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som selvsagt fikk være med de to blide ordførere.
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NM ble åpnet av de to arrangørkommunenes respektive ordførere. På bildet venstre ser vi turneringens maskot Martin Kvangraven 
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venstre ser vi turneringens maskot Martin Kvangraven 
Studentene leder etter dag 1 og får fortjent første sidens høyre hjørne.  
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 Statistisk sett skal fredagens resultater bli
 

runde 3 
  hjemmelag bortelag vp 

Studentenes BK Brandbu BK 

TopBridge BC Nærbø BK 

BK Grand Team Rosfjord 

Heimdal BK Narvik BS 

   runde 4 
  hjemmelag bortelag vp 

Nærbø BK BK Grand 

Brandbu BK TopBridge BC 

Heimdal BK Studentenes BK 

Narvik BS Team Rosfjord 

   runde 5 
  hjemmelag bortelag vp 

TopBridge BC Heimdal BK 

BK Grand Brandbu BK 

Team Rosfjord Nærbø BK 

Studentenes BK Narvik BS 

 

Dette blir selve manndomsprøven, særlig for de lagene med bare fire spillere. 
En svært interessant kamp mellom Studentene og Narvik 5 runde som vi fort får 
se i rama. Her er det bare å stålsette seg.  
 
 

 
Noen av sjarmørene fra spa-bridge!  

 

 

Program fredag
 

Captains Meeting

Lineup

3. Runde 

Pause

SIDETURNERING 3

3. Runde 

Rundepause

Lineup

4. Runde 

SIDETURNERING 2

Pause

4. Runde 

Rundepause

Lineup

5. Runde 

 

Kampoppsett 
Runde 3

hjemmelag

Studentenes BK

TopBridge BC

BK Grand

Heimdal BK

runde 4

hjemmelag

Nærbø BK

Brandbu BK

Heimdal BK

Narvik BS

runde 5

hjemmelag
TopBridge BC

BK Grand

Team Rosfjord

Studentenes BK

 

1 

 

Statistisk sett skal fredagens resultater bli 

 vp  vp 

14 16 

19 11 

12 18 

11 19 

 

 vp  vp 

16 14 

13 17 

13 17 

16 14 

 

 vp  vp 

20 10 

11 19 

17 13 

13 17 

Dette blir selve manndomsprøven, særlig for de lagene med bare fire spillere. 
En svært interessant kamp mellom Studentene og Narvik 5 runde som vi fort får 

  

 

redag 

Captains Meeting 09.30-09.45 

Lineup 09.45 

3. Runde - 1. halvrunde 10.00-12.15 

Pause 12.15-12.30 

SIDETURNERING 3 13.00-15.30 

3. Runde - 2. halvrunde 12.30-14.45 

Rundepause 14.45-15.30 

Lineup 15.15 

4. Runde - 1. halvrunde 15.30-17.45 

SIDETURNERING 2 17.00-19.30 

Pause 17.45-18.00 

4. Runde - 2. halvrunde 18.00.20.15 

Rundepause 20.15-20.30 

Lineup 20.25 

5. Runde - 1. Halvrunde 20.30-22.45 

Kampoppsett  
Runde 3 

 hjemmelag bortelag 

Studentenes BK Brandbu BK 

TopBridge BC Nærbø BK 

BK Grand Team Rosfjord 

Heimdal BK Narvik BS 

runde 4 
 hjemmelag bortelag 

Nærbø BK BK Grand 

Brandbu BK TopBridge BC 

Heimdal BK Studentenes BK 

Narvik BS Team Rosfjord 

runde 5 (1 halvrunde) 

hjemmelag bortelag 
TopBridge BC Heimdal BK 

BK Grand Brandbu BK 

Team Rosfjord Nærbø BK 

Studentenes BK Narvik BS 



 

 
 

 

 

 
 

 

2 
I siste spill i kamp 2 fikk David Ueland et 
utspill han nok ikke vil skryte veldig mye av 
til familie og venner.  

Gammel årgang 

Fra junior NM i 1986 får vi her servert en 
lekker trumfreduksjon av den da 16 år 
gamle Geir Helgemo fra Røros.  
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Geir skulle spille 6♠ i syd og fikk kløver 
utspill til kongen i bordet. Ruter konge til 
ess og trumf. Nå fulgte spar til kongen og 
liten ruter til trumf. På Spar ess kom tieren 
på fra vest og mistanken om 4-2 sits ble nok 
forsterket. Kløver ess ble innkassert og på 
hjerter til kongen fulgt av ruter fra topp 
kunne øst velge når han ville trumfe i 
saksen! 13 stikk ga delt topp til spilleren 
som ble omtalt som svært lovende. Jommen 
sa jeg smør! 

 

 

 
  

Redaktørens hjørne 
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Som økonom av yrke er redaktøren glad i tall og statistikk. Som kjent kan selv 
de største løgner fremstilles som sannhet i en godt bearbeidet statistikk. Den 
statistikken dere ser på side 5 i denne bulletinen er nok lite fiction og kun den 
nakne sannhet. Er du ambisiøs håper jeg du her kan se hvordan veien mot 
suksess må planlegges.   
 
Resultatmessig så ser vi at noen sliter mens andre har slått til. Gledelig er det 
at våre yngste deltagere fra studentene gjør det så bra, selv om det gikk 
utover team Rosfjord. De har klart å skaffe seg en luke, men jeg har sett større 
gutter falle sammen etter tilsvarende start tidligere. Det skal spilles syv 
kamper og det er enda langt igjen. Topbridge drar jevnt og blir nok vanskelige 
å hamle opp med, Narvik har sløst veldig i de to første kampene og ligg
bak skjema, men jeg tror fortsatt dette er årets vinner. Bakerst ligger team 
Rosfjord som nok må få inn en stor seier i morgen for å henge med, men i 
bridge er alt mulig og plutselig er resultatlisten snudd. 
 
Rent arrangementsteknisk så har vi hatt noen utfordringer nå i begynnelsen, 
men håper vi skal ha kommet oss forbi det meste av problemer nå den første 
dagen. Vi håper spillerne ikke har følt problemene på kroppen og er fornøyd 
med dag 1. 
 
Jeg etterlyser bidrag til bulletinen. Foreløpig har det kommet 0 spill fra andre 
enn redaktøren selv. Minner om at det deles ut premie til beste spill og 
artikkel. 
 
Vi gleder oss til fortsettelsen, jeg er helt sikker vi får noen overraskelser også i 
morgen!   
 
 
 

Jeg møtte en lett hoderystende Ståle 
Frøyland midt i tapasbordet etter 
spillingen i kveld. 
 
Meldingene hadde selvsagt gått helt over 
styr med hopp og sprett fra alle mann til 
øst skulle 
andre så han begynte å tenke avanserte 
tanker før han falt ned på en ruter i 
utspill. Tusen takk sa øst og snellet inn 
980.  
 
Mulig jeg er en enkel
jeg ikke kjenner så veldig mange andre 
som ikke tar for
kostet bare 12 imp så det var kanskje 
vært det likevel? 

Når du har to ess mot slem så spiller du 
ut????  (Nils Kvangraven) 

Som økonom av yrke er redaktøren glad i tall og statistikk. Som kjent kan selv 
de største løgner fremstilles som sannhet i en godt bearbeidet statistikk. Den 
statistikken dere ser på side 5 i denne bulletinen er nok lite fiction og kun den 
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Jeg møtte en lett hoderystende Ståle 
Frøyland midt i tapasbordet etter 
spillingen i kveld.  

Meldingene hadde selvsagt gått helt over 
styr med hopp og sprett fra alle mann til 
øst skulle spille 6♠. David er ikke som alle 
andre så han begynte å tenke avanserte 
tanker før han falt ned på en ruter i 
utspill. Tusen takk sa øst og snellet inn 

 

Mulig jeg er en enkel mann, men jeg tror 
jeg ikke kjenner så veldig mange andre 
som ikke tar for sine to ess mot slem. Det 
kostet bare 12 imp så det var kanskje 
vært det likevel?  

Når du har to ess mot slem så spiller du 



 
 

 
 

 
 
 

 

Mitt drømmelag! 
Nok en overraskende parkombinasjon, men for et makkerpar dette ville vært. 

Underholdning i rama ville vært garantert. En real killer. 

Geir Helgemo (38) 

Geir er opprinnelig fra Røros, men ble kjapt en superstjerne og flyttet til Trondheim 
tidlig i tenårene. Dessverre var Geir allerede fløyet da jeg begynte min karriere og jeg 
har aldri kjent han særlig godt selv om vi kommer fra samme sted og av og til møtes på 
turneringer rundt omkring. Men legenden om den lille gutten som nesten ikke kunne se 
over bordkanten fikk leve med mange historier blant de etablerte spillerne på Røros. 
Småen, som han kalles på Røros, er ubestridt Norges beste spiller gjennom tidene. Ja 
mange ranker han som nr 1 i verden. Jeg tror ikke vi skal si annet en som Åse Langeland 
så vakkert sang: Simply the best, better than all the rest.
gjør et saftig comeback her hjemme I 2010
 
Øyvind Saur (36) 
 
Etter en fantastisk karriere som juniorspiller trakk Øge seg tilbake fra toppbridge da han 
flyttet til metropolen Gjøvik og startet sitt virke som tannlege. Etter hvert har både 
kone og barn kommet på plass så det kan være vi enn så lenge må nøye oss med de 
sporadiske opptredene vi har sett fra denne mannen de siste årene. Gutten som kom 
fra Stjørdal kom inn i Norsk bridge som en rakett sammen med makker Boye Brogeland. 
Gutta ble raskt verdens beste juniorpar og høydepunktene var EM gull i 1996 og VM 
sølv i 1997. Ryktene vil ha det til at det var en spiller på banen da Norge vant EM gull i 
96, nemlig Saurpower. En fantastisk sjarm kombinert med giftig bridge gjorde han 
sammen med Boye til et fryktet par. Legenden vil ha det til at disse gutta måtte ha 
livvakter da de ankom spillelokalet for å holde ungpikene på avstand. De var så 
suverene at de kuttet ut styrkekast og innførte ”damekast”. Hvis Saur saket et lavt kort 
betydde det: flott babe observert i lokalet! Dette kunne Boye følge opp med høyt kort= 
ok, hu kan du få. Eller lavt kort= er klar over det, får jeg prøve lykken? Da kunne Saur gå 
videre med høyt kort= ok lykke til, jeg har et annet oppsit! Eller lavt kort= nei denne 
skreppa er mi. Jeg har hatt æren av å være lagkamerat med Saurpower gjentatte ganger 
og han leverer fortsatt varene. Foreløpig siste NM gull kom i 2008. Jeg tror jeg har fle
med meg når jeg sier vi gleder oss til Øyvind gjør et skikkelig comeback i toppbridgen. 
En storsjarmør som med sin oppfinnsomhet og oversikt ville fylt ut Helgemo på et 
genialt vis. Et mer komplett makkerpar kan nesten ikke tenkes. Zia go home! 

 

Nok en overraskende parkombinasjon, men for et makkerpar dette ville vært. 

Underholdning i rama ville vært garantert. En real killer.  

Geir er opprinnelig fra Røros, men ble kjapt en superstjerne og flyttet til Trondheim 
. Dessverre var Geir allerede fløyet da jeg begynte min karriere og jeg 

har aldri kjent han særlig godt selv om vi kommer fra samme sted og av og til møtes på 
turneringer rundt omkring. Men legenden om den lille gutten som nesten ikke kunne se 

ten fikk leve med mange historier blant de etablerte spillerne på Røros. 
Småen, som han kalles på Røros, er ubestridt Norges beste spiller gjennom tidene. Ja 
mange ranker han som nr 1 i verden. Jeg tror ikke vi skal si annet en som Åse Langeland 

sang: Simply the best, better than all the rest. You’re the best! Jeg håper du 
gjør et saftig comeback her hjemme I 2010, vi trenger deg Geir ☺  

Etter en fantastisk karriere som juniorspiller trakk Øge seg tilbake fra toppbridge da han 
flyttet til metropolen Gjøvik og startet sitt virke som tannlege. Etter hvert har både 
kone og barn kommet på plass så det kan være vi enn så lenge må nøye oss med de 
sporadiske opptredene vi har sett fra denne mannen de siste årene. Gutten som kom 

ørdal kom inn i Norsk bridge som en rakett sammen med makker Boye Brogeland. 
Gutta ble raskt verdens beste juniorpar og høydepunktene var EM gull i 1996 og VM 
sølv i 1997. Ryktene vil ha det til at det var en spiller på banen da Norge vant EM gull i 

mlig Saurpower. En fantastisk sjarm kombinert med giftig bridge gjorde han 
sammen med Boye til et fryktet par. Legenden vil ha det til at disse gutta måtte ha 
livvakter da de ankom spillelokalet for å holde ungpikene på avstand. De var så 

ttet ut styrkekast og innførte ”damekast”. Hvis Saur saket et lavt kort 
betydde det: flott babe observert i lokalet! Dette kunne Boye følge opp med høyt kort= 
ok, hu kan du få. Eller lavt kort= er klar over det, får jeg prøve lykken? Da kunne Saur gå 

e med høyt kort= ok lykke til, jeg har et annet oppsit! Eller lavt kort= nei denne 
skreppa er mi. Jeg har hatt æren av å være lagkamerat med Saurpower gjentatte ganger 
og han leverer fortsatt varene. Foreløpig siste NM gull kom i 2008. Jeg tror jeg har flere 
med meg når jeg sier vi gleder oss til Øyvind gjør et skikkelig comeback i toppbridgen. 
En storsjarmør som med sin oppfinnsomhet og oversikt ville fylt ut Helgemo på et 
genialt vis. Et mer komplett makkerpar kan nesten ikke tenkes. Zia go home!  

Helgemo til venstre, Saur til høyre

Gammel årgang

I 1986 vedtok NBF røykeforbud i sine 
turneringer på et bridgeting med masse 
engasjement. 22 stemte imot. NM lag ble 
vunnet av Golia og NM par var det Tor 
Helness – Jon Aabye som vant, altså ble 
dette et av Tor Helness sine mange år med 
dobbelt triumf. 

Vi kan lese annonse hvor dataekspert Per H 
Lange tilbyr sitt eminente PC
Barometerprogram for bridgeregnskap. 
Programmet kan etter sigende gjøre alt og 
koster bare kr 4.000,
priser tilsvarer dette ca kr 7.500,

Fra lagfinalen dette året 
spill hvor Trondheims Tore Trondsen hadde 
sjansen på hederlig omtale. 
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D9 

knT8762
EKD 

 

 

V 
2♦ (nat) 
Pass 
Pass 
 

Trondsen i syd fikk tre ganger kløver i 
utspill og ruter knekt i stikk fire til damen 
på hånden. Hjerter ess og hjerter til kongen 
ga Trondsen et godt signal av fordelingen 
og spar dame i neste stikk fikk løpe rundt. 
Posisjonen er nå
 
 

10  -  108762 
 
 
For å vinne kontrakten må han nå spille 
spar til nieren hvorpå vest er innspilt og må 
gi spillefører fire ruterstikk + inntak til ny 
spar finesse! Kortene var plassert med 6
kort ruter, 3 kløver, 2 
ingen umulig oppgave. Men dessverre 
spilte han spar til knekten og gikk en beit!   
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Helgemo til venstre, Saur til høyre 

Gammel årgang 

I 1986 vedtok NBF røykeforbud i sine 
turneringer på et bridgeting med masse 
engasjement. 22 stemte imot. NM lag ble 
vunnet av Golia og NM par var det Tor 

Jon Aabye som vant, altså ble 
dette et av Tor Helness sine mange år med 
dobbelt triumf.  

kan lese annonse hvor dataekspert Per H 
Lange tilbyr sitt eminente PC-
Barometerprogram for bridgeregnskap. 
Programmet kan etter sigende gjøre alt og 
koster bare kr 4.000,-. Omregnet til dagens 
priser tilsvarer dette ca kr 7.500,- 

Fra lagfinalen dette året har jeg sakset et 
spill hvor Trondheims Tore Trondsen hadde 
sjansen på hederlig omtale.  

D65 

K7542 

953 
kn9 

 

knT8762 
 

K432 

 kn863 

 - 
T8762 

Ekn98 

ET 

EKD4 
543 

 

N Ø S 
pass pass dbl 
2♥ pass 2nt 
3nt pass rundt 

Trondsen i syd fikk tre ganger kløver i 
utspill og ruter knekt i stikk fire til damen 
på hånden. Hjerter ess og hjerter til kongen 
ga Trondsen et godt signal av fordelingen 
og spar dame i neste stikk fikk løpe rundt. 
Posisjonen er nå 

65  764  95 – 
108762 - K43 kn8  -  108 

Ekn9  -  EK4  - 

For å vinne kontrakten må han nå spille 
spar til nieren hvorpå vest er innspilt og må 
gi spillefører fire ruterstikk + inntak til ny 
spar finesse! Kortene var plassert med 6-
kort ruter, 3 kløver, 2 ♥ og 2 ♠ i vest så 
ingen umulig oppgave. Men dessverre 
spilte han spar til knekten og gikk en beit!    



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Tor Christensen driver arrangementet 
nesten helt alene. Uten Tor intet NM…. 

Staben 
Det er rutinerte og dyktige 
mennesker som skal ”passe” på 
oss i denne finalen 
 
Helge Mæsel (62) 
Agders mest dominerende spiller 
de siste 40 år. Har sammen med 
bror Roald herjet i Norsk bridge i 
en mannsalder. De har spilt flere 
ganger på landslaget med gode 
resultater. Dette er en av Norges 
beste spillere gjennom tidene. 
Helge er lærer og bor sammen 
med Siri i Kristiansand. Han har 
to voksne barn. I årets finale får 
vi oppleve Helge som en eminent 
turneringsleder. En rolle han har 
hatt mange ganger før.  
 
Tor Christensen (37) 
Det er Tor som har ordnet alt det 
tekniske til finalen. Han er en 
enorm ressurs som virkelig har 
stått på dag og natt for at denne 
finalen skal bli helt topp. Tor 
skulle egentlig spilt på Team 
Rosfjord men valgte heller å 
bidra på det 
arrangementtekniske. Han har 
vært en av kretsens bedre 
spillere og har spilt 2divisjon 
flere ganger samt vunnet 
kretsmesterskap. Tor er gift og 
de har 2 barn samt termin i disse 
dager! Til daglig er Tor IT 
ansvarlig i Sirdal kommune.  
 
  

Kamp 1: Studentene vs Team Rosfjord (Nils Kvangraven)

 

 
 

Hjemmelaget fikk en tøff ilddåp i første kamp mot dyktige og heldige studenter. Det er 
sånn i lagkamp at de store spillene svinger mye, på disse spillene fikk hjemmelaget kanskje 
som fortjent da de ikke var flinke nok i slemsonen 
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Kanskje var det nerver som spilte Team 
Rosfjord et puss, godt meldt var det i alle 
fall ikke.  
 
Øst Vest
Pass 2nt (22
3♣ 3♦ (4
3♠ (♥) 4♥  
Pass rundt 
 
I lukket rom meldte studentene slem etter 
omtrent samme start, men 
fortsettelse etter 4

Det er ikke alltid det er imp å hente på å 
presse motparten. I dette spillet fikk Aal en 
tøff posisjon i fanget og besto med glans
 
Vest Nord
Biribakken  Simonsen

3♥ dbl 
 
Med kløver dame i utspill var det en smal 
sak for Aal å snelle 1430 på bok. I lukket 
rom var Per Knutsen usedvanlig puslete 
som passet 3♥
makkers 3♠ til utgang. 13 nye imp nordover
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Vest Nord
Forfot Knutsen
2♠ pass
Pass 3♦ (invitt)
Pass 4♦ 
Pass 5♥ 
Pass rundt 
 
En kronglet vei til en 
skulle meldt 3♥
kommet i hus, nå fikk de spar ut fra øst og 
måtte notere -
 
I åpent rom stoppet studentene i 3
en multisekvens fra motparten. 7 
overraskende imp til studentene i stedet 
for 13 til hjemmela

Nils Kvangraven) 

Hjemmelaget fikk en tøff ilddåp i første kamp mot dyktige og heldige studenter. Det er 
at de store spillene svinger mye, på disse spillene fikk hjemmelaget kanskje 

Kanskje var det nerver som spilte Team 
Rosfjord et puss, godt meldt var det i alle 

Vest 
2nt (22-23) 

(4-kort major) 
 

I lukket rom meldte studentene slem etter 
omtrent samme start, men da med en 
fortsettelse etter 4♥…. 12 imp til trondheim 

Det er ikke alltid det er imp å hente på å 
presse motparten. I dette spillet fikk Aal en 
tøff posisjon i fanget og besto med glans 

Nord Øst Syd 
Simonsen Reinertsen  Aal 

 4♥ 6♠! 

Med kløver dame i utspill var det en smal 
sak for Aal å snelle 1430 på bok. I lukket 
rom var Per Knutsen usedvanlig puslete 

♥ åpningen og bare løftet 
til utgang. 13 nye imp nordover 

Nord Øst Syd 
Knutsen Skjetne Ubostad 
pass pass dbl 

(invitt) pass 3♠! 
 pass 4nt 
 pass 6♦! 

En kronglet vei til en dårlig kontrakt. Syd 
♥ over 3♦ så hadde 980 

kommet i hus, nå fikk de spar ut fra øst og 
-50. 

I åpent rom stoppet studentene i 3♥ etter 
en multisekvens fra motparten. 7 
overraskende imp til studentene i stedet 
for 13 til hjemmelaget 



 

 

 
 

 

Våre stormestere! 
Det å bli stormester er en naturlig mål for en spiller av et vist nivå som har 
ambisjoner med sin bridgespilling. Systemet fungerer sånn at det er antall 

mesterpoeng igjennom en hel karriere som gir titler. Dette har selvsagt vært 
diskutert og mange argumenterer for en løsning hvor for eksempel de siste 5 

års mesterpoeng teller, altså må man prestere jevnt for å beholde tittelen. 
Den vinnes ikke for lang og tro tjeneste slik enkelte gjør i dag ved å bare spille 
en masse turneringer. Personlig synes jeg kanskje det var en ide om men skilte 

på stormester med – og uten NM tittel. Vel vi lar diskusjonen stoppe der.
 

Noen fakta: 
• Det var pr 1 april 303 nålevende stormestere i Norge
• 48 av disse har tittelen stormester med stjerne, 17 har tittelen 

superstormester 
• Våre stormestere har et snitt på 1302 mesterpoeng

 

Topp 10: 

Ranking Navn 

1 Helness , Tor  

2 Helgemo , Geir  

3 Nordby , Harald  

4 Grøtheim , Glenn  

5 Sveindal , Jon  

6 Aa , Terje  

7 Lerfald , Øystein  

8 Breck , Per  

9 Høyland , Sam Inge  

10 Bakke , Tor  

Hos oss under NM i Lyngdal finner vi følgende stormestere
Nr      Navn               MP  

9 Høyland , Sam Inge  3137 

15 Mæsel , Helge  2754 Turneringsleder

43 Laland , Reidar  1850 

92 Tøsse , Ole Jonny  1344 

103 Reinertsen , Martin  1269 

140 Kvangraven , Nils Kåre  1103 Npc/Bulletinredaktør

175 Langbakk, Roberth 1012 

205 Stokkvik , Dag-Jørgen  936 

209 Seiersten, Svein 924 

217 Olsen , Svein Aril  909 

238 Biribakken , Åse  874 

245 Knutsen , Carl Johan  858 

255 Harr , Gunnar  832 

290 Ringseth , Jørn Arild  766 

298 Lindgren, Bjørn 737 

 

 

Det å bli stormester er en naturlig mål for en spiller av et vist nivå som har 
ambisjoner med sin bridgespilling. Systemet fungerer sånn at det er antall 

mesterpoeng igjennom en hel karriere som gir titler. Dette har selvsagt vært 
rt og mange argumenterer for en løsning hvor for eksempel de siste 5 

års mesterpoeng teller, altså må man prestere jevnt for å beholde tittelen. 
Den vinnes ikke for lang og tro tjeneste slik enkelte gjør i dag ved å bare spille 

lig synes jeg kanskje det var en ide om men skilte 
og uten NM tittel. Vel vi lar diskusjonen stoppe der. 

Det var pr 1 april 303 nålevende stormestere i Norge 
48 av disse har tittelen stormester med stjerne, 17 har tittelen 

Våre stormestere har et snitt på 1302 mesterpoeng 

MP 

5818 

5283 

4650 

3568 

3462 

3443 

3260 

3170 

3137 

3104 

Hos oss under NM i Lyngdal finner vi følgende stormestere 

Turneringsleder 

Npc/Bulletinredaktør 

Gammel Årgang

Per Brandvold spilte i 1986 parfinalen 
med Tommy Sandsmark. På dette spillet 
gjorde de sakene sine bra i motspill. 

 

EKkn53 

63 

E76 
T82 

 

 

Øst ble spillefører i 4
Sandsmark hadde vært innpå med 
rutermelding i nord. Brandvold servet 
ruter 10 som spillefører stakk med esset. 
Hjerter til dame og konge ble fulgt av 
ruter til kongen i nord. På ruter dame 
saket så Brandvold kløver konge! 
Beskjeden kom greit frem
ble spilt fra nord til trumf med 9 og 10. 
På spar tilbake fra Brandvold turte ikke 
spillefører kappe og det endte med 2 
beit og et toppnotering for Oslo paret 
som tilslutt ble nr 32 i finalen. Saker 
Brandvold styrke i kløver i stedet for 
konge avkastet så stikker bare spillefører 
kløver returen med esset, tar ut trumfen 
og tar sparfinessen for kontrakten. 

NM par ble vunnet av Tor Helness 
Aabye, Glenn Grøtheim 
andre og Øystein Lerfald 
Nitter på tredje. 

 

Jon Sveindal er nr 5 på rankingen over 
nålevende bridgespillere i Norge. Enda han 
ikke har spilt særlig aktivt på 
siste 10 årene!

 

5 

Gammel Årgang 

Per Brandvold spilte i 1986 parfinalen 
med Tommy Sandsmark. På dette spillet 
gjorde de sakene sine bra i motspill.  

964 

75 

KDkn82 
Dkn9 
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 EDkn982 

 954 
E63 

DT72 

KT4 

73 
K754 

 

Øst ble spillefører i 4♥ etter at 
Sandsmark hadde vært innpå med 
rutermelding i nord. Brandvold servet 
ruter 10 som spillefører stakk med esset. 
Hjerter til dame og konge ble fulgt av 
ruter til kongen i nord. På ruter dame 
saket så Brandvold kløver konge! 
Beskjeden kom greit frem og ny ruter 
ble spilt fra nord til trumf med 9 og 10. 
På spar tilbake fra Brandvold turte ikke 
spillefører kappe og det endte med 2 
beit og et toppnotering for Oslo paret 
som tilslutt ble nr 32 i finalen. Saker 
Brandvold styrke i kløver i stedet for 

avkastet så stikker bare spillefører 
kløver returen med esset, tar ut trumfen 
og tar sparfinessen for kontrakten.  

NM par ble vunnet av Tor Helness – Jon 
Aabye, Glenn Grøtheim – Ulf Tundal på 
andre og Øystein Lerfald – Lorents B 
Nitter på tredje.  

Jon Sveindal er nr 5 på rankingen over 
nålevende bridgespillere i Norge. Enda han 
ikke har spilt særlig aktivt på toppnivå de 
siste 10 årene! 



 

 
 
 

 

 

 
  

6 
BUTLER ETTER 2 KAMPER 

Resultatservice 

Resultatliste etter dag 1 

 
lag runde 1 runde 2 3 4  5  6  7 totalt snitt 

 
Studentenes BK 24 23           47 23,5 

 
TopBridge BC 16 20           36 18,0 

 
Narvik BS 16 16           32 16,0 

 
Heimdal BK 13 18           31 15,5 

 
BK Grand 14 14           28 14,0 

 
Brandbu BK 14 12           26 13,0 

 
Nærbø BK 17 8           25 12,5 

 
Team Rosfjord 6 10           16 8,0 

 

runde 1 
     

hjemmelag bortelag imp imp vp  vp 

Heimdal BK Nærbø BK 47 65 13 17 

Studentenes BK Team Rosfjord 105 52 24 6 

TopBridge BC BK Grand 57 48 16 14 

Brandbu BK Narvik BS 55 61 14 16 

runde 2 
     

hjemmelag bortelag imp imp vp  vp 

Team Rosfjord TopBridge BC 75 109 10 20 

Nærbø BK Studentenes BK 56 101 8 23 

Brandbu BK Heimdal BK 51 69 12 18 

Narvik BS BK Grand 72 62 16 14 
 

 

47
36 32 31 28 26 25

16

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Resultatliste akkumulert

Rank Spiller 1 2 3 4 Tot 

1 Aasmund Forfot 17 11 30 28 86 

2 Erlend Skjetne 17 11 30 28 86 

3 Fredrik Simonsen 14 28 9 -3 48 

4 Sverre Johan Aal 14 28 9 -3 48 

5 Torild ueland 23 6     29 

6 Reidar Laland 23 6     29 

7 Gjermund Rekstad 9 
-

11 6 18 22 

8 Tor O Reistad 9 
-

11 6 18 22 

9 Robert Langbakk     2 20 22 

10 Jørn Eirik Mortensen     2 20 22 

11 Sam Inge Høyland 4 -3 17 1 19 

12 Trond Hantveit 4 -3 17 1 19 

13 Svein Seiersten 29 3 
-

19 5 18 

14 John Ivar Seiersten 29 3 
-

19 5 18 

15 Arnt Ola Fidjestøl -4 11     7 

16 Arnt Blix Vaagsæter -4 11     7 

17 Petter Haram     22 
-

20 2 

18 Tommy Skodje     22 
-

20 2 

19 Håkon Kippe         0 

20 Tron Skiaker         0 

21 Øystein Fiplingdal 
-

11 13 2 -5 -1 

22 Ole J Tøsse 
-

11 13 2 -5 -1 

23 Svein Arild Olsen -9 -3   10 -2 

24 Dag Stokkvik -9 -3   10 -2 

25 Steinar Nilsen 
-

23 -6 19 -4 -14 

26 Bjørn Lindgren 
-

23 -6 19 -4 -14 

27 Finn Brentebråten 9 
-

25 -2 4 -14 

28 Jan G Ohren 9 
-

25 -2 4 -14 

29 Geir Engebretsen -9 3 -2 
-

10 -18 

30 Torstein Hesseberg -9 3 -2 
-

10 -18 

31 David Ueland 11   -3 
-

28 -20 

32 Ståle Frøyland 11   -3 
-

28 -20 

33 Åse Biribakken 
-

14   -6 -1 -21 

34 Martin Reinertsen 
-

14   -6 -1 -21 

35 Jørn Arild Ringseth 
-

29 25 
-

22   -26 

36 Gunnar Harr 
-

29 25 
-

22   -26 

37 Tommy Søiland   
-

13 
-

24 3 -34 

38 Ingvald Søiland   
-

13 
-

24 3 -34 

39 Per Knutsen 
-

17 
-

28     -45 

40 Gaute Ubostad 
-

17 
-

28     -45 

41 Karl Olav Hansen   
-

11 
-

17 
-

18 -46 

42 Calle Knutsen   
-

11 
-

17 
-

18 -46 

 



 

 

 

 

Dagens kamp: Narvik - Grand
Rama er alltid spennende. Etter å ha grått mine modige tårer mens hjemmelaget Rosfjord ble avspist 
med bare 6 VP mot studentene kom favorittene Narvik i rama mot nederlagsdømte Grand. Overskjøring 
og stålliste var å forvente da Ringseth-Harr satte seg ned i åpent rom. Men det er ikke alltid at 1+1=2, 
kanskje særlig ikke i bridge….. 
 
Det gikk ikke lang tid før første doblete kontrakt skulle spilles
 

Spill 4 ED73 

EKDkn3 

 K74 
 4 

 

T2 

T9742 

52 
9852 

 

 K986 

 85 

 E96 
 EKDT 

 

 kn54 

 6 

 DknT83 
 kn763 

 

 
Meldingene gikk 
Vest Nord Øst Syd 
Skodje Ringseth Haram Harr 
Pass 1♥ dbl pass 
1nt dbl pass pass 
2♣ pass pass dbl  
pass rundt 
 
Ess, Konge i hjerter i utspill ble fulgt opp av ruter i snu. Ulikt redaktørens favorittspiller å ikke vri trumf, 
men det var enda ikke over. Ruter fikk løpe til Harr sin dame og ny ruter gikk til konge ess. Ruter til 
stjeling ble fulgt av spar til kongen og ny spar. Da kom kløver vrien til bordets ess. Spar til trumf fulgt av 
hjerter til trumf med kongen og ny spar fra bordet… Stakkars Harr ble innspilt og måtte betuttet notere 
180 på lista. Mot 2♠ med 8 stikk fra lukket rom ble det 7 imp til Grand.
 
Allerede to spill senere var 2♣ doblet igjen på banen. 
 

Spill 6 knT64 

 

 kn98742 
 kn76 

 

D2 

ET98754 

T3 
E9 

 

 K875 

 6 

 E5 
 DT8543 

 

 E93 

 KDkn32 

 KD6 
 K2 

 

 
 
Meldingene gikk 
Vest Nord Øst Syd 
Skodje Ringseth Haram Harr 
  Pass 1♥ 
Pass pass dbl rdbl 
Pass pass 2♣ pass 
Pass dbl pass rundt 
 
Jeg vil tro Skodje følte seg noe snytt da makker tok ut 1
Selv med hjerter konge i utspill til ess og stjeling ble det en kamp om overstikk. Haram endte opp med 9 
stikk og 380 i score denne gang.  Enda 7 imp inn da det i lukket rom ble spilt 1
 
 
 

 

Grand (Nils Kvangraven) 
Rama er alltid spennende. Etter å ha grått mine modige tårer mens hjemmelaget Rosfjord ble avspist 

studentene kom favorittene Narvik i rama mot nederlagsdømte Grand. Overskjøring 
Harr satte seg ned i åpent rom. Men det er ikke alltid at 1+1=2, 

ete kontrakt skulle spilles 

Ess, Konge i hjerter i utspill ble fulgt opp av ruter i snu. Ulikt redaktørens favorittspiller å ikke vri trumf, 
men det var enda ikke over. Ruter fikk løpe til Harr sin dame og ny ruter gikk til konge ess. Ruter til 

r til kongen og ny spar. Da kom kløver vrien til bordets ess. Spar til trumf fulgt av 
hjerter til trumf med kongen og ny spar fra bordet… Stakkars Harr ble innspilt og måtte betuttet notere -

med 8 stikk fra lukket rom ble det 7 imp til Grand. 

doblet igjen på banen.  

Jeg vil tro Skodje følte seg noe snytt da makker tok ut 1♥ redbl, men av og til er det imp å hente likevel! 
Selv med hjerter konge i utspill til ess og stjeling ble det en kamp om overstikk. Haram endte opp med 9 
stikk og 380 i score denne gang.  Enda 7 imp inn da det i lukket rom ble spilt 1♥ med to beit.  

 

 
Redaktørens gamle junior 

makker Gunnar Harr imponerte 
ingen i rama 

 

Dag Stokkvik ønsket ikke 
høre på når Harr-Ringseth 
leste opp scoren under 
sammenligningen 

 



 

 

Så i spill 11 skulle favorittene øve seg i spilleføring, denne gang i 4
 

Spill 11 973 

 

 Dkn92 
 Ekn9532 

 

 

97643 

T8754 
KDT 

 

 KD52 

 knT85 

 EK3 
 86 

 

 EknT864 

 EKD2 

 6 
 74 

 

 
Uten meldinger fra motparten kom det kløver konge i utspill. Raskt stakk Harr med ess og spilte spar til 
….. ess. -50 var vel ikke noe særlig å melde inn til konkursboet, særlig ikke da Grand presset til 5
og noterte samme score! Sist jeg sjekket encyklopedia var det med oddsen å dobbeltkappe, men det 
kanskje ikke samme odds hvis du er fra Nord? 
 
Spill 13 var heller ikke kjedelig, denne gangen skulle ”the moysian fit” prøves ut. Det er gøy for oss 
ikke kom til denne finalen å se favorittene spille på et bredt repertoar, men nok en gang ble det labert 
resultat.  
 
Vest Nord Øst Syd 
Skodje Ringseth Haram Harr 
 1♣ 1♥ dbl 
Pass 1♠ 2♥ 4♠ 
Pass rundt 
 
De fleste andre finalister valgte å melde 1nt i nord,
tilpassen. Dessverre hjalp det ikke på spilleføringen å være ranket som nr 2 i turneringen.  Hjerter ess i 
utspill skulle vi tro var til hjelp, og den ble trumfet i bordet. Spar til ess og kløver tilbake 
med esset. Nå kom ruter dame  i skift.  Den ble sluppet til kongen og nå spilte Ringseth 2x spar og ny 
ruter tilbake sørget for en beit!  Ringseth skulle bare spilt kløver og gitt motparten 2 spar stikk for 
hjemgang, men av og til koker det vel litt. 12 imp til grand
 
I spill 14 var det pause for Harr-Ringseth og de ble vitne til følgende melingsforløp
 

Spill 14 2 

E9765 

 Kkn94 
 652 

 

DT654 

Dkn2 

E3 
ED4 

 

 EKkn987

  

 DT875 
 T7 

 

 3 

 KT843 

 62 
 Kkn983 

 

 
 
Vest Nord Øst Syd 
Skodje Ringseth Haram Harr 
  1♠ pass 
2nt pass 4♠ pass rundt 
 
Dette var ikke noe å skrive hjem om, 6-5 fordeling med renons har aldri vært minimum. Jeg er usikker 
om 4♠ viser renons i hjerter, men uansett er det dårlig vurdering av minst en av spillerne i m
Heldigvis for Grand var ikke Narvik i lukket avdeling særlig mye bedre da de også stoppet i 4
faktisk de to eneste bordene som stoppet i utgang!
 
Etter alt dette kunne Grand gå til pause med ledelse 48
 

 

Så i spill 11 skulle favorittene øve seg i spilleføring, denne gang i 4♠ i syd.  

 

 

Uten meldinger fra motparten kom det kløver konge i utspill. Raskt stakk Harr med ess og spilte spar til 
50 var vel ikke noe særlig å melde inn til konkursboet, særlig ikke da Grand presset til 5♠ i lukket 

og noterte samme score! Sist jeg sjekket encyklopedia var det med oddsen å dobbeltkappe, men det 

Spill 13 var heller ikke kjedelig, denne gangen skulle ”the moysian fit” prøves ut. Det er gøy for oss som 
ikke kom til denne finalen å se favorittene spille på et bredt repertoar, men nok en gang ble det labert 

De fleste andre finalister valgte å melde 1nt i nord, men Ringseth går sine egne veier og sjekket ut 4-3 
tilpassen. Dessverre hjalp det ikke på spilleføringen å være ranket som nr 2 i turneringen.  Hjerter ess i 
utspill skulle vi tro var til hjelp, og den ble trumfet i bordet. Spar til ess og kløver tilbake igjen stakk øst 
med esset. Nå kom ruter dame  i skift.  Den ble sluppet til kongen og nå spilte Ringseth 2x spar og ny 
ruter tilbake sørget for en beit!  Ringseth skulle bare spilt kløver og gitt motparten 2 spar stikk for 

vel litt. 12 imp til grand 

Ringseth og de ble vitne til følgende melingsforløp 

EKkn987 

 

5 fordeling med renons har aldri vært minimum. Jeg er usikker 
viser renons i hjerter, men uansett er det dårlig vurdering av minst en av spillerne i makkerparet.  

Heldigvis for Grand var ikke Narvik i lukket avdeling særlig mye bedre da de også stoppet i 4♠. Det var 
faktisk de to eneste bordene som stoppet i utgang! 

Etter alt dette kunne Grand gå til pause med ledelse 48-27. 

 
Robert Langbakk leverte 
pluss 2 på butleren, men lå 
bak med 21 halvspilt! 
 
 
Jørn lukter på landslaget, 
men må nok legge seg tidlig i 
kveld 

 

 
Ivrige Grandspillere etter 1 
halvrunde 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Takk til våres sponsorer som har 
gjort dette arrangementet mulig 

Andre halvrunde Narvik - Grand 
Narvik skjønte alvoret etter den begredelige første halvrunden og satte ut europamesteren og 
verdensmesteren.  Kanskje ikke et så veldig tøft valg etter det vi har lest om fra den siden, men 
likevel.  
 

  ♠ J9874   
Spillnr 53(21) 

 ♥ K8   
Giver: Nord  ♦ 9872   
Sone: Nord-Syd ♣ AQ   
 ♠ T5  ♠  

 ♥ AQ54  ♥ JT9763 

 ♦ 653  ♦ AQT4 

 ♣ KJ98  ♣ 532 

  ♠ AKQ632 
  ♥ 2  
  ♦ KJ  
  ♣ T764 

  
Åpent Rom    Lukket Rom 
Vest Nord Øst Syd  Vest Nord Øst Syd 
Hesseberg Stokkvik Engebretsen Olsen  Mortensen Haram Langbakk Skodje 
 Pass 2♥ 2♠   pass 2♥ 2♠ 
4♥ 4♠ 5♥ pass  4♥ 4♠ 5♥ pass 
Pass 5♠ pass rundt  pass pass! 
 
Ikke vet jeg, men her må det vel ha skjedd en glipp i lukket rom. Tre beit og +150 viste nok Haram-
Skjodje neppe var noe å snakke om. Vanskelig å vite hva man skal melde her, men jeg tror Haram 
skal doble eller melde 5♠ som Stokkvik valgte. En tøff avgjørelse av Stokkvik som ga 11 sårt 
tiltrengte imp for favorittene. 
 
Spill 12 var også en utgangssving til Narvik da Grand noe optimistisk meldte slem med tre 
sonebeiter mot utgang på det andre bordet. 
 
Så kom spill 13 som skulle vise seg å svinge like mye. 
 
Rundenr 2 

 ♠ J9654  
Spillnr 55(23) ♥ 872   
Giver: Syd  ♦ 8   
Sone: Alle 

 ♣ J982   
 ♠ AQ87 ♠ K3 

 ♥ KQJ  ♥ 6543 

 ♦ A732  ♦ KJT 

 ♣ T5  ♣ AKQ3

  ♠ T2  
  ♥ AT9  
  ♦ Q9654 
  ♣ 764 

 Åpent Rom    Lukket Rom 
Vest Nord Øst Syd  Vest Nord Øst Syd 
Hesseberg Stokkvik Engebretsen Olsen  Mortensen Haram Langbakk Skodje 
1nt pass 2♣ pass  1♣ pass 2nt pass 
2♠ pass 3nt pass rundt 3nt pass 4♣ pass 
     4♠ pass 6nt pass rundt 
 
Veldig forsiktig stil av Grand paret i åpent rom. Når vi ser kortene sammen er det ikke så dumt å 
lime, men 16 mot 16 punkter skal ofte føre til slem. Narvik paret i lukke fulgte regelboka og 
meldte slem. Etter ruter i utspill og ♥ 3-3 var det ikke så dumt å være i slem og 1430 kunne 
noteres ned. 13 imp til Narvik . 
 
Etter at siste kort var lagt kunne Narvik strekke henda i været etter en solid opphenting. 72-62 og 
16-14 seier er kanskje litt mindre enn de hadde håpet på, men seier er da tross alt en seier. Og når 
verdensmesteren må hvile på rom er det i alle fall solid å snu til seier.  
 
Jeg får si som en venn av meg som stort sett har spilt i 4divisjon hele sin bridge karriere: 
 
 Disse feilene skulle jaggu jeg klart å gjøre også, jeg satser på nm finale neste år! 
 


