
Pris: 10 kroner

Mandag 31. juli

Espen lever av bridgen

Espen Erichsen (29) bor i
London og lever av å
spille bridge. NM-avisa
har møtt ham.
                       SE SIDE 6





Redaktørens leder

Dette er NM-avisa

Fritt og uavhengig organ for Norsk Bridgefestival
2000, med formål å fremme bridgen.
Ansvarlig redaktør: Alf Helge Jensen
Medarbeidere: Artur Malinowski, Jonill Storøy,
Geir Gisnås, Roar Hushagen, Øystein Eriksen, Kai
Jørstad, Harry A. Vågen, Unni Welander, Sondre
Hogstad, Stian Høiset og Tor Hildre.

Dette er NM-avisa:

Program:
Mandag 31.juli
NM Lag  3. sesjon kl 1000-1400
NM Lag/Finale 1.sesjon kl 1600-2100
NM Lag/Swiss  1.sesjon kl 1600-2100
Sideturnering 5 kl 1000-1330
Sideturnering 6 kl 1730-2100

Det går likar no…
Det virker kanskje dumt, men dagens leder skal få
handle litt om det indre liv i redaksjonen. Ikke for at vi
skal snakke for vår syke mor, men for å fortelle om for-
håpentligvis bedre tider. Det skal ikke stikkes under
en stol at de tre første arbeidsdagene, torsdag–lørdag,
besto av mye mer slit enn hygge. Kombinasjonen av
liten stab, tekniske problemer og manglende respons
fra spillerne har ført til 15-timers arbeidsdager.
Og da vi endelig hadde fått kontroll over det meste,
sviktet det for første gang i trykkeriet. Forrige natt ble
redaktøren vekket av telefonen 04.30. Ikke det mest
gunstige tidspunkt å få høre at det muligens var noe
feil ved fila vi hadde sendt over. Spesielt når redaktø-
ren er analfabet i slik sammenheng. Men undere over
alle undere; i løpet av samtalen startet trykkeri-
maskinen. Og med løfte om ny tilbakemelding hvis det
igjen skar seg, var det bare å krype under dyna igjen.
Det var nesten sjokkartet å oppleve at avisa ikke lå i
resepsjonen neste morgen. Hvorfor var det ikke kom-
met beskjed? I ettertid viste det seg at den var trykt,
men at de hadde rotet med leveringen. Og det var
neppe noen feil med fila. Den var kryssjekket til det
kjedsommelige. Så vi tror de hadde ei dårlig natt på
trykkeriet. Derfor ble det en reprise av 1. sida inne i
avisa. Men det tilgir vi lett, for samarbeidsånden har
vært helt utrolig fra den siden. Ikke noe mas når dead-
line ble overskredet, og mange tips derfra har reddet
oss ut av tekniske fortvilelser. Uansett årsak; vi bekla-
ger at NM-avisa ikke var tilgjengelig ved frokostbor-
det.
Utover søndagen ble livet lettere. Redaksjonsstaben
vokste gledelig og endelig kom det tips om noen spill.
Nå er det selvsagt slik at ingen kan kreve at spillere og
bakspillere skal komme med tips. Ikke kan vi friste med
penger eller flaxlodd heller. Men samtidig bør alle legge
seg på minnet at hvis NM-avisa skal bli god, så tren-
ger vi drahjelp fra salen.
Vi håper at de tillyste konkurranser om beste spill i hver
av turneringene, skal friste til enda flere bidrag.

Tirsdag 1.august
NM Lag/Finale 2.sesjon kl 1000-1330
NM Lag/Swiss 2.sesjon kl 1000-1300
NM Mix 1.sesjon kl 1600-2030
Kval./NM Par 1.sesjon kl 1600-2030
Sideturnering 7 kl 1000-1330
Sideturnering 8 kl 1730-2100

Klar melding
Dette er lesernes egen spalte for korte meningsyt-
ringer om mangt. Redaksjonen vil være behjelpelig
med å skrive om nødvendig. Det er bare å ta kon-
takt. I regelen vil anonyme meldinger bli avvist. I
tillegg til denne spalte har leserne også anledning
til å ytre seg gjennom vanlige leserbrev.

Liv Johannesen synes det var for mørkt ved premi-
eutdelingen ved Hotell Ibsen på lørdag kveld.
– Arrangementet var fint, det, men det var alt for
mørkt til å kunne se ordentlig. Er det ikke mulig å
ordne med noe utebelysning?

Stevnets hovedturneringsleder (HTL) fikk en klage fra
arrangementsstaben fordi den unge damen som skulle ko-
piere opp spillstensiler, ikke hadde fått alle sidene fra regn-
skapet. For å rette opp dette skrev HTL følgende lille me-
morandum til alle regnskapsfolkene:
”Vær så vennlig å være meget omhyggelig med å fore kopi-
sten med ALLE spillstensiler så snart de er klare. Husk,
hun er bare 16 år og ukysset, så vi er nødt til å prøve å
hjelpe henne med det tekniske…”
Den lille søte kom deretter inn på rommet til HTL for å spørre
om noe, og fikk ved et tilfelle se dette memorandum på skjer-
men.
”Jeg er 17! Ellers stemmer det!” sa hun blygt.
”Vil du at vi skal sende ut et nytt memo om det?” spurte
HTL.
”Nei, det er ikke nødvendig!” Lettere rød forlot hun en HTL
som faktisk var betydelig  gladere og lysere til sinns enn
da hun kom inn.

En liten
solskinnshistorie



Etter første dag leder Skien/
Tromsø med 152 foran Hauge
145 og Bergen akademisk
141. Deretter følger Burro-
chaga, Studentene og Avholds-
laget. Disse seks ligger altså
foreløpig an til finale,  men det
er fire runder igjen så mye kan
skje da det er svært tett ned-
over. På  det ledende laget
spiller André Øberg - Geir Egil
Bergheim, Stian Sundklakk -
Ronny Jørstad med Sondre
Hogstad som femtemann.

Åpent NM-lag ser ut til å ha slått
svært så godt an da hele 50 lag stilte
til start i dag. Spillere fra hele landet
er med og dette feltet er vel noe av
det sterkeste som noen gang har vært
trommet sammen her i landet. Mange
nye parkonstellasjoner har sett da-

En stor suksess

Av Øystein Eriksen gens lys og en del har beholdt de mak-
kerne de føler seg best på bølgelengde
med. Det skal innledningsvis spilles
tre sesjoner med fire runder á sju spill
i hver sesjon etter Monrad-prinsippet.
De seks beste lagene går så  til en A-
finale og resten til en B-finale med
slutt tirsdag formiddag. Jeg fulgte
noen av lagene innledningsvis ved de
tre laveste bordnumrene og da duk-
ket dette spillet opp:

I kampen mellom Skien/Tromsø mot
Norge rundt gikk det nok helt rundt
for det sistnevnte laget. De meldte seg
raskt opp i 6 spar som ble doblet og
redoblet (6 grand er jo en klart bedre
kontrakt). Det kom ruter ut til trumf og
etter hjerter Ess og hjerter til trumf
fulgt av nok en ruter til stjeling var det
duket for 1600 til det lokale laget. En
heldig dobling så lenge det ikke blir
tatt ut i 6 grand.

N
V Ø

S

  V/Alle      ♠ 92
                                     ♥ 10

                                              ♦ Kn87653
                                              ♣ 9743

♠ D874     ♠ EKkn53
♥ Kn96     ♥ KD
♦ E94     ♦ KD102
♣ EKn10     ♣ KD

                                              ♠ 106
                                              ♥ E875432
            ♦ -
                                              ♣ 8652

Spill 20

N
V Ø

S

  V/Alle      ♠ D73
                                     ♥ D10984

                                              ♦ 75
                                              ♣ D82

♠ EK4     ♠ kn1062
♥ 6532     ♥ EK7
♦ 32     ♦ E108
♣ Kn1097     ♣ EK6

                                              ♠ 985
                                              ♥ Kn
            ♦ KDKn964
                                              ♣ 543

Spill 22

DYP KONSENTRASJON: André Øberg og Geir Egil Bergheim i dyp konsentrasjon.



Så var det duket for spill nr. 22 ved
bord to der Tor Erik Hoftaniska ikke
hadde en spesielt heldig kortbehand-
ling i 3 grand i Vest. Syd hadde ikke
deltatt i meldingsforløpet derfor kom
det hjerter ut fra Nord. Tor  stakk med
hjerter Konge og valgt nå å spille Ess,
Konge i spar og mer spar til Nords
Dame. Nord fortsatte selvsagt i hjer-
ter og da Nord satt med kløver Dame
var det ikke lenger mulig å vinne spil-
let.  Sam Inge Høyland kom i den noe
uheldige kontrakten 3 hjerter etter at
Øst hadde åpnet i 1 kløver, Syd hop-
pet til 3 ruter, 2 pass, dobling i Øst og
3 hjerter hos Sam Inge som ble passet
rundt. Det kom ruter 7 ut fra Nord og
Syd fikk første stikk. Nok en ruter
stakk Sam Inge med Esset og tok 2
runder hjerter med et nedslående re-
sultat. Nå så det litt håpløst ut men
det viste seg at Sam Inge så en utvei.
Spar til Kongen og kløver Knekt som
ble dekket. Så kløver Ess og mer klø-
ver til tieren. Ny kløver og Nord måtte
gi opp. Han trumfet,  men var innspilt
med spar opp i saks som avslutning.

N
V Ø

S

  V/Alle      ♠ 4
                                     ♥ D10976

                                              ♦ E10
                                              ♣ Kn10965

♠ Kkn9     ♠ D108762
♥ -     ♥ 842
♦ DKn954     ♦ K87
♣ EKD42     ♣ 7

                                              ♠ E53
                                              ♥ EKKn53
            ♦ 632
                                              ♣ 83

Spill 20

Pent spilt men feil kontrakt da –140 ga
–3 på butlerscoren. 3 grand med bet
ga –8.
I dagens nest siste runde var det du-
ket for kamp mellom Burrochaga (som
nå ledet) og de lokale favorittene
Skien/Tromsø. Der jeg satt med Geir
Egil Bergheim-André Øberg N/S og
Geir Olav Tislevoll/Krister Kristoffer-
sen Ø/V ble det en hard dyst der tre
spill skilte seg ut.

 I spill 20 klarte ikke Ø/V å stoppe før i
6 spar (manglet 3 Ess) med 2 bet som
resultat mens det ble spilt 4 spar ved
det andre bordet. I spill 21 stoppet
Burrochaga i 4 spar mens det andre
bordet meldte 6 som ikke kunne betes.
Litt tok Burrochaga igjen i spill 19 der
Øst/Vest kom i en knallhard 5 ruter der
to finesser gikk og hjem det for, denne
ble ikke meldt ved det andre bordet.
Det ble seier 22-8 til hjemmesiden som
dermed avanserte. Det blir en knall-
hard kamp om de seks  plassene i fi-
nalen når en sesjon gjenstår.
På butlerscoren har André Øberg –
Geir Bergheim inntatt en solid leder-
posisjon. Med 102 poeng ligger de 16
poeng foran par nummer to Vidar
Smith – Morten Sivertsen på Avholds-
laget. På poenget bak følger Sam Inge
Høyland – Sven-Olai Høyland, Ber-
gen AK. Nils Kåre Kvangraven –
Oddbjørn Gravenes fra Hein/Ski/Fred-
rikstad ligger på fjerdeplass med 77
poeng. På femteplass følger Tom Høi-
land – Martin Reinersen fem poeng
bak.

ET LITE SMIL: Arve Farstad og Pål Haga har tid til et lite smil i alvoret. Spillefører E. Bergsli ser fornøyd ut.



Han er et mindre kjent ansikt enn Geir Hel-
gemo. Men Espen Erichsen har det likevel fint.
Han lever av å spille bridge.
Det høres ut som det rene eventyret. Tenk bare å kunne
spille brigde og leve av det. 29-åringen tok det spranget vi
fleste kvier oss for å gjøre. Han ga opp alt hjemme og dro
av sted.
– Et dristig valg?
– Nei, jeg synes ikke det. Ikke hvis du gir alt og satser på
noe. Jeg kunne tape en del penger, men jeg ville likevel
hatt et fint år i London, sier han.
Bak en ungdommelig friskhet ligger det imidlertid også en
indre sikkerhet.

– Jeg visste at jeg var god i bridge før jeg dro, forklarer
han. Med seg i bagasjen hadde han titler i NM-, EM- og
VM-junior.
Men likevel er han mindre kjent enn navn som Geir Helgemo
og Boye Brogeland, som også lever av spillingen og skrive-
jobber.
– De spiller på det norske landslaget og de er bedre enn
meg, innrømmer han. Men Espen har gode resultater de
siste årene, og han er den eneste norske proffen som bor i
London. Det gjør han nå for tredje året på rad.

Det gode bridgelivet

Av Roar Hushagen
Det første året var han på egen hånd. Men etter hvert har
han fått seg en sponsor. Og om to måneder kan antakelig
en ny tidsalder starte. Da har han fått en avtale som gjør at
han får en fast sum uansett prestasjoner. Det vil si at han
får sin ukentlige utbetaling. På lik linje med Ole Gunnar
Solskjær og andre mer velkjente navn. Men Espen skal ikke
score mål. Han skal sope til seg mest mulig stikk på bor-
det.
Bergenseren  har også vært svært heldig med bostedet.
Han bor i et hus i Hyde Park Place. I underetasjen holder
TG Robberbridge til. Med andre ord: Han bor midt i smør-
øyet. Det er bare en liten hake. Det er svært dyrt å bo der i
norsk målestokk. Espen betaler 500 pund i uka (pundet står
i ca. 13 kroner for øyeblikket). Men i London-pris er det
vanlig å betale så mye for en leilighet som ligger så sen-
tralt, og han kan trøste seg med at strømmen er inkludert.
 I underetasjen til Espen spilles det om alt fra småpenger
til veldige høye summer?
– Hva er vanlig kurs her?
– 6,50 kroner pr. poeng. Så kan hver og en tenke seg hvilke
summer det dreier seg om, sier han. Nå er han mest opptatt
av lag-NM i bridge og spiller sammen med Boye Brogeland.
Men 29-åringen hevder at pengespill og en ren poengkamp
går ut på det samme.
– Det er det samme. Brigde er moro uansett. Og penge-
summer betyr ikke noe. Det eneste som en tenker på er
sjølve spillet, sier han.

PROFF: Bridgeproffen Espen Erichsen er tilbake i Norge, og spiller NM for lag sammen med Boye Brogeland.



Det høres litt utrolig ut. Men kanskje det er slik.
Men Espen får ikke bare prøvd livet i London. Livet som
bridgeproff byr også på mye reising. Han kan nevne ste-
der Australia, Sør-Afrika, Frankrike og Las Vegas. Steder
som andre må spare til i årevis for å få se. Og kanskje ikke
får opplevd i løpet av et liv. For Espen er slike steder blitt
en vane. Og det beste er at det er gratis.
– Turene koster meg ingenting. Det er dekket av min spon-
sor, og det blir på en måte gratis ferie. Neste år skal Espen
være i Australia i tre måneder.
– Vi spiller for mindre penger der. Høyest dreier det som en
krone poenget, sier han.

Ambisjonene om bli best mulig er det som driver ham vi-
dere.
– Nå har jeg nesten kommet til toppnivået i England. Og
uansett hva som skjer videre, kan jeg leve av bridge re-

sten av livet, sier han.
Og det frister veldig med landslagsspill. Derfor kommer han
nå til å satse på å klare uttaket til det engelske bridge-
landslaget. Kommer han til finalen i cupspillet, kan han ikle
seg den engelske landslagstrøya. Og da må han se bort
fra å spille for Norge.
– I hvert fall i to år. Du er automatisk diskvalifisert i to år,
sier han. For å spille for det engelske landslaget holder det
at du har bodd i England i to og kvalifiserer seg.
– Men ville du ikke gjerne ha spilt på det norske landsla-
get?
– Jo, men da måtte jeg ha en norsk makker. Og Boye
Brogeland som jeg kunne tenke meg å spille med, er mak-
ker med Erik Sælensminde, forteller han.
Hva som skjer videre, vet han ikke. Bortsett fra en ting:
– Jeg skal bo i London i to år. Og jeg flytter ikke tilbake til
Norge. Helt sikkert.

RICA IBSEN HOTEL

Når dere har spillet 
kortene riktig møtes vi 
på SEIRSPLASSEN.

Trubaduren Olav Sørli
underholder og skaper 
stemning.

Rica Ibsen Hotel
”Det gode vertskap”

Grill-meny
Grillet ytrefilet 160g kr 135,-
Sommer koteletter kr   97,-
T-Bone Steak 200g kr 115,-
Salat m/ ost og skinke kr   79,-
Havets salat kr   89,-
Pille reker kr   92,-

Serveres med bakt potet eller 
potetsalat, krydder smør og 
salat

Hver dag fra kl 17.30-23.00



Dagens bidrag i vår lille serie kommer
fra Boye Brogeland (27) og ser slik ut:

Spillet jeg husker best
Av Alf Helge Jensen

N
V Ø

S

                ♠ DKnxx
                                     ♥ EDKn108

                                              ♦ KKnx
                                              ♣ x

♠ EKxx     ♠ xxxx
♥ xxx     ♥ Kxx
♦ xx     ♦ Dx
♣ Dxxx     ♣ Knxx

                                              ♠ x
                                              ♥ xx
            ♦ E109xxx
                                              ♣ EKxx

Spillet er fra en kretskamp i Bergen.
Boye i syd meldte 2 ruter over makkers
1 hjerter. Svaret 3 ruter fristet han til å
hoppe rett i 6 ruter. Thomas Charlsen
i vest spilte ut spar ess og skiftet til
hjerter.
– Jeg hadde ingen tro at på finessen
gikk. Da ville Thomas fort forsøkt å få
for spar konge. Derfor stakk jeg med
hjerter ess og spilte hjerter dame i
neste stikk. Sam Inge Høyland i øst
la liten i tro på at jeg hadde singelton.
Dermed var alt over, forteller Boye.
Vi takker BIN-redaktøren for bidraget.
Han er rimelig fornøyd med driften av
bladet og kan fortelle om mange posi-
tive tilbakemeldinger. Det tror vi gjer-
ne.

PSYKOLOGI: Bøye Brogeland
spilte på psykologiske strenger.

Av Stian Høiset

To unge, men erfarne herrer seiret i
sideturnering 3 søndag middag. Trond
Hantveit (28) fra Bergen og Vegard
Brekke (26) fra Oslo vant med en ut-
telling på hele 64%.
– Vi lå på 3. plass lenge, men avsluttet
med en sterk spurt i direkte kamp mot
de nærmeste konkurrentene og gikk
forbi, sier Trond.
– Jeg tror vi vant mye på godt mot-
spill i sluttfasen, tilføyer Vegard.
Trond er ved festivalen som represen-
tant for BIN, mens Vegard bare er i
Skien for en langhelg. Begge har del-
tatt i NM-sammenheng for juniorer
tidligere, men har bare spilt sammen
ved én anledning før.
– Er det feriepreg over bridgen i side-
turneringen?
- Det er det ikke til å komme vekk fra,
men man møter da gode motspillere
der også. Og det er positivt at man kan
delta i kortspill, selv om man skulle ha
andre gjøremål her ved festivalen.
– Og hvordan er inntrykket deres av

Unge
veteraner
til topps

festivalen så langt?
– Veldig positivt, kommer det unisont.
Gode fasiliteter og god resultatser-
vice.
– Har dere rukket å se noe av Skien?
– Vi var en tur ute etter åpningssere-

monien og premieutdelingen på lør-
dag, sier Vegard.
– Men vi var tidlig i seng for å stille
opplagte til sideturneringen på søn-
dag, blunker Trond.

SØNDAGS-VINNERE: Vegard Brekke og Trond Hantveit vant sideturnering 3.



Sideturneringene trekker stadig
mange spillere. Sideturnering fire
fylte 18 ½ bord. Det ble favoritt-
seier i pulja, da Åse Langeland og
Geir Helgemo vant med en score
på 64 %. Åse deltok på Mix Lag,
mens Geir deltar på NM lag og
NM par, foruten at begge avla den
populære sideturneringen en visitt.
– Hva synes dere om en slik NM-
festival?
– Kjempeartig! Det er veldig po-
sitivt med det sosiale arrangemen-
tet i tillegg til spillingen, istemmer
begge.

Favoritt-
seier

Av Stian Høiset

TIL TOPPS: Geir Helgemo og Åse Langeland vant sideturnering 4.

Appell til Lovutvalget
Av Stian Høiset gen annen farge som fristet å

melde, valgte Øst å si pass. Syd
hoppet til 3 Hj, som konvensjonelt
viste hjerterstøtte og 0–5 hp. Mel-
dingen ble ikke varslet til å ha noen
spesiell betydning. Vest følte seg
trolig utmeldt i sonen, og 3 hjerter
ble stående etter pass rundt. Kon-
trakten gikk 2 bet, og gav 200 som
resultat for ØV.

Etter at spillet var ferdig, tilkalte Øst
turneringslederen. Øst følte seg
skadelidende ved manglende vars-
ling av hoppstøtten, og at det hadde
vært naturlig å doble hvis det hadde
vært klart at 3 hjerter-meldingen
var såpass svak. Uten alertering
mente Øst at det var naturlig å anta
at det var en vanlig limithøyning,
og hadde dermed unnlatt å doble.
Turneringslederen var enig med
Øst, men valgte i dette tilfellet ikke
å justere scoren, siden det opp-
nådde resultatet sammen med det
andre bordet allikevel ble bedre enn

en eventuell 60/40-justering for de
skadelitte.
Øst var ikke enig i avgjørelsen, og
det ble appellert videre til Lovut-
valget fordi Øst mente at den man-
glende alerteringen gjorde at pa-
ret hadde gått glipp av den gode
kontrakten 5 kløver.

Appellutvalget var enig i at Østs
naturlige melding var en dobling
hvis hjertermeldingen hadde vært
varslet, men fant det ikke
sannsynliggjort at paret ville fun-
net kontrakten 5 kløver. Selv med
mer tradisjonelle meldingsforløp
hadde ØV i feltet ellers havnet i
kontrakter fra 3 spar til 5 kløver.
Lovutvalget med Kyrre Tangen,
Arne Wangberg og Per Nordland
dømte derfor turneringsleders av-
gjørelse som gyldig.

N
V Ø

S

  N/Alle      ♠ 9653
                                     ♥ EKD93

                                              ♦ Kn9
                                              ♣ D3

♠ KD7     ♠ EKn8
♥ Kn     ♥ 1082
♦ 1075     ♦ EKD2
♣ EKn8742     ♣ 965

                                              ♠ 1042
                                              ♥ 7654
            ♦ 8643
                                              ♣ K10

Spill 69

Nord       Øst Syd     Vest
1hj      pass 3hj*    pass
pass      pass

Det kom inn én appell under lør-
dagens NM Mix for lag. Med
Nord som giver og alle i sonen ble
det i spill 69 åpnet på Nords hånd
med 1 hjerter. Med brukbar hånd,
men med manglende spar og in-



Håpløs slem, eller…
Av Kai Jørstad

Nord       Øst Syd     Vest
pass      1kl pass     2kl
pass      2ru pass     2hj
pass      3hj              pass     4kl
pass      4ru pass     4nt
pass      5ru pass     5hj
pass      6kl pass     pass
pass

N
V Ø

S

                                     ♥ 96
                                              ♦ Kn
                                              ♣ DKn3

♠ EKKn     ♠ 9
♥ K72     ♥ EKn103
♦ D76     ♦ E432
♣ E1042     ♣ K976

                                              ♠ D5
                                              ♥ D854
            ♦ K10985
                                              ♣ 85

Spill 1

Etter å ha spilt med en junior i
flere år og fått referater fra
juniormiljøet, vet jeg at der blir
de  fleste slemmer meldt, både
de med 10/11 stikk og de med
12 stikk.

I spill nr. 1 bakspilte jeg et skienspar
og så disse melde 6 kløver. En for så
vidt naturlig kontrakt, men på grunn
av 8 uheldige poeng i spar mot en sin-
gelton, var ikke kontrakten mulig å
vinne, trodde jeg da! Som så mange
ganger tidligere tok jeg igjen feil.
Ved bordet til Tromsø/ BK CK satt i
åpent rom juniorene Gunnar Harr (V)
og Jan Einar Sætre (Ø) og hadde føl-
gende meldingsforløp:

2 kløver var krav og deretter fikk Jan
Einar beskrevet sin hånd. 4 NT var
RKC og 5 ruter viste 3 av 5 ess. 5 hjer-
ter spurte om trumfdame (storeslem-
forsøk!), 6 kløver benektet denne.
Etter en lang tenkepause spilte Syd ut
spar dame som spillefører stakk. På to
ganger kløver fulgte alle, Nord viste 3
trumfer ved å legge knekten når det i
første trumfrunde ble spilt liten fra
esset i bordet og deretter la liten i
neste trumfrunde.

På to ganger spar saket Øst 2 rutere
og Syd 1 ruter. Jan Einar begynte å få
et godt bilde av hendene. Nord hadde
bare 3 ukjente kort og ut i fra dette
spilte han hjerter til esset og lot hjer-
ter J løpe rundt. Stillingen var nå blitt:

N
V Ø

S

  N/Ingen    ♠ 10872
                                     ♥ -

                                              ♦ Kn
                                              ♣ D

♠ -     ♠ -
♥ K     ♥ 103
♦ D76     ♦ E2
♣ 42     ♣ 76

                                              ♠ -
                                              ♥ D8
            ♦ K1098
                                              ♣ -

Spill 1

Nå var det kun et ukjent kort hos
Nord, enten den  3. hjerteren  eller sin-
gel ruter. Sitter hjerteren 3–3 er alt
over. Den sikreste måten å undersøke
dette på, uten å miste overganger, var
nå å ta for ruter ess. Alle fulgte og nå
ble N satt inn på kløver dame og måtte
spille til spar til dobbel renons.
Denne ble trumfet med bordets siste
trumf, mens Øst saket sin siste ruter.
Det er 3 kort igjen. Enten må Syd blan-
ke hjerter D, noe som medfører at
spillefører tar for hjerter konge og
hånden står. Det andre alternativet er
å blanke ruter K, men da spiller Jan
Einar ruter til stjeling og hjerter konge
er inntak til stående ruter D. Syd
valgte sistnevnte måte ved å blanke
ruter konge. Denne juniorslemmen
var jeg absolutt sikker på var en av
de med 11 stikk, helt til jeg så unge hr.
Sætres utrolige spilleføring.
Kanskje et prisspill?

  N/Ingen     ♠ 10876432

UTROLIG: Jan Einar Sætre tryllet hjem 6 kløver.



N
V Ø

S

  V/Alle      ♠ 92
                                     ♥ 10

                                              ♦ Kn87653
                                              ♣ 9743

♠ D874     ♠ EKkn53
♥ Kn96     ♥ KD
♦ E94     ♦ KD102
♣ EKn10     ♣ KD

                                              ♠ 106
                                              ♥ E875432
            ♦ -
                                              ♣ 8652

Spill 20

Nord       Øst Syd     Vest
    1nt

pass      2ru pass     2sp
pass      4nt             pass     5sp
pass      6sp dbl     pass
pass      rdbl pass     pass
pass

Nord       Øst Syd     Vest
    1sp

pass      2nt pass     3sp
pass      4nt             pass     5sp
pass      6sp dbl     pass
pass      rdbl pass     pass

Vi bridgespillere stilles mange
ganger over det ubehagelige
valg om vi skal stole mer på
motpartens handlinger enn
egne krefter.

Totens fargerike Per Johnsen valgte
det siste. Med så gode kort måtte det
da stå 6 spar! Trodde han. Og bidro
på den måten til denne artikkelen. Men
han var ikke alene. Slik så spillet ut:

Den største svingen
Av Alf Helge Jensen

Som vi ser er 6 grand en sunn og god
kontrakt på alle måter. Der landet man
da også på 20 av bordene i Åpent NM
lag. De andre valgte 6 spar. Og gikk
fortjent bet. Ved to av bordene
lightnerdoblet syd for å få ruter ut, og
øst redoblet i full tillit til egne krefter.
Vi tar like godt med meldingsforløpet
ved begge bord:
Øberg    Johnsen      Bergheim  Ditlevsen

Berg     Reve Larssen    Reve

Redoblingen falt ikke direkte heldig ut.
Verken Andre Øberg eller Bjarne Berg
lot seg skremme fra å spille ruter ut til
stjeling. Respektive Geir Bergheim og
Herman Larssen tok for hjerter ess, ga
makker stjeling og fikk ei ny
ruterstjeling. Tre bet og deilige 1600
inn. Spesielt deilig ble det da både
Stian Sundklakk/Ronny Jørstad for
Skien/Troms og Arne Almenningen/
Rolf N. Hansen for Ski meldte 6 grand.
Dermed fikk både Skien/Troms og Ski
inn 3040, det vil si 22 imp. Det gjør seg

OPPGITT: – Det satt surt, mente en noe oppgitt Per Johnsen etter at
makker hadde gått 1600 i bet i 6 spar redoblet.

godt i kamper med bare sju spill.
Vi valgte å få en kommentar fra Per
Johnsen etterpå:
– Først må jeg si at jeg er uenig i mak-
kers spilleføring. Sjøl ville jeg aldri
spilt slik! Men når det er sagt, så har
jeg lagt ut tekstmelding til alle jeg kjen-
ner og presisert at jeg tar på meg skyl-
den. Arne (Ditlevsen) er ikke å klan-
dre.
Sa Per og ba om honorar. For han fryk-
ter at hovedsponsoren Toten Trans-
port vil trekke seg etter dette spillet.

Gode spill kan gi flotte fat
Så langt har vi ikke fått sjenerende mange tips til NM-avisa. Til-
gangen på gode spill var elendig de første to dagene, men søndag
var det klar bedring. Kanskje blir vi overkastet etter at Norsk
Bridgefestival har besluttet at heretter skal beste spill fra hver
hovedturnering som innmeldes til avisa, enten i form av tips eller
en artikkel, honoreres med et flott Ferdinand Finne-fat. Det betyr
at beste spill i følgende turneringer gir fat i premie:
1. Åpent NM-lag
2. NM-mix par
3. Kvalifisering NM-par
4. NM-damer par
5. Åpent NM-Monrad par
Noen vil kanskje savne parfinalen, men der kjemper man som
vanlig om Rica-prisen.
Den som sørger for at NM-avisa får tilgang på vinnerspillet,
premieres med et av de flotte lysene fra NBF.
Juryen består i utgangspunktet av Arne Thomassen, Tommy
Sandsmark og Svein Markussen. Av praktiske årsaker kan det bli
aktuelt å endre juryen.
Da gjenstår det bare å oppfordre til å komme med gode spill!



N
V Ø

S

  Ø/Ingen    ♠ EKKn6
                                     ♥ E763

                                              ♦ ED854
                                              ♣ -

♠ 973     ♠ D10
♥ KD2     ♥ 108
♦ 7     ♦ Kn109
♣ ED9643     ♣ KKn8752

                                              ♠ 8542
                                              ♥ Kn954
            ♦ K632
                                              ♣ 10

Spill 62

De fleste av oss har vel hørt
om brødrene Aa fra Trondheim
som har vært svært så aktive
i bridge på høyt nivå. Vi traff
på Bjørn Aa (43) og slo av en
prat.

Bjørn spilte ikke selv her i Skien, men
fulgte sine to sønner under Junior-
NM. John Vegard (16) og Steinar  (18)
har spilt bridge i fire år og trives med
denne hobbyen, selv om John Vegard
foreløpig prefererer fotballen. Han dro
direkte til Norway Cup etter finalen.
Guttene deltok for første gang i NM i
fjor og ble da nr. 16, i år avanserte de
til en fin 9. plass.
 Tilbake til guttene. Etter en slik hard
turnering er det ikke så lett å huske
noe spill der de har gjort noe ekstra-
ordinært, men omsider fikk vi da et
motspill som de synes de hadde fått
fint til.

Med sønnene på tur
Av Øystein Eriksen

Brødrene satt øst-vest. Etter åpning
3 kløver i Øst, pass i Syd og 5 kløver i
Vest, var det Nord sin tur. Han valgte
å doble og Syd meldte da 5 hjerter med
pass rundt. Singel ruter ut fra vest.
Syd valgte å slå hjerter ess og mer
hjerter. Vest skiftet nå til spar 9, bor-
det stakk med kongen og fra Øst kom
spar l0. Ny hjerter brakte Vest inn og
denne fortsatte med spar 7. Syd ville

TRAPPET NED: Bjørn Aa har trappet kraftig ned på bridgeaktiviteten. Her flankert av sine sønner Steinar og John
Vegard som ble nummer 9 i Junior-NM.

ikke bli lurt og satset på at Vest hadde
Damen tredje eller fjerde. Han tok der-
for finessen hvilket ga brødrene be-
ten og 11 + i boka.

Nå hadde muligens Syd tatt spar-
finessen uansett, men brødrenes ak-
tivitet i sparfarven var kanskje det som
fikk spillefører til å velge feil. Tidligere
meritter for guttene fra Trøndelag: Nr.
3 i Trøndersk for Junior i fjor og de
vant da et abonnement på BIN, noe
de satte stor pris på. En annen fin fjær
i hatten: De spilte mot Geir Helgemo
på Heimdal og fikk over 60 prosent,
en inspirasjon sa de begge.
De spiller ikke så mye bridge hjemme,
men leser mye teori og er oppdatert
på det som skjer. De skrøt begge av
arrangementet, men synes det var sør-
gelig at ikke flere stilte oppi junior-
klassen.
Vi ønsker familien god tur tilbake til
Trøndelag og takker for en hyggelig
prat.



Etter å ha fått et ørlite innblikk
i oppvekstforholdene i det
høylandske hjem, skjønner vi
hvorfor brødrene Sven-Olai
(39), Sam Inge (38) og Jim Idar
(36) er blitt så gode bridgespi-
llere.

Norges mest kjente bridgefamilie er
selvsagt på plass under bridgefesti-
valen. Fredag og lørdag var mamma
Irma (60), pappa Svein (62) og de tre
sønnene alle i aksjon. Mens far sjøl
spilte Veteran-NM sammen med
Trygve Asbjørn Wergeland, var de fire
andre opptatt med mixlag. Irma, Jim
Idar, Sam Inge og Synnøve Balevik

Familien Høyland på tur

Av Alf Helge Jensen gjorde det glimrende ble nummer tre,
mens storebror Sven-Olai spilte på et
annet lag.
– Få med at han fikk en mer beskjeden
plassering, fleiper Sam Inge.
I likhet med sine sønner vokste Irma
fra Tredal i Høyanger kommune opp i
et hjem der bridgen sto sentralt. Fa-
ren var ivrig kortspiller. I Oslo møtte
hun Svein fra Jæren som hadde spilt
bridge siden han var 15 år. Etter hvert
slo de seg ned i Tredal, men flyttet
senere til Eivindvik ytterst i Sogn.
– Vi har spilt veldig mye bridge opp
gjennom årene, men helst hver for oss.
Kun unntaksvis har vi vært bridge-
makkere, forteller Irma.
Kortspill er ikke det man først og
fremst forbinder med Sogn og Fjor-
dane. Men hos familien Høyland var
det hobby nummer en. Sønnene

kunne knapt gå før de fattet interesse.
Jim Idar vant sin første klubbkveld
som 7-åring, mens Sven-Olai bare var
15 da han vant sin første forbunds-
turnering. Alle tre brødrene har i
mange år tilhørt norgeseliten.
Minstebror Jim Idar bor nå i Eivind-
vik, Sven-Olai i Bergen og Sam Inge i
Oslo.
Det er bred enighet i familien om at
bridgefestivalen er et kjempeflott til-
tak, men Irma hadde gjerne ønsket den
litt tidligere i juli.
– Jeg mener det var helt riktig å satse
på en ekstra kvalik til parfinalen med
ti plasser. Det trekker veldig mye folk,
og det er tross alt det viktigste med
en slik festival, sier Sam Inge.
Han og Sven-Olai har tenkt å kvalifi-
sere seg parfinalen. Jim Idar er allerede
kvalifisert sammen med Tor Bakke.

BRIDGEFAMILIE: Familien Høyland har stort sett bare lovord om bridgefestivalen. Fra venstre Sam Inge, Jim Idar,
mamma Irma, Sven-Olai og pappa Svein.


