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Denne bulletinen kommer på nett i dagene 
før mesterskapet starter. 
  

 

 
 

  

 

 

Velkommen til Ålesund! 
 

Bridgeklubben Grand og dens gode støttespillere ønsker 
alle hjertelig velkommen til Ålesund og 
Norgesmesterskapet for klubblag 2010! 

Bridgeklubben Grand feirer i år 75 år og det er en stor ære 
for klubben å få arrangere NM finalen for klubblag i dette 
jubileumsåret. 

 

Les hele hilsenen på side 3 

 

 

 

 

Stemningsbilde fra  
BK Grand sin spillekveld 
mandag denne uken. 

 

BK Grand er klar for NM 
finale arrangementet. 

Informasjon til lagene 
 

Husk Captains meeting kl.09.00 torsdag 13. mai. 

Husk at alle spillere er ønsket til åpningen kl.09.30 torsdag 13. mai. 

Ordfører Bjørn Tømmerdal åpner mesterskapet slik som hans far, Svein Tømmerdal gjorde 
det som ordfører ved BK Grand sitt forrige jubileum for 25 år siden. 

 

Leverer 
kopimaskinen 
som trykker 

rykende ferske 
frokostbulletiner 

til deg! 
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Praktisk info fra hotellet 
 

Frokost   

Hverdager   kl. 07.00 – 09.30 

Lørdag og søndag  kl. 07.30 – 10.30 

 

Lunsj 

torsdag    kl.14.45  

fredag    kl.13.45  

lørdag    kl.14.45 

 

Middag A La Carte til  kl.22.00  

Til lunsj kan man kun betale med bonger som 
selges i resepsjonen. 

Lunsjbonger selges frem til kl.13.30 daglig. 
Lunsjbonger (buffet) kr.145,- 

 

 

 

 

Finalens program 

Onsdag  12.mai       
Velkomstturnering kl.19.00  

Torsdag  13.mai       
Captains meeting  kl.09.00-09.30   
Åpning av mesterskapet - ordfører  
Bjørn Tømmerdal  kl.09.30-10.00 

1. Kamp   
1/2 Runde     kl.10.00-12.15 
2/2 Runde     kl.12.30-14.45    
2. Kamp   
1/2 Runde     kl.15.45-18.00 
2/2 Runde     kl.18.15-20.30      

Fredag  14.mai       
3. Kamp   
1/2 Runde     kl.09.00-11.15 
2/2 Runde     kl.11.30-13.45  
4. Kamp  
1/2 Runde     kl.14.45-17.00 
2/2 Runde     kl.17.15-19.30    
5. Kamp   
1/2 Runde     kl.19.45-22.00      

Lørdag  15.mai       
5. Kamp   
2/2 Runde     kl.10.00-12.15     
6. Kamp   
1/2 Runde     kl.12.30-14.45 
2/2 Runde     kl.15.30-17.45    

NM -BANKETT  kl.20.00      

Søndag  16.mai       
7. Kamp   
1/2 Runde     kl.10.00-12.15 
2/2 Runde     kl.12.30-14.45      

Premieutdeling  kl.15.00 
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Velkommen til Nordvestlandets hovedstad 

 

Ålesund er landsdelssenteret mellom Bergen og Trondheim og blant de 20 største byene i landet. 
Kommunen er et tjeneste- og kommunikasjonsknutepunkt for hele Sunnmøre og har i dag rundt 
43.000 innbyggere. 

Det lokale næringslivet er nasjonalt og ikke minst internasjonalt orientert. Vi er landets 
Fiskerihovedstad og senter i verdens ypperste maritime og marine kluster. Byen er et kraftsenter med 
et hundretalls bedrifter involvert i fiskeindustri, skipsdesign, skipsbygging, utstyrsleveranser, 
forskning og utvikling, samt finans- og konsulentbistand innen de maritime og marine næringer. 

Ålesund vokser med ca. 1-2 % årlig. Prognosene sier at vi kan bli over 50.000 innbyggere innen 2020. 
Daglig har ca. 16.000 personer sitt arbeide innenfor kommunegrensene. Nyetableringer og 
boligutbygging skjer særlig i indre bydeler, men byen står også foran store utfordringer i sentrum. 

Byen og omlandet ble knytta sterkere sammen da Aalesunds Fotballklubb (Aafk) rykka opp til 
eliteserien i 2002. Legendariske Kråmyra på Aksla ble i 2005 forlatt til fordel for nytt stadion på 
Volsdalsberga – Color Line stadion. I 2009 kom klubben for aller første gang til cupfinalen og ble 
Norgesmester ved å slå Molde 6-7 etter straffesparkkonkurranse. 

Ålesund er en av Europas jugendbyer som tiltrekker seg mye oppmerksomhet fra mange besøkende – 
deriblant arrangører av mesterskap, landsmøter, kongresser med videre. 

Det er med stor glede jeg som ordfører ønsker velkommen NM i Bridge 2010.. 

 

Bjørn Tømmerdal 

ordfører  
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VELKOMMEN TIL ÅLESUND 

  
Bridgeklubben Grand og dens gode støttespillere ønsker alle hjertelig velkommen til Ålesund 
og Norgesmesterskapet for klubblag 2010! 

Bridgeklubben Grand feirer i år 75 år og det er en stor ære for klubben å få arrangere NM 
finalen for klubblag i dette jubileumsåret. 

Det er 25 år siden vi sist arrangerte NM. Den gang arrangerte vi både par- og lagfinalen, og 
dette var det samme året som klubben hadde 50-års jubileum. 

Klubbens NM-komitè har lagt ned et stort arbeid i å sikre at årets lagfinale skal bli en suksess 
arrangementsmessig, og vi startet allerede tidlig i oktober med forberedelser til det som skal 
skje de nærmeste dagene.  

Det lokale næringslivet har velvillig bidratt slik at arrangementet er sikret økonomisk – en 
stor takk til de, uten dem hadde dette ikke vært mulig. 

Scandic hotell har gitt oss tilgang til spillelokaler i hotellets underetasje som etter vår mening 
er glimrende for avviklingen av årets NM. Under arrangementet vil arrangørstaben være 
tilgjenglig og til deres tjeneste. Vi håper derfor at både spillelokalene og omgivelsene 
omkring faller i smak og vil gi noen minneverdige dager i Ålesund. 

Byen er viden kjent for sin jugendarkitektur, så vi anbefaler en spasertur i byens gater, eller 
kanskje et besøk i noen av byens fiskerestauranter som tilbyr det beste fra ”matfatet” utenfor 
kysten.  

16. og 17. oktober 2010 arrangerer Bridgeklubben Grand jubileumsturnering og feirer seg 
selv og sine 75 år med både par- og lagturnering. Vi håper i den forbindelse å se flere av dere 
igjen. 

Bridgeklubben Grand og dens gode støttespillere ønsker alle lykke til med mesterskapet! 

 

Leder BK Grand 

Terje Lie 
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Velkommen til NM for klubblag 2010 
  

 

 

 

 

 

På vegne av Norsk Bridgeforbund vil jeg få ønske dere velkommen til NM for klubblag 2010. Årets 
finale arrangeres i Ålesund, en by og region med lange tradisjoner og et aktivt bridgemiljø. Vårt 
inntrykk er at deltakerne i årets finale, kommer til et arrangement som er godt planlagt og med en stab 
med dyktige og erfarne medarbeidere. Det ligger godt til rette for positive opplevelser, for både 
spillere, ledsagere og bridgemiljøet i Ålesund og Møre og Romsdal.  

NM for klubblag er et ”Bridge som Sport”-arrangement, som samler toppspillere fra hele Norge. Et 
lagmesterskap setter egne og makkers ferdigheter på prøve, men i tillegg må spillerne fungere sammen 
som et lag. Spillerne må i fellesskap bygge lagånden, og de som klarer å gjøre det vil ha et ekstra 
fortrinn i konkurransen. Lagspill har en ekstra dimensjon i forhold til parturneringer, og det rager høyt 
å bli norgesmester for lag.  

Det å kvalifisere seg til NM for klubblag er en prestasjon i seg selv. I gjennom cupsystemet blir lag 
etter lag slått ut av turneringen, og det gjelder å prestere i hver kamp. Spillere på lag rundt omkring i 
Norge har møttes, spilt kamper, og vunnet og tapt. Spillingen er viktig, men sammen med den får man 
opplevelser. Spillerne kommer til nye steder, møter nye mennesker og situasjoner gjennom bridgen. 
Og dette er noe av det som kjennetegner bridge, at man møtes på like vilkår uavhengig av sosial stand, 
yrke, kjønn og alder. Hvert spill er en ny sjanse for å mestre og nå resultater, i en ramme av sosialt 
samvær og opplevelser.  

Jeg vil få takke BK Grand for at dere påtok dere å arrangere NM for klubblag 2010, og for den 
innsatsen dere har gjort så langt i planleggingen av mesterskapet. Forventningene er store, og 
forbundet mener mesterskapet er i de beste hender. Dere fortjener at all den innsatsen dere legger ned i 
planlegging og gjennomføring av mesterskapet, gir resultater slik at både spillere, ledsagere og 
arrangørstaben får mange gode opplevelser og minner som inspirasjon for videre satsing. Jeg takker 
dere alle for innsatsen så langt, og ikke minst takk til alle som bidrar i forbindelse med 
gjennomføringen av årets NM for klubblag.  

Jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen til årets NM for klubblag i Ålesund, og håper det blir mange 
gode bridgeprestasjoner og opplevelser. Lykke til både til spillere og arrangøren BK Grand.  

 

Norsk Bridgeforbund 

Jan Aasen 

President 
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Hans J. Giørtz skrev 
følgende i finaleboken: 

Bridge er en hyggelig hobby, 
og jeg kan med bestemthet si 
at det er den hobby som 
personlig har gitt meg den 
største glede, hygge og nytte i 
mange år. Det forutsetter 
imidlertid et stort ‹‹men››, og 
det er at forholdet mellom 
makkerparet er uklanderlig. ‒ 
Det kan ikke sies for ofte: 
bridge har vært, er, og blir et 
tomannspill. ‒ Det er en god 
del bridgespillere som går 
rundt med den 
vrangforestilling at det er et 
enmanns show, og at dette 
skal jeg, og jeg alene ordne 
opp med. Jeg vet ikke hvor 
utallig mange ganger jeg har 
hørt bridgespillere klage over 
sin makker, og underforstått 
er meningen, at hadde bare 
makker vært på høyde med en 
selv, da ville et mesterskap 
være en kurant ting. Jeg har 
personlig alltid ment at hvis 
ikke forholdet mellom 
makkerparet er i sin beste 
orden, kan en like gjerne 
oppløse dette. 

Vi spiller tross alt bridge for å 
hygge oss. Selvsagt har både 
makker og jeg mange ganger 
vært uenig både i hverandres 
meldinger og spilleføring, 
men at man derfor skal.…... 
Fortsetter på side 7. 

BK Grand arrangerte NM for klubblag i Ålesund 1985 
 
Åpningen 1985 
(Hentet fra Bridge i Norge nr.4-5 1985) 

NBFs visepresident, Jakob Madsen åpnet NM på 
vegne av NBF, og et bevis på den kolossale 
velviljen Grand BK var blitt møtt med på alle 
hold, var at ordføreren i Ålesund kommune, Svein 
Tømmerdal, var til stede og ønsket velkommen. 
Kommunestyret hadde overlatt sin møtesal til par-
NM, og flyttet sitt berammede møte til et annet 
sted! Ordfører Tømmerdal er selv ivrig 
bridgespiller, og fortalte følgende lille muntre 
historie under åpningsseremonien: 

 

Det hender at ordføreren og de tre rådmennene 
fusker litt i bridgefaget. En kveld var det slik at en 
av de tre rådmennene manglet, slik at bridgen ikke 
kunne gjennomføres. I håp om å høyne nivået, 
tilkalte man så en ikke ukjent bridgemedarbeider og 
journalist i Sunnmørsposten, Peter Hesseberg, og 
spurte han om han ikke kunne være med. Nå gikk 
det ikke likere enn at journalisten og ordføreren ble 
makkere, og etter hvert som kvelden skred på, så 
gikk det aldeles galt. Krona på verket var en 6 
grand, som gikk rett vest, hvoretter journalisten 
tok mot til seg og sa til ordføreren:  

››Beklager, Hr. ordfører,- jeg burde nok ha hoppa 
av tidligere!›› 
 

Ordføreren så litt grunnende på han, og svarte: 
››Ikke De, kjære journalist,- men Deres far!!›› 
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overhøvles og bruke uttrykk 
som ikke passer på trykk, 
burde være unødvendig. Det 
er ingen som innerst inne 
beklager sin feil mer enn 
makker, og det er like 
ubehagelig for motspillerne å 
høre i krasse ordelag hvordan 
det skulle vært gjort o.s.v 
Man kan som motspillere 
meget godt utnytte 
situasjonen ved å legge seg 
inn i diskusjonen slik at 
stemningen blir ennå mer 
amper. Det er da 100 pst. 
Sikkert at det går ut over de 
etterfølgende spill. Nei, og 
atter nei. Ta spill for spill, og 
glem en eventuell feil: Det 
lønner seg. Diskuter heller 
saklig feilen så er det i hvert 
fall en mulighet for at man 
lærer av hverandre, og dette 
bør helst gjøres etter at man er 
ferdig med dagens turnering. 
Bridge er jo i høyeste grad et 
spill hvor man skal bruke sin 
fantasi, og halve gleden ved 
det er at man er så heldig å ha 
en makker som forstår dette, 
slik at man er på samme 
bølgelengde, og at han ikke er 
av den typen som partout 
‹‹skal straffe makker››. ‒ Det 
er vel ingen hemmelighet at 2 
makkere som har spilt 
sammen i mange år, tross alle 
systemer, har sin egen 
meldestil, og på en måte har 
en fordel fremfor sine….… 
Fortsetter på side 13.  

 

Kjære Bridgegjester!   
Vi har gleden av å ønske alle NM-deltakere og andre besøkende 
velkommen til Jugendbyen Ålesund og Scandic Ålesund. Her ved 
innseilingen til Ålesund havn er dere godt plassert for å lære byen å 
kjenne. Noen av dere har sikkert besøkt byen tidligere og noen av 
dere er kanskje i Ålesund for første gang. Jeg håper at dere i et 
hektisk program også får anledning til å oppleve noe av det denne 
fantastiske byen har å by på. Hotellets personale vil alltid være 
behjelpelig med nødvendige opplysninger og forslag til aktiviteter 
under deres opphold her hos oss. 

Hotellet vil daglig benytte seg av informasjonstavlen som er satt 
opp i salong område utenfor spille arealet.  Der vil vi daglig 
informere om åpningstider i restauranten, bar og øvrige tilbud som 
er rettet mot deres arrangement.     

På vegne av de ansatte ønsker jeg dere noen flotte dager her på 
Scandic Ålesund og lykke til med konkurransen! 

 

Med vennlig hilsen 

Scandic Ålesund 

 

Jan Erik Hannevig 

Direktør 
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En hilsen fra ”gamle” dager 
Det var en gang en NM finale i bridge for lag, året var 2009 og stedet var idylliske Rosfjord 
strandhotell i den norske småbyen Lyngdal. Åtte lag kjempet i løpet av fire flotte vårdager i denne 
sørlandsperlen av en by. Lyngdal arrangerte en flott finale i samarbeid med sin gode nabo i vest, 
Farsund.  

Ingen NM finale kan arrangeres uten ildsjeler. I Lyngdal var det mange men vi må trekke frem 
hotelldirektør Gaute Ubostad som virkelig la ting til rette for både spillere og arrangementskomité. Tor 
Christensen la også ned utallige timer for at det tekniske skulle fungere 100 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Arrangøren hadde gitt finalen en flott ramme med høy sosial profil utenom spillingen. Spabridge falt i 
smak hos de fleste og sideturnering for de som ikke selv spilte finalen var tilbud som ble tatt godt i 
mot. Flotte lokaler var også med og ga hele finalen en veldig fin stemning.  
 
Finalen var jevnspilt med kamp om alle de tre medaljeplassene. TopBridge og Studentene gjorde opp i 
gullkampen så kunne de andre lagene kjempe om bronse. Og det var spenning til siste kort.  
 
 

 

 

Tor foran pc’n, der 
Han satt hele NM 

 
Gaute var spillende 

Hotelldirektør! 

 

Magne Haddeland var en  
Av mange frivillige i den  
dyktige arrangørstaben. 
 

 



 

9 Velkomstbulletin  
 

9 BK Grand Ålesund 75 år 

Sluttresultatet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalens beste spill 
Ble utført av en ung rogalending. Her er artikkelen sakset fra bulletinen.  

David Ueland var ikke helt fornøyd med redaktørens sleivspark i gårdagens bulletin, han kom straks opp med en 
kontring.  

  ♠ AQ73   

  ♥ AKQJ3   

  ♦ K74   

  ♣ 4   

 ♠ T2  ♠ K986 

 ♥ T9742  ♥ 85 

 ♦ 52  ♦ A96 

 ♣ 9852  ♣ AKQT 

  ♠ J54  

  ♥ 6  

  ♦ QJT83  

  ♣ J763 
 

 

Her var det vel ting å ta opp i meldeteknikk, men hva gjør vel det når vi får så flotte spill som dette!  

 

Sam Inge Høyland, Gjermund Rekstad 
Tor o Reistad og Trond Hantveit tok Gull 

 

Stokkvik, Ringseth, Langbakk, Mortensen, Olsen og Harr 
spurtet inn til bronse i eventyret på Rosfjord 

 

Sverre J Aal, Erlend Skjetne, Aasmund Forfot og Fredrik  
Simonsen måtte ta til takke med sølv i Lyngdal! 

Meldingene gikk  
Vest Nord Øst Syd 

.    Frøyland      Ueland 

Pass 1♥ dbl 1nt 

Pass 3nt pass rundt 
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Ueland fikk kløver i utspill til damen i øst. Kløver ess ble fulgt av ♥ 8 i vri. Denne ble stukket i bordet og ruter 
gikk til damen. Ny ruter til konge fikk beholde stikket. 

Posisjonen var nå: 

  ♠ AQ7   
  ♥ KQJ3   
  ♦ 4   
  ♣    
 ♠ T2  ♠ K986 

 ♥ T974  ♥ 5 

 ♦   ♦ A 

 ♣ 98  ♣ KT 

  ♠ J54  
  ♥   
  ♦ JT8  
  ♣ J7 

  
Elegant spilte David nå hjerter konge, saket en spar på hånden og fridde seg med den siste ruteren i bordet. Jeg 
tror han hadde lyst å si det samme som en mer kjent Kristiansander ”now u can sit there”…. Stakkars Fredrik 
Simonsen var innspilt og måtte gi Ueland 9 stikk.  

Minner fra Lyngdal 2009 

 

  

 

Ueland fikk pokal 
for beste spill 

 

Nils Kvangraven fikk 
Presseprisen av formann 

i Lyngdal BK, Tone Sommerseth 

 

Blindemann i en håpløs 
kontrakt 

 

Martin ble maskot, her 
mellom de to ordførerne fra 

arrangørkommunene 

 

plussliste? 

 

 

 
Brentebraut’n var den dominerende 
spilleren når det gjaldt antall spill i 
bulletinen, men medaljen glapp på  

oppløpssiden 

 

Fredrik måtte se seg 
innspilt 
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Lagfinalen sett fra 
motsatt side 

 

av GeO Tislevoll, Auckland, New Zealand 

 

Årets NM for klubblag skal nå 
avsluttes med finale - ja, jeg 
kaller det fortsatt lagfinalen. Det 
ser åpent ut. Alle finalistene har 
bra sjanser, men noen av lagene 
peker seg likevel ut som større 
gull-favoritter enn de andre.  

 

Uten å dra i gang noen (gjentatt) diskusjon 
med hensyn til opplegget med hvem som går 
videre fra 1. runde i denne turneringen, er det 
grunn til å nevne at årets NM kan bli vunnet av 
et lag som tapte første runde i en 
utslagsturnering, et aldri så lite paradoks. Men 
alle finalelagene har selvsagt fortjent plassen i 
finalen, og nå gjelder en serieturnering hvor de 
som får flest poeng utvilsomt fortjener NM-
titlene.  

 

Tradisjonelle storlag som Heimdal og Bergen, 
samt noen andre faste travere i 1.divisjon, 
mangler. Finalen består dog av jevnt gode lag, 
og det blir helt sikkert et spennende 
bikkjeslagsmål om NM-tittelen og medaljene. 

 

To lag peker seg for meg ut som strå vassere 
på papiret enn de andre. Det er Namsos og 
Studentene. Når siste kamp er avsluttet søndag 
tror jeg gullmedaljene går til en av de to 
klubbene. Tett bak de lagene rangerer jeg 
TopBridge og Vikersund. TopBridge vant i 
fjor, men med en annen sammensetning av 
laget (kun Gjermund Rekstad på årets finalelag 
var på vinnerlaget i 2009). Oslo-klubbens lag 
består også denne gangen av gode og erfarne 
spillere, og de vil trolig være med i 
medaljekampen. Vikersund er også et veldig 
erfarent lag som vil ha et ord med i laget når 
det gjelder medaljer.  

 

Hva med det fire andre lagene? Alle er gode 
nok til å kjempe om medalje, men jeg blir 
veldig overrasket om Førde, Grand, Harstad 
eller Singsås tar gull. Spesielt nøye vil jeg 
følge innsatsen til mine venner fra Singsås. Det 
er et friskt lag med gode kortspillere, og de er 
ikke redde for noen. Singsås kan godt bli en 
"dark horse" i denne finalen.  

 

Men altså, Namsos eller Studentene vinner. 
Studentene tok sølv i fjorårets NM, og det vil 
ikke være noen overraskelse om de klatrer ett 
hakk opp på pallen. På mange måter vil det 
være supert for norsk bridge om NM vinnes av 
et lag bestående av spillere med en 
gjennomsnittsalder på 27 år, en snittalder 
trukket kraftig opp av en ofte smilende fosning 
(og evig ungkar iflg. lag-presentasjonen).  

 

Namsos er kanskje det sterkeste laget på 
papiret, et jevnt besatt lag. Frode Cantona 
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Nybo og Per Arne Flått har vært en del av 
norsk toppbridge i over tyve år. I tillegg har de 
jokeren, King-Kong-Ringseth, en av to 
verdensmestere i dette finalefeltet (Studentenes 
Steffen Simonsen var også med da vårt U-28 
lag vant i Beijing i forfjor). Det er tøft for 
motparten å henge med når King-Kong ber 
dem spenne fast setebeltene. Selv spilte jeg 
med ham i San Remo i fjor, og det var en 
nytelse å være tilstede da han etter han hadde 
rundspilt sterke motstandere forklarte den nye, 
franske superstjernen Thomas Bessis hvordan 
Lavinthal fungerer. Den lille passiaren ble 
avsluttet med at Thomas sin makker, gamlefar 
Bessis, sa: He is right, Thomas.  

Konklusjonen min blir at Namsos har det lille 
ekstra som gjør dem til de største 
gullfavorittene. Innerst inne tror jeg de vinner 
denne finalen. Med fare for å ødelegge 
spenningen avlutter jeg med "resultatlisten": 

1. Namsos 2. Studentene 3. TopBridge, 
4.Vikersund, 5. Singsås, 6 - 8 (jevnt) Førde, 
Grand og Harstad.  

This completes the votes from the New 
Zealand-jury. Dermed er det vel egentlig 
avgjort, og dere kan gå rett på 
avslutningsbanketten? Spøk tilside, det blir 
sikkert spennende og morsomme dager i 
Ålesund. Selv bortplassert på andre siden av 
jordkloden vil undertegnede følge hvert eneste 
gode spill, for ikke å snakke om hvert eneste 
stålegg (vær trygg) på BBO!  

 

Good luck til arrangører og alle 
finaledeltagere!   

 

 GeO 

 

  

 Bulletinredaktørens stalltips 

Dette NM er nok det mest åpne på mange år der faktisk alle lag kan vinne før selve finalen starter. 
Alle finaler har en favoritt og min favoritt er Namsos BK fordi laget har kortspillere og rutine så det 
holder. Plasseringene bak Namsos er jeg mer usikker på, men ofte er det rutine som avgjør tette 
resultatlister og derfor velger jeg meg Vikersund BK på 2. plass. Bronsemedaljører blir fjorårets 
sølvmedaljører Studentenes BK, laget er solid men klarer ikke mer enn bronse denne gangen.  På 
den kjedelige fjerde plassen kommer  Singsås BK, laget er spennende og kommer til å slå godt ifra 
seg, ustabiliteten blir deres bane i dette mesterskapet. Femte plassen går til Førde BK, laget har 
mange gode spillere men jeg tror det blir for ustabilt. TopBridge BC blir nr. 6, Harstad S&BK nr. 7 
mens arrangørlaget må ta til takke med sisteplassen i finalen. 

Det er alltid noen som blir skuffet over redaktørens tips, til de vil jeg si følgende: 

Det er bare å sette seg ned ved bridgebordet og motbevise redaktørens tips, så kan man jo si etterpå 
at der tok du feil! 

Da gjenstår det bare å ønske alle lagene lykke til i finalen! 
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BESTE SPILL-PRIS NM FOR LAG 2010 
 

 
 

Leverer du spill til bulletinen kan du vinne 
kr.1000,- som journalist eller som spiller. 

 
Journalistprisen er gitt av Norsk Bridgepresse og 
beste spillprisen er gitt av arrangørklubben BK 

Grand. Innleveringsfrist er søndag 16. mai kl.10.00 
 

 

 
 

  

 

 

motspillere, at de kjenner 
hverandre, og har sine 
fordeler av dette. Det burde 
imidlertid vært bannlyst at 
man, som dessverre mange 
benytter seg av, utnytter sin 
makkers grimase, lange 
passer og tydelige 
misfornøyelse med 
utviklingen i meldingene. Det 
kunne skrives en bok om dette 
tema. Min erfaring og 
opplevelse av hvordan et 
makkerskap skal være, og 
ikke bær være, er utallige. Det 
kunne være fristende i denne 
forbindelse å dra frem 
forholdet mellom et lag. Det 
gjelder for så vidt det samme 
som med et makkerskap. Det 
er utrolig hvor meget glede og 
hygge man har av dette edle 
spill, når man bare godtar 
hverandre uten å kritisere den 
annen part. Min konklusjon er 
imidlertid: Skal man ha fulle 
glede av sin kjære hobby må 
forholdet makkere imellom 
være det aller beste. 

Rolf B. Amundsen leder av 
Møre og Romsdal krets skrev: 
Vårt ønske er at alle våre 
gjester vil trives, og ha det 
hyggelig i disse fire hektiske 
finaledagene. Når dere reiser 
hjem, håper vi dere har bare 
gode minner fra lagfinalen i 
Ålesund. 

 

Kampene som skal vises på BBO i runde 1,2 og 3 er: 

Kamp 1: Studentenes BK - BK Grand 
Kamp 2: Vikersund BK - Singsås BK 
Kamp 3: Namsos BK - Førde BK 

Hvilke kamper som vil bli vist i de senere runder vil bli 
annonsert så snart dette er klart. 

 

http://www.bridgepresse.no/�
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Turneringsleder informerer 

 
Sigmund Bakke håper han som TL kan ta 
livet med ro under årets NM-finale for lag. 

 

1.     Det er spillernes ansvar å sette seg på rett 
plass ved bordet. Setter de seg feil, får hvert av 
de involverte lagene –1 imp pr. spill som blir 
annullert. 

2.    Står to eller flere lag likt i vinnerpoeng når 
turneringen er slutt, er det innbyrdes oppgjør 
som avgjør. Er det flere lag som ender likt, er 
det summen av VP i de innbyrdes oppgjør som 
bestemmer rangeringen. 

3.     Det deles ut 16 FP pr. kamp til seirende 
lag. Ved lik VP, deles poengene likt mellom 
lagene. I tilegg kommer en bonus pr. spiller for 
de 3 første plassene. (28-16 og 8) 

4.     Protestfrist er 30 min. etter publisering av 
sluttresultatet. Når det gjelder forhold som 
spillerne ikke med rimelighet kunne være klar 
over, er protestfristen 48 timer. 

5.     Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt under 
kampene. Dette først og fremst for å unngå 
muligheten for informasjon om spill. Brudd 
straffes med ½ VP til laget. 

6.     Alkoholforbud gjelder i og utenfor 
spillelokalet under mesterskapet. 

7.     Under en kamp har ikke spillerne i lukket 
rom anledning til å forlate rommet, unntatt 
etter tillatelse av TL. 

 

 

8.     LINE-UP frister 

 1. Halvrunde    
Gjestende lag:   
10 min før halvrunden starter 
Arrangerende lag:  
5 min før halvrunden starter 

2. Halvrunde    
Arrangerende lag:   
10 min før halvrunden starter 
Gjestende lag:   
5 min før halvrunden starter 

 9.     Innlevering av lister 

Senest 15 min etter at halvrunden er ferdig, 
skal arrangerende lag levere lister fra begge 
bord. Listene skal være ferdig utfylt med 
underskrift fra begge lag. 

 Ved brudd på pkt. 8 eller 9, gis laget først en 
advarsel, senere ½ VP i straff.   

10.   Nord tar seg av mappene. Nord og syd 
styrer trauet. Vest har ansvar for å heve og 
senke skjermen. 

4.13.7. Reglement for finalen 

4.13.7.1 I finalen gis det adgang til å stille med 
seks spillere fra samme klubb, men maksimum 
én tidligere utslått spiller fra et lag innen 
samme klubb kan delta. For å kunne delta i 
finalen må en spiller meldes inn i klubben 
senest ved medlemsregistreringen 1. november 
foregående år, eller ha spilt minst to kamper i 
utslagsrundene. For å oppnå tittel og premie 
må minst fem halvrunder være spilt når det er 
åtte lag i finalen. Ved 10 lag kreves seks spilte 
halvrunder. Spillerlisens kreves for deltakelse i 
finalen i henhold til ”Reglement for 
spillerlisens”. 

4.13.7.2 De deltagende lag spiller alle mot alle 
i kamper â 32 spill. Ved 10 lag i finalen 
reduseres dette til 24 spill. 
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4.13.7.3 Generelt for lagoppstilling, se punkt 
2.2 Lagenes plassering. 

I første halvrunde skal lagleder for gjestende 
lag levere plassering av spillerne (på utlevert 
line-up skjema) til sekretariatet senest 10 
minutter før kampstart. Lagleder for 
arrangerende lag skal levere sin plassering av 
spillerne senest 5 minutter før kampstart. 

For annen halvrunde skal lagleder for 
arrangerende lag levere sin plassering av 
spillerne senest 10 minutter før runden starter, 
og lagleder for gjestende lag senest 5 minutter 
før runden starter. 

Bytte av makker betyr at et nytt par er dannet. 
Når arrangerende lag har utpekt sine spillere 
for annen halvrunde, skal Gjestende lag skal 
plassere sine spillere slik at ikke noe par spiller 
mot et par de allerede har møtt. 

4.13.7.4 Under en kamp har spillerne ikke lov 
til å forlate det rom de spiller i, unntatt etter 
tillatelse av turneringsleder; eller, i lukket rom, 
i følge med en av turneringslederens 
representanter. Spillere har ikke anledning til å 
bakspille eget lag. Kun TL og arrangørens 
representant(er) har adgang til lukket rom. 

4.13.7.5 Det brukes skjermer. 

4.13.7.6 Internasjonalt systemkort skal 
benyttes. 

4.13.7.7 Samtlige spill skal være datagitte 
under NBFs kontroll. 

4.13.7.8 Lagleder for arrangerende lag må 
sørge for at kampresultatet, kvittert av begge 
laglederne, leveres til turneringsleder senest 10 
minutter etter avsluttet runde. 
Uregelmessigheter vedrørende innleveringen 
kan medføre straff. Hvis gjestende lags 
lagleder ikke er til stede leveres listene innen 
fristen uten hans underskrift. 

4.13.7.9 Tid for halvrunde er 135 minutter. 
Ved 24-spills kamper er tid for halvrunde 105 
minutter. Lag som møter for sent eller 
forsinker turneringen, straffes i henhold til 

punktene 2.6 Tidsforhold ved kampens 
begynnelse og 2.7 Tidsforhold ved kampens 
avslutning. Ved påstand om sent spill av 
motstander må turneringsleder tilkalles og 
gjøres oppmerksom på forholdet snarest mulig. 

4.13.7.10 Forekommer det uregelmessigheter 
ved bordene skal turneringsleder straks 
tilkalles. Turneringslederens avgjørelse kan 
ankes til det oppnevnte appellutvalg, som 
avgjør appellen med bindende virkning. Slik 
anke leveres skriftlig til turneringslederen 
innen 30 minutter etter at kampen er 
ferdigspilt. En appell vil ikke bli prøvet med 
mindre lagets kaptein er enig i appellen, og den 
skal være undertegnet av lagets spillere (minst 
tre - en fraværende spiller skal betraktes som 
enig). Appellgebyr på kr. 300,- skal innbetales. 
Appellen skal føres på NBFs appellskjema. 

4.13.7.11 Protestfrist er i henhold til Lovbokas 
paragraf 79C 30 minutter etter publisering av 
sluttresultatet. Det er en utvidet protestfrist på 
48 timer når det gjelder verifiserbare 
regnskapsfeil, feildubletter og liknende som 
begge sider er enig om, og som ikke spillerne 
med rimelighet kunne oppdage innenfor fristen 
ovenfor. (se punkt 1.9)   

4.13.7.12 Kampens utfall avgjøres ved hjelp av 
Internasjonale Match-poeng (IMP - se punkt 
2.8.2) og vinnerpoeng (VP - se punkt 2.8.3). 

4.13.7.13 Står to eller flere lag likt i 
vinnerpoeng, vinner det lag som har flest VP i 
innbyrdes oppgjør. Dersom ikke dette skiller, 
skilles i rekkefølge på IMP i innbyrdes 
oppgjør, kvotient og oppnådde imp. 

4.13.7.14 Det kan benyttes RAMA. Kamper 
bestemmes av TL. 

4.13.7.15 Alle systemer er tillatt i henhold til 
1.7 Systemer og konvensjoner. Lag som bruker 
HUM eller HUK, bes observere frister for 
innsendelse av systemdokumentasjon. For 
kamper hvor ett eller flere par spiller bruker 
HUM eller HUK, se punkt 1.7.9 og 1.7.10. 
Frist for framleggelse av forsvarssystem mot 
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Hvis man ønsker å spørre om 
forklaring på en melding under 

spillet, må luken i skjermen 
lukkes og spørsmålet stilles 

skriftlig.  

Svaret skal også være skriftlig. 

 

HUM/HUK, se punkt 1.7.9, er den samme som 
for line-up. 

4.13.8. Reisestøtte. Se ”Reisereglement for 
NBF” i siste håndbok. 

APPENDIX I:   

BRUK AV SKJERM 

SEKSJON I:  

FREMGANGSMÅTE VED BRUK AV 
SKJERM  

Skjermen plasseres diagonalt over bordet, slik 
at Nord og Øst sitter på samme 
side av skjermen, og Syd og 
Vest på samme side. Nord 
har ansvaret for flytting 
av mappen. Vest har 
ansvaret for å heve 
og senke skjermen. 
Mappen med spillet 
plasseres midt i et 
bevegelig trau. 
Skjermen er felt ned 
slik at meldetrauet 
så vidt kan passere 
under. 

Meldinger foretas med kort 
fra meldeboksen. Man 
plasserer valgt melding i 
meldetrauet, som er synlig bare på ens egen 
side av skjermen. Man plasserer meldekortene 
fra venstre kant av egen del av trauet, 
overlappende mot høyre.  Et bud anses for 
avgitt når spilleren har plassert meldekortet i 
trauet. § 25 kan komme til anvendelse. 

 

Etter at to spillere på samme side av skjermen 
har avgitt sine meldinger, skyver Nord eller 
Syd (den som sitter på samme side som trauet 
befinner seg) trauet under skjermen, slik at 
meldingene kun er synlig for spillerne på den 
andre siden.  

De avgir så sine meldinger på samme måte, og 
meldetrauet skyves tilbake. Denne prosedyren 
gjentas til meldingsforløpet er fullført. 

Etter at alle fire spillerne har hatt anledning til 
å se over meldings-forløpet (ekvivalent med 
retten til å få meldingsforløpet gjentatt), fjerner 
spillerne sine meldekort. På dette tidspunktet 
kan spilleførerens side utveksle informasjon 
om egen sides forklaringer. 

Utspillet foretas med billedsiden ned. Vest - 
eventuelt på signal fra motsatt side av 
skjermen (bank i luken) åpner luken i skjermen 
slik at alle spillerne kan se blindemanns kort 
og kortene som spilles til hvert enkelt stikk. 

SEKSJON II:  

ENDRING AV 
STRAFF VED 

BRUK AV 
SKJERM 

De internasjonale 
lover for 
turneringsbridge 
gjelder, unntatt som 

spesifisert nedenfor. 

§9A2b1  
Blindemann kan si fra om 

at en motstander har spilt ut 
for tidlig. 

§13 Første setning: Straffen - tildeling av 
poeng direkte - skjer bare hvis trauet med 
meldingene er ført over til andre side av 
skjermen. 

§20 A og B faller bort, fordi meldingene er 
synlige når man bruker meldekort. 

C2. Gjentagelse av meldingene fås 
skriftlig av den man deler skjermside med 
(dette gjelder første gang man er i tur til å 
spille). 
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 F FORKLARING AV 
MELDINGER 

 1. UNDER 
MELDINGSFORLØPET 

En spiller kan når som helst skriftlig be om full 
forklaring på en av motstandernes melding. 
Svaret skal også være skriftlig. 

 2. UNDER SPILLET 

Hvis man ønsker å spørre om forklaring på en 
melding under spillet, må luken i skjermen 
lukkes og spørsmålet stilles skriftlig. Svaret 
skal også være skriftlig. 

§§26 til og med 32 (omhandler: Tilbaketrukket 
melding, Util-strekkelig bud, Melding utenfor 
tur) og §§34 til og med 39 (omhandler: Retten 
til å melde tapes ikke, Ukorrekte meldinger) 

For å korrigere feil i fremgangsmåten som 
dekkes av disse paragrafene går man frem på 
følgende måte: 

A FØR TRAUET ER FØRT OVER 
TIL DEN ANDRE SIDEN AV SKJERMEN 

Skjermkameraten gjør oppmerksom på feilen 
og tilkaller TL. TL ser til at feilen blir rettet 
opp uten straff. Slike bud kan ikke godtas. 

B BEGGE PARTER ER SKYLDIGE 

Dersom et feilaktig bud allikevel blir ført over 
til den andre siden og begge parter ansees 
skyldige (f.eks. en av spillerne begår et 
meldelovbrudd og korrekt spiller (N el. S) 
fører trauet over til den andre siden før feilen 
er rettet opp), er begge spillere på andre siden 
av skjermen ansvarlige for å påtale feilen og 
tilkalle TL. TL sender trauet tilbake slik at 
feilen kan bli rettet - uten straff. Slike 
meldinger kan ikke godtas. 

C BARE DEN ENE PARTEN ER 
SKYLDIG 

Dersom et feilaktig bud blir ført over til den 
andre siden og bare den ene parten er skyldig 
(f.eks. hvis Ø eller V begår lovbruddet og 

samme spiller skyver trauet over til andre 
siden), er begge spillere på andre siden av 
skjermen ansvarlige for å påtale feilen og 
tilkalle TL. TL sender trauet tilbake for 
korrigering - feilen straffes som uten skjerm. 
Ingen slike bud kan aksepteres. 

D FEILEN BLIR IKKE OPPDAGET 

Når et feilaktig bud blir sendt til andre side av 
skjermen og ingen av spillerne på den andre 
siden oppdager det, melder og sender trauet 
tilbake, blir meldingene stående uten straff og 
uten korrigering. I tilfeller med ukorrekte 
meldinger brukes §35. 

E RETTMESSIG OG 
URETTMESSIG INFORMASJON 

Informasjon fra meldinger som blir trukket 
tilbake er urettmessig for paret som har begått 
feilen. Den er rettmessig for et par som ikke 
har begått noen feil. 

§33 Etterfølgende melding er annullert 
uten straff. 

§40 ALERT 

En spiller er pliktig å alertere egne meldinger. 
Når trauet er ført over til den andre siden av 
skjermen plikter spillerne å alertere sine 
makkeres meldinger umiddelbart. (Alertering 
foregår hele veien opp.) Fremgangsmåten er 
beskrevet i seksjon III nedenfor. 

SYSTEMKORT 

En spiller kan se i motpartens systemkort når 
som helst under meldingsforløpet. 

§41A ÅPNINGSUTSPILL UTENFOR TUR 

Spillefører og/eller blindemann skal forsøke å 
forhindre ethvert åpningsutspill utenfor tur. Et 
åpningsutspill med billedsiden ned blir satt 
tilbake på hånden uten straff. Et åpningsutspill 
med billedsiden opp blir satt på plass uten 
straff så lenge luken i skjermen ikke er åpnet. 
Hvis luken blir åpnet og det er foretatt et  
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Står to eller flere lag likt i 
vinnerpoeng når 

turneringen er slutt, er det 
innbyrdes oppgjør som 

avgjør. Er det flere lag som 
ender likt, er det summen 

av VP i de innbyrdes 
oppgjør som bestemmer 

rangeringen. 

 

utspill med billedsiden opp utenfor tur, og 
spilleførerens side er uten skyld i feilen: 

a) Den som skal spille ut har spilt ut med 
billedsiden ned, og hans makker har spilt ut 
med billedsiden opp: Betraktes som ordinært 
utspill utenfor tur til første stikk - bruk §54. 

b)  Den som skal spille ut har spilt ut med 
billedsiden opp, og hans makker har spilt ut 
med billedsiden opp: Regnes som 
etterfølgende, og kortet til den feilende blir 
stort straffekort. 

§73D (Meldingsforløpet.) Dersom 
motstander avgir et svært hurtig bud er det 
korrekt å bringe tempoet tilbake til 
normalt ved å vente med å 
melde (f.eks. plassere 
meldekortet på bordet og 
vente med å plassere 
det i trauet), eller en 
kan vente med å 
sende trauet over til 
andre siden. 

 

 

 

 

§76 TILSKUERE 

En tilskuer skal kunne se kortene bare på den 
ene siden av skjermen. 

SEKSJON III:  

STOPP OG ALERT 

STOPPKORT 

Det er unødvendig å bruke stoppkort. (Det kan 
eventuelt brukes for å forhindre at trauet 
skyves for tidlig over til den andre siden, se 
kommentar til §73D ovenfor.) 

FREMGANGSMÅTE VED ALERT 

Den som alerterer er ansvarlig 
for å forvisse seg om at 

motparten er klar over 
alerten. Anbefalt 

prosedyre er å 
plassere alertkortet 
over den alertable 
meldingen og la det 
ligge der til 
motparten gir en lov 

til å fjerne det. 
(Ingen alertkort må 

følge med over til den 
andre side av skjermen.) 

  

     BK Grand      

ønsker alle spillere hjertelig velkommen til banketten lørdag 15. mai kl.20.00. 
Sted: Restauranten Molja (samme sted som vi spiser frokost og lunsj) 

Alle lagkapteiner bes melde fra hvor mange fra sitt lag som kommer på banketten seinest fredag 
14. mai ved spilleslutt. Hjertelig velkommen skal dere være! Hilsen BK Grand 
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INFORMASJONSDISK 
BK Grand vil til enhver tid ha en person plassert i informasjonsdisken som ligger i friområdet til 
spillerne.. 

    Terje Lie bak infodisken på Scandic Hotell.  
 
I infodisken vil lagene få all den hjelp dem trenger, her får man også utlevert spillstensiler ol etter 
kampenes slutt. Annen info fra arrangøren vil også være å finne der, samt at lagene vil ha en egen 
posthylle på infodisken. Det vil være mulighet for lagene å komme ned i spillelokale for å prøve å 
spille med skjermer.  
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Kampoppsett for NM finalen for klubblag 2010 

Kamp 1 IMP VP 
1 Singsås BK - Førde BK   -     -   
2 Studentenes BK - BK Grand   -     -   
3 Namsos BK - TopBridge BC   -     -   
4 Vikersund BK - Harstad S&BK   -     -   

          Kamp 2 IMP VP 
1 BK Grand - Namsos BK   -     -   
2 Førde BK - Studentenes BK   -     -   
3 Vikersund BK - Singsås BK   -     -   
4 Harstad S&BK - TopBridge BC   -     -   

          Kamp 3 IMP VP 
1 Studentenes BK - Vikersund BK   -     -   
2 Namsos BK - Førde BK   -     -   
3 TopBridge BC - BK Grand   -     -   
4 Singsås BK - Harstad S&BK   -     -   

          Kamp 4 IMP VP 
1 Førde BK - TopBridge BC   -     -   
2 Vikersund BK - Namsos BK   -     -   
3 Singsås BK - Studentenes BK   -     -   
4 Harstad S&BK - BK Grand   -     -   

          Kamp 5 IMP VP 
1 Namsos BK - Singsås BK   -     -   
2 TopBridge BC - Vikersund BK   -     -   
3 BK Grand - Førde BK   -     -   
4 Studentenes BK - Harstad S&BK   -     -   

          Kamp 6 IMP VP 
1 Vikersund BK - BK Grand   -     -   
2 Singsås BK - TopBridge BC   -     -   
3 Studentenes BK - Namsos BK   -     -   
4 Harstad S&BK - Førde BK   -     -   

          Kamp 7 IMP VP 
1 TopBridge BC - Studentenes BK   -     -   
2 BK Grand - Singsås BK   -     -   
3 Førde BK - Vikersund BK   -     -   
4 Namsos BK - Harstad S&BK   -     -   
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Intervju med Gjermund Rekstad 
1. Hvem er Gjermund Rekstad? 

Jeg begynte å spille bridge i 1987. Faren min hadde pusha på for å få meg til 
å begynne i noen år uten å lykkes, men det var først da jeg kom i klasse med 
en bridgespiller på gymnaset at jeg valgte å begynne. Jeg fulgte Leif -Erik 
Stabells kurs på NRK. Det gikk litt trått i starten, men etter hvert kom jeg i 
kontakt med en flink og tålmodig engelskmann som jobbet på Ørlandet og 
dermed var det gjort! Spilte det som var av turneringer i Trøndelag på 90-
tallet. Da jeg flyttet til Asker i 97, ble det noe mindre spilling, spesielt da jeg 
stiftet familie.  

På privaten er jeg skilt deltidspappa for Tuva på 10 år.  Jobber som lærer i en barneskole. 
Utenom bridgen er jeg opptatt av musikk, film, quiz og er en svoren Liverpool-supporter. 

 
2. Som regjerende norgesmester må det ha vært en nedtur å bli slutt ut i 3. runde 
av årets NM, kan du fortelle litt om hvordan det føltes og om hvordan du skal ta hevn 
over Vikersund som slo dere ut? 

Selvfølgelig var det en nedtur. Om vi får hevn over de fire glade gutter fra Vikersund gjenstår 
å se. Eneste som er sikkert er at det står mye prestisje på spill i internoppgjøret! 
 
3. Det å bli tatt inn i finalen etter å ha blitt slått ut kan ha innvirkning på 
innstillingen til det positive eller negative? 

Helt klart positivt. Jeg trodde jo at jeg var ferdig for i år. Desto mer hyggelig å bli spurt og en 
tillitserklæring jeg får prøve å innfri. 
 
4. Ditt lags sjanser i finalen og hvorfor du tror det blir slik. 

Vi spiller for medalje, selv om det sikkert blir tøft nok. I mine øyne er det et minst like bra felt 
år som i fjor, det er i hvert fall fem lag som kan vinne. 
 
5. Hvordan skal vi få ungdommen til bridgebordet? Hvilke tiltak må settes i gang? 

Flere tiltak må settes inn. Vi må se til de klubbene som har lykkes. Er det noe som går igjen 
der så er det engasjementet til de etablerte spillerne. Vi må ta vare på og belønne ildsjelene. På 
80-tallet hadde vi en lærer på Ørlandet, John Falstad (svigerfar til finalist Per Arne Flått). Han 
holdt bridgekurs i barneskolen, og på det meste var det vel 40 registrerte juniorspillere på 
Ørlandet. Da han ga seg var det ingen til å ta over. På Sørlandet skjer det også spennende ting 
med rekrutteringsklubben Ruter 7. De er veldig flinke til å markere seg og å gjøre folk 
nysgjerrige. De spiller på det sosiale. Samtidig arrangerer de en større turnering i juni hvor 
flere etablerte spillere kommer for å spille med de mer ferske. Jeg jobber i barneskolen og har 
sporadisk prøvd med små drypp av bridge i undervisningen i hovedsak med minibridge på 
Internett. Dessverre har jeg ikke hatt tid eller mulighet til å gi elevene kontinuitet i opplæringa, 
men jeg vet at flere spiller minibridge på nett hjemme. 
 
Takk for praten!  
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