 (67 - 45) 
Kr.sands BK 2 - Ogndal BK  24 - 6   (111 - 53) 
BAK 2 - Heimdal BK 2  16 - 14 (60 - 54) 

Kamp 2
Jr.klubben - Kr.sands BK 2  10 - 20 (51 - 80) 
Åsane BK - BAK 1   14 - 16 (47 - 54) 
BAK 2 - Astra/ABC 1  16 - 14 (61 - 52) 
Heimdal BK 2 - Ogndal BK  15 - 15 (84 - 83) 

Kamp 3
BAK 1 - BAK 2   20 - 10 (78 - 48) 
Kr.sands BK 2 - Åsane BK  12 - 18 (44 - 64) 
Ogndal BK - Juniorklubben    9 - 21 (43 - 79) 
Astra/ABC 1 - Heimdal BK 2 11 - 19 (60 - 84) 

Kamp 4 
Åsane BK - Ogndal BK  20 - 10 (86 - 53) 
BAK 2 - Kr.sands BK 2  25 - 3   (130 - 50) 
Astra/ABC 1 - BAK 1  10 - 20 (58 - 89) 
Heimdal BK 2 - Jr.klubben  18 - 12 (61 - 43) 

Tabell etter 6 kamper:

1. BAK 1   120,0
2. BAK 2     96,0
3. Åsane BK     95,0
4. Juniorklubben   91,0
5. Heimdal BK 2    88,0
6. Astra/ABC 1    87,0
7. Kr.sands BK 2   86,0
8. Ogndal BK     54,0 

Kamp 5
Kr.sands BK 2 – Astra/ABC 119 - 11 (90 - 67)
Ogndal BK  – BAK 2  10 - 20 (74 - 104)
Juniorklubben – Åsane BK 15 - 15 (84 - 87)  
BAK 1  – Heimdal BK 2 24 -   6 (89 - 35)

Kamp 6
BAK 2 – Juniorklubben   9 - 21  (43 - 81)
Astra/ABC 1 – Ogndal BK 25 -  4 (109 - 40)
BAK 1 – Kr.sands BK 2 22 -  8  (96 - 55)
Heimdal BK 2 – Åsane BK 16 - 14  (89  -85)

Kamp 7
Ogndal BK – BAK 1
Juniorklubben – Astra/ABC 1
Åsane BK – BAK 2
Kr.sands BK 2 – Heimdal BK 2



R I C A P R I S E N  2 0 0 7 

For å vinne årets Ricapris  
må du overbevise følgende jury:

Arne Thomassen, Norsk Bridge Presse, NBP 
Rolf L. Lersbryggen, Norsk Bridgeforbund, NBF 

Lorentz B. Nitter, arrangøren, Ogndal BK

Vinnerene vil bli presentert i siste bulletin og vil få 
overrakt prisen under premieutdelingen.

Innleveringsfristen er satt til mandag kl.12.00.

Jim tok vare på sjansen han fikk
Av Tor Bakke

Kamp 5, spill 27. Sør giver, ingen i sonen.

  

   

  

SYD  NORD
Jim Høyland Tor Bakke
2 sp  2 NT
3 kl  4 NT
5 ru  5 NT
6sp  7 sp

2 sp viste 5-10 hp med 5-korts spar og sidefarge i 
minor.

Utspill liten ruter til ess. Spar ess avslørte skjevsitsen 
i trumf. Deretter E-K i kløver og E-K i hjerter med 
ruteravkast og ruter til trumf. På liten kløver kastet 
vest sin siste hjerter og bordet trumfet. Ny ruter til 
trumf og nok en kløver. Nå var det for sent for vest 
å sette i trumf. Da kan det trumfes over og trumfes 
ut, og hvis vest kaster en taper, trumfes det lavt og 
resten krysses. (For å bete kontrakten må det settes i 
en trumf første gang kløver spilles).
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Ikke spill trumf!
Av Lorentz Bjarne Nitter

I 2. runde (spill 9) forekom et spill som med noe 
uforsiktig spilleføring fikk en ublid skjebne. Det var 
flere spilleførere som gjorde den samme feilen, men 
det var bare ett par som greide å utnytte den til sin 
fordel, nemlig Geir Brekka og Tom Høiland. De som 
fikk unngjelde, var Frode Nybo og Ragnar Davidsen.

Nord giver, Øst-vest i sonen.

  

   

  

NORD  AUST  SØR  VEST
Davidsen Høiland Nybo  Brekka
1 sp  pass  1 NT  pass
2 ru*  pass  4 hj  pass 
pass  pass

2 ru viste minst fire hjerter.

Samtlige par var i 4 hj, og ved dette bordet var ut-
spillet en liten kløver. Nybo stakk med esset, innkas-
serte  EK i spar og kastet kløver. Så fulgte hjerter til 
dame, konge og nok en hjerter. Bordet kom inn, og 
spar til stjeling ga beskjed om en farge som ikke lot 
seg godspille.

Nybo fortsatte med ruter mot bordet. Brekka var på 
høyden og la åtteren som krevde kongen og esset. 
Høiland var også med på notene og underspilte ruter 
dame til Brekkas knekt, og han var ikke sen om å 
spille sin siste trumf. Dermed måtte det bli tre ruter-
tapere og tapt kontrakt.

Noen spillere la nonsjalant ruter 3. Da kunne syd 
fortsatt vinne ved å legge liten i bordet og dermed 
holde vest ute. 
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Så er det på’n igjen
Det er like før NM for lag starter her i bygdenes by . Klubben viste interesse for å stå som arrangør, konkur-
ransen var nok ikke så veldig stor. Det skal dere, nå ikke dra dit hen at hvis det hadde vært hard fight om å 
få lov til å arrangere, så hadde ikke vi hatt noen muligheter til å gå seirende ut av en slik kamp. Si ikke det, 
si ikke det, det var i Sverige at monarken forsov seg og følgen var at svenskene av den grunn gikk glipp av 
lekene. En sak skal jeg garantere, vi hadde ikke mistet lekene fordi noen forsov seg, og slett ikke sjefen. 

Vår kjære by har nettopp feiret 150-årsjubileum i over ei uke, ordføreren hadde blitt døpt om til borgerm-
ester og hadde bare hatt ett gir i lang tid.  En utrolig energi de folka har vist i den senere tid.  Jeg tviler på at 
selv en trøtt bridgespiller hadde klart å gjøre noe med de hurtigtoga der.

Vi har forresten arrangert NM lag før, i 1992 så vidt jeg husker, og det var svært både krevende og interes-
sant. Vi fikk høre mye pent den gang da, og særlig fra Tromsø som vant. Tre firedeler av vinnerlaget var i år 
1 imp fra å kvalifisere seg. Den gangen fikk en sju-åtte av oss ansvar for ett lag hver. Vi riktig skjerpet oss 
for å kunne lage et bra arrangement. Jeg skal ikke påstå at å hente te med sukker og melk til Jan Trollvik er 
noen stor opplevelse, men jeg glemmer det ikke.

Jeg fant for en tid siden en bulletin fra den gang. Der hevdet Per Jonassen fra Vadsø at begrepet ”over-
føring” fikk et nytt innhold og flyttet over til det menneskelig plan. Per satt og sa ”spill spar, spill spar” mens 
han venta på at spillefører skulle gjøre sitt trekk. Per hadde problemer med å holde seg i ro da han sa, ”det 
hjalp”.

Bridge er så mange ting. Forleden kveld var jeg innom spillelokalet og fikk anledning til å ta en noe mer-
kelig oppfinnelse nærmere i øyesyn, de noe omtalte skjermene. En sak som delte bordet i to og virkelig 
skjermet for innsyn til makker. Nå skal ikke jeg prøve å være morsom og antyde et eller annet om å slippe 
å se makker, det får bli en annen gang. Men den som skal overbevise meg om at disse utyskene har noe i et 
bridgelokale å gjøre, vil få problemer. Jeg fikk også anledning til prøve å spille med skjermer montert. 

Jeg kan vel si det slik at når de nå engang er montert, der de etter min mening aldri skulle ha vært, så skapte 
de ikke uoverkommelige vansker i spillingen, men de har ikke noe i et spillelokale å gjøre. Bridge er a gen-
tleman’s game. Det er for galt hvis man må ha snekkerlinja på vg skole for å bli en habil kortspiller.

Det er som sagt like før det braker løst. For en som på en måte snek seg innbakdøra her er det ekstra utfor-
drende. Å debutere i en alder av 67 er en enestående mulighet til å ha det trivelig, jeg har lovt barnebarna å 
oppføre meg pent og ordentlig, så dette blir gøy. Det skal bli moro å treffe nye spillere.

Dette blir bra på alle områder, og jeg er sikker på at etter vi er ferdig med disse dagene, kommer en eller an-
nen koryfe og sier ”the best games ever made”.

Lykke til!

Kaill’n



Redaktøren har nok en gang hoppet ut av stolen og 
bakspilt en halvrunde, denne gangen falt valget på 
bordet med Jim Høyland – Tor Bakke og Jørn Arild 
Ringseth – Per-Arne Flått.
Jeg var på plass i seneste laget, men Jim Høyland har 
komplettert halvrunden for meg.

Kamp 6, 1. halvrunde
Spill 1 var en delkontrakt i NT som ga 1 imp til ber-
genserne. Allerede i spill 2 kom den første svingen, 
og den gikk til Juniorklubben.

Spill 2, Øst giver, NS i sonen.

  

   

  

Øst  Syd  Vest  Nord
Flått  Høyland Ringseth Bakke
Pass  1 hj  3 sp  4 NT
5 sp  6 hj  Pass  Pass
Pass

Jim tok sjansen på at 2 ess var nok og meldte den 
døde slemmen. 6 hjerter ble også meldt på det andre 
bordet, så spillet gikk ut.

Muligens tok paret dette spillet med seg inn i neste 
spill og en opplagt slem ble brent.

Spill 3, Syd giver, ØV i sonen.
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Bergen Akademiske BK 2 – Juniorklubben
Av Kåre Beyer Kristiansen

Syd  Vest  Nord  Øst
Høyland RIngseth Bakke  Flått
1 kl  1 hj  2 sp  Pass!
3 sp  Pass  4 hj*  Pass
4 sp  Pass  Pass  Pass

1 kløver var beste minor og 2 spar viste utgangsk-
rav med god spar og 4 kort kløver eller kortfarge 
i kløver, noe overraskende valgte Per-Arne å ikke 
støtte makker med kjempetilpassen og singel spar. 
Jim støttet pent til 3 spar og Tor valgte nå å melde 4 
hjerter, den meldingen får ikke 10 poeng fra meg da 
den sperrer makker fra å kontrollmelde 4 ruter. Jim 
fikk det vanskelig og valgte å gå ned i 4 spar. 10 po-
eng får nok 4 kløver da det åpner veien for den beste 
storeslemmen som er 7 kløver. Jim kunne sjekket om 
makker hadde 4 kort kløver med 2NT men valgte 
altså å støtte makker direkte.

Spill 4 og 5 ga ingen store utslag mens spill 6 ga 5 
imp til Juniorklubben, i spill 7 kom nok en «uheldig» 
sekvens fra bergenserne.

Spill 7, Syd giver, alle i sonen.

  

   

  

Syd  Vest  Nord  Øst
Høyland Ringseth Bakke  Flått
1 ru  2 hj  2 sp  Pass
3 kl  Pass  3 ru  Pass
3 hj  Pass  4 kl  Pass
4 hj  Pass  5 kl  Pass
Pass  Pass

5 kløver var ikke drømmekontrakten og resultatet ble 
2 bet, på det andre bordet stoppet de utrolig nok i 3 
spar, 8 imp til Juniorklubben.

Spill 8 ga mindre utslag men det var på ingen måte 
udramatisk.
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Spill 8. Giver vest, ingen i sonen.

  

   

  
 
Det ble åpnet i 3 spar fra juniorspilleren Jørn Arild 
Ringseth, som satt på vests plass. Tor Bakke i nord 
må ha sett syner da han introduserte 4 hjerter i nord, 
vest meldte 4 spar men det tok ikke slutt der. Jim 
Høyland fortsatte serien uforståelige bud da han la 
5 hjerter i disken, hva i all verden kan være feil med 
5 kløver? Motparten skjønte heldigvis og ufor-
ståeligvis ikke hva som foregikk, og kontrakten gikk 
3 udoblete beter. På det andre bordet ble sluttkon-
trakten 6 kløver doblet med en bet og det kostet da 
bare 2 imp for bergenserne.

I spill 9 kom nok en uforståelig avgjørelse, denne 
gang i en spilleføring og hovedpersonen kan umulig 
mene at dette er rett vei å gå.

Spill 9, Giver nord, ØV i sonen.

  

   

  

Hjerter kom ut til knekten og kongen, fortsettelsen 
var kløver konge, ja, jeg hadde nesten skrevet spillet 
ferdig da Jim Høyland fortsatte med en ruter mot 
damen og IKKE la ned kløver konge først!!
Selv om ruteresset sitter foran damen, er det bare 
å stikke opp og fortsette med hjerter som tar vekk 
hele kløverfargen som aktuelt sett «bare» var verdt 7 
stikk.

Spill 10 ga Juniorklubben en gevinst på hele 15 imp 
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da Ragnar Davidsen prikket in utspillet mot 3NT. 
Med blinkutspillet tok Davidsen og makker de 9 
første stikkene, 500 inn. I åpent rom spilte Jim ut en 
hjerter etter at øst hadde åpnet i en kløver og dermed 
sto kontrakten i 10 stikk.

I spill 11 kom BAK 2 i feil kontrakt, noe de ikke var 
alene om.

Spill 11. Giver syd, ingen i sonen.

  

   

  

Syd  Nord 
Jim  Tor
1 ru –  1 sp
2 ru  –  3 hj
3 sp  –  4 sp
Pass rundt

Den dagen det ikke er rett å melde 3NT på Jims hånd 
kan jeg ikke se for meg, unntaksvis kan det nok være 
rett, men i lengden går du forbi toppkontrakten.

I spill 12 kom Ringseth – Flått i en delkontrakt i 
ruter med ni stikk mens bergenserene kom i 1 NT 
med en bet, 4 imp til Juniorklubben.

Spill 13. Giver Nord, alle i sonen.
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Meldingene gikk som følger:
Nord  Øst           Syd       Vest
Bakke  Flått           Høyland      Ringseth
1 kl  Pass           1 hj       2 ru
Dbl*  3 ru           3 hj       3 sp
4 kl  4 sp           5 kl         5 ru
6 kl  Pass           Pass       ?

Hva gjør du i siste hånd? Dobler er vel ikke et alter-
nativ, mens 6 ruter ofte kan være rett.

Jørn Arild kom opp av tenkeboksen med pass, men 
han slapp billig unna. Hvem burde doblet 6 kløver? 
Min stemme går til øst.

På det andre bordet hadde ikke Sven Olai Høyland 
– Magne Eide avtalene helt på plass. Etter samme 
innledning meldte Magne 2 hjerter for å vise spar 
og kløver. Sven Olai trodde kanskje det var naturlig, 
men i et forsøk på å gardere seg meldte han først 
3spar, så 4 hjerter over 4 kløver fra motparten. Det 
fikk han spille med 5 bet. 

Spill 15. Giver syd, NS i sonen.

  

   

  

Syd  Vest  Nord  Øst
Høyland Ringseth Bakke  Flått
Pass  Pass  2 kl  Pass
2 hj  Pass  3 hj  Pass
4 ru  Pass  4 NT  Pass
5 ru  Pass  6 hj  Pass
Pass  Pass

Utspillet var en liten spar fra Jørn Arild. 

Jim stakk med esset i bordet og fortsatte med hjerter 
ess og ess og konge i kløver, så spilte han en tredje 
runde kløver til høy stjeling. Om kløveren sitter 4-2 
kan Jim fortsatt stjele en spar i bordet, men da er han 
avhengig av at ruterfinessen går. Flott spilt å ta med 
seg den ekstra sjansen.
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Gutta boys vant Vikingbridgen 2007!

Åsane BK har imponert og spiller for medalje 
i siste kampen, her er de representert ved Erik 
Eriksen og Terje Hirth.



Hei!

I forrige uke oppdaget jeg tilfeldigvis at Bjarne 
Nyberg er debutant i NM (par og lag). Hadde han 
virkelig aldri vunnet KM-par? En telefon avslørte at 
det hadde han. 

Selv om det berømmelige året 1969 er ganske kjent i 
Finnmark, brukte jeg historia i min ukentlige bridg-
espalte sist fredag. Hvis dere har lyst å sakse noe til 
bulletinen, er det fritt fram. Eventuelt kan dere skrive 
om, eller betrakte det som et tips, for en helt egen 
sak i bulletinen. Kanskje med et spill fra lagfinalen? 

Mvh Alf Jensen

Voksen debutant
Av Alf Helge Jensen

25.–28. mai arrangeres finalen i NM for klubblag i 
Steinkjer. Der debuterer Bjarne Nyberg (67). Det er 
helt sikkert mange i Finnmark som husker trønderen.

Bjarne Nyberg kan se tilbake på mange triumfer i sin 
lange bridgekarriere, men utrolig nok har han aldri 
tidligere spilt NM-finale for verken lag eller par. 
En gang har han vært kvalifisert til parfinalen, for 
Øst-Finnmark i 1969, men ble da stoppet av sykdom. 
Dermed fikk Rolf Karila og Egil Feby spille NM-fi-
nalen, som de sensasjonelt vant!

Nyberg er opprinnelig fra Selbu, men bor i Steinkjer 
der mesterskapet går. Arrangør er Ogndal bridgek-
lubb og Nyberg spiller for hjemmelaget. Ar-
rangørene har friplass i finalen. De åtte beste parene 
i Ogndal spilte kvalik om å komme på laget. Nyberg 
og makker Ivar Stene (64), også han NM-debutant,  
ble nummer to. De to beste parene dannet NM-laget 
og fikk sjøl velge hvem de ville ha med som tred-
jepar. Nyberg gleder seg stort til endelig å spille en 
skikkelig NM-finale. Han har deltatt i Bridgefesti-
valen, blant annet NM-veteran, men dette er mester-
skap der alle som vil fritt kan delta.

Etter lærerutdanning dro Nyberg nordover. Fra 
1966 til 1969 var han lærer i Vadsø, deretter sju år 
i Båtsfjord. I Vadsø spilte han med Arild Johansen. 
Sesongen 1968–69 vant de omtrent alt av turner-
inger. Også KM-par. Men der fikk de aldri sjansen til 
å delta.

– Jeg gledet meg stort til å spille NM-finale. To 
dager før avreise kjente jeg influensaen sige på. 
Dagen etter lå jeg med 40 i feber. Det var opplagt at 
jeg ikke kunne reise til Oslo. Det var forferdelig surt 
å måtte melde avbud, noe av det verste jeg har op-
plevd, forteller Nyberg.

Det var ikke så enkelt å få noen til å reise på kort 
varsel. I tur og orden spurte man seg nedover re-
sultatlista. Nyberg minnes at hans sambygding Rei-
dar Bruen Olsen, som i tre år var lærer i Berlevåg, 
fikk tilbud om å reise med makker Odd Astrup. Men 
de måtte takke nei. Det hele endte med at Karila og 
Feby, som bare ble nummer 9 i KM, tok NM-turen. 
Der de altså gikk helt til topps.
For Nyberg ble det et lite plaster på såret.

– Det var stort at de vant. De viste at det gikk an 
å hevde seg selv om man kom fra distriktene, sier 
Nyberg.

Han nyter pensjonisttilværelsen med blant annet 
bridge. Spiller i Ogndal og på nett. Dessutten har de 
pensjonistbridge tre ganger i uka på formiddagstid. 
Nyberg spiller normalt en av dagene. Han benytter 
anledningen til å hilse til alle kjenninger i Finnmark.

Dagens spill er fra Nordkalottmesterskapet i Rov-
aniemi. Først en slem sørgelig få meldte, deriblant 
bronsevinnerne Svein Andersen og Svein «Pille» 
Ernstsen:

  

   

  

Giver syd, ingen i sonen. Svein i syd åpnet med 1 
ruter, vest hoppet inn med 3 kløver, 3 spar fra Pille, 3 
grand fra Svein, 4 ruter fra Pille og 5 ruter fra Svein. 
Pille satset nå på at makker hadde minoressene og 
løftet til 6 ruter. Ettersom de hadde passert 3 grand, 
var det neppe så mye å tape på dette.

Som vi ser var det en god sats. Spilleføringen var 
enkel. Kløvertaperen forsvant på spar. 12 stikk og de 
fleste poengene. Også Svein Erik Bull og Jan Ragnar 
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Guttormsen meldte 6 ruter på akkurat samme måte.

Det er ikke alltid at man får betalt for våkne mot-
spill. Her er et eksempel:

  

   

  

Giver syd, ingen i sonen. Syd åpnet med 1 spar, 2 
hjerter fra nord, 2 grand i syd og 3 grand i nord! Slik 
det satt var de kommet i den perfekte kontrakt.

Svein Erik i vest hadde et naturlig ruterutspill. Dama 
i bordet holdt. Så spar 10 som gikk til Svein Eriks 
konge. Han så seks hjerterstikk i bordet og visste 
om to i ruter. Hvis syd hadde EDJxx i spar, ville det 
være fire stikk i den fargen. 12 totalt med andre ord. 
Følgelig tok Svein Erik våkent for kløver ess og 
holdt syd på 11 stikk. Det tjente han to poeng på. Nå 
ble det bare nest topp (44–2) til motparten!

De fleste kom i 4 hjerter i nord. Etter ruter ut lot flere 
seg friste til å legge liten i bordet. Dermed gikk de 
bet etter kløverskift fra vest.
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Sjeldent god effekt av multi-forsvar
Av Rune Kvaran

Kamp 6, spill 3. Syd giver, Øst-Vest i sonen.

  

   

  

Bjarne Nyberg åpnet med 1 kl og Kjell Gaute Fyrun 
meldte inn 2 ru som var sperr med en major. Ivar 
Stene valgte å si pass i påvente av hvilken major 
dette var. 

Skjæran med sin ruterfarge tenkte som så at dersom 
makker hadde hjerter hadde de mye stikk, men da 
måtte motparten ha enda mer i spar, så han valgte å 
passe! 

Nyberg i sør hadde lite å tilføye med sin minimum-
såpning, så resultatet ble 2 ruter med 11 stikk. Ikke 
dårlig, når 7 spar står andre veien.
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BBO i morgen
1 halvrunde: Åsane BK - BAK 2 
I første halvrunde i morgen kommenterer følgende 
på BBO : Liz McGowan, Steve Eginton, Jon Svein-
dal, Povl Sommer, Manoj Kumar, Geoffrey Wol-
farth, Rob Brown, Peter Marstrander

Mulig skifte i 2 halvrunde
I andre og siste halvrunde kommenterer følgende: 
Liz McGowan, Geoffrey Wolfarth, Jon Sveindal, 
Rob Brown, Bill Hunt, Shirley Ybarra, Mike Gra-
ham, John-Eldar Pedersen



Ved halvtid stod det 63-35 i favør sørlendingane, 
men etter ein litt jamnare andre halvrunde enda det 
med 90-67-siger, 19-11 i VP, til Kristiansands BK.

Eg bakspela nokre spel i andre halvrunde, og vi hop-
par rett inn i ei avgjerd på høgt nivå, som var den 
første svingen. I spel 22 sit du i andre hand, gunstig 
sone, med:

Etter pass til høgre opnar du med 1 ruter. Det kjem 
1 spar inn, pass frå makker og 4 spar til høgre. Er du 
utmeldt?

Snorre Aalberg trudde på ein stamp i gunstig sone, 
og meldte 4 NT for å vise ein sidefarge. Viss makker 
foreslår kløver, kan han ta ut i 5 ruter for å vise at 
sidefargen var i hjarter. Slik er han iallfall sikra å 
komma i beste tilpass. Nils Kåre Kvangraven i Nord 
hadde 3-4-3-3, så han ville spela 5 ruter uansett og 
meldte det. 

Hjarteren sat 4-1, med 4-kortsfarge i lag med alle 
essa på utspelshanda. Kjell Gaute Fyrun spela 
naturleg nok ut spar ess, men når bordet kom opp 
med 4-korts hjarter burde han nok skjønna at Harald 
Skjæran hadde singelton og gjeve han steling. Når så 
ikkje vart gjort, vart det 300 og 8 imp inn mot 4 spar 
på det andre bordet.

Spel 23. Sør gjevar, alle i sona.

  

   

  

Sør starta med pass, Vest opna med svake 2 ruter 
(Skjæran – Fyrun spelar stort sett berre sjuke ting, 
men dei brukar faktisk svake 2 ruter i sona). Kvan-

Kristiansands BK 2 - Astra/ABC 1
Av Ivar Berg
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graven i Nord likte seg ikkje heilt, men måtte nesten 
melde inn 3 kløver; og det fekk han spela. Når 
bordet kom ned, var første tanke sjølvsagt at her var 
det godt spel for 4 hjarter. Men om ein ikkje er nøgd 
med kontrakten, må ein spela best mogleg der ein er.

Aust starta med ruter dame og meir ruter som Vest 
vann. Han skifta spar 7 til essen, og ein ny spar vann 
speleførar med kongen. No la han ned kløver ess, og 
da 10 kom på, fortsette han med kløver til åtta! 

Dette er ein klassisk situasjon for å leggje T frå JTx i 
første runde, som gjer at ein skal vera forsiktig med 
å tenkje på begrensa val. I det aktuelle spelet tyda 
fordelinga i spar (Vest spela 7 – 5, svensk fordeling) 
på 3-kort, og da kan han vanskeleg ha 3-korts kløver 
òg (ville ha spela singel hjarter). Dermed har han 
maks to kløver, og begrensa val gjeld.

Etter at Kvangraven fann kløveren, var 9 stikk i hus. 
Saman med 3 spar akkurat heim i det andre rommet, 
var det 6 im sørover.

I rama-kampen opna Arild Rasmussen for BAK 
1 med 1 ruter i Vest, og makker Thomas Charlsen 
snella etter kvart heim 4 spar. Det sit fint for Aust-
Vest, så kontrakten kan faktisk ikkje beitast. Ragnar 
Davidsen - Frode Nybo for Juniorklubben vann òg 4 
spar.

Spel 26. Aust gjevar, alle i sonen.

  

   

  

Etter to passar opna Kjell Gaute Fyrun med 1 kløver 
(dei opnar systemmessig 1 kl med 5-5 i svart og 
minimum). Kvangraven i Nord dobla opplysande, 
Aust meldte 1 ru som viste hjarter, Sør 2 ruter og 
Vest passa. Kva skal Nord melde no?
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Dette er ikkje same situasjon som om Aust hadde 
passa; no har jo Sør meldt friviljug, ikkje tvunge. 
Dermed tykkjer eg 2 spar bør vera rundekrav. Sein-
are kan du støtte ruteren. Nils Kåre var ikkje av same 
oppfatning, og for å komma seg i utgang meldte han 
like godt 4 spar direkte. Eg synest eigentleg det var 
løn som fortent at han gjekk tre beit (trumfmatt), 
medan 5 ruter stod. I det andre rommet henta Nord-
Sør to beit i 3 kløver, for 11 imp til Astra/ABC.

5 ruter var det ingen som meldte, for når Vest i 
resten av salen opna med 1 spar vart Nord spakare. 
Hantveit – Thomassen for BAK 1 fekk faktisk betre 
skår i ruterkontrakt enn 5 ruter gjev. 2 ruter dobla 
med 11 er nemleg 780.

Spel 30. Aust gjevar, ingen i sona.

  

   

  

Kvangraven meldt inn 1 ruter over 1 kløver-opninga. 
Aust meldte hjarter, Sør spar og Vest støttedobla. No 
meldte Nils Kåre 3 ruter, som han fekk spela med 10 
stikk.

I det andre rommet opna Geir Brekka med 1 spar i 
tredjehanda! Turbo Furunes vart frista til å melde inn 
2 NT, og fortsette med 3 spar over 3 ruter. Sam Inge 
Høyland hadde sparhald, så han meldte 3 NT. Der 
var det ikkje meir enn 7 stikk, og 6 imp ut.

Spel 31 gav 8 imp til Astra/ABC. Dei spela 2 kløver 
med 10 stikk, medan Kristiansand var i 6 kløver. Eg 
skal ikkje rippe opp i korleis det gjekk føre seg.

På spel 32 meldte Harald Skjæran inn 1 hjarter på 
AQJT52 over 1 kløver. Det ser jo ganske normalt ut, 
men dei brukar overføringsinnmeldingar, så 1 hjarter 
skulle eigentleg vise sparfarge. Herifrå vart det 
sjølvsagt litt vanskelegare for Kristiansand å komma 
seg i 6 spar. Det kosta 11 imp når Jon Egil Furunes – 
Sam Inge Høyland i det andre rommet meldte slem, 
som eitt av to par. (Det andre paret var Per Arne Flått 
– Jørn Arild Ringseth for Juniorklubben.)
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Skvis for minus 6
Av Aleksander Flakstad

I dette spillet frå Låvebridgen søndag kveld syntes 
jeg at jeg fikk dårlig betalt.

  

Vi fikk 3 NT på feil hånd (sør), og motparten fant 
hjerter ut fra to små. Liten i bordet og motparten 
kom inn på tieren. Ruter i vri til esset og kløverknekt 
fra bordet. Vest stakk med esset og spilte ny hjerter 
til dame og konge. Mer hjerter tilbake. Nå var det 
bare å cashe ruter og kløver dame og konge, og det 
var fire kort igjen, fordelt slik:

  

   

  

Den fjerde kløveren skviste spilleren som opprin-
nelig hadde fire hjerter og spar konge. Kaster han 
hjerter, står nieren i sør. Han valgte derfor å kaste 
seg ned til singel spar konge, men da forsvant en 
hjerter i sør. Vest kom inn og hadde bare spar igjen. 
Liten i bordet, og kongen måtte på. 

9 stikk på skvis gav minus 6. Mange som hadde 
kontrakten i nord fikk favør i utspillet. (10 stikk gav 
+6, red.)
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Sett på BBO
av Peter Marstrander

SLEMT SPILL
I kampen mellom BAK1 og Kristiansand var det mange rare og interessante situasjoner som oppstod.
Kamp 6. Spill 25, Nord giver, ØV i sonen.

  

   

  
I lukket rom åpnet Tom Høiland i Nord med 1 ruter. Jonny Rasmussen i Øst var foreløpig utmeldt og sa pass, 
Geir Brekka i Sør sa 1 hjerter, Bjørn Bentzen i Vest sa pass. Foreløpig alt normalt. Nå sa imidlertid Nord 1 
spar. Som vugraph-kommentator spurte jeg om det var andre som ville meldt 1 spar. Det var en svenske som 
meldte seg med kommentaren: 1 spar er krav med mindre han ikke har til å melde 1 hjerter. Men det er vel 
ikke så mye det som er poenget, som å gi makker et riktig bilde av styrke og håndtype så tidlig som mulig. 
Jeg tror de aller fleste i Norge i alle fall melder 2 NT og viser balansert 18-19 hp med eller uten 4 kort spar. 
Det eneste man ikke kan ha for å melde 2 NT er 4 korts hjerter.

Nå gikk Øst inn med 3 ruter, det betyr bare en masse ruter. Det er umulig å melde ruter naturlig første gang 
fordi 2 ruter er Michaels cuebid hos de fleste, og 3 ruter ville ha spurt om ruterhold (ofte fordi du har 7 
gående kløver og noe (halv)hold i major). Men hva ville pass betydd fulgt av 3 kløver? Eller pass fulgt av 2 
grand? Begge disse to meldingene ville nok ha vist ruter og kløver, men hva er nyansene? Trolig at kløver-
fargen er kortere (dårligere) med 2 grand enn med 3 kløver.

Syd sa nå 4 spar. Sannsynligvis en overmelding ettersom makker ikke har vist noe annet enn 12-14 ennå. 
Dette fikk Nord til å bruke Blackwood, han fikk ett ess og spurte etter spar dame med 5 hjerter, hvoretter Syd 
svarte at det hadde han på bakgrunn av den femte sparen. Syd vet imidlertid at han ikke har mer enn 9 spar 
til sammen og er advart mot sure sitser etter 3 ruter inn. Dermed er det altfor hardt å melde 6 spar. Slemmen 
er ca 20% (ingen spartaper og hjerteren 2-2 kreves).

Dermed kommer vi tilbake til innledningen av meldingsforløpet igjen: Etter 1ru-p-1hj-p-2NT-3ru-3sp (lover 
bare 4-4 i major)-p-4ru (cue med spar) kan Syd se en kløvertaper og vet at man ikke skal i slem. Selv med 4 
kl cue er slem et stykke vekk. Jeg tror stadig at man får best styring med å melde 2 NT.

Det andre bordet var ikke mindre underlig. Thomas Charlsen i Nord åpnet med 2 NT som betydde 18-20 hp. 
Nå kom 4 kløver inn fra Nils Kåre Kvangraven. Dette viste visstnok Yeslek dvs ruterfarge eller begge major. 
Man kan jo spørre seg når man har Yeslek på repertoaret, hvorfor han ikke valgte å vise begge fargene sine 
(jeg antar 3 hjerter må vise spar eller begge minor). Stampen i 5 kløver over 4 spar i ugunstig koster jo 
bare 200. 4 kløver ble doblet (negativ?) av Arild Rasmussen og redoblet av Stornes i Vest. Redoblingen ba 
makker vise håndtypen sin. (En pass hadde kanskje ført til 4 kløver doblet?). Øst tok ut i 4 ruter, Syd sa 4 
hjerter som ble doblet av Vest. Syd ble skræmt og tok ut i 4 spar som Vest også doblet. Og 11 stikk.  Stornes 
må basere sine doblinger på at makker har ruteress og at han kan få en stjeling i tillegg. Det virker mildt sagt 
svært optimistisk. Når makker går inn i blodsone over 2 NT har han nok svært mange ruter – normalt et par 
flere enn han virkelig hadde. 

Dermed nok et pluss-spill til bergenserne.
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¨Glade bergensere spiser grillmat!

Folk hygget seg på grillparty.

Øl servering med smil var medisinen!

Låvebridgen var en suksess, her er bilder fra grillpartyet



Sluttresultat Låvebridge
Plass Parnr Navn      Klubb    Poeng %
1 22 Arnstein Nymoen - Rolf  Lersbryggen Ogndal BK/Vestby BK 60,00 65,38%
2 2 Alexander Flakstad - Lorentz Bjarne Nitter Ogndal BK   42,00 60,77%
2 23 Kåre Kristiansen - Ragnar Davidsen  Fana BK/Juniorklubben 42,00 60,77%
4 17 Ragnar Midjo - Olav Ukkelberg  Ogndal BK   35,00 58,97%
5 9 Allan Livgård - Helge Toft   Studentenes BK/Bergen Ak 34,00 58,72%
6 7 Tom Anders Høiland - Pål Christensen Kristiansands BK  23,00 55,90%
7 24 Ove Reidar Holmen - Astrid M. Grønnesby Ogndal BK/Inderøy BK 21,00 55,38%
8 4 Kjell Gaute Fyrun - John Våge  Ski BK/Heimdal BK  19,00 54,87%
9 16 Helge Hantveit - Bjørn Bentzen  Bergen Akademiske BK 14,00 53,59%
10 27 Torgeir Daling - Arnstein Daling  Inderøy BK   12,00 53,08%
11 12 Espen Lindqvist - Nils Kåre Kvangraven Stud BK/Kristiansands BK 7,00 51,79%
12 28 Svein Asp - Jan Arve Moe   Ogndal BK   6,00 51,54%
13 8 Petter Eide - Jørn Arild Ringseth  Studentenes BK/Inderøy BK 5,00 51,28%
13 19 Geir Brekka - Jon Egil Furunes  Kr.sands BK/Heimdal BK 5,00 51,28%
15 21 Haavard Holmen - Narve Letnes  Inderøy BK   1,00 50,26%
16 26 Arild Rasmussen - Jonny Rasmussen  Bergen Ak. BK/BK Grand -1,00 49,74%
17 20 Helge Stornes - Øyvind Saur   Kr.sands BK/Gj.7Vardal BK -3,00 49,23%
18 6 Terje Hirth - Harald Bastiansen  Åsane BK   -4,00 48,97%
19 5 Erik Eriksen - Frank Ove Sandvik  Åsane BK   -9,00 47,69%
20 18 Bjarne Nyberg - Reidar Bruen Olsen  Ogndal BK   -12,00 46,92%
21 3 Ivar Berg - Harald Skjæran   Studentenes BK/Ski BK -13,00 46,67%
22 15 Gunn Tove Vist - Baard Olav Aasan  Studentenes BK/Ogndal BK -27,00 43,08%
23 10 Ruth Thomassen - Arne Thomassen  Strømme BK/Bergen Ak BK -29,00 42,56%
24 14 Terje Wolan - Ajlan Øzkan   Verdal BK/   -33,00 41,54%
25 25 Bjørn Kvaran - Ivar Skjervø   Ogndal BK   -34,00 41,28%
26 1 Harald Saur - Ivar Stene   Ogndal BK   -44,00 38,72%
27 11 Pål Arne Mediå - Johan Finnanger  Juniorklubben   -52,00 36,67%
28 13 Geir Enge - Rune Kvaran   Verdal BK/Ogndal BK -65,00 33,33%



 Butler etter 6 kamper
 Navn    Lag   Score # Snitt
 Arild Rasmussen  BAK 1   127 144 0,88
 Thomas Charlsen  BAK 1   127 144 0,88
 Arne Thomassen  BAK 1   110 128 0,86
 Helge Hantveit  BAK 1   110 128 0,86
 Sven-Olai Høyland  BAK 2   70 192 0,36
 Magne Eide   BAK 2   70 192 0,36
 Terje Hirth   Åsane BK  50 144 0,35
 Espen Lindqvist  Heimdal BK 2  53 192 0,28
 Erik Berg   Heimdal BK 2  53 192 0,28
 Per Arne Flått   Juniorklubben  42 192 0,22
 Jørn Arild Ringseth  Juniorklubben  42 192 0,22
 Erik Eriksen   Åsane BK  26 144 0,18
 Nils Kåre Kvangraven Kr.sands BK 2  27 192 0,14
 Tor Bakke   BAK 2   16 192 0,08
 Jim Høyland   BAK 2   16 192 0,08
 Sam Inge Høyland  Astra/ABC 1  5 192 0,03
 Jon-Egil Furunes  Astra/ABC 1  5 192 0,03
 Snorre Aalberg  Kr.sands BK 2  -2 128 -0,0
 Helge Toft   Åsane BK  -2 96 -0,0
 Harald Bastiansen  Åsane BK  -5 192 -0,0
 Frank Ove Sandvik  Åsane BK  -5 192 -0,0
 Helge Stornes   Kr.sands BK 2  -12 112 -0,1
 Harald Skjæran  Astra/ABC 1  -27 192 -0,1
 Kjell Gaute Fyrun  Astra/ABC 1  -27 192 -0,1
 Ragnar Davidsen  Juniorklubben  -29 192 -0,1
 Frode Nybo   Juniorklubben  -29 192 -0,1
 Bjørn Bentzen   BAK 1   -19 112 -0,1
 Jonny Rasmussen  BAK 1   -19 112 -0,1
 Geir Brekka   Kr.sands BK 2  -31 144 -0,2
 Petter Eide   Heimdal BK 2  -59 192 -0,3
 Allan Livgård   Heimdal BK 2  -59 192 -0,3
 Tom Anders Høiland  Kr.sands BK 2  -72 192 -0,3
 Annar Dahlen   Ogndal BK  -72 144 -0,5
 Baard Olav Aasan  Ogndal BK  -72 144 -0,5
 Arnstein Nymoen  Ogndal BK  -75 128 -0,5
 Ove Reidar Holmen  Ogndal BK  -75 128 -0,5
 Bjarne Nyberg   Ogndal BK  -129 112 -1,1
 Ivar Stene   Ogndal BK  -129 112 -1,1

Slike avgjørelser gir utslag på butleren!

Leder butleren sammen med sin makker Arild.



Vi retter en stor takk til våre sponsorer!


