
Pris: 10 kroner

Torsdag 3.august

Mix-suksess for Storefjell

Inger Rolstad og Erling Brekka fra Storefjell i Buskerud vant en suveren seier i NM-mixen onsdag. Hele 150 poeng ble
forspranget til Lisbeth Yri og Geir Engebretsen fra Sogn og Fjordane. Ellen Ravndal og Lars D. Auestad fra Rogaland kom
på tredjeplass



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:
Torsdag 3.august
NM Damer 1.sesjon kl 1200-1530
NM Par 1.sesjon kl 1200-1530
NM Damer 2.sesjon kl 1700-2030
NM Par 2.sesjon kl 1700-2045
Sideturnering 11 kl 1000-1330
Sideturnering 12 kl 1730-2100

Fredag 4.august
NM Damer 3.sesjon kl 1000-1400
NM Par 3.sesjon kl 1000-1400
NM Par 4.sesjon kl 1600-2015
NM Monrad 1.sesjon kl 1600-2000
Sideturnering 13 kl 1000-1330
Sideturnering 14 kl 1730-2100

Det mangler litt

Klar melding

Rita Kofoed fra Tromsø kastet seg inn i kampen for å
gi jentene et bedre tilbud da det første utkastet til
program for festivalen kom (med kun senior og ju-
nior i starten). Det førte til et mye bedre opplegg – og
mange flere jenter under hele festivalen.
Rita er en av flere som har henvendt seg NM-avisa
og etterlyst muligheten til å danse på Rica Ibsen. I
motsetning til de andre tør hun stå fram:
– Jeg liker ikke å komme med kritikk når det er så mye
som er så kjempebra. Men jeg lurer på hvor dansen
foregår. Hvorfor er nattklubben stengt? Kunne de
ikke ordnet det et annet sted på hotellet? En slik hap-
pening uten dans er unektelig litt sært. Bridge-
turneringer uten jenter er trøtte og kjedelige. I Skien
er det mange jenter, men ingen dans. Det burde være
lett å ordne til et diskotek, synes i hvert fall jeg, sier
Rita.
NM-avisa kan skrive under på at hun har flere me-
ningsfeller.

Husk Rica-prisen
I dag starter NM-finalen for par. Det betyr at det skal
deles ut Rica-pris for beste spill/motspill – og til den
som skriver om trylleriene ved bordet. Det er kun fi-
nalen i NM for klubblag og parfinalen som har Rica-
pris. Den deles ut i regi av Norsk Bridge Presse, som
benytter anledningen til å oppfordre alle om å hjelpe
til med bidrag. Ser du et flott spill, så skriv om det.
Eller tips en skribent hvis du ikke sjøl vil skrive.
Rica-prisene deles ut under banketten lørdag.

Tidligere president Helge Stanghelle tok i onsdagens
utgave av NM-avisa til orde for at festivalen bør leg-
ges til et fast sted, i stedet for et ambulerende opplegg
med skifte av arrangør hvert år. Stanghelle mener at
Skien så langt har pekt seg ut som et naturlig sted,
men tar samtidig forbehold om at det kan finnes andre
og bedre arrangørsteder.
Stanghelle har uten tvil et godt poeng. Det kreves et
kjempeapparat for å lande et slik arrangement. Pione-
rene i Skien har vist at de har det. Videre er fylkes-
hovedstaden i Telemark sentral nok. Mye mer sentral
enn for eksempel alle de store byene på Vestlandet. Vi
tror det er fare for at antall deltakere neste år, når man
flytter til Stavanger, vil bekrefte det. Derfor bør man
holde seg på det sentrale Østlandet. For ordens skyld;
vår konklusjon i så måte er kun tuftet på geografi og
reisemuligheter i vårt langstrakte land. Stavanger vil
helt sikkert gjøre og en glimrende jobb og bør absolutt
få sjansen.
Det Skien mangler for å være et permanent arrangør-
sted, er et stort og godt nok hotell. Slik Rica Ibsen har
presentert seg, ligger det unektelig en divisjon under
det vi har vært vant med fra parfinalene de senere år.
Det store plusset er bridgepuben og utegrillen. Men
der stenger serveringen for tidlig. Da flytter alle opp i
den trange baren. Det burde være mulig å lage til et
sted der det er både bedre plass og ikke minst musikk.
Spesielt når man har valgt å stenge nattklubben!
Mange savner det å kunne ta seg en dans. Følgende
hjertesukk kom fra en av  de mer edrue deltakerne i
baren sist kveld:
– Det er for galt at vi ikke får danse. Trubaduren er bra
nok, men det burde være mulig å lage til et opplegg
med varierende musikk. Og som holder åpent i hvert
fall en time inn i det nye døgnet.
Vi er skjønt enige i det. Andre forhold er at frokost-
staben virker å være for liten og manglende minibar på
rommene. For et nyhetsmenneske som redaktøren, er
mangelen på tekst-TV verst. Det er et stort savn etter
endt arbeidsdag, for ikke å si -natt. Et varmt måltid tør
vi ikke drømme om en gang på den tida.

Dette er lesernes egen spalte for korte meningsyt-
ringer om mangt



Inger Rolfstad og Erling Brek-
ka fra Buskerud vant en suve-
ren seier i NM-mix onsdag.
Deres beste plassering før å-
rets NM-finale var en tiende-
plass. Nå vant de med 150 po-
eng foran  Lisbeth Yri og Geir
Engebretsen, Sogn & Fjorda-
ne, og med  Ellen Ravndal -
Lars  Auestad, Rogaland, på
3.plass.
Siv Thoresen og Arve Farstad ledet
etter første dag, og lenge utover ons-
dagen. Vel 20 runder før slutt hadde
de tatt et godt grep på feltet, før de
møtte veggen. Ellen Ravndal og Lars
Auestad kjempet lenge i teten, og
Grete Teksum og Bjørn Dufseth var
også oppe og smakte på ledelsen.

Men mot slutten var det bare ett par –
og det var aldri snakk om å slakke på i
svingene. Nest siste runde dukket
dette spillet opp:

Mix-max for Rolfstad-Brekke

Av Geir Gisnås  S/Ingen    ♠ EKn872
                                     ♥ KKn2

                                              ♦ E2
                                              ♣ K74

♠ 10954     ♠ D6
♥ D5                                ♥ 9743
♦ KKn854     ♦ 10963
♣ 106         ♣ Kn83

                                              ♠ K3
                                              ♥ E1086
            ♦ D7
                                              ♣ ED952

N
V Ø

S

Spill 91

Rolfstad-Brekka satt Nord/Syd mot
Olaug og Paal Risnes, og meldte seg
opp i 6 NT på Syd. Ruter ut ga tolv
stikk. Flere par hadde fått 13, men 12
ga også sju pluss på spillet.

Turneringen har tatt på, spesielt for
Inger Rolfstad som har spilt med store
muskelsmerter i arm og skulder under
mesteparten av turneringen. Men i
sådan stund griner man ikke av smer-
te, men kanskje JEG kommer til å grine

litt av glede , antok Erling Brekka et-
terpå.

Spill aldri ut fra knekten
Det skjedde lite på snubordet så lenge
jeg satt der på onsdag formiddag.
Men så kom ”Lilleba” (Anne Irene
Bogen). Anne Irene Bogen – Leif Riks-
vold mot Siv Thoresen og Arve Far-
stad. Det kunne bli noe.

 S/NS         ♠ K109863
                                     ♥ D62

                                              ♦ Kn3
                                              ♣ D10

♠ D754     ♠ Kn
♥ K953                           ♥ E10
♦ K     ♦ D10987542
♣ EK86         ♣ 74

                                              ♠ E2
                                              ♥ Kn874
            ♦ E6
                                              ♣ Kn9532

N
V Ø

S

Spill 47

LANGSPURT: Ingen kunne motstå vinnerparets langspurt. På bildet ser vi Inger Rolfstad på tur ned i
meldeboksen, mens makker Erling Brekka følger konsentrert med.



Bogen   Farstad    Riksvold  Thoresen
S       V N    Ø
Pass       1kl 1sp   2ru
2sp       dbl pass   3ru
pass rundt.

To spar var ei god melding fra Anne
Irene. Kjapp støtte på honnør dobbel
i slike situasjoner er ofte virknings-
fullt. Men så var det utspillet da.

Det er en forhistorie til utspillet. Un-
dertegnede har skrevet spalte opp og
spalte ned om ”Spill ALDRI ut fra
knekten!” Anne Irene har lest samt-
lige. Kanskje har hun også lest
Tislevolls siste bok ”Basisbridge” der
han omtaler UNNTAK fra hoved-
reglene.

Så hun gløttet bort på ”forfatteren” av
”Spill ALDRI ut fra knekten”, så spilte
hun ut hjerter – fra knekten tynt fjerde.

Siv Thoresen plukket med seg Riks-
volds dame og sendte av gårde hjer-
tertieren, kappet fru Bogens KNEKT.
Deretter forsvant spartaperen på hjer-
terkongen, og like etterpå kunne Tho-
resen/Farstad innkassere tolv stikk og
pluss 16 på spillet. Utspillet kostet 15
! poeng, og jeg fikk et nytt kapittel i
mine samlede verker om utspill fra
knekten. Hun burde ha lest litt mer i
Tislevolls bok. For i slutten av avsnit-
tet står det:  «Følg hovedreglene noen
ganger for mye, i stedet for å finne
unntakene hele tiden”.

Hvor er ruterdamen?
Bjørg Høiberg fra Dombås spilte sin
første mixfinale. Hun gjorde sine sa-
ker meeeget bra i denne slemmen, som
kom noen få runder før slutt i mix-fi-
nalen.

 S/ØV         ♠ K64
                                     ♥ 10843

                                              ♦ 74
                                              ♣ KD106

♠ 5     ♠ ED10872
♥ D6                                ♥ EK9
♦ EKn953     ♦ K102
♣ EKn843         ♣ 9

                                              ♠ Kn93
                                              ♥ Kn752
            ♦ D86
                                              ♣ 752

N
V Ø

S

Spill 83

Etter ruteråpning hos Bjørg, og uten
innblanding fra fienden, kom Øst/Vest
til slutt i 6 ruter. Nord valgte hjerter-
utspill, og etter en god planleggings-
pause fortsatte hun med ytterligere to
runder hjerter. Den siste kastet hun en
kløver på.

Så spilte hun spar til esset og fortsatte
med spar til stjeling. Kløver ess og
kløver til stjeling, og ny spar til stje-
ling. Liten kløver ble stjålet med ruter
ti, og nok en spar ble stjålet lavt på
hånden. Ruter konge tok seg av siste
kløver, og på hjemveien ble ruterkap-
pen gratis. Og siden damen satt der
den skulle, og motparten hadde for-
delt de øvrige fargene seg imellom
uten for ekstreme fordelinger – så fikk
Bjørg Høiberg alle stikkene.
Det var det bare to andre som hadde
klart.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Inger S Rolfstad - Erling Brekka
Lisbeth Yri - Geir Engebretsen
Ellen Ravndal - Lars D Auestad
Rønnaug Asla - Per Ivar Isaksen
Grethe Teksum - Bjørn Dufseth
Bjørg-Inger Tormodsgard - Sigurd Evjen
Ann K Kildal - Geir Anderssen
Tove Skjervagen - Arild Rasmussen
Eva L Heitmann - Jo-Arne Ovesen
Siv Thoresen - Arve Farstad
Anne Mørch - Reidar Johnsen
Ingeborg Andersen - Alf E Andersen
Anne L Hellemann - Jon-Egil Furunes
Hege Sørlie - Kjell O Kopstad
Sølvi Remen - Jørn Thunestvedt
Berit Skotnes - Lars O Solheim
Liss Wahlmann - Bjørn Buer
Kirsten Rognstad - Øyvind Ludvigsen
Signy M Johansen - Arne O Nordskag
Bjørg Høyberg - Torbjørn Eldegard
Britt I Bentestuen - Leif Bentestuen
Anne I Bogen - Leif Riksvold
Anne L Bru - Olav Molberg
Kirsti Brasøy - Inge Flå
Anne Solgård - Birger Pedersen
Jette M Livgård - Eirik Livgård
Siri G Drivdal - Erik Jørgensen
Vigdis Wick - Arvid Lorentzen
Anne-Britt Andreassen - Svein A Olsen
Oddny Teighagen - Helge Rindholen
Lillemor Hjalmarsson - Villy Johansen

386
236
221
175
158
150
140
136
121
115
107
102
  91
  87
  87
  72
  67
  63
  51
  42
  39
  35
  19
  17
  14
  13
  11
  11
  10
    7
    2

Sluttresultat NM-mix

 Bjørg Høiberg sopte med seg alle stikkene og nesten alle poengene i den
gode ruterslemmen.



De er ikke kjente for å bruke
store ord om egen innsats,
Høyland-brødrene. Men etter
kvaliken gjorde de et unntak.
– Vår kanskje beste turnering
noensinne, sier storebror
Sven-Olai Høyland  (39). Og
Sam Inge (38) nikker samtyk-
kende. Da vet vi omtrent hvor
godt de har spilt.

De satt ved bord 1 og 2 hele veien.
Følgelig har de møtt alle de beste i det
106 par store feltet. Dette til tross vant
de med over 200 poeng foran Artur
Malinowski og Harald Nordby. Boye
Brogeland og Espen Erichsen ble
nummer tre. Bare toppfavoritter øverst
altså.
Den litt omstridte kvalifiseringen til
parfinalen ble svært spennende. Det
store poenget var selvsagt å bli blant
de ti beste. Og mange hadde sjansen
før siste runde. Men ingen regnet nok
med Jørgen Wollestad og Ole Bernt
Jensen fra Drangedal. De var aldri
høyere enn bord 15. Før siste runde
lå de på 25. plass med 229. Fire spill
senere endte de som nummer 10 med
398. Med andre ord fikk de 169 av 212
mulige plusspoeng i siste runde. Det
er lett å skjønne at jubelen sto i taket.
Høyland-brødrene spilte veldig solid.
Det var langt mellom de gale kortene i
motspill. Og her er et eksempel på
hvordan man bør føre kortene:

– Noe av det beste vi har gjort
Av Alf Helge Jensen

 N/NS         ♠ 10632
                                     ♥ E4

                                              ♦ E854
                                              ♣ KD10

♠ EK87     ♠ Kn5
♥ DKn8                          ♥ K932
♦ DKn9     ♦ K102
♣ Kn73         ♣ E865

                                              ♠ D94
                                              ♥ 10765

                ♦ 763
                                              ♣ 942

Spill 53

N
V Ø

S

Nord åpnet med 1 ruter, to ganger
pass og 1 grand (12-15) fra Sam Inge i
vest, storebror i øst fristet med 2 grand
og Sam Inge hadde til 3 grand. Liten
spar kom ut til knekten, dama og es-
set. Hjerter dame stakk nord og la ned
kløver konge som ble lasjert (svakhet
fra syd). Så spar til nieren og kongen.
Sam Inge kontret med spar 8 som nord
stakk og fridde seg med sin siste spar
til sjueren (bordet saket to kløver, syd
en). Ruter dame stakk nord og spilte
ny ruter til tieren i bordet.

Sam Inge hadde nå kontroll med det
meste. Nord var plassert med fire spar,
fire eller fem ruter og minst to kløver.
For å sjekke om nord hadde KD blokk
i kløver, la han ned esset. Som ventet
satt det ikke slik. Nå måtte nord ha
enten 4243 (som han trodde mest på)
eller 4153. Dermed var det duket for
hjerter til åtteren. Så hjerter knekt – og
ruter konge var inngang til hjerter
konge. Ni stikk og pluss 39. Kanskje
et prisspill?

Når man spiller godt, har man også tur.
Som her mot Glenn Grøtheim og Pål
Haga.
Sistnevnte er normalt en utmerket
spillefører, men ikke her:

 V/Alle       ♠ D82
                                     ♥ EK52

                                              ♦ EDKn5
                                              ♣ KD

♠ EKn6     ♠ 1095
♥ 943                               ♥ D106
♦ 107632     ♦ 84
♣ 32         ♣ EKn976

                                              ♠ K743
                                              ♥ Kn87

                ♦ K9
                                              ♣ 10854

N
V Ø

S

Spill 84

Uten innblanding ble Haga i nord
spillefører i 3 grand og fikk liten klø-
ver ut fra Sven-Olai i øst. Så spar til
kongen og esset hos Sam Inge, og ny
kløver til esset. Sven-Olai tenkte på å
ta for knekten også, men regnet med
at det ville gi det niende stikket. Der-
for spar 10 tilbake. Det normale nå ville
være å dukke en spar, for så å satse
på 3-3-sits eller hjerter dame dobbel –
eller kanskje det ville ordne seg på
annen måte. Men Haga stakk andre
sparrunden. Og når han ikke spilte ny
spar, måtte det til slutt bli bet. Et tegn
på at formen ikke er inne lenger, og det
solide paret ble bare nummer 26.
Også ved nabobordet gjorde nord et
solid forsøk på å gå bet i 3 grand, men

BORD 1: Før siste runde var Sverre Johnsen og Henning Hellemann
nummer ti. Tross at de møtte de suverene vinnerne, avanserte de to plasser.
Men Høyland-brødrene hadde jo råd til minus 29.



klarte til slutt å spille inn Artur Mal-
inowski i øst, som måtte spille fra D10
i hjerter til den kombinerte saks.
Terje Aa og Eskil Hagen fikk en treg
start, men på slutten hadde de sjan-
sen til å berge finaleplass. Her møtte
de Høyland-brødrene på bord 1:

 Ø/Ingen    ♠ 1094
                                     ♥ EDKn98

                                              ♦ 92
                                              ♣ 653

♠ KD8     ♠ EKn2
♥ K1032                         ♥ 7654
♦ KKn6     ♦ D84
♣ 1082         ♣ KD7

                                              ♠ 7653
                                              ♥ -

                ♦ E10753
                                              ♣ EKn94

N
V Ø

S

Spill 94

Sven-Olai i øst valgte å passe, det
samme gjorde Eskil i syd, 1 hjerter fra
Sam Inge i vest, pass fra Terje i nord,
2 kløver (Toronto) fra Sven-Olai, Sam
Inge hadde ikke til mer enn 2 hjerter,
to ganger pass og dobler fra Eskil, som
Terje ikke hadde problemer med å
passe ut. To bet og 23 pluss til Terje
og Eskil.
Døperen Johannes har vi alle hørt om.
Dobleren Johannes er ikke like kjent.
Han kommer fra Kautokeino og var
med blant de ti beste nesten hele
veien, men på slutten raknet det litt,
tross dette spillet – og ingen finale-
plass.

Etter 1 kløver i øst glemte Johannes å
melde inn 1 ruter. Kort tid etter var vest
i 3 grand. Og Johannes luktet blod og
doblet. Tross at makker var ulydig og
ikke spilte ut kløver, men hjerter dame,
måtte det bli to bet.
Tilbake til Hagen/Aa som var oppe på
11. plass før siste runde. Der ventet
dramatikk mot  Boye Brogeland og
Espen Erichsen. Først kom dette spil-
let som tok veldig lang tid:

 S/ØV        ♠ EKKn853
                                     ♥ DKn54

                                              ♦ 104
                                              ♣ 8

♠ D64     ♠ 10972
♥ EK                               ♥ 92
♦ K72     ♦ EDKn9
♣ EDKn65         ♣ 1073

                                              ♠ -
                                              ♥ 108763
            ♦ 8653
                                              ♣ K942

N
V Ø

S

Spill 99

Meldingene gikk som følger med Aa/
Hagen øst-vest og Erichsen/
Brogeland nord-syd:

S V N Ø
p 2NT p 3 kl
D! RD p p
3 ru p p d
3hj p 3sp d
RD p 4hj p
p d

Brogelands dobling av 3 kløver var i fris-
keste laget. Og fornuftig nok tok han ut.
Etter hvert landet de i beste kontrakt. Over
3 hjerter hadde øst-vest fort meldt 3 grand.
Kanskje burde de også meldt 4 grand. 300
inn øst-vest ga minus 8, mens 660 ville
gitt 19 mer. Det hadde ikke holdt for Aa/
Hagen. Men fortsatt var det ett spill igjen.
Helt til turneringsleder Even Ulven tok det
med seg og kunngjorde at runden var slutt.
– Det går ikke an at vi ikke får spille fer-
dig runden i siste runde i ei slik kvalifise-
ring. Det var 4-5 turneringsledere i nær-
heten og de kunne jo kommet med en ad-
varsel om at vi var sent ute. Nå ble det 11
minus på et spill vi ikke fikk spille, sier
en fortvilet og oppgitt Eskil Hagen.
Han og makker var 34 poeng fra 10. plas-
sen. De hadde altså trengt fem pluss på
spillet de ikke spilte for å nå finalen. Så
tett og dramatisk var det altså.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Sam Inge Høyland - Sven Olai Høyland
Artur Malinowski - Harald Nordby
Boye Brogeland - Espen Erichsen
Peter Marstrander - Leif Erik Stabell
Lorentz Nitter - Øystein Lerfald
Jan Arne Heimdal - Svein Gunnar Karlberg
Jørn Ringseth - Espen Lindquist
Henning Hellemann - Sverre Johnsen
Jarle Ystebø - Jan Lutro
Jørgen Wollestad - Ole Bernt Jensen
Sondre Hogstad - Bjørn Odden
Kurt Ove Thomassen - Tommy Kristiansen
Trond Hegrand - Espen Larsen
Eskil Hagen - Terje Aa
Rune Horvei - Asbjørn Sjursen
Bjørnar Halderaker - Frank Svindahl
Johannes Utsi - Bjørn Inge Hansen
Gunnar Wikstrand - Willy Brown
Arnstein Nymoen - Arvid Sakkariassen
Andre Øberg - Geir Egil Bergheim
Kåre Knutsen - Hans Hiorth
Hans Jørgen Bakke - Arnold Mundal
Erik Syvertsen - Magne P  Søvik
Roy Kristiansen - Thor Erik Hoftaniska
Baard Dahl - Terje Nyborg
Glenn Grøtheim - Pål Haga
Arild Årmot - Sjur Ajer
Tor Henriksen - Hans Slaaen
Lars Rasch - Gunnar Nordby
Jens H  Gundersen - Roar Larsen
Bjørn Sverre Gulheim - Frode Fyllingen
Svein Seiersten - Jan G  Ohren
Rune Hauge - Ingvar Erga
Tor Hildre - Arnt Ola Fidjestøl
Odd Kjønsvik - Ingmund Bjørkan
Tonny Urheim - Trond Are Nitter
Hans Bjerkås - Karl Larsen
Tore Lydvo - Tor Bølum
Svein Markussen - Rolf Tolle
Terje Pedersen - Helge Hammer
Per Løwe - Jon Aabye
Erlend Ørvik - Pål Haugseth
Odd Mydland - Ola Harald Moen
Hans Melby - Jarle Melby
Øystein Eriksen - Kåre Aasen
Helge Hantveit - Kåre Kristiansen
Johnny Hofseth - Arnt Vågesether
Reinar Laland - Olav Magnus Reve
Tommy Birkelund - Knut Kjærnsrød
Tore Simonsen - Trygve Lisland
Terje Graver - Hans Carl Isaksen
Trond Antoniussen - Trygve Undem
Jørn Wathne - Espen Anfinsen
Per Grime - Marius Haga
Odd Ingve Reve - Egil Stangeland

862
633
630
571
558
541
520
436
426
400
383
377
368
366
360
347
307
292
278
270
259
224
223
216
205
202
201
201
170
156
153
149
139
137
133
121
103
96
94
91
77
67
62
56
48
40
31
29
28
26
20
14
9
0
0

Resultatene for de over middels:

DRAMATIKK: På bord 2 var det skikkelig drama i siste runde. Eskil Hagen
og Terje Aa ble først fintet ut av Boye Brogeland og Espen Erichsen i et
spill som tok veldig lang tid. Det gjorde at de ble nektet å spille siste spill.
Det betydde farvel til finaleplass.



Den samme Herren (ikke fotball-
treneren) la også sin gode hånd over
de fremadstormende ungdommene
Morten Guldvik (15) og Karl Morten
Brenna (17) i dette spillet fra B-fina-
len i lag-NM:

Herren lønner sine tro
tjenere …..

er et velkjent sitat fra en
framtredende norsk fotball-
trener med umiskjennelig
trøndersk språk og conduite.

Av Helge Stanghelle

 Ø/NS        ♠ ED96
                                     ♥ E3
Karl                                    ♦ KDKn75
Morten                     ♣ D2          Morten
♠ 1085     ♠ KKn42
♥ K8     ♥ DKn76
♦ 4         ♦ E863
♣ EKKn9863     ♣ 10

                                              ♠ 73
                                              ♥ 109542
            ♦ 1092
                                              ♣ 754
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Spill 34

Ø S V N
1ru pass 2kl pass
2NT pass 3NT pass rundt

Etter et kjapt og fyndig meldings-
forløp ble Morten (Øst) spillefører i
3NT.

Undertegnede registrerte at laget het
FANTOMET, og jeg unnlot derfor
behersket å doble på de pene bladene
i Nord. Fantomet Morten i Øst fikk
hjerter ti ut til knekten, og fortsatte
med kløver til ess og KONGE. Da da-
men falt nordfra og ni stikk var klare
tørket den gode hyrde svetten fra
panna med et strøk og utbrøt:

- Takk, kjære Jesus!

Den sakrale hyllest ble imidlertid
snudd til fortvilelse da Fantomet, et-
ter å ha cashet det niende stikket med
ruter ess, konstaterte at spar ess satt
foran kongen. Det ville jo ha vært
mulig å få ti stikk!

Spillet var imidlertid verdt 14 IMP et-
ter at en nybakt europa- og norges-

FANTOM: Karl Morten Brenna –
fremadstormende ungdom.

mester hadde kappet kløveren og gått
fire bet i samme kontrakten.
Med slikt engasjement og kortteft er
det gledelig å se at nye ungdommer
stormer fram i de norske bridgejunior-
enes meritterte fotspor – nå også med
god hjelp av Jesus.

Tvi, tvi, Morten og Karl Morten.

Hele 54 deltakende par gjorde at side-
turneringen igjen måtte deles i to pul-
jer. I pulje A vant Arne Almendingen
og Rolf Hansen fra Ski BK med en
score på 63%. På andre plass fulgte
Stian Andersen og Nils Otto Eliassen,
på tredje Fyrun og Sandum.
I pulje B vant John Ivar Seiersten og
Marius Leikvold fra NBF Buskerud
suverent med en score på hele 70%.
På andre plass fulgte Solveig Mäkinen
og Tron Håland, på tredje Espen Torp
og Jostein Pettersen. En spesiell hon-
nør til Solveig Mäkinen fra Alta som
bare har spilt bridge i halvannet år. En
kjempefin annenplass!
Denne gang må spilleledelsen tåle litt
kritikk for rot med listene. Delvis ble
feil lister lagt ut, og delvis manglet det
lister underveis.

Kjempeoppslutning
Av Stian Høiset

Puljevinnere fra sideturneringen: Fra venstre John Ivar Seiersten, Marius
Leikvold, Arne Almendingen og Rolf Hansen.



Det var aldri noen spenning om hvem som
skulle vinne det første av fatene for beste spill.
Det måtte bli Jan Einar Sætre (28). Utdelingen
fant sted tirsdag kveld.
Jan Einars innspill av den ene motspiller, hvoretter det
tvungne tilbakespillet fanget den andre i en criss-cross
skvis, ble behørig presentert i NM-avisa tidligere i uka. Og
ingen av leserne var vel i tvil om at dette var vinneren. I så
måte betydde det lite at juryen strengt tatt var ute i tidlig-
ste laget med å kåre vinneren. For i teorien kunne det jo
kommet et superspill fra lag-NM i onsdagsavisa.
Juryleder Arne Thomassen sier at de andre prisene vil bli
delt ut under banketten lørdag. Dette for at flest mulig skal
få sjansen til å komme med mulige prisspill.
– Vi tenkte først at vinnerne burde kåres snarest mulig,
slik at vi kunne ha prisutdelingen samtidig med seiers-
seremonien for den enkelte turnering. Dette for å unngå at
prisvinneren når å reise hjem før utdelingen. Men vi har
kommet til at vi bør vente lengst mulig, slik at ikke potensi-
elle vinnere mister sjansen fordi spillet blir innmeldt for
seint. Så får vi bare håpe at vinnerne er til stede under ban-
ketten, sier Thomassen.
Om noen er i tvil om hva konkurransene går ut på, så gjen-
tar vi at det er satt opp premier for beste spill/motspill i alle
hovedturneringene. Betingelsen for å være med i konkur-
ransen er at spillene er presentert i NM-avisa.  Premien er
et flott Ferdinand Finne-fat. Det betyr at beste spill i føl-
gende gjenstående turneringer gir fat i premie:
1. NM-damer par
2. Åpent NM-Monrad par

Opplagt vinner
Av Alf Helge Jensen

PRISVINNER: Jan Einar Sætre (opprinnelig Trysil, nå
Tromsø) fikk det første prisfatet av juryleder Arne
Thomassen.

Men fortsatt er det sjanse til å komme med gode spill fra
både parkvalifiseringen og mixfinalen. Juryen venter som
nevnt med sin endelige avgjørelse.
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 av Arne Thomassen, Tommy Sandsmark og
Svein Markussen. Juryen står fritt til ikke å dele ut pris
hvis de mener grunnlaget er for tynt. Følgelig er det ekstra
viktig at mulige priskandidater omtales i avisa.

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



Premieutdelingen på bridge-
puben tirsdag hadde god opp-
slutning. Været var så bra som
man kan forvente en august-
kveld, kokkene imponerte
med grillvottene og musikken
svingte.
På et bord litt unna trubaduren fant vi
en ungdommelig gjeng med hoved-
vekt på medlemmer fra OBK/Kløver-
knekt. Det var tydelig det var spilles-
tensilene som var midtpunktet ved
bordet.
Siv Frydenlund fra OBK/Kløverknekt
og Dag Løvold fra BK Lårkort er de-
butanter i NM-sammenheng og hadde
nylig spilt første dagen i kvalifisering
for NM par.
– Hvordan har det gått så langt?
– Etter første dag ligger vi nok litt un-
der middels, sier Siv. Hun deltok også
på NM Mix lag, og fikk der en respek-
tabel 7. plass.
Litt bortenfor sitter en mer erfaren
NM-spiller, Pål Haga fra Bridge-
kameratene. Resten av gjengen prø-
ver å muntre ham opp fordi han sier
han nettopp har tapt NM lag-tittelen
på et feil utspill, men det ser ikke ut
som om Pål er så veldig lei seg, tross
alt.
– Har du hatt uflaks igjen, nå da, Pål,

erter jentene ved bordet, men Pål vil
ikke høre snakk om dét.
– Er dere fornøyd med resultatene så
langt?
Spørsmålet går til Marianne Nikolai-
sen og Thor Simonsen fra OBK/
Kløverknekt.
– Vi havnet under midten i NM Mix
lag, men koser oss med arrangemen-
tet.
– Festivalen er verd å ofre ferien på?
– Ja, absolutt, mener Thor.
– Jeg er hjemmeværende med barn for
tiden, så dette er en ordentlig ferie for
meg, sier Marianne. Egentlig var
hjemreisen planlagt etter at NM Mix
lag var ferdig, men det har vært så
artig at den er utsatt på ubestemt tid.
På den andre enden av bordet sitter
Stine Holmøy og Kenneth Skov, også
de fra OBK/Kløverknekt. De fikk med

seg en 14. plass i NM Mix lag, og var
denne kvelden ferdig med første da-
gen i NM Mix par. 17. plassen etter før-
ste sesjon var vel sånn midt på treet
etter forventningene. Kenneth er også
Internettansvarlig for NBF i løpet av
festivalen.
– Det har vært greit, men hektisk, sier
Kenneth, som altså både spiller og leg-
ger ut resultater. De som har lagt opp
datasystemet før vi kom hit, har gjort
en kjempejobb.
Alle ved bordet roser arrangementet.
Det har vært fine kjempefine spille-
lokaler og passende sesjoner i de ulike
turneringene.
– Ikke en eneste bitteliten negativ
kommentar?
– Kanskje litt langt å gå fra byen til
Stevneplassen? ymter Stine, men blir
nedstemt av de andre.

Bridgepuben populær

JENTEBENKEN: Fra venstre Siv Frydenlund, Marianne Nikolaisen og Stine Holmøy.

Av Stian Høiset

GUTTEBENKEN: Fra venstre Kenneth Skov, Thor Simonsen, Pål Haga og
Dag Løvold.



Motspillerne er forunderlig
ofte kjekke nok til å bidra med
hjelp. Kunsten er imidlertid å
ta imot de gaver man får, slik
som Knut Kjærnsrød gjorde i
dette spillet fra kvalifiseringen
til parfinalen:

 S/NS         ♠ D9
                                     ♥ KKn953

                                              ♦ 63
                                              ♣ D972

♠ E1085     ♠ KKn
♥ E42                              ♥ D876
♦ Kn98     ♦ D5
♣ K106         ♣ E8543

                                              ♠ 76432
                                              ♥ 10

                ♦ EK10742
                                              ♣ Kn

Spill 15
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Det er kjekt
med litt hjelp

Av Alf Helge Jensen

Onsdag formiddag var det for en
gangs skyld ”forventet normal” stør-
relse på sideturneringspulja med 18
par. Paret Synnøve og Anders Bale-
vik gikk seirende ut av sideturnering

Parseier
Av Stian Høiset

Knut i øst ble spillefører i 2 hjerter
etter at hans makker hadde åpnet
med 1 kløver og syd meldt inn 2
ruter (etter pass først). Utspill klø-
ver knekt til kongen. Spar til kon-
gen og knekten til esset avslørte at
syd måtte ha mye i de harde far-
gene (ruter og spar). Spar 10 trum-
fet nord lavt og Knut trumfet over.
Ruter mot bordet og syd tok sine to
stikk i fargen. Så spar til lav trumf i
nord og Knut saket kløver.

Nå burde nord gikk makker
kløverstjeling, men spilte heller
trumf. Knut bukket og takket, stakk
med dama, hjerter til esset og ny
brakte nord inn. Kløver tilbake til den
kombinerte saks ga resten av stik-
kene. To i kløver og ruter knekt. Til
sammen ni og pluss like mye.
For det er ikke lett å få mye poeng i
kvalifiseringen. Det skjer mye rart.

SIDEVINNERE: Synnøve og Anders Balevik vant sideturnering 9.

9, knepent foran Å. Stokkeland og A.-
M. Mirkovic. Det skilte bare ett fattig
poeng mellom disse parene, scoren
var på hhv. 62,5% og 62,3%.
Synnøve og Anders har hatt en travel
festival. Anders deltok i NM veteran
og NM lag, og Synnøve i NM Mix lag
foruten at hun skal delta i NM dame
par. Men tid til å vinne en side-
turnering hadde de!

 S/Alle       ♠ Kn95
                                     ♥ 983

                                              ♦ 104
                                              ♣ D9875

♠ 763     ♠ ED84
♥ 52                                ♥ D1064
♦ 96532     ♦ EKDKn
♣ EK10         ♣ 2

                                              ♠ K102
                                              ♥ EKKn7
            ♦ 87
                                              ♣ Kn643

Spill 39
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Av Alf Helge Jensen

Flott innspill
Kirsti i vest ble spillefører i 3 ruter
etter at syd hadde åpnet med 1 klø-
ver og etterpå meldt 1 hjerter. Nord
fightet med både 2- og 3 kløver. Inge
Flå i øst ville naturlig nok ikke gi
seg så lett.

Mot 3 ruter kom det liten hjerter ut
til liten og knekten. Kløver tilbake til
esset, hjerter til 10 og konge hos
syd, ruter tilbake, ut med trumfen,
hjerter til stjeling, kløver konge og
kløver til stjeling, hjerter dame fra
bordet, esset fra syd og Kirsti saket
elegant en spar. Syd hadde valget
mellom spar fra kongen eller kløver
til dobbel renons.

Ti stikk og pluss 10. Fortjent nok
for fin spilleføring.

Kirsti Brasøy fra Vardø viste godt
håndverk i dette spillet fra mix-fi-
nalen:



 N/Ingen    ♠ 96432
                                     ♥ 9

                                              ♦ Kn94
                                              ♣ ED76

♠ Kn8     ♠ ED
♥ EKKn87                     ♥ 5

6432
♦ 8         ♦ ED1073
♣ 5     ♣ Kn10942

                                              ♠ K1075
                                              ♥ D10

                ♦ K652
                                              ♣ K83
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Rakettmaskinen
Erland Bratli
«Om du våger å tro på en
rakettmaskin på vegen og et
høghus bygd av tre», låter
åpningsstrofa i en sang av den
svenske gruppa bob hund.
 Og noen ganger må du våge og tro
også i bridge. I siste runde på
mandagskvelden dukket dette spil-
let opp i B-finalen – hvor farbror
Fordeling var ute på tokt igjen.

Undertegnede og makker, Tore Lar-
sen spiller relepresisjon i lag, og
meldingsforløpet gikk som følger
(hør gjerne av deg Glenn, vi lurer på
et par ting, om ikke her):

V Ø
1 ru (a)

1 hj (b) 2 kl (c)
2 ru (d) 2NT (e)
3 kl (d) 3 hj (f)
3 sp (g) 4 hj (h)
6 hj

Forklaringer kan være på sin plass:
a) 11-15 1+ kort ruter
b) hjerter og/eller utg.krav (rele)
c) minst 9 kort minor
d) utgangskrav/rele
e) 5-5 i minor, 11-13 hp (åpning

2 NT ville vist 14-16 med ak
tuell fordeling.)

f) 2-1-5-5 fordeling
g) ess?
h) to ess i enten spar/ruter eller

hjerter og kløver

Se på kortene, står kontrakten all-
tid?
 Det eneste utspillet som beter er
ruter ut, eller kløver ess med ruter-
vri på direkten. Spillefører har ikke
lengre den nødvendige forbindel-
sen mellom hendene.

Hos oss skulle Tore spille 6 hjerter
med liten spar ut, han gikk opp på
spar ess. Deretter hjerter til bunns
før den siste er blir dette stillingen:

Når hjerter 2 blir spilt kan syd en-
ten sake kløverkonge, da blir han
satt inn på sparkongen – for å av-
slutte med ruter opp i bordets saks,
eller han kan sake spar kong, da
blir sparknekt spilleførers 12. stikk,
eller han kan sake seg ned til singel
ruterkonge – da casher spillefører
inn alle 13 stikkene. På vårt bord
lot syd sparkongen seile i stikk 10,
og dermed 12 stikk uten noen gjet-
ting.

Hvis det spilles trumf ut, tar spille-
fører sine 9 hjerterstikk, holder ess-
dame i spar og ruter, syd må da
holde kongen dobbel i begge far-
gene. Nå kan han spille valgfri farge
til ess, deretter dame i den fargen.
Syd får for kongen, men får sam-
tidig den tvilsomme æren av å av-
slutte med et oppspill i saks.

 N/Ingen
                                    Likegyldig

♠ Kn     ♠ -
♥ 2           ♥ -
♦ 8      ♦ ED107
♣ 5         ♣ -

                                              ♠ K
                                              ♥ -

                ♦ K6
                                              ♣ K

En hilsen til bridgespillere
fra hele landet.

Et trivselsfond til alle katego-
rier barn og ungdom på Ra-
dium- og Rikshospitalet angår
så mange av oss.
Skoleelever i Telemark har gjen-
nom de siste ni årene samlet inn
1,5 millioner kroner til dette
fondet – målet er minst 2 mil-
lioner. Fondet gir årlige renter
til disse sykehusene. Rentene
for 1999 ble seksti tusen kro-
ner som er øremerket trivsels-
tiltak.
Fondet er registrert i Brøn-
nøysundregistret.

Vi lodder ut fem malerier. Lod-
dene er store, har Skiensmotiv
– og er tenkt som et minne for
deg/dere fra denne festivalen.
Loddene fåes kjøpt i resepsjo-
nen for kr 20.
Trekningen er på lørdag 5. au-
gust.

Festivalens leder Svein Mar-
kussen og forbundets formann
Jan Aasen støtter aksjonen.

Trivselsfondet

For aksjonskomiteen
Ole-Jacob Røren

En av dagene var det fryktelig
varmt og klamt i lokalet. En av
deltagerne kom gjennom lokalet
med bar overkropp.

HTL forlangte at han skulle ta på
seg genseren, og tilkalte deret-
ter alle turneringslederne og
meldte: «Vi spiller et NM og er
ikke på badestranda i Nice. Der-
for krever vi en viss kleskode!»

Alle turneringslederne nikket.
Deretter fortsatte HTL: «Dette
gjelder naturligvis bare mannlige
deltagere. De kvinnelige må så
gjerne komme i bar overkropp!»

En badehistorie….



Bak hver en kortstokk ligger
15-20 sekunders jobb.  De dyk-
tigste og mest erfarne kort-
leggere, lik Fredd Kristiansen
som vi skal møte i dag, har
imidlertid en rekord på 304
spill i timen!!
Det er imponerende å stå bak og følge
de raske og rutinerte bevegelsene
hans.
Fredd er 23 år. Sammen med sin sjef Per
Nordland fra NBF Midt-Trøndelag,
hadde han med seg egen kortdeler og
2000 ferdigdublerte spill. Søndag be-
gynte han å legge kort her på festival-
området.  Han skal jobbe i 4 dager, 10-
11 timer pr. dag, noe som tilsier ca. 1300
– 1400 stokker pr dag.
Festivalavisa spør hva han tenker på
når han sitter med en slik ensformig
jobb så lenge av gangen.
– Her nytter det ikke å la tankene van-
dre, sier Fredd.  Han er fra Flakstad i
Lofoten og studerer i Trondheim.
– Det er om å gjøre å passe nøye på at
for eksempel mappen ligger riktig slik
at nords kort kommer på nords plass.
Uheldigvis er det slik at når man åpner
en mappe produsert i Norge på en na-
turlig måte, ligger ikke nord på den
plassen man finner nord i en svensk-
produsert mappe, sier Fredd.
Men han klager ikke på jobben så
lenge maskinen oppfører seg uproble-
matisk.  Han har dessuten lært seg å
hanskes med de forskjellige problemer
som kan oppstå med en kortdeler.  Det

Kort om kort og kortdelere
Av Unni Welander lønner seg å være i forkant og rengjøre

tellerne og  leseren regelmessig med
isopropanol og trykkluft, begge på
spray og i nevnte rekkefølge.  Et pro-
blem er nemlig den grønne filten på de
skikkelige ”ekte” bridgebordene.  Den
henger seg fast på korta og legger seg
i maskinen.
Fredd er selvfølgelig en meget ivrig
bridgespiller, ellers hadde han nok
ikke snublet over kortdeleren.  3-4
kvelder i uka er han på plass ved filt-
bordet.  Han studerer elkraftteknikk
ved NTNU og har 2 år igjen til sivilin-
geniør.
Fra torsdag av tar han fri fra kort-
delingen for en stund og tar en etter-
lengtet ferie!
Svein Bjerkan (76) har dublert kort i
Horten BK i 5-6 år.  For ham vil det si 2
timer ukentlig året gjennom.  Han skal
jobbe på to dager under festivalen, 8-
9 timer hver dag. Svein har spilt bridge
siden 1941 og forsikrer at han nok vil
ta en titt på spillingen før han reiser
hjem i kveld.
Den lokale kortdeleren heter Leif Lar-
sen og er 73 år gammel.  I likhet med
Svein har også han spilt bridge i snart
60 år og spiller fremdeles.  Han bruker
ukentlig 3-4 timer på å legge kort til
NBF Telemark, til klubbene Skien,
KGB og Kragerø.  Til Festivalen har
han med hjelp av turneringsleder
Trygve Lisland dublert kort til junior-
turneringen
og fem sideturneringer, det vil si ikke
mindre enn 2.250 stokker.  Leif synes
jobben er veldig kjekk bortsett fra
vekta på kort-koffertene.  Det er ikke

få kilo som skal transporteres til
bridgebordene.
Turneringsleder Sven Pran har også
med egen kortmaskin samt 1200
ferdigdublerte spill til de første turne-
ringene.
Han forteller at til hele Festivaluka går
det med 25.000 – 30.000  mapper, det
vil si 8.000 kortstokker som stadig leg-
ges om igjen etter som de forskjellige
turneringene blir ferdige. Kortstokk-
ene er av det varige solide slaget og
har en verdi av kroner  160.000.
Så tenk på det dere bridgespillere,
neste gang dere tar opp korta!

KORTDELERE: Svein Bjerkan (76) og Fredd Kristiansen (23) sørger for at det er dubletter nok.

VETERAN: Leif Larsen legger kort
hver eneste uke året rundt.



Mang en bridgespiller har nok
funnet messebua som en oase
blant all kortspillingen. Her
serveres oppfriskende kaffe,
nystekte vafler og litt å bite i
når sulten melder seg mellom
utgangene.

Personalet i messebua har alltid et smil
å by på. Foruten menyen, selvfølge-
lig. Vi slo av en prat med Marianne
Kittelsen mens kortspillingen var på

Full fart i messebua

BLIDE VERTINNER: Marianne Kittelsen, Therese Gundersen, Tonje T. Eliassen og Lina Torvund. i messebua.

Av Stian Høiset sitt mest intense inne i spillehallen.
– Har det vært mye å gjøre her under
bridgefestivalen?
– Ja, det vil jeg si. Vi hadde litt proble-
mer med pausene i starten, men nå har
vi god kommunikasjon med sekreta-
riatet, slik at vi vet når pausene kom-
mer og omtrent hvor mange spillere
det er snakk om.
– Hvor mange er dere i betjeningen?
– Vi er 3-4 stykker, avhengig av be-
lastningen, pluss en til ølservering.
Formiddagen og rolige tider brukes
gjerne til å trakte kaffe, smøre bag-
uetter, steke vafler og lage pizza,  så
setter vi heller inn alle til å betjene i

pausene.
– Er det noen spesielle  «slagere» i
menyen?
– Kaffe om morgenen, selvfølgelig. Og
pølser er bestandig populært. Ham-
burgere har tatt seg opp de siste da-
gene, men hvis det er lange pauser har
vi inntrykk av at spillerne heller reiser
til byen for å få seg middag med pote-
ter.
– Er dere fornøyd med omsetningen?
– Ja, det vil jeg si. Det virker som det
gode været og uteplassene har gjort
at messebua har blitt et naturlig sam-
lingspunkt. Det synes vi er veldig
hyggelig.

I vestibylen sitter Trond Han-
tveit med stand for Bridge i
Norge. Det frittstående
bridgebladet har 25-årsjubi-
leum i år.

– Hovedhensikten med standen er å
verve flere abonnenter, samt profilere
oss ute blant bridgespillerne, sier
Trond. Foruten bladet selger BIN også
bridgeprogrammer og -øker.
– Hvor mange abonnenter har dere pr.
dato?
– Vi nærmer oss 2700, og vi har også
tegnet en del abonnenter her i Skien.
Trond kan slå i bridgebordet med

På stand for BIN
Av Stian Høiset

festivaltilbud for abonnement på bla-
det ut året, og håper det vil lokke flere
til å lese artikler med berømt utenland-
ske bridgeskribenter som Zia Mah-
mood, Divid Bird og Terence Reese
foruten våre kjente, hjemlige eksper-
ter.
– Har dataalderen kommet til Bridge
i Norge?
– Jada, BIN har egne internettsider,
forteller Trond. – Der har vi reporta-
sjer og salg av bøker, foruten en av-
deling med «ukens spill» hvor vi pre-
senterer et spille- eller meldeteknisk
problem på klubbspillnivå. Vi tar
gjerne imot bidrag til denne spalten.
Internettsidene til Bridge i Norge fin-
ner du på www.bin.no

 PÅ STAND:Trond Hantveit
verver abonnenter for BIN.



Etter noen dagers spilling har
vel de fleste fått oppdatert de
lokale geografikunnskapene
nok til å vite i hvilken retning
nord ligger. Og det er utenfor
nordveggen det skjer.
Her strekkes beina, her tennes en
etterlengtet røyk, og her sammenlig-
nes lister fra lagkampene. Spillelister i
gilde farger studeres og kommenteres
ivrig og imper noteres oppetter veg-
gen.
Vi møtte laget Kvernevik/Stavanger
utenfor nevnte nordvegg før siste
omgang. De spiller B-finale i NM lag.
Leif  Kvamsdal og John Helge Herland
var først ferdig i lukket rom og ventet
på sine lagkamerater, Fred A. Moen
og Jan P. Svendsen. Tilsynelatende
har de nervene under kontroll mens
de venter på resultatet fra åpent.
– Hvordan har det gått så langt?
– Vi ligger litt under toppen, rundt 8.-
9. plass, sier Leif. Det er vi ikke helt
fornøyd med.
– Hvilke andre turneringer skal dere
delta i?

 V/Alle      ♠ EK4
                                     ♥ Kn8742

                                              ♦ Kn73
                                              ♣ 86

♠ Kn10876     ♠ 953
♥ D                                 ♥ EK1093
♦ 52     ♦ D986
♣ KKn432         ♣ 9

                                              ♠ D2
                                              ♥ 65

                ♦ EK104
                                              ♣ ED1075

Spill 63

I første runde på lagkvalifisering-
ens andre dag skulle lederlaget

Innspill
Kai Jørstad

Sannhetens time utenfor nordveggen
Av Stian Høiset

SANNHETENS TIME: Laget Kvernevik/Stavanger med god resultatliste
utenfor nordveggen.

– Vi er kvalifiserte til parfinalen, det er
det som er den store turneringen. Men
lag-NM er greit å delta i for å finpusse
spilleformen.

Like etter kommer det andre makker-
paret ut, og listene tar et øyeblikk all
oppmerksomhet. Fred og Jan har spilt
hjem en storeslem i spar, mens det i
lukket rom bare ble meldt en sekser.
Kvernevik/Stavanger lå under ved
halvtid, men dette resultatet, sammen

med en generelt god liste, gjør at la-
get hentet opp ledelsen og vinner run-
den.
– Det var vi godt fornøyd med, er Fred
og Jan enige om.

– Skal dere delta i senere turnerin-
ger?
– Ja, vi skal gjennom kvalifiseringen
til parfinalen.
– Tvi, tvi!
– Takk!

N
V Ø

S Etter at vest hadde startet med pass,
burde nok Øberg ha passet ned 2 kl
som sannsynligvis ville gitt en
plusscore ØV, men isteden valgte
han å introdusere ruterfargen som
førte til at 2 spar ble sluttkontrakt.
6 stikk, 200 til NS og høyst sann-
synlig et minusspill for laget.
I Lukket rom satt Sundklakk/
Hogstad NS for Skien/Tromsø og
Reve/Laland ØV.

V N Ø S
2sp P P 2gr
P 3 gr Pass rundt

Reves 2 spar viste 5 kort i tillegg til
en minorfarge på minst 4 kort og 6
til 10 HP.
Etter 2 passer valgte Sundklakk helt
korrekt å melde 2 gr som Hogstad
løftet til 3.
Reve spilte ut en norsk kløver 2 og
fortalte om minst 10 svarte kort.
Etter å ha fått stikket for kløver 10,
spilte S liten hjerter som V vant for
damen. Fortsettelsen med spar J
stakk  spillefører med damen og
fortsatte med  2 sparstikk til. Etter
dette ble det spilt en liten hjerter fra
N og Ø var sluttspilt. Han kunne ta
for Hjerter 9, Hjerter K og Hjerter
E, men etter dette måtte han spille
fra ruter dame. 9 stikk og like mange
imp inn til Skien/Tromsø.

Skien/Tromsø møte nr. 2 som da
var Hauge.

V N Ø S
P P 1hj 2kl
P P 2ru P
2sp pass rundt

I Åpent rom satt  Øberg/ Bergheim
fra Skien ØV og spilte mot Erga/
Heskje fra Hauge.



Det er Klaus Flatøy fra Sandnessjøen som ga-
rantert har den dyreste parfinaleplassen. Rundt
25.000 kroner koster det Klaus å delta. Og det
dekker IKKE NBF!

Etter at Klaus Flatøy, sammen med makker Yngve Norén,
kvalifiserte seg som tredje Helgelandspar til årets parfinale
gikk det plutselig opp for han at timingen med datterens
bryllup hadde vært særdeles talentløs.
ENTEN måtte han la Geir Gisnås og Geir Bonsaksen delta.
De kom ett poeng bak Klaus og Yngve i kvaliken. ELLER
så måtte han – via diplomatiske C-momenter – få datteren,
kona Karen, kommende svigersønn og hele hans familie
med på å flytte dato for begivenheten.

Nå gikk det greit å flytte bryllupet. Og alle trodde at livet
var bare herlig. Helt til man oppdaget at det var ikke rom til
dem i herberget. Samfunnshuset hadde ikke flere ledige
datoer, og man måtte se seg om etter et hotell, eller andre
muligheter i det pirate næringsliv i Petter Dass sitt rike. Da

Finalen koster
25.000 ekstra

Av Geir Gisnås

KOSTBART: Karen og Klaus Flatøy fra Sandnessjøen
smiler bredt og koser seg i Skien, selv om det ble
kostbart.
startet taksameteret, og det har ennå ikke sluttet å gå.
Klaus takket ja til den eneste muligheten som bød seg – et
hotell i nærheten, men resultatet ble at hotellet skulle holde
alt av mat og drikke selv. Og det sier seg selv at det er
prisforskjell på drikkevarene når du må betale hotellpris
for dem i stedet for å handle inn på statens monopol. Og
matvarene likeså. Ca 25.000 NOK regner man med at pris-
forskjellen vil ligge på.
Men hva gjør man vel ikke for å komme til Skien og til par-
finalen.

Norsk Bridgeforbund inviterer dere alle med ledsagere til bankett lørdag den 5. august 2000 kl. 19.30 i Ibsenhuset.
Vi starter med aperitif kl. 19.30 og middag kl. 20.00. Pris for bankettbillett er kr 500,- pr. person.

1. Spillere i NM-par-finalen og alle som er blitt Norgesmestere i løpet av festivaluken, deltar gratis. Gi be
skjed om dere skal delta til informasjonsskranken eller Jan Aasen innen fredag 4. august kl. 12.00.
Billetter blir utdelt i løpet av fredagen.

2. Frist for å kjøpe bankettbilletter for spillere i Åpent NM-monrad er fredag den 4. august kl. 12.00.

3. Andre som ønsker å delta får kjøpt billett i informasjonsskranken eller av Jan Aasen. Vi har et begrenset
antall plasser. Alle som kjøper billett innen onsdag 2. august er sikret plass.

BANKETT
 5. AUGUST 2000 I IBSENHUSET


