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Velkommen til 
Nordisk Mesterskap 2007

På vegne av 75-årsjubilanten Norsk Bridgeforbund er det en glede 
å ønske deltakere, publikum og presse velkommen til Nordisk 
Mesterskap 2007. 

Det er lagt ned stor innsats og mye arbeid i forberedelsene til 
mesterskapet. Vi håper dette mesterskapet vil bli et arrangement 
våre nordiske venner vil sette stor pris på og huske som et Nordisk 
Mesterskap som fremmer bridgens positive verdier. 

Samarbeid og følelsen av nære relasjoner har alltid vært sterk i den nordiske bridgefamil-
ien. Det er gledelig å se at Nordisk Bridge Union igjen samler alle de nordiske land i felles 
anstrengelser for å utvikle bridgesporten både på nordisk og europeisk plan.

Dessverre var det flere land som ikke kunne stille lag i årets juniorklasse. Den triste kon-
sekvensen ble at dette er det første nordiske mesterskap etter 1970 uten egen juniorklasse. 
La oss håpe det blir den eneste gangen vi samles uten våre juniorer.

I de to klassene det skal kåres nordiske mestere er det flere sterke lag på startstreken. Selv 
om konkurransen er hard og vinnerviljen høy har de nordiske mesterskapene tradisjon for å 
bli gjennomført i en meget trivelig og vennlig atmosfære.   

Vi ser fram til et spennende og velspilt mesterskap preget av trivsel, godt humør og god 
sportsånd.

Vi ønsker samtlige deltakere i mesterskapet lykke til.

Med hilsen
Norsk Bridgeforbund

Helge Stanghelle
President



GeO’s view

Welcome to Lillehammer!
The bulletin staff, Kåre Kristiansen and myself -  Kåre K and GeO - welcome all participants, 
spectators, journalist and others who will be in Lillehammer during the Nordic Bridge Teams 
Championships 2007, 5th - 9th of june.

     I am sure we will meet a lot of friends from earlier during the championship, but also hope to get to know people 
we haven’t met before. For those who do not know us two bulletineditors,  I’ll give a small presentation: We both have 
played bridge for many, many years, with varying luck to be honest, but most of the time at the top level in Norway. 
Also outside Norway Kåre and I have had some results, but not at all coming up to the level of the Norwegian super-
stars of these days. Kåre has been working with bulletins many times, latest in Steinkjer in May, where the Norwegian 
Team Championship was played. Myself, I (GeO Tislevoll) am a bridge journalist with a daily column in Adresseav-
isen, Trondheim. I also write for Boye Brogelands magazine, “Bridge i Norge”. 
     We hope to present a good bulletin for you, including all kinds of information, results and so on, but also with lots of 
nice hands from the competition. Kåre and I will do what we can to find out about nice hands and stories, but we also 
invite all of you to contribute to the bullein. Just tell us about what has happened, and if you don’t have time to do the 
writing yourself, we will try our best to make it for you.
    There will also be a internet bulletin including more pages than the printed one. Be also aware that there will be a 
spesial TV-canal, which will give information and show some videos from the championship, and so on. It’s canal 26, 
so look it up when coming to your room!
    If you wonder about something else regarding the bulletin, all kinds of information and so, please do not hesitate to 
ask Kåre K or me.
    This championship will be a tight one if you should believe what the bulletin staff says! We both think the winner-
margin will be small, expecially in the Open Class, but we also both bet on the same teams as winners both in Open and 
Ladies. Here you have our more or less qualified opionion about the final result:

GeO’s tips:

Open
1. Iceland
2 - 3 Sweden
2 - 4 Denmark
2 - 4 Norway
3 - 5 Finland
6. Faroe Islands

KåreK’s tips:

Open
1. Iceland
2. Sweden
3. Norway
4. Denmark
5. Finland
6. Faroe Islands
 

First of all: sorry to our friends from Faroe Islands. We know the level of the Faroe bridge has been improving, but still 
believe it will be difficult for them to come ahead of any of the other experienced teams. Please play so that I and Kåre 
have to appologize, and if you do so I gladly will offer you a drink at the banquet saturday! 
     In the Open Class we believe the strong team from Iceland has a good chance this time. The team has s combination 
of very experienced players with strong international results, and players for the future, who already have proved good 
skill. Three former Bermuda Bowl champions (1991) in the team tells me they should be favourites. Baldursson and his 
guys take the gold!

Ladies
1. Sweden
2. Denmark
3 - 4 Norway
3 - 4 Finland
5. Iceland
6. Faroe Islands

Ladies
1. Sweden
2. Denmark
3. Finland 
4. Norway 
5. Iceland 
6. Faroe Islands



Programme - Schedules

Monday 4th June 

1900    Dinner
2100    Captains Meeting 
     

Tuesday 5th June 

0900 1040 Match 1 
1050 1230  
1230 1330 Lunch
1330 1510 Match 2 
1520 1700  
1710 1850 Match 3 
1900 2040  
2100    Dinner
     

Wednesday 6th June 

0900 1040 Match 4 
1050 1230  
1230 1330 Lunch
1330 1510 Match 5 
1520 1700  
1710 1850 Match 6 
1900 2040  
2100    Dinner

Thursday 7th June 

0900 1040 Match 7 
1050 1230  
1300 1400 Lunch
1400 1700 Visit Maihaugen 
2000    Dinner
     
     

Friday 8th June 

1000 1140  Match 8 
1150 1330  
1330 1430 Lunch
1430 1610 Match 9 
1620 1800  
1930  “Dinner in the cabins”  
  with other guests and entertainment

Saturday 9th June 

1000 1140  Match 10 
1150 1330  
1330 Lunch - no organized activities until 7 pm 
1900 Cocktail
1930 Anniversary dinner and prize seremonies

     

     
Sweden are always strong, and they will fight for the silver 
against Norway and Denmark. Kåre believes in Norway for 
the bronzemedals, and I agree. But I give both Denmark 
and experienced players from Finland a good chance of 
grabbing a medal. The Norwegian team does not include 
superstars Helness- Helgemo, but still it is a strong team. 
The “new-old” combination Grøtheim - Tundal has top in-
ternational results from more than ten years ago. All play-
ers of the norwegian team has many years of international 
experience. I think this championship is a bit too early for 
Grøtheim -Tundal to rule completely, but I hope of course I 
am wrong about that.
  
    In Ladies Class we believe Sweden will be much to 
strong for the others. The danish ladies will take a medal, 
I think. I don’t know much about one of the Danish pair, 
which I believe is a quite new combination. The other pair, 
Rahelt - Farholt is strong, with good results from high level 
tournaments.

    We hope of course the Norwegian ladies can fight for a 
medal, but I can see Kåre put them on 4th place. How can 
you do so, Kåre! I look forward to see the strongest Norwe-
gian woman player, Siv Thoresen, in new partnership with 
inexperienced, but skillful, european poker champion Gunn 
Tove Vist. Siv has strong results from many tournaments in 
the Open Class, and all the Norwegian ladies are well pre-
pared. They should be able to take a medal.
So, there you have the results, the pricegiving can start! 
Well, that is not the case. A tournament always lives its 
own life. I hope this one will be an exciting fight with 
lots of fun, a good friendly atmosphere and a lot of good 
bridge. Enjoy! 

GeO Tislevoll



Thousands of spectators will be watching on BBO
 

Bridge Base Online (BBO) will be having comprehensive coverage of the Nordic Championships. Thousands of spec-
tators in all corners of the world are looking forward to watching the high standard of bridge in the Nordic countries.

 
We will broadcast one selected match in each of the 10 rounds. It is our plan to have English 
commentary in the open room and mixed “Scandinavian” in the closed, and although we will 
have fierce competition from the United States Bridge Championships in the evenings our time, 
we are confident that plenty of our members will choose Lillehammer.
 
Due to the time difference most of the matches will be shown with none or few overlapping ses-
sions from elsewhere.
 
We know that we are in very capable hands with Norsk Bridgeforbund at the helm. From expe-
rience it is safe for us to say that nowhere in the world are bridge tournaments better organised 
than in Norway!

 
Specifically, our appreciation goes to the organisers for providing vugraph operators throughout. We have seen Tom-
my Elde and Tor Ove Reistad in action before. High quality operators they are. The success of a vugraph broadcast is 
determined by the quality of the operators. It is as simple as that.
 
During and after the championships everyone can go to our vugraph archives where all matches shown in the theatre 
are stored with expert commentary. At our end we are prepared to do all we can to make the Nordic Bridge Teams 
Championships 2007 an event to remember.
 
On behalf of BBO I would like to wish all players and officials good luck!
 

Roland Wald

Denmark
BBO Vugraph Coordinator



Rules & Regulations

A. General
The Nordic Bridge Teams Championships (NBTC) takes place biannually, in odd numbered years under 
the auspices of the Nordic Bridge Union 
 
NBTC comprises three separate series: Open, Ladies and Juniors. 

The event rotates between the NBU member countries (NBO). 

If a NBO is unable to compete in a series, the host country may add a second team to avoid byes. Such a 
team is placed in it’s series, but does not count in deciding the NBU Trophy. 

The NBU Trophy is won by the NBO with the lower placing number in the three series combined. A tie 
between two NBO’s will be broken according to their placings in the Open series. 
 

B. Tournament Rules

The higher ranking team in each series after a double Round Robin with matches of 24 boards (2x12 
boards) is the Nordic Teams Champion.  
The best three teams in each series will be rewarded with NBU-medals. 

A tie between two teams will be broken in accordance with the result of the match between those two 
teams. Where that match has resulted in a tie in VP’s, any difference in IMP’s will decide. Where there is 
no difference in IMP’s scored, the tie will be broken by total points scored in that match. If there should 
still be a tie, then the IMP quotient of all matches will be taken into consideration to break the tie. 
 
The deals are pre-dealt by computer. 

Each NBO issues masterpoints to their players according to their national masterpoint regulations. 

English is the official language of the tournament and whenever a player has looked at his hand, all play-
ers are expected to converse in this language only. 

Screens are used at all tables. 

Standard WBF procedures concerning screens, alerting and law alterations due to the use of screens apply. 

North-South at each table is responsible for reporting the board result electronically after each board is 
completed. When North-South has typed in the result, East-West accepts/corrects this. 

North-South at each table is responsible for delivering the official score sheet to the TD, signed by one op-
ponent after the match. 

Other tournament rules may be decided by the Tournament Committee at the Captains meeting.



Team Rosters
         Denmark
Open 
Gregers Bjarnarsson, Michael Askgaard, Morten Bilde, Jørgen Hansen, Lars F. Mathisen (npc)

Ladies 
Maria Rahelt, Stense Farholt, Helle Rasmussen, Anita Jensen

         Faroe Islands
Open 
Bogi Simonsen, Hallberg Arnfridsson, Hedin Mouritsen, Roi a Rogvu Joensen, Niels Krøjgaard (Coach)

Ladies
Jorun Johannesen, Henriette Svenstrup, Majken Johansen, Susanne Dam

        Finland 

Open  
Kauko Koistinen (pc), Clas Nyberg, Jouni Juuri-Oja, Osmo Kiema 

Ladies  
Pirjo Juuri-Oja (pc), Päivi Hämäläinen, Marianna Kultalahti, Kirsi Virtanen, Sari Kulmala, Elina Laukkanen, Pasi Suominen (coach)

         Iceland     
Open  
Adalsteinn Jorgensen, Bjarni H. Einarsson, Jon Baldursson, Sigurbjorn Haraldsson, Sverrir Armannsson, Thorlakur Jonsson    

Ladies  
Anna Ivarsdottir, Gudrun Oskarsdottir, Hjordis Sigurjonsdottir, Ljosbra Baldursdottir (pc), Ragnheidur Nielsen      

         Norway
Open 
Jon-Egil Furunes, Terje Aa, Glenn Grøtheim, Ulf Tundal, Rune Hauge, Jan Petter Svendsen 

Ladies 
Ann-Karin Fuglestad, Marianne Harding, Tonje A. Brogeland, Tone T. Svendsen, Siv Thoresen, Gunn Tove Vist, Per Ove Grime (npc)

         Sweden     

Open  
Johan Uppmark, Per-Ola Cullin, Olle Wademark, Jan Andersson    

Ladies  
Catarina Midskog, Kathrine Bertheau, Sandra Rimstedt, Emma Sjöberg, Anna Roos (npc)

During The Nordic Teams Championship 2007 it will be a jury in work to deside price winners in 4 diffrent catagories. 
The jury will have a leader and 2 other members and they will find worty winners of the prices. 
The catagories are:
PRICE FOR BEST DECLARENCE - Given by NBU (Nordic Bridge Union)
PRICE FOR BEST DEFENCE - Given by NBF (Norwegian Bridge Federation)
PRICE FOR BEST BIDDING - Given by BIN (The Bridge Magazine: Bridge In Norway) 
PRICE FOR BEST BRIDGEARTICLE - Given by NBP (Norwegian Bridge Press)

BULLETINPRICES 2007



Nordisk Mesterskap 1946 - 2007
Det hele startet i Gøteborg, året var 1946, her er klipp fra Norsk Bridgemagasin som den gang var det eneste 
bridgemagasinet som kom ut i Norge. Siden den gang har det blitt arrangert 29 Nordiske Mesterskap, på Lillehammer 
spiller vi det 30’ Nordiske mesterskap. I 2006 var det 60 års jubileum for de Nordiske Mesterskap.

Norsk Bridge Magasin nr.3 1946 – Side 10-11.
En bridgeprat med Halle
Med det nye elegante lyntoget når en Gøteborg på 5 timer, det er ikke stort lenger vei enn til Tønsberg, og en møter det 
samme friske drag av shipping og handel og det samme våkne blikket vestover.
Men til Tønsberg kan en reise hver gang en blir invitert dit – og det er rundt regnet 360 av årets dager – mens en reise til 
Gøteborg er en uhyre innviklet affære; det tar 14 dager å skaffe seg pass og nesten like lang tid å få avslag på valutali-
sensen. For ikke å snakke om selve grenseovergangen. Jeg måtte uvilkårlig minnes Wendell Willkies <<Verden er èn>>. 
Hvordan kan en egentlig forlange at verden skal føle seg som en enhet, at det skal herske tillit og fortrolighet mellom 
amerikanere og russere, franskmenn og syrere, engelskmenn og indonesere, så lenge Nielsen og jeg ikke skal kunne 
komme til en bridgekongress i Sverige uten at statsmaktene på begge sider møter opp med et helt oppbud av politi og 
uniformer, skjemaer og stempler, valuta- og tollkontroll? Og hvem skal begynne med å senke alle disse tåpelige murene 
langs grensen hvis ikke vi i Norden skal gjøre det?

••• 
Selve kongressen, ypperlig ledet av visepresident i Svensk Bridgeforbund, Erik Lundgren, tok ikke mange timer. Vi ble 
fort enige om å holde en stor interskandinavisk turnering til høsten, med 2 herrelag og 1 damelag fra hvert land.  N. M. 
Nielsen talte varmt og overbevisende for Norge som arrangør av denne første større internasjonale bridgeturnering etter 
krigen, og det ble akseptert fra svensk og dansk side. Det ble også besluttet å invitere finnene, men det er ikke sikkert at 
de kan komme.

Norsk Bridge Magasin nr.4 – 1946 – Side 13
Finnland kommer
Norsk Bridgeforbund meddeler at finnene har fått utreisetillatelse for 9 mann. Norsk Bridgeforbund har henstillet til 
finnene å stille 2 herrelag, eventuelt også ett damelag hvis de kan få utvidet utreisetillatelsen. Det blir derfor sannsynlig-
vis 2 herrelag fra hvert av de 4 skandinaviske land,  
og 1 damelag fra Norge, Sverige og Danmark, muligens også ett finsk damelag.

Norsk Bridge Magasin nr.5 – 1946 – Side 19
<<KOMMENTAR>>
Det nordiske mesterskap vil bli avholdt i Oslo i tiden 18-22 juni. Norsk Bridgeforbund har hele tiden ønsket en turner-
ing med 2 herrelag (eller rettere to åpne lag) og et damelag fra hvert land, og våre Svenske og Danske bridgevenner 
er innstillet på det samme. Derimot meddeler finnene at de av valutamessige grunner bare kan sende et herrelag og et 
damelag, men vi håper at også denne vanskelighet vil la seg overvinne på en eller annen måte. Det blir begivenhetsrike 
bridgedager.

Norsk Bridge Magasin nr.6 – 1946 – Side 3
Tyngden i Norden
Under det nordiske bridgemesterskap var det stadig kontakt mellom bridgens ledende tillitsmenn fra de fire skandi-
naviske nasjoner, og det ble lagt grunnlag for et samarbeide som vi tror framtiden vil bli både mer intimt og mer positivt 
enn hittil.
En må regne med at det allerede til neste år vil bli arrangert et Europamesterskap, eller eventuelt et verdensmesterskap, 
i København. Danmark har et uomtvistelig krav på å få arrangementet av dette mesterskapet, da danskene skulle hatt 
den internasjonale turnering i 1940, som ble umuliggjort av krigen.
I forbindelse med mesterskapet skal også den internasjonale bridgeorganisasjon ha sin kongress, og her vil det være av 
største betydning at de skandinaviske land opptrer i fellesskap og etter en på forhånd opptrukket linje.
Nordens bridge har i dag en dominerende stilling i Europa. Det gjelder både tilslutningen, kvaliteten, systemforsknin-
gen og turneringsteknikken. Det er ikke lenger noen grunn til at de land hvor bridgen og bridgeorganisasjonene står 
atskillig svakere enn her i Norden, skal være alene om å angi toner og bestemme realitetene i det europeiske bridgesa-
marbeide. Og det er heller ikke noen grunn til å la seg diktere lover og paragrafer fra andre verdensdeler. Bridgens tyn-
gde, iallfall her i Europa, er flyttet til Norden, og det er ut fra dette faktum vi må treffe våre forberedelser til den store 
mønstring i København til neste sommer
Hittil har samarbeidet artet seg på den måten at initiativet i alt av betydning pleide å utgå fra de store land, mens de 
mindre uten videre ble tatt på slep. Denne praksis er det heretter ingen grunn til å fortsette med.



Norsk Bridge Magasin nr.6 – 1946 – Side 4, 19
Norge ble Nordisk mester i bridge.
Den videre rekkefølge: Sverige, Danmark, Finland. Sverige vandt dameturneringen.

Det nordiske mesterskap i bridge, det første som i det hele tatt er holdt, og den første store internasjonale bridgetilsteln-
ing etter krigen, ble en gjennomført suksess. Dette må vi ha lov til å si, selv om vi representerer det arrangerende land, 
fordi alle gjestene, svenske, danske og finske, i så måte lot til å være samstemmige i sin dom.
Kreftings tekniske anlegg av turneringen var som alltid førsteklasses. Hans nærmeste medarbeidere, Dames, Glad, Rin-
gen og Zachariassen, som for anledningen ble titulert som henholdsvis regnskapssjef, superintendant, personalsjef og 
generalsekretær, gjorde alle et ypperlig arbeid. Publikum møtte fram i store skarer, og var aldri generende. Spillerne 
var alle ivers gjennom sympatiske, og det var aldri mislyd av noen art. Innkvarterings- og arrangementskomiteen, fru-
ene Randi Herseth, Ellinor Jervell, Kirsten Schibbye og herrene Arentz-Hansen og Krogstad presterte det utrolige både 
av forhåndsarbeide og av påpasselighet under selve avviklingen. Festene, bade kretsens lunch og Forbundets supé, var 
båret av en ypperlig stemning, fremkalt av hjertelighet i samværet og en rekke gode taler. Da visepresidenten i Sveriges 
Bridgeforbund, Erik Lundgren, i sin tale på festen tolket gjestenes takknemlighet og konkluderte med å utnevne Norsk 
Bridgeforbunds president, N. M. Nielsen, som fram for noen hadde æren for at arrangementet var kommet i stand, til 
sitt forbunds æresmedlem, fikk han en tilslutning som ikke levnet noen tvil om deltakernes mening. Også den danske 
president, Halvorsen, som var turneringens mest populære taler, og dertil like fremragende som spiller på det danske 
lag, og det finske Forbunds sekretær, Vogelholm, ga uttrykk for sin anerkjennelse på en måte som ikke  kunne mis-
forstås.
Den danske representasjon var naturlig nok den mest tallrike, og talte praktisk talt alt hva Danmark bar av bridgeauto-
riteter og ledere. 
De mange danske «turister», som de offisielt het, hustruer, ektemenn og tilskuere, satte et eget preg på arrangementet, 
og var alle nettopp så greie og vennlige som vi nå vet at dansker er. Det var i det hele tatt ikke en av deltagerne, det 
være seg fra Sverige, Danmark eller Finland, som vi ikke gjerne vil se igjen.
At titelen ble erobret av Norge, var naturligvis, fra vårt synspunkt, særlig gledelig. Begge de to norske lagene, lag 
I: Ivar Dæhlin—Finn Nielsen, Eilif Andersen—Olaf Eide og Leif Christiansen—Leif Falck-Pedersen og lag II. som 
forøvrig ble det beste deltagende lag: John Knudsen— Jens Larsen, Per Nielsen—Gunnar Johansen og R. Halle — R. 
Larssen, leverte en utmerket innsats. At Sinsens unge spillere, uten rutine i internasjonale kamper, skulle spille så støtt 
og pålitelig hadde neppe mange ventet.
Seiren ble rent tallmessig meget stor. men var i realiteten ikke så overbevisende. De norske lagene var ikke bare gode, 
de var også heldige, kanskje først og fremst heldige. Det var heldig for oss at danskene fikk to seire over svenskene, og 
at svenskene var så lite opplagt i de to første matchene vi hadde mot dem. At nordmennenes form ikke var helt prima, 
vista både den uavgjorte kampen mot Finnland, og kanskje særlig de to siste matchene mot Sverige, som begge ga ned-
erlag. Riktignok var mesterskapet på det tidspunkt allerede avgjort, men allikevel....
Svenskene, uten Kock og Werner, ble nr. 2. De hadde to-tre individuelt meget sterke spillere, men ellers var lagene noe 
ujevne. Vi har inntrykk av at svensk bridge ofrer seg alt for meget for parturneringer, som neppe er den beste skole i 
konkurransebridge.  
Men at svenskene kan være hyperfarlige viste de i de to siste matchene mot Norge. Men se også opp for danskene! De 
er i påtagelig framgang, og vi har det bestemte inntrykk at dansk bridge står foran sitt definitive gjennombrudd. Et godt 
råd til våre danske bridgevenner: Legg alle hjemmelagde systemtillempninger til side og gå inn for å lære moderne Cul-
bertson. Vi tror det ville lønne seg.
Finnene har ennå ikke den rutine og konkurransetrening som spillere fra de andre nordiske land. Men hvordan hadde 
det gått i dameturneringen hvis Finnland hadde møtt med fruene Fagerholm og Runeberg, som denne gang spilte i 
hovedturneringen, og to damer til av samme klasse? Begge fruene spilte meget fikst, og lot seg aldri dupere av sine 
mannlige konkurrenter.
De svenske damene vant dameturneringen, og vant den meget fortjent. De nordiske damemestre er: fruene Wennberg, 
Elmgren, Nordling og Johanson. Flott levert! De danske damene, som ble nr. 2, var også meget flinke, og vil sikkert bli 
enda meget, meget flinkere når de legger alle lokale meldedikkedarer til side og prøver å spille Culbertson slik som ban 
selv mener hans system bør spilles.
De norske damene ble nr. 3. De var selv meget skuffet over dette resultat, vi andre også, på deres vegne. Men det er 
ikke vart inntrykk at de norske damene spilte dårlig, eller vesentlig dårligere enn sine danske og svenske medsøstre. 
Flere av matchene ble avgjort med meget knapp margin, og den innsats de norske damene leverte har de ingen grunn til 
å skamme seg over. Forbundsstyret hadde tatt ut det laget som hadde vunnet landsturneringen for damer like i forveien, 
og intet annet forbundsstyre hadde kunnet ta ut noe annet damelag. Den kritikk som har vært reist mot uttagningen kan 
Forbundets ansvarlige ta med ro; hva hadde man ikke sagt hvis Forbundet hadde tatt ut et lag utenom landsturneringens 
vinnere, og det laget hadde gått hen og havnet på fjerdeplassen? Vi har ingen garanti for at ikke også det kunne ha hen-
dt.



Norsk Bridge Magasin nr.7 – 1946 – Side 7, 8

Da vi trakk det korteste strå
Etterbetraktninger fra Nordisk
De spill som norske aviser har brakt fra det nordiske mesterskapet stiller som regel norske spillere i et meget flatterende 
lys. 
Naturlig nok, det er jo helst nettopp slike spill en vil bringe. Men derav skal man være varsom med å trekke den 
slutning at nordmennene spilte vesentlig bedre enn de andre. Vi vant, men nærmest knepent, iallfall når en ser re-
sultatene i lys av de siste regnskapsmessige oppstillinger.

At norske spillere ofte trakk det korteste strå, vil en fa et inntrykk av når en leser danske og svenske aviser. For de 
bringer naturligvis helst slike spill som flatterer deres spillere. Vi skal i det følgende se på noen av våre tapte spill, og 
skal da unnlate å nevne de norske spilleres navn like omhyggelig som vi passet på å få navnene med da vi i sin tid refer-
erte de norske seiersspillene. Så vet vi at vi slipper fra det med livet.
 
Her er et spill fra en av matchene mellom Danmark og Norge.

Giver: Nord. Faresone: alle.

  

   

   

   
Ved begge bord ble kontrakten 4 hjerter hos Nord, etter at Øst hadde meldt kløver. Ved begge bord kom kløver ut. Dan-
sken Nadrup fikk 5 trekk, nordmannen ved det andre bordet bare 4. Fem trekk er utapelig ved omhyggelig Spill.

Her er et annet eksempel:

Giver: Nord Faresone: alle.

  

   

   
   

Hvor nordmennene satt Øst-Vest åpnet Vest med 1 kl, Nord meldte 1 sp, Øst 2 hj, Vest 2 gr, Øst 3 hj, Vest 4 hj. Resultat: 
1 bet. Danskene kom i 3 grand spilt av Vest. Nord spilte ut sp. D og Halvorsen, Dansk bridgeforbunds populære presi-
dent, lot ham beholde stikket! Skifter Nord til kløver kan kontrakten betes, men Nord fortsatte med spar og 3 grand gikk 
hjem.
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Tilslutt et spill fra en av svenskekampene:

  

   

     
Svensken Jannersten som satt Øst spilte 7 grand. Han fikk en liten ruter ut som han stakk på bordet, Nord la toeren, 
hvoretter han tok alle sine spar og hjerterstikk. 
I sluttposisjonen holdt Syd ru. D 10 og kl. K Kn. Bordet hadde en liten ruter og Ess x x i kløver. Syd som trodde han 
matte giette, kastet ru. 10, og Jannersten som hadde en singel kløver og K annen i ruter igien, fikk resten. Nord hadde i 
det foregående stikk kastet ru. Kn, for å markere at han hadde Kn. 2 opprinnelig. Han kunne ha gjort det lettere for Syd 
ved å kvitte seg med ru. Kn på et tidligere stadium, (slike fordelingsopplysende kort skal alltid kastes ved første anledn-
ing) men Syd skulle allikevel unngått fellen. Det var rett og slett dårlig spilt.
Den norske spiller på Syds plass, her oppgir vi til en avveksling hans navn, var Ranik Halle

Norsk Bridge Magasin nr.8 – 1946 – Side 11, 12
Tjente danskene pa sine <<kufiske>> meldinger? 
En svensk kommentar til Nordisk mesterskap.

Den svenske dagspresse, som i alminnelighet vier bridgen langt mindre plass enn den norske, har stort sett nøyet seg 
med å bringe de rent tallmessige resultater fra Nordisk bridgemesterskap. Et utførlig referat med kommentarer har vi 
bare funnet i Gøteborgs Morgentidning, som skriver:

Dette er den største internasjonale bridgetevling siden krigen, og resultatet ble imøtesett med en enorm interesse, særlig 
i Norge, hvor konkuransebridgen under krigen er bitt en virkelig folkesport. Man får et inntrykk av den kjempeinteresse 
turneringen måtte bli omfattet med, når man er på det rene med, at Oslo, en by på Gøteborgs størrelse har over 7000 
organiserte turneringsspillere, hvortil kommer alle medlemmene av de mer private klubber. I Gøteborg kan en i høyden 
regne med 400 turneringsspillere!

Norsk bridge gjør seg imidlertid ikke gjeldende bare i bredden. Også med hensyn til kvaliteten er nordmennene på top-
pen, og de svenske deltagere regnet ikke med å ha noen sjanse til å bli nordiske mestre.
Desto mer gledelig var det at det svakeste damelaget kunne triumfere over sine norske og danske motstandere.
Det svenske herrelaget hadde ikke den samme suksess, men bet godt fra seg og leverte, tross motgang i begynnelsen, en 
frenetisk sluttspurt, som skaffet det en sikker annen plass. Svenskene slo Finnland i første runde, mens Norge vant over-
legent over Danmark. I annen runde møtte Sverige Danmark, med klar seier for begge de danske lag. Det var et bittert 
nederlag for de bla’gule, men resultatet skyldes for en stor del danskenes temmelige kufiskel meldesystem. Hvert par 
hadde sitt system, som ble forklart i iltempo før matchen, — det var ikke lett å huske alle variantene, og svenskene tapte 
mange spill på uheldige utspill, som skrev seg fra mange kunstige danske grunnmeldinger.

Norge utklasset det ene finske laget, men fikk bare uavgjort mot det andre.
I tredje runde slo Danmark Finnland, mens Norge vant over begge de svenske lagene. Det norske paret Ranik Halle—
Robert Larssen sto her i en særklasse, og spilte en bridge som lå langt over hva vi hittil har sett i Sverige.
Uttagningen av det svenske, laget hadde på forhånd vært g.jenstand for skarp kritikk fra dem som følte seg forbigått, 
men alle de svenske spillere som var med har all ære av sin innsats. Fra norsk og dansk side fikk særlig gøteborgeren 
Tom Wennberg meget rosende omtale, han ble stillet i klasse med de norske stjernene. Lederen for det svenske laget, 
direktør Erik Lundgren, Gøteborg, skilte seg fra sin oppgave med bravur, og tolket under festmiddagen svenskenes 
takknemlighet på en måte, som vant alminnelig anerkjennelse.
Den norske gjestfrihet var forøvrig enestående, og arrangementet stort sett av høyeste klasse.

‘) Kufisk skriver seg fra Kufa ved Bagdad, som bl. a. er kjent for sine mangfoldige arabiske mynter. Kufisk skulle da 
bety arabisk. Vi ville på norsk heller sagt gresk, altså noe som de fleste ikke skjønner stort av, eller la oss si vansklig 
å tyde. Danskene hadde mange hjemmelagde tillempninger av Culbertson, noe som vi for vår del dog skulle tro at de 
gjennomgående heller tapte på enn dro fordel av.
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Bridgefestivalen er for alle! 
I år arrangeres Bridgefestivalen for 8. gang, og 3. gang på Lillehammer. I løpet av disse årene 
har mange vært innom festivalen. Bare de siste to årene på Lillehammer har over 1600 av 
forbundets vel 11 000 medlemmer lagt noe av ferieturen innom Bridgefestivalen. Noen spiller 
spiller en turnering og reiser igjen, mens andre spiller alt de kan komme over hele uka. Har du 
ennå ikke tatt turen innom Bridgefestivalen, så håper vi at noen av de nye tilbudene vi har i år 
vil friste deg. Uansett hvilken kategori du tilhører, er du velkommen til en ny bridgefestival på 
Lillehammer 27. juli til 5. august.  

Nye tilbud! 
Som et resultat av fjorårets spørreundersøkelse under bridgefestivalen, har vi altså noen nye 
tilbud som vi håper vil bli tatt vel imot. Tirsdag 31. juli arrangerer vi en lagturnering for 
veteranlag, og torsdag 2. august er det lagturnering for damelag. De har ikke fått NM-status i 
år, men hvis deltagelsen blir stor, kommer turneringene på programmet med NM-status til 
neste år. 
Et annet tilbud som ble etterspurt i fjor, var en ekstra pulje i Avslutningsturneringen. Mange 
har nok fryktet nivået der, og det skal ikke stikkes under en stol at det har vært en oppgave å 
ta fatt på. I år har vi derfor gleden av å invitere også til en Avslutningsturnering for de som 
ikke føler seg hjemme blant den ypperste eliten. Tilbakemeldingene i fjor tatt i betraktning, 
her forventes stor deltagelse. Meld dere derfor på tidlig selv om det er mulig å melde seg på 
helt fram til start hvis det fortsatt er plass i salen! 
Et tredje tilbud som vi er spente på hvordan vil bli tatt imot, er det faglige påfyllet vi vil legge 
opp til på formiddagen før spillingen. Vi har fått noen av landets fremste bridgelærere til å 
komme med bidrag i timen før turneringene starter på formiddagen. I skrivende stund kjenner 
jeg ikke detaljene i opplegget, men kanskje det er klart innen denne avisa går i trykken? Du 
vil uansett finne mer informasjon på festivalsidene på internett (www.bridgefestival.no).

Oppgradert utstyr 
Ved siden av disse tilbudene, har vi takket være vår økonomiske garantist, Rune Hauge, 
kunnet gjøre en rekke oppgraderinger av datautstyret, bord, kort, mapper osv. Dette vil gjøre 
jobben enklere for oss i staben, og opplevelsen enda bedre for alle spillerne. 

NBFs 75-årsjubileum – Bursdagsfest for alle! 
Som du sikkert har fått med deg, er det i år 75 år siden forbundet ble stiftet. Når tiden kommer 
for festivalen, har dette blitt markert flere ganger, men hvorfor ikke ta enda en bursdagsfest? 
Mandag 30. juli blir det en storstilt folkefest i hagen på Radisson SAS Lillehammer Hotell, og 
alle er velkomne. Billetter til denne festen, som også inkluderer mat og underholdning, får du 
kjøpt underveis på festivalen. For pris og nærmere opplysninger om dette arrangementet 
henviser jeg til festivalsidene og forbundets egne hjemmesider.  

Velkommen til Lillehammer! 
Med alle disse nye tilbudene håper vi selvfølgelig nok en gang å kunne forbedre suksessen fra 
de foregående festivalene, og det vil du vel ikke gå glipp av? Vi ses på Lillehammer, gjør vi 
ikke? 

Vel møtt! 
Bridgehilsen fra Festivalgeneralen 



FESTIVAL

lOOKING FOR AN
EXCITING VACATION?

JOIN US!

DANISH BRIDGE

7-15 jULY 2007
 AT THE vINGSTEDCENTER NEAR VEJLE, jUTLAND

    :: tEAM CHAMPIONSHIPS (dANISH oPEN & vIGnoble oPEN)
    :: dAILY DROP IN-TOURNAMENTS (ALL LEVELS)
    :: BRIDGE/gOLF TOURNAMENT

WWW.BRIDGEFESTIVAL.DK
CONTACT THE DANISH BRIDGE FEDERATION
t: 0045 4847 5213
e: DBF@BRIDGE.DK


