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Program torsdag________ 

Captains meeting 09.00-09.30 

Lineup 09.45 

Åpning ved ordfører 09.30-10.00 

1. Runde - 1. halvrunde 10.00-12.15 

Pause 12.15-12.30 

SIDETURNERING 1 13.00-15.30 

1. Runde - 2. halvrunde 12.30-14.45 

Rundepause 14.45-15.30 

Lineup  15.15 

2. Runde - 1. halvrunde 15.30-17.45 

SIDETURNERING 2 17.00-19.30 

Pause 17.45-18.00 

2. Runde - 2. halvrunde 18.00-20.15 

NM Spabridge 20.45-23.00 

 
 

Kampoppsett torsdag 

runde 1 

 
hjemmelag bortelag 

Heimdal BK Nærbø BK 

Studentenes BK Team Rosfjord 

TopBridge BC BK Grand 

Brandbu BK Narvik BS 

 

runde 2 

 
hjemmelag bortelag 

Team Rosfjord TopBridge BC 

Nærbø BK Studentenes BK 

Brandbu BK Heimdal BK 

Narvik BS BK Grand 

 

Bols tips!  (av Nils Kvangraven) 
Da redaktøren begynte sin spede karriere ved det grønne bord slukte han nesten alt som var 
av lesestoff om den edle kortkunsten Bridge. Jeg husker det en periode var fokus på de 
såkalte ”Bolstips”. Dette var en artikkel hvor kjente spillere presenterte sine tips til mer 
uerfarne på hvordan de kanskje kunne forbedre spillet sitt. Vi har vel alle hørt ”dekker han 
den ikke har han den ikke” og ”se til høyre, så til venstre før du tar finessen”. Personlig 
hadde jeg veldig sansen for Gabriel Chagas sin ”intrafinesse”.  

Nå har ikke jeg vært så mye rundt at jeg kan sammenligne meg med verken Chagas eller Zia, 
men som bulletinredaktør i NM ble det for fristende å skrive mitt ”bolstips” 
 

The power of the unseen hand! 
Jeg har studert litt på hva du som spillefører kan spille på av psykologi ovenfor 
motspillerne. Tittelen her høres nesten litt religiøs ut, og særlig for oss fra 
Sørlandet ser vi vel for oss den hellige hånd. Jeg valgte den engelske versjonen 
bare for at det høres litt tøffere ut. ”Den ukjente hånds kraft” smeller liksom ikke 
like hardt.  
 
Teorien er enkel og grei. Det handler om at av og til er det gode sjanser for å 
svindle til seg stikk med å spille på ”nullvarianter” fordi motparten ikke ser korta 
dine. Som motspiller tror du selvsagt prøver å etablere langfarger eller stikk, men 
det er ikke alltid tilfellet. Av og til prøver vi å lure til oss stikk. Typisk eksempel er 
vel denne varianten fra årets SIB. 
 
Meldingene går: 1♥ - 1♠ 
  2♣ - 3nt 
 
Du spiller ut kløver 5 fra 3 KJ85 E765 7543 og ser blindemann komme ned med 

KJ4 
DT763 
K 
DJT8 

Spillefører legger åtteren i bordet og stikker makkers sekser med kongen. I stikk to 
spiller han ruter 2, det er parturnering og din tur. Kjapp kjapp…..gjorde du som en 
av de beste spillerne i SIB og la liten?  Da fikk du en uppercut fra ”the unseen 
hand” hele spillet var som dette: 
 

  ♠ AQT6   
  ♥ 42   
  ♦ T832   
  ♣ AK9   
 ♠ 98752 ♠ 3 

 ♥ A9  ♥ KJ85 

 ♦ QJ94  ♦ A765

 ♣ 62  ♣ 7543 

  ♠ KJ4  
  ♥ QT763 
  ♦ K  
  ♣ QJT8 

   
Spillefører hadde bare 4 stikk i spar og kløver, 8 totalt. Prøver han seg på hjerteren 
er det en smal sak for fienden å spille ruter. Altså er angrep beste forsvar… og ruter 
i stikk 2. Ja for hva vet vel motparten. Ja for det er fort gjort å lasje i øst fordi du 
ikke tror det er sånn det er. The power of the unseen hand i beste sendetid. 
 
Det finnes mange varianter av ”the power”, sist jeg brukte den var et cue-bid på 5-
trinnet med to små i fargen… det fungerte greit da utspillet ikke ble så lett og en 
slem føyk hjem….men så døde paisenten etterpå likevel, men det er en annen 
historie.  
 
Jeg håper vi får se mer ”the power” i NM, lykke til med svindelen folkens!  
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Lyngdal Bks formann og en av damene 
som har bitt godt ifra seg de siste årene 
er Tone Sommerseth. På bildet ser vi 
Kaninen bakspille i kjent positur. 

Narvik BS 

Et lag med klassespillere som vil glede våre 
hjerter med solid bridge. At gutta itillegg er 
noen av norsk bridge hyggeligste skader 
heller ikke. Dette er årets vinner! 

Dag Stokkvik (37) 

En ekte bridgebohem med massevis av gode 
plasseringer bak seg. 1divisjon, nm finaler 
og internasjonal erfaring har gjort Dag til en 
av Norges beste bridgespillere.  
Svein Arild Olsen (44) 

Har sammen med Dag satset på bridge de 
siste årene. Massevis av gode resultater og 
erfaring fra finalespill tidligere kan aldri 
skade. Til daglig er SAO ambulansearbeider 
er gift med Mona og har 3 barn.   
Gunnar Harr (32) 

Gunnar ble av mange regnet som den neste 
Helgemo da han dominerte Norsk og 
internasjonal juniorbridge rundt årtusen 
skifte. Dessverre har ikke Gunnar satset 
videre på en karriere innen bridge selv om vi 
ser han dukker opp i finaler rett som det er. 
Resultatmessig kom høydepunktet i 2000 da 
han ble Europamester.  Til daglig bor 
Gunnar i Oslo sammen med Ingunn og er 
student.  
Jørn Arild Ringseth (28) 

Jeg kjenner Jørn tilbake fra nittitallet da han 
gjorde sin entre på skolelandslaget. Vi 
skjønte tidlig at dette ville bli en ny 
klassespiller. En periode kunne jeg si det 
kun var i høyden og bredden han slo meg, 
men nå må jeg nok dessverre innrømme at 
jeg bridgemessig også blir liten målt mot 
denne giganten.   Jørn er singel og jobber i 
REC.  
Robert Langbakk (57) 

Han er lager/logistikk ansvarlig og har to 
barn. I et langt bridgeliv har han blant annet 
spilt 1 divisjon og Lagfinale tidligere.  
Jørn Erik Mortensen (43) 

Han er gift med Hilde og har et barn. Til 
daglig er Jørn økonom. Tidligere har han 
spilt både par og lagfinaler.  

 

 

Stjerne spiller  
4-3 tilpass (av 200) 
  

Redaktørens hjørne 
 

 
 

Tone, eller stjerne på bbo, er en 
heldig og får av og til spilt en turnering med ”favoritten” som 

På dette spillet klarte vi melde oss opp i 4
som spillefører. Det startet med beste forsvar da to ganger 
hjerter ble spilt ut fra syd. Tone 
til kongen i bordet og ny spar som hun lot løpe til esset i syd. 
Nå spilte syd ruter 8 som fikk løpe til Tones ess. Og Tone spilte 
på eneste sjanse at nord trumfer ruter nr 3 eller 5 og kjørte 
videre på ruteren. 
tredje ruter for å spille den siste sparen. Stillingen var nå med 
Tone i øst til å spille
. 

-  -  K7 xxx 

 
Tone spilte fint ruter til kongen, ruter 7 og avsluttet kalaset 
med kløveren
 
+620 var en særs god score, selv om motspillet ikke
Var i verdensklasse var spilleføringen det. Tone utnyttet
Den hjelpen hun måtte få i motspillet, akkurat som Helgemo
pleier å gjøre!

 

 

   ♠ T987    

   ♥ D64    

   ♦ T5    

   ♣ T853    

♠ K65 

 

♠ D432 

♥ 187 ♥ 2 

♦ KJ762 ♦ ED93 

♣ 642 ♣ EKkn7 

   ♠ Ekn    

   ♥ EKknT953    
   ♦ 84    

   ♣ D9 
 

   

 

 
Jeg har en sønn, Markus, som er 7 år. Markus er som alle gutter på den alderen 
nysgjerrig på hva de voksne driver med og har nok fått med seg at nesten hele familien 
spiller bridge. Han er glad i spill (helst Nintendo) og har så vidt kommet i gang med 
både amerikaner og mer enkle kortspill. En dag vi satt og pratet spurte jeg Markus hva 
han kunne tenke seg å bli når han ble stor. Svaret kom ganske kontant og var noe 
overraskende:  

”Jeg skal bli bridgemann! ” 

Jøss, sa faren hans. Det var da hyggelig. Men synes du bridge er så gøy da? ”Ja, men 
jeg må vel lære meg bridge først” kom det kjapt fra 7-åringen. Trenger jeg si at 
kortstokken kom kjapt på bordet? 
 
Hvorfor skriver jeg så denne litt ”søte” selvopplevde historien? Jo folkens, jeg ønsker å 
sette litt fokus på at vi må ikke la denne fantastiske hobbyen dø ut. Vi må jobbe aktivt 
med rekrutteringen og kanskje er det nettopp på hjemmebane vi har mest å hente? Er 
det ikke mange ”markuser” rundt i det ganske land som ser mor eller far spiller bridge 
og kanskje er litt nysgjerrig. Er det ikke nettopp her vi kan sikre fremtiden for bridgen? 
Personlig håper jeg Markus fortsatt vil lære seg kunsten ved det grønne bord og 
kanskje far og sønn kan få mange flotte kvalitetsstunder både i oppvekst og voksen 
alder hvor felles lidenskap dyrkes? Er jeg enda heldigere vil også lillebror Martin gå i 
samme fotspor og vi blir et lite lag. Jeg gleder meg. 
 
Mange ganger hører jeg folk si ” jeg vil ikke introdusere dette 
spør jeg om det er så mye annerledes i bridgen enn i andre organisasjoner?  Er det ikke 
sånn at vi tar oss en øl i baren om vi er på kurs, seminar, guttetur, fotballturnering eller 
kosetur med kjæresten?  Ja det er vel ikke så rart at vi gjør det når vi er på 
helgeturnering med bridgen også? Jeg vil heller si at jeg er takknemlig for å være en 
del av det fantastiske miljøet hvor jeg kjenner folk rundt om i hele landet. Ja så er det 
noen jeg ikke setter like mye pris på, men det er det jaggu ellers i livet også… 
 
Nei folkens jeg er 100 % bridgespiller. Spill er et spill for livet, livet er kort, spill bridge!
 
Og ser dere en 7-åring i gangene her på Rosfjord under nm så vet dere hva dere skal si: 
 

Hei Markus ☺ 
 
 

ne, eller stjerne på bbo, er en sann solstråle i bridgen. Jeg er 
heldig og får av og til spilt en turnering med ”favoritten” som 

jeg liker å kalle henne. 
 

På dette spillet klarte vi melde oss opp i 4♠ med Tone i øst        
som spillefører. Det startet med beste forsvar da to ganger 
hjerter ble spilt ut fra syd. Tone trumfet den andre, spilte spar 
til kongen i bordet og ny spar som hun lot løpe til esset i syd. 
Nå spilte syd ruter 8 som fikk løpe til Tones ess. Og Tone spilte 
på eneste sjanse at nord trumfer ruter nr 3 eller 5 og kjørte 

ruteren. Ganske riktig var nord litt sløv og trumfet 
tredje ruter for å spille den siste sparen. Stillingen var nå med 
Tone i øst til å spille 

- D  - T8xx 
  -  -  T  EKkn7 

-  knT9 -   D9 

Tone spilte fint ruter til kongen, ruter 7 og avsluttet kalaset 
med kløveren fra topp! 

+620 var en særs god score, selv om motspillet ikke 
Var i verdensklasse var spilleføringen det. Tone utnyttet 
Den hjelpen hun måtte få i motspillet, akkurat som Helgemo 
pleier å gjøre! 

Jeg har en sønn, Markus, som er 7 år. Markus er som alle gutter på den alderen 
nysgjerrig på hva de voksne driver med og har nok fått med seg at nesten hele familien 

i spill (helst Nintendo) og har så vidt kommet i gang med 
både amerikaner og mer enkle kortspill. En dag vi satt og pratet spurte jeg Markus hva 
han kunne tenke seg å bli når han ble stor. Svaret kom ganske kontant og var noe 

Jøss, sa faren hans. Det var da hyggelig. Men synes du bridge er så gøy da? ”Ja, men 
åringen. Trenger jeg si at 

lvopplevde historien? Jo folkens, jeg ønsker å 
sette litt fokus på at vi må ikke la denne fantastiske hobbyen dø ut. Vi må jobbe aktivt 
med rekrutteringen og kanskje er det nettopp på hjemmebane vi har mest å hente? Er 

ganske land som ser mor eller far spiller bridge 
og kanskje er litt nysgjerrig. Er det ikke nettopp her vi kan sikre fremtiden for bridgen? 
Personlig håper jeg Markus fortsatt vil lære seg kunsten ved det grønne bord og 

otte kvalitetsstunder både i oppvekst og voksen 
alder hvor felles lidenskap dyrkes? Er jeg enda heldigere vil også lillebror Martin gå i 

Mange ganger hører jeg folk si ” jeg vil ikke introdusere dette miljøet til mine barn”. Da 
spør jeg om det er så mye annerledes i bridgen enn i andre organisasjoner?  Er det ikke 
sånn at vi tar oss en øl i baren om vi er på kurs, seminar, guttetur, fotballturnering eller 

rt at vi gjør det når vi er på 
helgeturnering med bridgen også? Jeg vil heller si at jeg er takknemlig for å være en 
del av det fantastiske miljøet hvor jeg kjenner folk rundt om i hele landet. Ja så er det 

det jaggu ellers i livet også…  

Nei folkens jeg er 100 % bridgespiller. Spill er et spill for livet, livet er kort, spill bridge! 

åring i gangene her på Rosfjord under nm så vet dere hva dere skal si:  

 



 
 

 
 

 
 
 

Mitt drømmelag! 
Også denne gang en parkombinasjon vi 

fantastiske spillere som begge har gjort kraftige innhugg i medaljefangsten 

de siste 20-30 årene.  

Sven Olai Høyland  

SO som vi pleier å kalle han er eldst av tre bridgespillende brødre. 
Oppveksten var i Gulen, men siden st
Bergen hvor han underviser på universitetet. De to brødrene Jim og Sam 
Inge har høstet vel så mye heder som SO, men jeg velger likevel storebror 
da det er han som er ”hjernen” i laget. Han er systematisk, nøyaktig og 
konsentrert. At han krydrer dette med kreativitet gjør det ekstra vanskelig 
å være motspiller, det skulle være unødvendig å si at jeg sjelden går fra 
bordet til denne fyren med pluss på blokka. Som landslagskaptein på 
juniorlandslaget de siste ti årene og med et
rekruttering har han vist seg gull verdt for Norge. Jeg venter enda på at 
han ofrer meg en turnering, det vet jeg hadde vært en fornøyelse. 
 
Tor Helness  

 
Alle vet hvem Tor er. Født og oppvokst i Bodø, men som tidlig utvandret til 
Oslo i ungdomsårene er han vel å regne for Oslogutt i bridgesammenheng. 
Etter mange år som aksjemegler fulgte han drømmen og ble profesjonell 
bridgespiller. Han har vunnet alt som vinnes kan her i landet flere ganger 
og med flere forskjellige makkere! Jeg 
Tor sin vinnervilje og intensitet. Her må makker holde seg fast og henge 
på. Han har også vunnet alt som er å vinne internasjonalt og nyter en 
enorm respekt som en av verdens absolutte toppspillere. Vi er heldige som 
har Tor her i Norge, jeg håper han fortsetter å underholde oss dødelige på 
landslaget i enda mange år. Tor er gift m
skolealder og to voksne sønner.  

 

 

Også denne gang en parkombinasjon vi ikke har sett særlig til, men to 

fantastiske spillere som begge har gjort kraftige innhugg i medaljefangsten 

SO som vi pleier å kalle han er eldst av tre bridgespillende brødre. 
Oppveksten var i Gulen, men siden studietiden har han blitt boende i 
Bergen hvor han underviser på universitetet. De to brødrene Jim og Sam 
Inge har høstet vel så mye heder som SO, men jeg velger likevel storebror 
da det er han som er ”hjernen” i laget. Han er systematisk, nøyaktig og 

trert. At han krydrer dette med kreativitet gjør det ekstra vanskelig 
å være motspiller, det skulle være unødvendig å si at jeg sjelden går fra 
bordet til denne fyren med pluss på blokka. Som landslagskaptein på 
juniorlandslaget de siste ti årene og med et sterkt engasjement for 
rekruttering har han vist seg gull verdt for Norge. Jeg venter enda på at 
han ofrer meg en turnering, det vet jeg hadde vært en fornøyelse.  

Alle vet hvem Tor er. Født og oppvokst i Bodø, men som tidlig utvandret til 
Oslo i ungdomsårene er han vel å regne for Oslogutt i bridgesammenheng. 
Etter mange år som aksjemegler fulgte han drømmen og ble profesjonell 
bridgespiller. Han har vunnet alt som vinnes kan her i landet flere ganger 
og med flere forskjellige makkere! Jeg kjenner ingen som er i nærheten av 
Tor sin vinnervilje og intensitet. Her må makker holde seg fast og henge 
på. Han har også vunnet alt som er å vinne internasjonalt og nyter en 
enorm respekt som en av verdens absolutte toppspillere. Vi er heldige som 

Tor her i Norge, jeg håper han fortsetter å underholde oss dødelige på 
landslaget i enda mange år. Tor er gift med Gunn, her en datter i 

       SO Høyland til venstre, Helness til høyre.

Gammel Årga

Året er 1990. Sørlandets to flaggskip i 
turneringsbridgen, SIB og Lyngdal 
storturnering, blir født. SIB blir de 
kommende årene den ledende norske 
turneringen og har det første året 147 par, 
39 lag og hele 73 mixpar på startstreken. 

En 20 år gammel Geir
stormesternålen under SIB. Han følger opp 
med 2.plass i par og seier i lagturneringen. 
På dette spillet ser vi en klassisk Helgemo 
variant, motparten sover litt og får 
maksimal straff.

   

   

   

   

♠ D92 

♥ 108643 

♦ K8752 

♣  

   

   

   

   

Helgemo i syd skulle spille 3nt og fikk ruter 
5 i utspill. ♦
kløver til ess avslørte den nyheten. Kløver 
10 fikk beholde neste stikk og kløver 6 
stakk øst med kongen. Vest saket en spar 
og to ruter. Ruter tilbake stakk Helgemo 
med esset og tok for kløver dame. 

Posisjonen var nå:

 
D 108643 K 
 
 
Helgemo spilte så 
konge og fridde seg med en liten spar fra 
blindemann! Vest kunne ta for ruter konge  
som blindemann saket spar konge på, men 
♥ 10 i neste stikk fikk han beholde og måtte 
gi blindemann de to siste på D7 i 
som satt vest vant p
kanskje ikke så lett å avblokkere 
som alle vi bedrevitere mener. Uansett et 
panserspill av den nybakte stormesteren 
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SO Høyland til venstre, Helness til høyre. 

Gammel Årgang 

Året er 1990. Sørlandets to flaggskip i 
turneringsbridgen, SIB og Lyngdal 
storturnering, blir født. SIB blir de 
kommende årene den ledende norske 
turneringen og har det første året 147 par, 
39 lag og hele 73 mixpar på startstreken.  

En 20 år gammel Geir Helgemo mottar 
stormesternålen under SIB. Han følger opp 
med 2.plass i par og seier i lagturneringen. 
På dette spillet ser vi en klassisk Helgemo 
variant, motparten sover litt og får 
maksimal straff. 

 

♠ K86    

 ♥ EKD75    

♦ Kn9    

♣ E106    

 

♠ Ekn104 

 ♥ Kn 

♦ 643 

♣ Kkn432 

♠ 753    

♥ 92    

♦ ED10    

♣ D9875 
 

   

Helgemo i syd skulle spille 3nt og fikk ruter 
♦ 10 tok det første stikket og 

kløver til ess avslørte den nyheten. Kløver 
0 fikk beholde neste stikk og kløver 6 

stakk øst med kongen. Vest saket en spar 
og to ruter. Ruter tilbake stakk Helgemo 
med esset og tok for kløver dame.  

Posisjonen var nå: 

K8  EKD75 - - 
D 108643 K - Ekn104  kn  3  kn 

753  92  10  8 

Helgemo spilte så ♥ 9 til esset, tok for ♥ 
konge og fridde seg med en liten spar fra 
blindemann! Vest kunne ta for ruter konge  
som blindemann saket spar konge på, men 

10 i neste stikk fikk han beholde og måtte 
gi blindemann de to siste på D7 i ♥. Den 
som satt vest vant parturneringen så det er 
kanskje ikke så lett å avblokkere ♠ dame 
som alle vi bedrevitere mener. Uansett et 
panserspill av den nybakte stormesteren  



 
 

Fakta om Farsund 
 

Nok en gang gjorde redaktøren en grundigere undersøkelse og valgte ut tre 
kilder for å avklare sannheten om Farsund.
(patriot) og leksikon. 
 
Ordføreren kunne fortelle om Norges skipsfarts
Dessverre har rederbeskatningen ødelagt for denne flotte rederhovedstaden og byen har de siste tiårene tapt 
enorme inntekter og innbyggerne har 
for Lyngdal. Derfor var det naturlig for Fa
problemstilling da lillebror ofte er i vanskeligheter
innbyggere og Norges vakreste skjærgård som andre kvaliteter.
flyplass som Norges hovedflyplass, men bare hvis han selv kommer inn på tinget ved valgte nå i høst.
 
Patriot Reinertsen forteller om Sørlandets største industrisamfu
etter hvert landskjente bildelfabrikken 
skipsrederne nok er en saga blott, men noe mindre enn 30
har.  Makrell, fyret på lista, lakseoppdrett
milliardindustri og så snart de finner olje i havnebassenget vil både Kristiansand og Stavanger måtte b
eple og bøye seg mot Sørlandets nye hovedstad. 
Farsund like mange stormestere som resten av fylket til sammen, og patrioten regner med at byen får sine første 
gull fra NM lag her på Rosfjord. Barneskirenn som en trønder ville sagt……..
 
Leksikon forteller om en by grunnlagt i 1795 med 9
fungerte i mange år som hovedanløp på 
omtalte Elkem og bildelfabrikken i spissen. 
besøk.  
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Drangsholt: Now can u sit there! 
Solli hansen: Steal with the knight! 

 

 

Spill fra lokale størrelser 
 

 
 

en en grundigere undersøkelse og valgte ut tre  
sannheten om Farsund. Ordfører, Martin Reinertsen 

e fortelle om Norges skipsfartshovedstad med mange hundre anløp daglig
har rederbeskatningen ødelagt for denne flotte rederhovedstaden og byen har de siste tiårene tapt 

og innbyggerne har flyttet takket være feil folk på løvebakken. Farsund har alltid vært storebror 
for Lyngdal. Derfor var det naturlig for Farsund å bistå Lyngdal med dette arrangementet. Ikke en uvant 

da lillebror ofte er i vanskeligheter og storebror må ordne.  Ordfører nevner industri, ca 15
innbyggere og Norges vakreste skjærgård som andre kvaliteter. Videre kan han opplyse at vi innen fem år vil se Lista 

s, men bare hvis han selv kommer inn på tinget ved valgte nå i høst.

Patriot Reinertsen forteller om Sørlandets største industrisamfunn med ca 10 000 arbeidsplasser med Elkem og den 
hvert landskjente bildelfabrikken (red: som aldri har gått med overskudd). Patrioten innrømmer at 

skipsrederne nok er en saga blott, men noe mindre enn 30 000 innbyggere nekter patrioten for at storbyen Farsund 
lakseoppdrett og dykking etter gamle skipsvrak i den flotte skjærgården er 

milliardindustri og så snart de finner olje i havnebassenget vil både Kristiansand og Stavanger måtte b
øye seg mot Sørlandets nye hovedstad. Badesesongen varer fra januar til desember. 

Farsund like mange stormestere som resten av fylket til sammen, og patrioten regner med at byen får sine første 
gull fra NM lag her på Rosfjord. Barneskirenn som en trønder ville sagt…….. 

gt i 1795 med 9504 innbyggere. Historisk har redere preget byen og havna 
fungerte i mange år som hovedanløp på Sørlandet. Nå er det industrien som sysselsetter flest 

ldelfabrikken i spissen. Byen er vakker med gammel flott Sørlandsk stil, og vi kan anbefale et 

Ingenting er som en god historie. Dette spillet føyer seg vel under kategorien ”en god 
historie”. Min favoritt doktor, Jon Solli Hansen, kunne lykkelig rapportere til 
Kristiansands hjemmeside dette spillet fra en bridgeferie i Bahamas. Hovedperson var 
Jan Erik Drangsholt. Her livlig gjenfortalt av Snorre Aalberg. Som et krydder kan vi 
nevne at ved forrige bridge-guttetur var det den samme Hansen litt ivrig ropte til 
makker Dahl : Steal with the knight da han skulle stjele en taper høyt på bordet (”ruff 
with the jack” ville vært normal engelsk). Dette var i nationals i USA og jeg tror nok 
amerikanerne enda lurer på hva som skjedde den gangen….
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Vest hadde tatt på seg å spille 4 hj og fikk 
trumf ut fra Bjørn i Nord. Ved det andre 
bordet (Hurra og Erik) spilte nordmennene 
den samme kontrakten, men passet på å 
spille ruter mens det enda var 
hjerterovergang mellom hendene. Der ble 
det elleve enkle stikk.
 
Vest var ikke helt våken og spilte tre ganger 
trumf før han gikk på ruteren. Drangski gikk i 
med esset første gang og planta
KONGE i disken.
 
Makker i Nord nikka beundrende over 
bordet, men lo så han nesten datt av stolen 
da han hørte meldingen til spillefører fra en 
sørlending som ikke snakker engelsk hver 
dag: 
 
"Now can you sit there !!"
____________________________________
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trumf ut fra Bjørn i Nord. Ved det andre 
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spille ruter mens det enda var 
hjerterovergang mellom hendene. Der ble 

et elleve enkle stikk. 

Vest var ikke helt våken og spilte tre ganger 
trumf før han gikk på ruteren. Drangski gikk i 
med esset første gang og planta KLØVER 

i disken.  

Makker i Nord nikka beundrende over 
bordet, men lo så han nesten datt av stolen 

hørte meldingen til spillefører fra en 
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"Now can you sit there !!"  (og ei beit) 
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Hvem er egentlig den gjennomsnittlige Norske 
bridgespilleren?  
Som dere kanskje har sett liker redaktør 20
gjennomsyret av kjedelige statistiske fakta. Redaktøren skal være den første til 
å innrømme at han av og til tilpasser grunnlaget for beregningene, men det 
som ikke er tilpasset er dagens fakta om hvordan 
.  
Årets finalist er i snitt 40,4 år gammel, h
mesterpoeng på sin konto hos Norsk Bridgeforbund. Etter å ha sett igjennom 
alle lagbildene trodde jeg han veide 14
er 179 cm høy.  
 

Sam Inge Høyland (Topbridge BC)
med sine 3137 mesterpoeng og 81 KG. Det må vel være det vi 
kaller et dobbelt positivt avvik?

 
 
 
 

Åse Biribakken (Team Rosfjord)er en av to kvinnelige spillere i 
årets finale og drar opp MP s
mesterpoeng. Redaktøren tipper hun drar godt ned den 
gjennomsnittlige vekten, men har ikke turt å spørre! 
bestemor så vi har valgt å ikke hensynta alderen hennes i 
statistikken.  

 

Tommy Skodje (Grand BK) er ranket som nr 30
med sine 263 mesterpoeng. 34 år, 165cm og 59
sterkt fra alle snitt vi kan hente frem i Bridge. 
typisk bridgespiller! 

 
 
 

Redaktøren er for ung, for tung, har feil antall mesterpoeng, men er ne
akkurat på gjennomsnittlig høyde!  Hvor
gjennomsnittet? 
 

En typisk ”bridgemave”!

 
 

 
 
 

 

Hvem er egentlig den gjennomsnittlige Norske 

Som dere kanskje har sett liker redaktør 200 statistikk. Hele bulletinen er 
gjennomsyret av kjedelige statistiske fakta. Redaktøren skal være den første til 

han av og til tilpasser grunnlaget for beregningene, men det 
som ikke er tilpasset er dagens fakta om hvordan en typisk bridgespiller ser ut 

år gammel, han er en mann og har totalt 628 
mesterpoeng på sin konto hos Norsk Bridgeforbund. Etter å ha sett igjennom 

e trodde jeg han veide 140 kg, men tallene sier han veier 92kg og 

(Topbridge BC) avviker sterkt fra snittet 
med sine 3137 mesterpoeng og 81 KG. Det må vel være det vi 
kaller et dobbelt positivt avvik? 

(Team Rosfjord)er en av to kvinnelige spillere i 
og drar opp MP snittet med sine 882 

mesterpoeng. Redaktøren tipper hun drar godt ned den 
gjennomsnittlige vekten, men har ikke turt å spørre! Åse er 
bestemor så vi har valgt å ikke hensynta alderen hennes i 

e (Grand BK) er ranket som nr 30 i årets finale 
med sine 263 mesterpoeng. 34 år, 165cm og 59 kg avviker 
sterkt fra alle snitt vi kan hente frem i Bridge. Dette er ikke en 

 

Redaktøren er for ung, for tung, har feil antall mesterpoeng, men er nesten 
høyde!  Hvordan ligger våre lesere an målt mot 

 
En typisk ”bridgemave”! 

Heimdal BK 

Vi er vant med Heimdal i finaler, men 
kanskje ikke denne besetningen? Kan 
forsvare klubbens ære i år?

Ole J Tøsse 

Daglig virke er senior IT konsulent, han er 
gift og har to barn. Bridgemessig herjet han 
landet inntil for fem års tid siden med 
finaler og medaljer i fleng. Vi gleder oss til å 
se Ole Jonnys gamle kunster sk
Øystein Fiplingdal

Han er gift og har to barn. Jobber som 
systemutvikler. Bridgemessig har han spilt 
både par og lagfinaler tidligere og flere 
sesonger i 1. Og 2. Divisjon. En solid spiller, 
men lite spilling de siste årene.
Steinar Nilsen

Steinar er gift og har to voksne barn. Han 
er sivil ingeniør og jobber til daglig i 
Bergvesenet i Trondheim. Blant mange 
prestasjoner har han spilt 3 parfinaler
Bjørn Lindgren (58)

Han er gift og har 4 barn. Til daglig jobber 
Bjørn som bedriftskonsul
er han stormester og har blant annet spilt 2 
parfinaler.  
 

Brandu BK
En for mange noe ukjent klubb og ikke 
fult så profilerte spillere. Men jeg kan 
love dere at disse gutta vil bite godt ifra 
seg i årets finale. Selv om de største 
prestasjonene til nå har vært i 
parturnering er dette et av fem lag 
redaktøren mener vil kjempe om 
medalje.  

Jan G Ohren (45)

Jan er Rektor av yrke. Bridge har han 
spilt hele livet og gjentatte ganger vist 
sin styrke med gode plasseringer. Sølv 
fra nm junior og b
par er foreløpig høydepunktene.
Finn Brentebråten (46

Jobber som butikksjef. Finn har spilt 10 
parfinaler og mange år i 2 divisjon. 
Bronse i fjorårest monrad par er vel 
foreløpig prestasjonen som henger 
høyeste her i gården.
Svein Seie

Svein jobber som konsulent i NSB, han 
har spilt 7 parfinaler og mange år i 2 
divisjon så rutine er det nok av.  Svein er 
far til John Ivar
John Ivar Seiersten (29)

Jobber som ungdoms
Har spilt 5 parfinaler, mange år i 2 
divisjon og mange gode plasseringer 
rundt omkring i landet. 
Tron Skiaker (64

Pensjonert lærer med mange parfinaler 
og flere år i 2 divisjon bak seg. 
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Heimdal BK  

Vi er vant med Heimdal i finaler, men 
kanskje ikke denne besetningen? Kan de 
forsvare klubbens ære i år? 

Ole J Tøsse (46) 

Daglig virke er senior IT konsulent, han er 
gift og har to barn. Bridgemessig herjet han 
landet inntil for fem års tid siden med 
finaler og medaljer i fleng. Vi gleder oss til å 
se Ole Jonnys gamle kunster skinne igjen. 
Øystein Fiplingdal (46) 

Han er gift og har to barn. Jobber som 
systemutvikler. Bridgemessig har han spilt 
både par og lagfinaler tidligere og flere 
sesonger i 1. Og 2. Divisjon. En solid spiller, 
men lite spilling de siste årene. 
Steinar Nilsen (54) 

Steinar er gift og har to voksne barn. Han 
er sivil ingeniør og jobber til daglig i 
Bergvesenet i Trondheim. Blant mange 
prestasjoner har han spilt 3 parfinaler 
Bjørn Lindgren (58) 

Han er gift og har 4 barn. Til daglig jobber 
Bjørn som bedriftskonsulent. Bridgemessig 
er han stormester og har blant annet spilt 2 

 

Brandu BK 
En for mange noe ukjent klubb og ikke 
fult så profilerte spillere. Men jeg kan 
love dere at disse gutta vil bite godt ifra 
seg i årets finale. Selv om de største 

jonene til nå har vært i 
parturnering er dette et av fem lag 
redaktøren mener vil kjempe om 

 

Jan G Ohren (45) 

Jan er Rektor av yrke. Bridge har han 
spilt hele livet og gjentatte ganger vist 
sin styrke med gode plasseringer. Sølv 
fra nm junior og bronse fra nm monrad 
par er foreløpig høydepunktene. 

entebråten (46) 

Jobber som butikksjef. Finn har spilt 10 
parfinaler og mange år i 2 divisjon. 
Bronse i fjorårest monrad par er vel 
foreløpig prestasjonen som henger 
høyeste her i gården. 

rsten (52) 

Svein jobber som konsulent i NSB, han 
har spilt 7 parfinaler og mange år i 2 
divisjon så rutine er det nok av.  Svein er 
far til John Ivar 

hn Ivar Seiersten (29) 

Jobber som ungdoms- og barnearbeider. 
Har spilt 5 parfinaler, mange år i 2 

on og mange gode plasseringer 
rundt omkring i landet.  

Skiaker (64) 

Pensjonert lærer med mange parfinaler 
og flere år i 2 divisjon bak seg.  



 
 

 
 

 
 
 

 

Resultater og statistikk 
NM lag er en av våre mest tradisjonsrike og prestisjefulle turneringer. De siste årene 
har vi hatt følgende vinnere. 
2001 AKADEMISK BK 
Stein Willy Andreassen, Finn Brandsnes, Artur Malinowski, H
Røren 
2002 HEIMDAL BK 
Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, Glenn Grøtheim, Geir Helgemo, Tor Helness, Terje 
Aa 
2003 SVEIO BK 
Karl Christian Baumann, Simon Eileraas, Helge Svendsen, Tone Torkelsen Svendsen
2004 HEIMDAL BK 
Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, Glenn Grøtheim, Geir Helgemo, Tor Helness, Terje 
Aa 
2005 SORTLAND BK 
Håkon Arild Bergsrud, Olav Ellingsen, Pål Tore Fondevik, Sigve Alf Smørdal
2006 HEIMDAL BK 
Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, Glenn Grøtheim, Geir Helgemo, Tor He
Aa 
2007 BERGEN AKADEMISKE BK 
Bjørn Bentzen, Thomas Charlsen, Helge Hantveit, Arild Rasmussen, Jonny Rasmussen, 
Arne Thomassen 
2008 HEIMDAL BK 
Per Erik Austberg, Geir Helgemo, Jørgen Molberg, Børre Lund, Terje Aa

 
De spillerne som har vunnet flest ganger er:
Tor Helness  10 titler 
Harald Nordby  9 titler 
Odd Larsson  8 titler 
Ranik Halle  8 titler 
Arne Thomassen  7 titler 
Eilif Andersen  7 titler 
Bjørn Larsen  6 titler 
Geir Helgemo  6 titler 
Jon Sveindal  6 titler 
Leif Christiansen   6 titler 

Glenn Grøtheim  5 titler 
Gunnar Johansen  5 titler 
Helge Hantveit  5 titler 
Jens Magnussen  5 titler 
Knut Skaug  5 titler 
Olav Eide   5 titler * 
Per Breck   5 titler 
Per Erik Austberg   5 titler 
Terje Pedersen  5 titler 
Terje Aa    5 titler 
 
* Olav Eide er kanskje et ukjent navn for de fleste. Men han har satt større spor etter seg enn det 

vi aner. Han er nemlig faren til Lars Eide og bestefar til Erik, Petter, Mads og Harald som vi de siste 

årene har sett herje på våre juniorlandslag. Dessverre gikk Olav Eid

 

De med flest NM titler uansett klasse er:
Tor Helness 32 titler 
Geir Helgemo  26 titler 
Harald Nordby 20 Titler 
Glenn Grøtheim 17 titler 
Terje Aa  17 titler 
Jon-Egil Furunes  16 titler 

 
Av og til blir jeg imponert, dette er en
gutta! 

 

NM lag er en av våre mest tradisjonsrike og prestisjefulle turneringer. De siste årene 

Stein Willy Andreassen, Finn Brandsnes, Artur Malinowski, Harald Nordby, Tormod 

Egil Furunes, Glenn Grøtheim, Geir Helgemo, Tor Helness, Terje 

Karl Christian Baumann, Simon Eileraas, Helge Svendsen, Tone Torkelsen Svendsen 

Egil Furunes, Glenn Grøtheim, Geir Helgemo, Tor Helness, Terje 

Håkon Arild Bergsrud, Olav Ellingsen, Pål Tore Fondevik, Sigve Alf Smørdal 

Egil Furunes, Glenn Grøtheim, Geir Helgemo, Tor Helness, Terje 

Bjørn Bentzen, Thomas Charlsen, Helge Hantveit, Arild Rasmussen, Jonny Rasmussen, 

Per Erik Austberg, Geir Helgemo, Jørgen Molberg, Børre Lund, Terje Aa 

est ganger er: 

anskje et ukjent navn for de fleste. Men han har satt større spor etter seg enn det 

vi aner. Han er nemlig faren til Lars Eide og bestefar til Erik, Petter, Mads og Harald som vi de siste 

Dessverre gikk Olav Eide bort i relativt ung alder. 

De med flest NM titler uansett klasse er: 

Av og til blir jeg imponert, dette er en av gangene.  Det er langt frem til disse 

TopBridge BC 1

En relativt ubeskrevet klubb, men rutinerte 
spillere.  

Sam Inge Høyland

Hva er vel en lagfinale uten en av de tre 
brødrene Høyland? Sam Inge har sammen 
med sine to brødre dominert Nor
siden 80-tallet. En lang rekke med 
bunnsolide resultater og over 3000 
mesterpoeng taler for seg selv. Kjapp 
opptelling sier 11 nm titler og en nordisk. 
Til daglig er Sam Inge pedagogisk leder.
 
Tor Olav Reistad

Norges flinkeste bbo
oss sine kunster som spiller. Kunster vi vet 
han kan veldig godt. En lang rekke flotte 
plasseringer og representasjonsoppgaver 
på junior landslaget forteller om en solid 
bridgespiller. Til daglig er Tor Olav Student 
og bor i Oslo. 
 
Trond ”haien” Hantveit

På nittitallet la vi merke til denne lett 
synelige bergenseren som vanket i samme 
krets som Brogeland, Saur, Erichsen og 
Charlsen. Han var aldri på junior landslaget, 
men var nok ikke langt unna. De siste årene 
har vi ikke sett noe til Haien, men han har 
gjort comeback med gode sportslige 
resultater. En farlig spiller vi håper kan gi 
oss mange bulletinspill! Til daglig jobber 
”haien” som konsulent og har kone og en 
datter.  

Gjermund Rekstad

En av de ”flinkeste” spillerne jeg vet om 
som relativt få kjen
Gjermund var på nittitallet med i norsk 
juniorelite og har siden vært en jevn traver 
i toppen av resultatlistene. Vi har enda ikke 
sett det store gjennombruddet i 
mesterskap, men det kommer kanskje nå?
Til daglig er Gjermund lærer 
 

En flink 
bridgespiller
Gjermund Rekstad
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TopBridge BC 1 

En relativt ubeskrevet klubb, men rutinerte 

Sam Inge Høyland (42) 

Hva er vel en lagfinale uten en av de tre 
brødrene Høyland? Sam Inge har sammen 
med sine to brødre dominert Norsk bridge 

tallet. En lang rekke med 
bunnsolide resultater og over 3000 
mesterpoeng taler for seg selv. Kjapp 
opptelling sier 11 nm titler og en nordisk. 
Til daglig er Sam Inge pedagogisk leder. 

Tor Olav Reistad (25) 

Norges flinkeste bbo-operator skal nå vise 
oss sine kunster som spiller. Kunster vi vet 
han kan veldig godt. En lang rekke flotte 
plasseringer og representasjonsoppgaver 
på junior landslaget forteller om en solid 
bridgespiller. Til daglig er Tor Olav Student 
og bor i Oslo.  

en” Hantveit (36) 

På nittitallet la vi merke til denne lett 
synelige bergenseren som vanket i samme 
krets som Brogeland, Saur, Erichsen og 
Charlsen. Han var aldri på junior landslaget, 
men var nok ikke langt unna. De siste årene 
har vi ikke sett noe til Haien, men han har 

jort comeback med gode sportslige 
resultater. En farlig spiller vi håper kan gi 
oss mange bulletinspill! Til daglig jobber 
”haien” som konsulent og har kone og en 

Gjermund Rekstad (37) 

En av de ”flinkeste” spillerne jeg vet om 
som relativt få kjenner kvaliteten til. 
Gjermund var på nittitallet med i norsk 
juniorelite og har siden vært en jevn traver 
i toppen av resultatlistene. Vi har enda ikke 
sett det store gjennombruddet i 
mesterskap, men det kommer kanskje nå? 
Til daglig er Gjermund lærer  

 
En flink 
bridgespiller� 
Gjermund Rekstad 



Noen minner fra årets finale
 

 

 

 

 

Noen minner fra årets finale 
Takk til våres sponsorer som
gjort dette arrangementet mulig
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Takk til våres sponsorer som har 
gjort dette arrangementet mulig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


