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Startskuddet har gått... 

 
Årets NM-batalje starter med 2 kamper torsdag 1. mai, og på BBO startet det hele med at 
hjemmelaget skulle bryne seg mot de juniordominerte forhåndsfavorittene fra Heimdal. 
Det ble et skikkelig blodbad for NM-debutantene i første halvrunde som startet med 
postnummerscore (1400) til Heimdal etter at bolde jærbuer meldte 4 hjerter doblet med 
ess, dame femte mot dobbelton. Konge, knekt, ti satt selvsagt på rygg. 
 
Stillingen etter 1.halv runde: 
 
2 Tromsø Bk 7 Kristiansand Bk 44 - 24 
3 Stavanger BK 6 Heimdal BK 1 20 - 80 
4 Heimdal BK 2 5 Bergen Ak BK 25 - 11  
1 Sørreisa BK 8 Vikersund BK 56 - 20 
 
Andre halvrunde av kampen ble jevnere ved alle bord, slik at ingen av lagene hadde en 
direkte katastrofestart. 
 
Resultater fra 1. kamp: 
 
2 Tromsø Bk 7 Kristiansand Bk 73 - 57 17 - 13  
3 Stavanger BK  6 Heimdal BK 1 68 - 111   8 - 22  
4 Heimdal BK 2  5 Bergen Ak BK 55 - 47 16 - 14 
1 Sørreisa BK 8 Vikersund BK 80 - 52 19 - 11  
 
Stillingen etter 1. kamp:  
   Total  1. kamp  
1   Heimdal BK 1 22 0 22  
2   Sørreisa BK 19 0 19  
3   Tromsø Bk 17 0 17  
4   Heimdal BK 2 16 0 16  
5   Bergen Ak BK 14 0 14  
6   Kristiansand Bk 13 0 13  
7   Vikersund BK 11 0 11  
8   Stavanger BK   8 0   8  
 
Andre kamp startet med internt oppgjør mellom Heimdølingene. Starten var ikke helt god 
ettersom de satte seg feil i lukket rom. John Helge Herland viste seg også fra den distré 
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siden når makker åpnet med 1 grand i spill 2. Han skulleså  melde 3 spar konvensjonelt 
med 5 korts hjerter, men startet denne aksjonen med et høylydt: ”STOPP!” slik at 

Thorleif Skimmeland hoppet i stolen på den andre siden 
av skjermen. 
I Heimdalskampen sto det lenge 3-2 i IMPs før følgende 
spill dukket opp. Meldingene gikk lenge likt ved begge 
bordene: 

 
2 NT var krav til utgang 
med 4 korts støtte minst. 
3 hj viser minimums-
åpning. 3 NT var 
sleminvitt og 4 kl og 4 ru 
var kontrollmeldinger. 

Geir Helgemo slo av med 4 hj, mens Petter Tøndel 
innså verdien av de to essene og meldte 4 sp som 
kontrollmelding. Dermed fulgte 4 NT og 5 sp som 
lover to ess og trumf dame. Da kunne Bjørn Morten 
Mathiesen fornøyd avslutte med 6 hj, og 11 IMP til 
de yngste. 
 
Stillingen etter 1. halvrunde i 2. kamp: 
 
6 Heimdal BK 1 (1) 4 Heimdal BK 2 (4) 14 - 16 14-16 
7 Kristiansand Bk (6) 3 Stavanger BK (8) 18 - 30 13-17 
1 Sørreisa BK (2) 2 Tromsø Bk (2) 19 - 25 14-16 
8 Vikersund BK (5) 5 Bergen Ak BK (6) 33 - 12 18-12  
 

Pysemelding! 
 
Du sitter i andre hånd, og hører motparten til høyre (MTH) starte med pass. Du kikker 
ned på: 

 
 
Du velger å passe, og etter nok en pass åpner makker Geir Helgemo med 1 
spar. MTH melder innpå 2 ruter, og du velger å passe, mens du satser på 
at makker holder oppe med en dobling. Nord tar ut i 2 hjerter, pass fra 
makker og MTH, og du dobler. Rent meldeteknisk viser vel dette at du var 
interessert i å straffedoble 2 ruter, men uansett passet doblingen godt her. 

Nå tar motparten til venstre (MTV) ut i 3 ruter, og det går pass rundt til deg. 
 
Børre Lund ville nok helst vært anonym her, men vi er dessverre ikke så barmhjertige, og 
har liten medlidenhet med passen hans. Motparten gikk 4 bet, og vi forventer å få 
innrapportert noen gode spill der Børre er involvert som en kompensasjon. 

J.M. 
 
 

♠ Ex 
♥ Exxxx 
♦ D10xx 
♣ 10x 

Board 12* 
 

♠ K642 
♥ T5 
♦ T87 
♣ KQ72 

♠ A87  ♠ Q5 
♥ Q7632   AK84 
♦ J  
 AKQ5 
♣ A863   T54 

V/NS: 
Meldingene: 
Vest Øst___ 
1 hj 2 NT1 
3 hj2 3 NT3 
4 kl4 4 ru4 
? 
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Resultatet fra  
åpningsturneringa 

 
Onsdag 30. april var det tid for å akklimatisere seg for finalistene, men det var helst 
lokale spillere som deltok. 
 

Syd åpnet med 2 sp (spar + sidefarge og svak hånd). 
Øyvind Haagensen gikk inn med 3 spar. Nord doblet, 
og Carl Mathiesen forsøkte å finne ut hvilken hånd 
makker hadde. Forrige gang denne medlingen ble 
brukt, viste 3 spar gående minorfarge, og ba makker 
melde 3 NT med sparhold. Dermed meldte Carl 6 
ruter!!! Dette passet Øyvind fortreffelig, så han la på til 
den syvende! Hjerter ut luktet singleton lang veg, og 
gikk til nieren på hånd. På kløver ess forsvant bordets 

spartaper, og ruter fulgte til....knekten. Dermed kom Nord inn, og kunne gi makker 
hjerterstjeling. 2 bet var ren bunn til vinnerparet, og ren topp til Inger Lill Olsen. 
 

Øst var en typen som åpnet fjærlett med 1 spar i neste 
spill. Pass fra Carl i Syd og  1NT fra Vest. Øyvind 
passet i Nord og Øst meldte 2 hjerter. Vest preferte til 2 
spar, og ingen hadde mer å tilføye. Ruter kom ut til 
tieren, knekten og esset, og Øst fortsatte med nok en 
ruter. Carl saket en kløver, og Nord kom inn på kongen. 
Liten hjerter tilbake ble for lur for Øst, slik at Carl kom 
inn på knekten. På kløver ess kastet Øyvind knekten, 
siden han ønsket hjerter igjen. Det fikk han, og spilte 

ruter til lav stjeling og overstjeling. Ny hjerter fra Carl ble ruffet lavt i bordet, slik at 
Øyvind kunne trumfe med den single knekten. Til slutt ble det tre bet, og nesttopp til 
vinnerparet. 
 

Olav Veland Thu fikk ruter ut fra Syd mot 3 NT. Han la 
knekten i bordet som holdt. Hjerter dame seilte rundt til 
kongen i Syd, og spar konge kom i vri. Olav stakk med 
esset og tok tre hjerterstikk og 4 kløverstikk. På den fjerde 
hjerteren kunne Syd kaste en spar, men på den fjerde 
kløveren var han ferdig. Dermed ble det tolv stikk og +6 i 
protokollen. 
 
 

 
 

Rundenr 5  ♠ AQ65   
Spillnr 15(15)  ♥ J765   
Giver: Syd  ♦ Q9   
Sone: Nord-Syd  ♣ T86   
 ♠ 4  ♠ J93 
 ♥ KQT832  ♥ A9 
 ♦ AKJ754  ♦ 82 
 ♣   ♣ AKJ754 
  ♠ KT872  
  ♥ 4  
  ♦ T63  
  ♣ Q932  

Rundenr 4  ♠ J   
Spillnr 12(12)  ♥ A9   
Giver: Vest  ♦ KJ87   
Sone: Nord-Syd  ♣ J96532  
 ♠ Q4  ♠ T9875 
 ♥ 43  ♥ KT875 
 ♦ QT9543  ♦ A2 
 ♣ KQ4  ♣ T 
  ♠ AK632  
  ♥ QJ62  
  ♦ 6  
  ♣ A87  

Rundenr 7  ♠ T9862  
Spillnr 21(21)  ♥ 542   
Giver: Nord  ♦ T3   
Sone: Nord-Syd  ♣ J75   
 ♠ AJ7  ♠ 53 
 ♥ QJT  ♥ A987 
 ♦ J54  ♦ AK82 
 ♣ AT92 ♣ KQ3 
  ♠ KQ4  
  ♥ K63  
  ♦ Q976  
  ♣ 864  
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Resultatlista: 
 
Plass Parnr Navn Represent Poeng 
1 [6] Carl Mathiesen - Øyvind Haagensen Stavanger BK 66,9 
2 [16] Jan Muri - Jan Erik Olsen Stavanger BK 42,4 
3 [12] Jan Fjælberg - Bente Birkeland Stavanger BK/ 42,4 
4 [3] Thorleif Skimmeland - John Helge Herland Stavanger BK 41,1 
5 [13] Hilde Bjørlo - Trond Ødegård Statoil BK/BK Gann 40,3 
6 [7] Reidar Hunsdal - Lasse Holen Rosenberg BK/Stavanger BK 37,6 
7 [5] Paul Bang - John Eldar Pedersen Stavanger BK/Andenes BK 32,6 
8 [22] Tommy Søiland - Ståle Frøyland /Statoil BK 26,7 
9 [1] Maiken B. Skaaren - Per Ove Egeli Stavanger BK 20,2 
10 [9] Sverre Snekkevåg - Arne Rødne BK Trond 19,9 
11 [8] Erik Eliassen - Johan Carl Bach Tasta Randaberg BK/Rosenberg BK 18,0 
12 [14] Geir Larsen - Inger Lill Olsen Stavanger BK/Tasta Randaberg BK 14,0 
13 [17] Willy Myhre - Mona Lindstrøm Sogndal BK/Stavanger BK 1,5 
14 [4] Pauline Dahle - Bente Faag Stavanger BK/ -0,1 
15 [19] Trond Håland - Eilif Johannesen   -4,4 
16 [2] Yngve Nygaard - Olav Veland Thu Stavanger BK -10,1 
17 [20] Trond Hegrand - Dag Jørgen Stokkvik Tromsø BK/Sørreisa BK -32,1 
18 [18] Helge Stornes - Karl Magnus Nøkling  Kristiansands BK/ -32,8 
19 [11] Petter Eide - Hege Sundland Studentenes BK/Damene BK -33,0 
20 [10] Owe Rødne - Karen Mauritzen  Kvernevik BK/ -36,7 
21 [21] Ingvald Søiland - Reidar Lerbrekk Nærbø BK/Varhaug BK -43,8 
22 [23] Bjørn Svela - Guttorm Undheim Klepp BK/Ganddal BK -56,1 
23 [15] Rolf Høyland - Jack Paulsen Kvernevik BK/ -67,2 
24 [24] Venke Hetlelid - Alf Inge Hetlelid Vatland BK -75,1 
 
 

Program 
 

Fredag 
 
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 
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Sendinger på BBO 
Fredag 2. mai 
 
09:00 Finals, Round 3, Segment 1: Tromsø - Vikersund 
11:30 Finals, Round 3, Segment 2: Tromsø - Vikersund 
14:45 Finals, Round 4, Segment 1: Kristiansand – Bergen 
17:15 Finals, Round 4, Segment 2: Kristiansand - Bergen 
19:45 Finals, Round 5, Segment 1: bestemmes seinere 
 
 

Åpen bridgeturnering  
lørdag 3. mai 

  
Vi vil få minne om den åpne parturneringa for NM-deltakere og alle interesserte lokale 
spillere. Påmelding på NBF-data. 
 
 

Mesterpoeng: Kretspoeng  
Dato: 03.05.2008  
Tid: kl 2000 - 2330  
Sted: Clarion Hotell Stavnger  
Startkontingent: kr 100 pr spiller  
Pameldingsfrist: 02.05.2008  
Påmeldingsform: Internett  
Maks antall par/lag: 60  

Info/Premiering: Pengepremier og vin. Hele påmeldingsavgiften brukes til premiering med 
unntak av administrative utgifter.  

Turneringsleder: John Pedersen  
Kontaktperson: Paul Bang (paulbang@broadpark.no )  
Telefon: 90570370  
Epost: paulbang@broadpark.no  
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I begynnelsen...... 
Stavanger Bridgeklubbs historie 

ved Carl Mathiesen, bearbeidet av Reinert Amundsen 
 

Del 2 

Fra 1936 arrangerte N.B.F. 
kretskamper for lag 
gjennom kretssekretæren. 
Her deltok lag fra vår klubb 
fra første kamp.  Imidlertid 
skulle det aldri i denne 
periode lykkes oss i få et 
mesterskap i land, dertil var 
lagene fra Sandnes og 
spesielt Bryne for sterke for 
våre spillere. 

I krigsårene var livet i 
Stavanger Bridgeklubb, i 
likhet med de andre 
bridgeklubbene som var 
kommet til etterhvert, sterkt 
preget av den mangel på 
underholdning og avkopling 
ellers, som tiden førte med 
seg.  Tilstrømmingen til 
klubbaftener og 
konkurranser var til sine 
tider enorm, - og klubbens 

virke såvel innad som utad var i høy grad levende og fylt av initiativ. Nå var Howell-sys-
temet innført på det hjemlige bridgemarked, og sesongene ble belagt med 
makkerparturneringer såvel vår som høst. - Utad var det vennskapskampenes tid.  
Turneringer med opp til 16 makkerpar fra hver klubb var ingen sjeldenhet, - og de 
utenveldske innslag, kampene på Jørpeland, Sauda, Flekkefjord og Haugesund, utgjorde 
noen minnerike turer i en ellers så gråfylt tid.   
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Selve spillenivået i 
klubben fikk i disse 
årene en kraftig 
oppsving, - noe som 
resultatene fra den tid 
bærer bud om, og stor 
var begeistringen da 
klubben endelig i 1944 
erobret sitt første 
kretsmesterskap for lag – 
noe som skulle bli 
forløper til flere, og også 
impuls til de gode 
nasjonale resultatene 
som klubben har kunnet 
varte opp med i årene 
etter krigen. 
Mens klubblivet i årene 
før og under krigen ga 
rom for initiativ og 
ekspansjonstrang fra den 
enkelte klubbs side, så 

har etterkrigstiden vært preget av den 
styrke og gode organisasjon som Krets- og 

Forbundsstyret representerer.  Klubbaftenene er opptatt med sine høst- og 
vårturneringer for makkerpar, - med spesiell uttakingsturnering omkr ing 
juletider til NM-finalen for makkerpar. Utad er det de eventuelle 
representasjoner for kretsen, Vestlandsmesterskap for makkerpar og 4-kant 
turneringen for lag (mot Oslo, Bergen og Trondheim), samt kretsmesterskap 
for makkerpar og lag, - og Forbundets NM for lag og par som i denne tiden 
har vært representasjonsspillernes fremste oppgaver.  Merkbar var den 
stimulans som våre beste spillere fikk da kretsformannen, herr Simonsen, 
ved et friskt init iativ, fikk arrangert bykamp med Oslo i 1950 og likeledes 
bidro til at 4-kantturner ingen mot Oslo, Bergen og Trondheim kom i stand.  
Som kretsmestere, så ble det våre spillere som fikk sjansen til å representere 

Damemedlemmene 
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kretsen her, og det er utvilsomt at disse harde fightene mot landets ypperste 
spillere i sterk grad har bidratt til den stadig større heving av spillenivået, 
ikke bare i vår klubb, men også i kretsens andre bridgeklubber, -  noe som 
våre spillere gang på gang har fått erfare. 

Den siste tiårsperiode må man vel karakterisere som kronårene i Stavanger 
Bridgeklubbs historie, konkurransemessig sett. Resultat-listene for 
Vestlandsmesterskap og KM for lag og makkerpar viser at våre spillere 
stadig har vært med å kjempe om titlene, og gledeligvis meget ofte har 
erobret dem, - og på den nasjonale arena har der også vært stor fremgang å 
spore.  Våre spillere har årevisst gjort attakk på de fornemme NM-titlene 
for såvel lag som makkerpar, -  og endelig: i 1953 fikk klubben sine første 
Norgesmestre i våre to representanter Fridjof Sverre og Otto Jensen.  I 
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Lagmesterskapet, hvor vårt 
lag et par ganger hadde gitt 
mesteren fight til døren, så 
det en stund ikke ut til å 
skulle lykkes, men så i 1955 
gikk det endelig hull på 
byllen og laget Fridjof 
Sverre, Otto Jensen, John 
Bie, Jan Roth og Chr. 
Mathiesen, oppnådde å 
bringe NM pokalen, som 
dere ser foran meg, hjem til 
Stavanger.  Som følge av 
denne erobring, ble vårt lag 
samme sommer nominert 
som Norges representanter, 
såvel i Nordisk i Båstad som 

ved EM i Amsterdam. Sannelig, de resultamessige prestasjonene, fra disse 
toktene var ikke noe å slå seg for brystet på; noe som vel i grunnen ikke var 
ventet heller i det første møte med internasjonale hel- og halvprofesjonelle spillere.  
Imidlertid, selv om ventede seire har uteblitt, gjerne både titt og ofte, så vil jeg gjerne få 
avslutte  dette tilbakeblikket med å hylle den ånd som er blitt herskende i vår kjære 
klubb, og som ga våre norgesmestre etter en tapt finale karakteristikken: ”Det smilende 
stavangerlaget”.  Da er bridgen en herlig hobby og en insiterende avkopling.   
La meg få lov utbringe en skål for denne vår hobby, og jeg retter den til Presidentetn for 
N.B.F., herr Ranik Halle.” 
 
 
  

**************** 
  
 
 
 
 


