
Pris: 10 kroner

Fredag 4.august

Tilbake til Tromsø

NBFs generalsekretær de fire siste år, Rune B. Anderssen, takker nå for seg og flytter tilbake til hjembyen Tromsø. Det har
vært fire aktive år, med Norsk Bridgefestival her i Skien som kronen på verket.



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:
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

Lørdag 5.august
NM Par 5.sesjon kl 1000-1345
NM Monrad 2.sesjon kl 1000-1500
NM Par 6.sesjon kl 1430-1700
Sideturnering 15 kl 1000-1330

I dagens utgave av NM-avisa kan du lese om
tyrkiske Su Oskay, bosatt i Kuwait, som er kom-
met til bridgefestivalen for å møte sine norske
bridgevenner fra Internett. Takket være vår nye
elektroniske verden spiller Su ofte med norske
makkere. Det er godt å lese at Su finner nord-
mennene på Internett høflige og vennlige – i til-
legg til at de er gode å spille.
«Internett ødelegger for klubbene.» Det er en
ofte framsatt påstand. Isolert sett er den langt
på vei riktig flere steder. Vi har dessverre mange
eksempler på at folk heller spiller på nettet enn i
sin lokale klubb. Men hva er alternativet? Kan-
skje at de ikke spiller i det hele tatt? Og det er vel
ingen tjent med.
I stedet for å sutre over nettspillingen, bør så vel
forbund, krets og klubb ta det som ei utfordring.
For OKbridge og andre nettklubber er en unik
mulighet til å øke interessen for vår kjære hobby.
Dessuten gir det den enkelte spiller sjansen til å
bli en bedre spiller. På Internett kan man lettere
få tilgang til en makker som er bedre enn en selv.
Videre kan man bakspille de virkelig gode spil-
lerne.
Derfor mener vi klubbene er tjent med at mange
spiller på nettet. Vi tror det vil føre til økt opp-
slutning – om enn på litt tid. For en PC kan ikke i
det lange løp erstatte det sosiale liv de flinke klub-
bene tilbyr. Men den kan være et utmerket sup-
plement.
Bridgespilling på nettet er kommet for å bli. Og
tilbudet vil bare øke. Snart kommer det også et-
ter sigende en spennende norsk variant, der man
kan delta i singelturnering. Det gjenstår å se hvor-
dan oppslutningen blir. Det er selvsagt en viss
fare for at nettklubbene spiser hverandre, i den
forstand at ingen blir skikkelig attraktive. Men
vi tror det er et godt stykke dit.
Vi våger oss ikke på å gi noen oppskrift om hvor-
dan klubbene skal ta opp hansken. Men utgangs-
punktet må være å gjøre aktiviteten i klubbene
med attraktiv. Det handler om alt fra trivsel til
sportslige tilbud.

Bridge på Internett

Hilsen fra Per Lange
Fra en av landets mest erfarne datamenn når det gjelder
avvikling av bridgeturneringer, tikker det inn en hyggelig
melding:  Per Lange savner oss. Og han følger med på int-
ernet og får med seg smitt og smule fra Festivaluka.
Festivalavisa ringer sporenstreks tilbake og får ham i tale.
Per forteller at han er imponert over hva vi takler av infor-
masjon på nettet, og vi føler oss varme om hjerterota av
rosen. Han sier videre at han bare kan lukke øynene og
fornemme miljøet rundt oss, lyder, hastverk, slit, svette,
frustrasjoner, tidspress, mangel på ting og tang – men også
gleden over det ferdige produktet som jo ble så bra til slutt!
Per forteller at han er i fin form og begynner i jobb igjen
om tre uker.  Neste år håper han å få anledning til å være
med på Norsk Bridgefestival.  Alle gode venner og kjente
hilses hermed fra Per!

Klar melding
Dette er lesernes egen spalte for korte mening-
sytringer om mangt. Redaksjonen vil være be-
hjelpelig med å skrive om nødvendig. Det er bare
å ta kontakt. I regelen vil anonyme meldinger bli
avvist. I tillegg til denne spalte har leserne også
anledning til å ytre seg gjennom vanlige leser-
brev.

Dagens klare melding er hentet fra veggen med
hilsninger i portalen inn til spillehallen. Både
Bjørn Geitle og Per H. Lange har kommentert
størrelsen på Internett-utgaven av festivalavisa.
Den er svært stor, og tar lang tid å laste ned.
Acrobat-formatet, som Internettutgaven av
festivalavisa er laget i, har sikkert sine fordeler
ved at den er lett å produsere for redaksjonen,
men finnes det ikke alternativer som er enklere?



Oddbjørn Gravanes og Nils
Kåre Kvangraven fra Hed-
mark og Oppland er kommet
best ut i parfinalen. Etter de
to første sesjonene torsdag
overnattet de med et halvt tu-
sen poeng – 80 foran Arnold
Digre og Arild Holdaas fra
Oslo. På tredjeplass ligger
John-Hallvard Skoglund og
Tore Skoglund fra Østerdal.

Det var imidlertid et av favorittparene,
Geir Helgemo og Per Erik Austberg,
som startet best. Litt opp og ned etter
rakettstarten på førsterunden (67
pluss), men etter åtte runder hadde de
skaffet seg en ledelse på 100 poeng.
Deretter forsvant de, og nå – etter 26

Gravanes – Kvangraven best ut par-finalen

LEDER: Nils Kåre Kvangraven og Oddbjørn Gravanes leder etter første dag av parfinalen.

Av Geir Gisnås runder -  ligger trønderne på 10. plass,
fortsatt med 280 plusspoeng.
Hordalandsparene, Arild Rasmussen/
Erik Sælendsminde og Tor Bakke/Jim
Høyland ligger nå og vaker på 5. og
6.plass, knapt 180 poeng bak.

Ellers har flere av parene i favoritt-
sjiktet skuffet litt så langt. Det gjelder
bl.a. Sam Inge og broder Sven Olai
Hølyland på 34. plass med 21 pluss-
poeng, og Boye Brogeland og Espen
Erichsen på 55.plass med drøyt 100
minus.

Men det er langt igjen, og mye vil skje
i løpet av dagens to sesjoner.

Mye skjedde også på dette spillet,
hvor Frank Bogen og Øystein Hangås
fra Helgeland hadde gleden av å cashe
inn 2000 – etter at motparten krav-
passet seg opp til 7NT:

Ø        S V           N
3sp   pass 5sp*) 6hj
6sp   pass**) pass 7hj
7sp   pass***) pass 7NT
dbl   pass rundt
*) Spørsmål om sparkvalitet
**) Kravpass
***) Kravpass

 S/ØV        ♠ E975
                                     ♥ D6

                                              ♦ 65
                                              ♣ Kn10954

♠ 64     ♠ KKn3
♥ Kn85                           ♥ E1073
♦ KD9     ♦ EKn742
♣ EKD83         ♣ 6

                                              ♠ D1082
                                              ♥ K942

                ♦ 1083
                                              ♣ 72

Spill 3

N
V Ø

S



Spillet er ikke interessant 7 sparstikk
ga toppscore – 40 pluss.

Innspilt
Jon Sveindal har levert disse spillene:

Det gikk tregt for Espen Erichsen og
Boye Brogeland første dag av par-
finalen. Men i runde 25 kunne det
virke som om motvinden snudde.

 N/Ingen     ♠ E62
                                     ♥ Kn43

                                              ♦ KD653
                                              ♣ Kn5

♠ K1087    ♠ Kn94
♥ K87                            ♥ E1092
♦ E    ♦ 872
♣ 109862        ♣ K74

                                              ♠ D53
                                              ♥ D65

                ♦ Kn1094
                                              ♣ ED3

Spill 49

N
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S

UAVGJORT! Det ble en topp til hver av parene da Artur Malinowski-Harald Nordby møtte Tor Bakke-Jim Idar
Høyland i siste runde torsdag.

Nord     Øst       Syd Vest
1 ru     pass     2 NT p.r.

Vest servet kløver ti som ble dekket
med knekten og østs konge. Boye la
liten, men stakk neste kløver med es-
set, og ruter knekt ble stukket per
force  av  vest. Nok en kløver til da-
men ble etterfulgt av fire ruterstikk.
Hvis vest saker to spar, en hjerter og
en kløver, kan forsvaret få med seg to
hjerterstikk, ett i kløver og ett i spar.
En bet.
Men vest blanket hjerter konge for å
holde begge kløverne, og da var Boye
ovenpå. Han hadde selv saket en
spar, og spilte hjerter fra bordet. Øst
måtte legge liten, og vest kom inn på
kongen. Etter to kløverstikk måtte han
spille spar fra kongen, og to stikk se-
nere hadde Boye 8 stikk og 22 pluss.
I neste spill  gikk meldingene slik:
Øst       Syd         Vest Nord
1 kl       pass       1 hj(!) 1 NT
pass       pass       2 kl(!) 2 hj
p.r.

 Ø/NS        ♠ K7
                                     ♥ EKKn107

                                              ♦ K7
                                              ♣ K1095

♠ D86    ♠ EKn109
♥ 643                             ♥ D85
♦ ED54    ♦ 1093
♣ Kn82        ♣ ED4

                                              ♠ 5432
                                              ♥ 92

                ♦ Kn862
                                              ♣ 763

Spill 50

N
V Ø

S

Både Espen og undertegnede ble let-
tere overrasket over å finne 3 kløver
blant Boyes anemiske blindemann. Fi
hadde vært på 3-3 tilpassen i 2 kløver,
og var kanskje på vei til 2 hjerter på
sin andre 3-3 fit! Og 2 hjerter så ikke
akkurat ut til  å være kabal! Øst spilte
ut ruter ti som fikk gå i fred til Espens
konge. Han kontret med ny ruter til
nier, knekt og dame. Og vest vred klø-
ver knekt! Det hjalp. Espen brukte kon-



gen og øst esset. En liten ruter til vests
ess ble stjålet, og Espen lokket med
kløver ni. Øst tenkte lenge før han la
liten. Så fulgte ess-konge i hjerter. Øst
så innspillet som truet, og avblokkerte
damen i håp om at makker kunne
komme inn på knekten. Men den gang
ei. Espen trakk trumfen til bunns, før
øst fikk komme inn på kløver dame.
Spar konge og kløver 5 tok de to siste
stikkene. 140 ga 37 pluss – og totalt
59 pluss på ”innspillsrunden” ga bud
om bedre vær. Helt til neste runde –
hvor motvinden var på plass igjen!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Oddbjørn Gravanes - Nils K. Kvangraven
Arnold Digre - Arild Holdaas
John-Hallvard Skoglund - Tore Skoglund
Knut Molander - Svein Åstrøm
Arlid Rasmussen - Erik Sælensminde
Tor Bakke - Jim Høyland
Jørn Ringseth - Espen Lindqvist
Tom Høiland - Øystein Jensen
Christer Kristoffersen - Geo Tislevoll
Per Erik Austberg - Geir Helgemo
Terje Garsegg - Egil Hansen
Erik Bølviken - Jostein Sørvoll
Kjell Otto Kopstad - Ole K  Kopstad
John Helge Herland - Leif Kvamsdal
Bjørnar Hagen - Kurt Pedersen
Ole A  Berset - Asbjørn Kindsbekken
Jon-Egil Furunes - Tor Helness
Tom Johansen - Lasse Aaseng
Bjørn Bentzen - Jørn Thunestvedt
Nils-Otto Eliassen - Kjell Arne Holth
Helge Mæsel - Roald Mæsel
Gunnar Harr - Jan Einar Sætre
Per Bjerkan - Bjørn Buer

501
419
409
358
354
323
320
308
292
279
258
243
219
196
193
193
179
176
166
147
137
136
135

Stillingen etter 26. runde:

BESKJEDENT 2: Ingen av disse parene har innfridd ennå. Fra venstre: Frode Holen, Per Bjerkan, Jørund Årdal og
Bjørn Buer.

BESKJEDENT 1: Geir Helgemo og Per Erik Austberg var raskest opp til
+280 men har ikke kommet seg videre.



I spill 3 i parfinalen scoret Espen Torp,
Lofoten og Vesterålem, stort på dette
spillet:

Dyd og teknikk
Tore Mortensen

 S/ØV        ♠ Kn5
                                     ♥ 107

                                              ♦ Kn9873
Pettersen           ♣ K765      Torp
♠ 9876     ♠ D32
♥ EKKn6                       ♥ 42
♦ K10     ♦ ED5
♣ D104         ♣ E9832

                                                       Leikvold
                                              ♠ EK104
                                              ♥ D9853
            ♦ 642
                                              ♣ Kn

Spill 3          Evjen

N
V Ø

S

Syd spilte ut ruter fire som Øst stakk
med kongen i bordet. Øst regnet med
at Nord måtte ha en konge når han

gikk inn med en dårlig farge på 2-trin-
net. Øst regnet videre med at når Syd
åpnet med en så honnørsvak hånd,
satt han med honnørkonsentrasjon og
lengde i majorfargene. Når spilleren
videre bare hadde ett sideinntak til
kløverfargen, var konklusjonen gitt,
også som en dyd av nødvendighet:
Kløver dame i andre stikk. Det ble
innertier! Nord måtte på med kongen,
esset fra Øst, og bonusen kom i form
av knekten fra Syd. Resten var arm-
gymnastikk for Ski-gutten Espen Torp,
som ettermangeår i Lofoten er blitt
vaskeekte nordlending både i vesen
og talespråk: Hjerter til knekten, resten
av kløverne og til slutt ruter ess og
dame. Syd valgte å holde tre hjerter
og spar ess i sluttposisjonen. Bordet
fikk da beholde hjerter ess ogkonge
og to spar, Syd fikk for sitt ess, men
Østs spar dame tok det tolvte stikket.
Sure 30 minuspoeng til det gode Bus-
kerud-paret som to runder senere li-
kevel var oppe på 8.plassen.
Det er ikke alltid det lønner seg å
kjempe. Hadde Nord passet i andre
melderunde, hadde Øst neppe hatt
noen grunn til å melde videre?

V        N           Ø S
1 hj

p        p          dobl p
1sp             2 ru         p p
3 ru             p          3NT p rundt

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

Hørt i salen
Under mixfinalen ble følgende
replikkveksling overhørt:
Mannen: Du må være hjerne-
død!
Kvinnen: Ja. Det er derfor jeg
spiller med deg!

To beit!
Har du - undret en ung quinde
på krrrystallklart bergensmål –
hørt om paret fra Lofoten som
kom til mixfinalen, hvor de
møtte et par fra et av de mest
arrogante deler av det sentrale
Oslo-området.

- Nei!

Lofotenkvinnen gikk én bet i en
1NT, hvorpå det kom syrlig og
overbærende fra kanten:
- Er det ikke litt trist å reise så
langt for å gå en bet i 1NT, un-
dret damemennesket.

- Nei da. Heime i Lofoten hadd’
æ gått to beit!



118 velfriserte damer stilte til
start i årets NM for damer. Jeg
merket meg at gjennomsnitts-
alderen har sunket, mange
unge entusiastiske damer med
frisk pågangsmot og lite nerver
satt ved de grønne bord.

Jeg fulgte 1. sesjon og ble overrasket
over den sprut som det var i meldin-
gene, her ble det sannelig ikke gitt ved
dørene.
Var det noen klare favoritter på for-
hånd? Noen par skilte seg nok mer ut
enn andre men her var det mange par
som nok ville være med å kjempe om
tittelen. Bjørg Tvinnereim - Liv Strøm
leder etter 1. sesjon men ved bord 1 har
parene skiftet hele tiden så svært lite
er klart så tidlig i turneringen. Jeg mer-
ker meg at søstrene Asla har kommet
svært dårlig i gang men med så mye
rutine vil nok disse klatre oppover et-
ter hvert.
I 1.runde valgte jeg å følge Anna
Malinowski – Anne Lill Hellemann og
disse kom brukbart i gang. I denne run-
den dukket dette spillet opp:

NM-DAMER

Av Øystein Eriksen

TOPPMØTE I 5.RUNDE: Eirin Halvorsen, Anne Mørch, Christel Gundelach og Tove Skjervagen

 S/ØV        ♠ E975
                                     ♥ D6

                                              ♦ 65
                                              ♣ Kn10954

♠ 64     ♠ KKn3
♥ Kn85                           ♥ E1073
♦ KD9     ♦ EKn742
♣ EKD83         ♣ 6

                                              ♠ D1082
                                              ♥ K942

                ♦ 1083
                                              ♣ 72

Spill 3

N
V Ø

S

Uten meldinger fra Nord –Syd ble
Øst spillefører i 3 grand og det kom
kløver Knekt ut fra Anna. Øst - Vest
var for øvrig Randi Uttisrud og Britt
Willgohs fra Rygge. Inne på Damen
valgte Øst å spille hjerter Knekt (rik-
tig med honnør 9 foran). Anna var
visst ikke våknet enda for hun la li-
ten! og knekten beholdt stikket. Nå
er Øst fort inne for 11 stikk ved å
spille spar men hun var så fornøyd
med tingenes tilstand så hun tok
sine 10 stikk som ga +11, 11 stikk
hadde gitt +25. En slik høneblund
kan fort koste dyrt.

 Paret som ikke hadde startvansker var
Bodil Ekeli – Anne-Sofie Bue med + 68
og ledelse etter første runde.
I runde 2 hadde Anna tydelig våknet
for da dukket dette spillet opp:

 S/Alle       ♠ D6543
                                     ♥ 75

                                              ♦ E984
                                              ♣ K9

♠ 97     ♠ EKn2
♥ Kn103                         ♥ D2
♦ K7653     ♦ DKn2
♣ ED7         ♣ Kn10643

                                              ♠ K108
                                              ♥ EK9864

                ♦ 10
                                              ♣ 852

N
V Ø

S

Spill 7

Etter at Syd åpnet i 1 hjerter tok det
ikke paret lange tiden å komme i 4 spar
på Nords hånd, disse var de eneste i
salen som spilte utgang på kortene,
friskt meldt. Utspillet fra Øst var ruter
dame som Anna stakk med Esset og
spilte straks hjerter til Kongen etter-
fulgt av hjerter ess. Ny hjerter fulgte
til stjeling og så vidt jeg kan se er kon-
trakten bet såfremt ikke Øst trumfer
over. Hun trumfet imidlertid med knek-



ten og Anna fikk den lille hjelpen hun
trengte når Øst nå fortsatte med klø-
ver til Esset og mer kløver. Spar til
spar 8 og mer spar og 10 stikk var ord-
net med +28 som takk for innsatsen.
I runde 4 befant jeg meg bak Tulla S.
Lybæk som satt Nord – Syd sammen
med sin makker Ida Wennevold. Tulla
skulle spille 3 grand som Nord i dette
spillet:

 N/ØV        ♠ E1064
                                     ♥ EKn94

                                              ♦ EK
                                              ♣ 1073

♠ 872     ♠ K95
♥ 102                              ♥ KD873
♦ DKn10975     ♦ 64
♣ K9         ♣ Kn85

                                              ♠ DKn3
                                              ♥ 65

                ♦ 832
                                              ♣ ED642

N
V Ø

S

Spill 9

 V/NS        ♠ D982
                                     ♥ K87

                                              ♦ KKn9
                                              ♣ 853

♠ E54     ♠ Kn10763
♥ E106                            ♥ Kn543
♦ 2     ♦ E86
♣ EKD1072         ♣ 6

                                              ♠ K
                                              ♥ D92

                ♦ D107543
                                              ♣ Kn94

N
V Ø

S

Spill 28

for. Spar Knekt ble også sluppet og
nå stakk Øst og skiftet til hjerter
Konge som ble stukket. Nå var det
tid for riktig kløvervariant idet en
liten kløver ble sluppet rundt og
siden Vest ikke hadde mer hjerter ble
det 11 stikk og 3delt topp på spillet.
At teften er i orden er det ingen tvil
om.

I siste runde før pause kom to par i

Tulla fikk et ekstra tempo i utspillet
idet det kom liten hjerter ut som hun
vant med Knekten. Tulla kan sin
ABC og spilte nå kløver til Esset og
Spar Dame fra bordet som hun fikk

optimistiske 6 spar på disse kortene:
Begge gikk bet men 2 par hadde klart
12 stikk i 4 spar. Det kommer ruter ut
så kan du jo selv spille hjem 12 stikk.

Etter 2. sesjon har stillingen i toppen
blitt denne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ida Wennevold - Tulla S Lybæk
Bjørg Tvinnereim - Liv Strøm
Marianne Harding - Kristine Breivik
Maja Rom Anjer - Barbro S Svendsen
Marianne Homme - Siri Hove
Siv Thoresen - Sølvi Remen
Anne Trine Espås - Hege Falster
Anne Mørch - Tove Skjervagen
Ann Karin Fuglestad - Ann-Mari Mirkovic
Lisbeth Eide - Turid Buskum
Eirin Halvorsen - Christel Gundelach
Brit Inger Bentestuen - Ingeborg Blisten
Grete Syvertsen - Sølvi Østmo
Anna Malinowski - Anne Lill Hellemann
Anja Prestvik - Anne Synnøve Prestvik
Kristine Kvernstrøm - Ingunn Uran
Reidun Legreid - Ruth Thomassen
Berit T Skjølås - Berit Anne Hanssen
Jorunn Feness - Hege Sørlie
Marte Vamnes - Stine Holmøy
Siri Wollbæk - Marit Johnsen
Torgunn Foss - Else Mari Heibø
Annelise Asla - Rønnaug Asla
Lena Sponberg - Birgit Næsseth
Eirin Karlsen - Gerd Aa
Anne Lene Johnsen - Barbro Hanekamhaug
Tonje Aasand - Ragnhild Brekka
Rita Kofoed - Elin Nilsen
Cecilie Kielland - Siri Sandsmark

299
235
223
206
205
176
165
152
126
126
124
115
112
110
105
102
  99
  73
  70
  69
  59
  53
  49
  45
  37
  35
  22
  19
  12

Som dere ser har Ida og Tulla kom-
met som en rakett og skaffet seg en
solid ledelse før siste sesjon. Vil det
holde til mål? Bak halser et skikkelig
kobbel som nok vil gjøre alt for å
knappe inn på ledelsen.
At damer kan spille glimrende bridge
er det i hvert fall ingen tvil om.

FORNØYD?:Marianne Harding og Kristine Breivik ligger på en fin tredje plass i det 59-par store feltet.Her har
Marianne nettopp gått 250 i bet.



Rune B. Anderssen takker for
seg etter fire år som general-
sekretær. Nå setter han kur-
sen mot hjembyen Tromsø
igjen.

Hans avgang skjer i etterkant av et
støyende Bridgeting, der flere delega-
ter bl.a. kritiserte rot i forbundets regn-
skapsførsel.
Ser man tilbake på den fireårsperioden
hvor Rune B. Anderssen har hatt det
daglige ansvaret vil man oppdage at
svært mye har skjedd, og at utvikling
av aktiviteter og turneringer har stått
øverst på dagsordenen.
– Vi har fått en sunn økonomi i for-
bundet, vi har etablert Bridgens Dag
som et viktig tiltak for å trekke flere
folk inn i bridgemiljøene. Vi har utvi-
klet Bridgetinget til et mer politisk or-
gan enn hva det har vært tidligere, og
vi arrangerer akkurat nå Norsk Bridge-
festival her i Skien. Det er høydepunk-
tet av det jeg har arbeidet med å skape
i denne fireårsperioden, mener An-
derssen.
Norsk Bridgefestival er Anderssens
«barn», og det er ingen tvil om at det
er blitt en kjempesuksess – allerede før
arrangementet er over. Det er halvan-
net år siden han begynte å arbeide
med det som vi i dag opplever.
– Men alt er åpenbart ikke bare bra.
Går du av nå, ett år før åremålsperio-
den er omme, på grunn av rotet med
regnskapsføring og det bråket som
det utløste på siste Bridgeting?
– Nei, men jeg savner Tromsø. Jeg vet
ikke hva jeg skal gjøre ennå, men noen
planer har jeg, forteller Rune. Vi kan
for øvrig avsløre at han skal gifte seg
med ei russisk jente i Tromsø i høst.
– Det virker som det alltid er bråk i
forbundet. Kretsene klager, og det er
uenighet mellom styre, styremedlem-
mer presidentskap og generalsekre-
tær. Er bridgeforbundet verre enn an-
dre organisasjoner?
– Nei, vi er ikke verre enn andre orga-
nisasjoner. Hvis du ser på det som har
skjedd det siste året så har de planene
som styret har pålagt oss å gjennom-
føre har vært utfordrende – for å si det
mildt. Vi har ikke fått de ressursene

Rune B. Anderssen takker for seg
Av Geir Gisnås som har vært nødvendig og har der-

for vært nødt til å prioritere. Kritikken
har kommet på grunn av vi ikke har
maktet å gjennomføre alt, og fordi vi
har hatt rot i regnskapsførselen. Det
gjelder først og fremst forholdet til de
offentlige myndigheter. Ellers har vi
hatt god økonomistyring. Men det
rotet som har skjedd her er for dårlig,
og det er mitt ansvar.
– Kritikken mot styret i denne sam-
menhengen er imidlertid helt ube-
grunnet. De kunne ikke på noe tids-
punkt ha muligheter til å se den ufull-
stendige regnskapsførselen.
– Hvor mye folk trengs egentlig på
forbundskontoret for å gjøre det ar-
beidet som styret og Bridgetinget
ønsker?
– Det er ikke enkelt å svare på. Før
ble kanskje så mye som 90% av all
aktivitet i organisasjonen utført på
frivillig basis. Slik er det ikke lenger.
Vi er fire på kontoret i dag, og når en
person er syk merkes det godt. Ar-
beidet må gjøres av andre som har
andre arbeidsoppgaver. Det svenske
bridgeforbundet har 11 ansatte, og
jeg tror det samme er tilfellet i Dan-
mark. Men Danmark har igjen en litt
enklere struktur, med færre og større
klubber enn vi har. Vi har dobbelt så
mange klubber som danskene.

– Hvordan vil framtids bridge-Norge
se ut?
– NBF er for tungrodd i dag. Vi har
for mange kretser og for få tillits-
valgte. På sikt vil kretsleddet bli en
unødvendighet organisasjonsmes-
sig. Jeg tror ikke vi trenger dem. Kan-
skje bør vi få en regionstenkning, slik
som idrettsforbundet.
– Men det er klubbleddet som er det
viktigste. Hvis ikke det fungerer, så
vil ikke bridgeforbundet fungere hel-
ler. Som bridgespillere vil vi gjerne ha
alt lagt til rette, men det er få som er
villig til å ta et tak. Det er også mange
klubber som har et miljø som virker
rett og slett diskvalifiserende for nye
spillere. Klubbspillere ønsker gjerne
å ha det slik de alltid har hatt det. End-
ringer kan virke forstyrrende, og der-
for kan nok enkelte i mange tilfeller
virke avvisende overfor nye spillere.
Det er en farlig holdning.
– Internett er kommet for å bli, men

klubbene må bestrebe seg på å være
attraktive, fungere godt sosialt. Det
sosiale kan du ikke få på samme måte
gjennom Internett – bare i klubbene.
– Videre må det bli en klarere rollefor-
deling mellom de tillitsvalgte organer
og den faste administrasjonen i for-
bundet enn det er nå, mener Anders-
sen.
– Er det noe du angrer på, eller noe du
så ugjort?
– Ja det er det, men det har jeg ikke
lyst til å kommentere her.
– Er det en bitter generalsekretær
som går av nå?
– Overhodet ikke. Det har vært veldig
gøy å være med disse årene. Det har
gitt meg masse positive opplevelser
som jeg ikke ville ha vært foruten. Da
jeg begynte her hadde jeg en del ideer
om å være med på å utvikle NBF vi-
dere. Jeg synes at vi har fått gjort mye.
Likevel har vi en stor utfordring i tida
som kommer. NBF må styrke arbeidet
med å få flere ungdom inn i bridgen.
For å få til det må vi drive med enda
mer utadrettet virksomhet -  markeds-
føre at bridge handler om mer enn
bridge.
– Du kommer vel til å ta tillitsverv når
du kommer hjem til Tromsø?
– Det kan jeg godt tenke meg, men ikke
med en gang. Det er tross alt en del
som skal ordnes når man skal etablere
seg på nytt der, avslutter avtroppende
generalsekretær Rune B. Anderssen.

Rune B. Anderssen går av som
generalsekretær etter en aktiv
fireårsperiode i NBF.



Geir Harnes fra Fræna og Arnt Vågseter
fra Molde gikk til topps i sideturnering
11. Etter sigende var det mye godt spill
denne gangen. Geir og Arnt halte i land
seieren med en score på 65%. Geir har
tidligere i turneringen spilt i NM Junior,

God kvalitet i sideturnering 11

Av Stian Høiset
Vinnere av sideturnering 11,
Geir Harnes og Arnt Vågseter.

Forsøk på humor faller ikke
alltid i god smak. Det er
kommet oss for øre at fes-
tivalgeneral Svein Markus-
sen ikke helt traff deler av
sitt publikum hjemme da han
prøvde å slå en morsomhet
ved spilleoppstart torsdag
formiddag.

I innsjekkingskøen til NM par og
NM damer forsøkte han å dirigere
deltakerne i to køer til de respektive
turneringene med oppfordringen
«Damer til høyre, kortspillere til ven-
stre!»

Mange damer ved bridgebordet fø-
ler at de sliter med å bli akseptert for
den innsatsen de gjør, og at det i
hvert fall under et seriøst Norges-
mesterskap forventes at deres del-
takelse respekteres. Fleiping med
begrepet «damebridge» kan opple-
ves som latterliggjøring, ikke humor.
Selv redaksjonen kan sies å ha indi-
rekte svin på skogen. I onsdagens
utgave hadde vi et referat fra A-fi-
nalen i lag, som omtalte spill 51 med
undertittelen «ingen fant utspillet».
Men den påstanden viste seg å
være feil. Spillet så slik ut :

«Damer og kortspillere»
Av Stian Høiset

Kontrakten var 3 NT i S etter ruterinn-
melding av V over hele feltet. Vårt refe-
rat overså helt at det ved ett bord ble
spilt liten hjerter ut av V. Spillefører
måtte dermed spille slippe Ø inn i lø-
pet av spillets gang, fikk ruter gjennom
og gikk en bet.

Dette glimrende utspillet presterte A-
finalens eneste kvinnelige innslag,
Anna Malinowski. Hun regnet med at
Syd hadde ruterdamen for sin grand-
melding, og ville ikke spille ruter ut
fordi hun ikke hadde innkomst i noen
sidefarge. Og det resonnementet var
hun alene om.
Resten av gutta i A-feltet spilte «mac-
hobridge» med en eller flere ruter ut,
og dermed stod utgangen.

 S/ØV        ♠ 103
                                     ♥ EKn43

                                              ♦ 8652
                                              ♣ K63

♠ 854     ♠ 9762
♥ 1072                            ♥ K985
♦ EKKn107     ♦ 9
♣ D10         ♣ Kn875

                                              ♠ EKDKn
                                              ♥ D6

                ♦ D43
                                              ♣ E942

Spill 51
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og Arnt har deltatt i kvalifisering til par-
finalen.
På andre plass i sideturneringen kom
Tommy Birkelund og Jan Tore Berg (64%),
på tredje havnet Sveinung Ørjansen og
Håvard Larsen (61%).

I spell nr. 15 frå sideturneringa tysdag
ettermiddag skjedde fylgjande: Syn-
nøve og Anders Balevik sat aust-vest.

Ein skal aldri gi opp!

Av Synnøve Balevik

 S/NS        ♠ 532
                                     ♥ DKn10

                                              ♦ D5
                                              ♣ 97632

♠ KD     ♠ Kn98764
♥ E8                                ♥ 9432
♦ K972     ♦ 1083
♣ ED1054         ♣ -

                                              ♠ E10
                                              ♥ K765

                ♦ Ekn64
                                              ♣ KKn8

Spill 15
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V      N Ø     S
 1NT*

pass    pass            2 kl**   pass
2 ru***  pass            2 sp   pass
4 sp    pass            pass   pass

*    12-16 hp
**   Begge major
*** Like lang

Synnøve i vest kan doble opplysande i
første melderunde, men med to-to i ma-
jor er det lite interessant. Ho valde å
melde 4 spar over to spar fordi ho hadde
undermeldt tidlegare.

Utspelet var spar ess etterfulgt av spar
10. Anders var veldig betenkt over kon-
trakta. Han trumfa ein kløver og tok der-
etter ut motparten sin siste trumf.
Liten ruter til kongen som fekk stikket
og ny kløver til steling som felte knek-
ten. No lysna det for kontrakta. Hjerter
til esset og kløver ess som felte kon-
gen, og på resten av kløvrane forsvant
hjerteren på handa. Motparten fekk to
ruterstikk til slutt. 10 stikk og kasse.

Dette er eit typisk døme på aldri å gi
opp, og har ein litt ”tur” i spelet, så kan
slikt skje.



Geir Olav Tislevoll nedkom i
vår med sin siste bok; «Basis-
bridge – og litt til». Det er en
slags underholdende lærebok
for spillere på alle nivåer: Ny-
begynnere – viderekomne og
eksperter.

Forfatteren har forsøkt å illustrere
regler – og unntak fra regler, med
eksempler fra det praktiske livet
ved bridgebordet. Tislevoll har lyk-
tes godt med det.

Jeg synes imidlertid at den første
delen, for de ferskeste bridge-
spillerne, er blitt FOR ordrik. Det
gjør den første delen av boka litt
tung. Men bridgefaglig er den glim-
rende. Det er kanskje å ønske seg
BÅDE pose og sekk når man sit-
ter med en følelse av at forfatte-
ren kunne ha vært verbalt kjappere
inn mot de illustrerende spillene.

Utover synes jeg boka blir bedre
og bedre. Underholdningsverdien
er stor. Og det var litt morsomt å
sitte med den på jernbanestasjonen
i Sandefjord, mens jeg ventet på
toget til Skien. Der leste jeg om da
forfatteren satte verdensrekord
NETTOPP i Sandefjord, på Park-
turneringen for noen år siden.

Han klarte å få tre stikk på føl-
gende fargekombinasjon:

Da Tislevoll satte
verdensrekord!

Av Geir Gisnås

NY BOK: Geir Olav Tislevoll med
ny, god bok og morsom
verdensrekord på kjøpet.

                  ♠ Kn109
                                     ♥ D842

                                              ♦ KD3
                                              ♣ K84

♠ E876     ♠ K432
♥ K10765                       ♥ Kn93
♦  54     ♦ Kn1098
♣ E2         ♣ Kn9

                                              ♠ D5
                                              ♥ E

                ♦ E762
                                              ♣ D107653
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Tislevoll hadde havnet i den hard-
meldte 3NT-kontrakten i Syd, og
fordi Nord hadde meldt hjerter un-
derveis, droppet Vest hjerterutspill
til fordel for spar 8.
Øst/Vest brukte norsk fordeling,
men det er ukjent hvorfor Vest
spilte ut åtteren og ikke sjueren.
Det forvirret imidlertid makkeren
nok til å gjøre feil. Tislevoll for-
langte knekten fra bordet, og Øst
tenkte vel som så at Tislevoll
hadde ED dobbel på hånden og
forsøkte å lure til seg et tredje
sparstikk.
Men den gang ei, tenkte Øst og
klasket en spartass i bordet. Det
første stikket kostet imidlertid in-
gen ting. Det ville han jo i alle fall
ha fått. Nå bidro Tislevoll til yt-
terligere tåkelegging med å stikke
knekten med damen. Var han
usikker før, så var i hvert fall Øst
sikker i sin sak nå. Tislevoll – den
luringen – hadde ED dobbel!
Geo spilte kløver til kongen og ny
kløver sopte med seg resten av
honnørene. Vest var inne og
kunne hente seg tre sparstikk,
men Vest valgte å fortsette med
ny, liten spar. Øst la, muligens med
et skjevt, lite smil, liten spar igjen.
Dermed hadde Tislevoll sikret seg
to sparstikk.
Hjerter ess ble innkassert før klø-

verboka kom i sving. Hjerter dame
ble et trusselkort og Vest må holde
kontrollen her. Øst er alene om
ruterholdet – hvem skal passe
sparfargen? Nå mangler det over-
ganger til en tosidig skvis, og Syd
skulle normalt ha nøyd seg med 11
stikk.
Men nå ble en stadig mer irritert
Vest klar over hva som hadde skj-
edd, og kastet illsint spar ess.  Der-
med oppsto denne sluttposisjonen:

                   ♠ 9
                                     ♥ D

                                              ♦ KD3
                                              ♣ -

♠ 7     ♠ K
♥ K1076                          ♥ -
♦ -     ♦ Kn1098
♣ -         ♣ -

                                              ♠ -
                                              ♥ -

                ♦ E762
                                              ♣ 3
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Hjerter dame forsvant på den siste
kløveren, og Øst var fanget. Han
slengte på spar konge, dermed ga
spar 9 det tolvte stikket.
Moralen om fordelingsutspill/på-
kast er i følge Tislevoll: ”Følg hov-
edreglene noen ganger for mye i
stedet for å finne unntakene hele
tiden”.

N
V Ø

S
♠ D5

♠ Kn109

Rekorden er uslåelig og kan i beste
fall kun tangeres. Hele spillet så slik
ut:



Bridge er mer enn fire perso-
ner samlet rundt et bord med
grønn filt. I Internetts tidsalder
kan kortstokker, meldebokser
og manglende makkere erstat-
tes med en datamaskin med
telefontilknytning.

Ute på Internett foregår det brid-
geturneringer hele døgnet, hele
året som du kan delta i.
Blant de besøkende ved bridge-
festivalen finner vi tyrkiske Su
Oskay, bosatt i Kuwait. Hun har
ofte spilt bridge med Frank Bogen
fra Mo BK. Men det er første
gang Su er i Skandinavia.

– Hvordan kan det ha seg at
dere nærmest er faste mak-
kere, men bor i hver deres ver-
densdel?
– Det er takket være et internett-
sted som kaller seg OKbridge.
OKbridge leverer et dataprogram
som gjør det mulig å spille bridge
over Internett. Mannen som stod
bak idéen og det første program-
met var en amerikaner som flyttet
til Finland, men som fremdeles
ønsket å spille bridge med sine
kortkamerater i USA.
– Hvordan fungerer det, rent
praktisk?
– Du bruker en vanlig, gratis web-
leser som Explorer eller Netscape
og oppsøker OKbridge, forklarer
Frank. Etter å ha fulgt instruksjo-
nene der og installert den nødven-
dige programvaren, kan du melde
din interesse for å spille. Du kan
spørre om å få være med i et spill,
du kan vente til du blir invitert, el-
ler du kan sette opp ditt eget brid-
gebord. Det er også mulighet for
å bakspille de andre som allerede
er i gang.
Og gjennom OKbridge er Su blitt
kjent med mange norske bridge-
spillere.

Fra Internett til bridgefestivalen
Av Stian Høiset

MØTTES PÅ NETTET: Su Oskay med noen av sine norske nternettmakkere:
Fra venstre Frank Bogen, Bård Risnes og Henrik Gosvig.
– Hvorfor velger du ofte å
spille med norske makkere?
– Først og fremst er det mange
norske spillere på OKbridge, sier
Su, for det andre er de ofte gode
til å spille, og for det tredje er de
høflige og vennlige. Jeg trives godt
med å spille med dem.
Under kvalifiseringen for NM par
har Su bakspilt Henrik Gosvig og
Bård Risnes fra Harstad. Også de
spiller leilighetsvis med Su på
Internett.
– For oss som ikke har forsøkt
OKbridge, virker det naturlig
å etterlyse det sosiale aspek-
tet?
– Ja, jeg kan skjønne det, sier
Frank. Men når man forsøker, fø-
ler mange at det hele blir veldig
personlig og faktisk svært sosialt.
Man kan prate med sin makker,
med alle ved spillbordet eller alle i
hele salen. Det hele foregår selv-
sagt via tastaturet, men illusjonen
av at kortspillet skjer der, like foran
deg, er svært sterk.
– Og vennskap over det elek-
troniske bridgebordet kan lede
til vennskap i «det virkelige
liv»?

– Ja, det er ikke uvanlig, sier Frank,
og Su er jo et godt eksempel på
det, hit hun har reist for å se og
snakke med sine bridgemakkere.

– Jeg har også avlagt bridge-
konkurranser i USA og Egypt vi-
sitter, forsetter Su, men bridge-
festivalen i Skien er en av de stør-
ste jeg har besøkt.
Og festivalen fikk hun nyss om via
OKbridge …
Det finnes flere lokale bridge-
klubber i Kuwait, men de fleste har
stor gjennomtrekk. Spillerne er ofte
ansatt i internasjonale bedrifter, og
kommer og går. Da kan det være
lettere å opparbeide en tilhørlighet
til en global bridgeklubb på Intern-
ett.

– Er det medlemskapsavgift i
OKbridge?
– Ja, jeg tror prisen er rundt 100
dollar pr. år.
– Har dere noen forbehold i an-
befalingen av OKbridge?
– Vi har sett tilfeller av at spilling
på OKbrigde går ut over deltakelse
i de lokale klubbene. Det er svært
synd, sier Frank.



Spillet jeg husker best
Av Alf Helge Jensen

 N/NS        ♠ ED1053
                                     ♥ K109

                                              ♦ 976
                                              ♣ 107

♠ K9742     ♠ -
♥ E7653                          ♥ D8
♦ -     ♦ EDKn10843
♣ E96         ♣ KKn52

                                              ♠ Kn86
                                              ♥ Kn42
            ♦ K52
                                              ♣ D843

N
V Ø

S

Landslagsspiller Anna Malinowski (39) er før-
ste jente i vår lille serie om hyggelige minner
fra tidligere tider. Hun bor i Skotbu i Ski kom-
mune, jobber som lærer og spiller i Ski Bridge-
klubb.

Hennes spill er fra Nordisk mesterskap for damer på
Klækken for to år siden:

Ved alle bord meldte øst-vest 3 grand. Anna og makker
Sølvi Østmo var de eneste som betet kontrakten. Øst åp-
net med 1 ruter hvoretter vest meldte spar først og etterpå
hjerter, og øst avsluttet med 3 grand. Da turen kom til Anna

i nord, doblet hun for å få spar ut.
Sølvi spilte ut spar 8 (svenske) til nieren og dama. Ny spar
til knekten og kongen. Øst prøvde kløverfinessen med
knekten. Sølvi stakk og spilte sin siste spar til 7 og 10 hos
Anna, som fridde seg med kløver 10 til kongen. Så ruter
ess fulgt av knekten som Sølvi dukket. I neste stikk kom
hun inn på kongen og skiftet hjerter. Tre bet og 500 inn.
Ved det andre bordet ble det 11 stikk i 3 grand.

DOBLET: Anna Malinowski doblet våkent.

ENGLANDSBÅTEN

Fjord Line Cup 2000
14. – 17. desember

Bergen Bridgekrets sammen med Fjord Line inviterer til
førjulshopping og bridgecruise med MS Jupiter til Newcastle.

Hovedturnering,  forbundspoeng, 30 timer turneringsbridge
Ett døgn i Newcastle

 Premie verdi kr 10.000.-
Pris fra kr 990.- pr. pers. i 2-sengs lugar dekk 4,5,6)
Påmelding til Fjord Line innen 21. oktober.
Tlf. 815 33 500 (Husk å oppgi turkode 764!)
OBS!Kun deltagere booket på turkode får delta!
Informasjon Leif Gunnar Kleppevik (Tlf. arb. 55 92 72 25,
mob.tlf. 92 44 73 69)



Makker fant
skiftet!

Av Sigurd Evjen

 S/Ingen    ♠ K10
                                     ♥ E10865

                                              ♦ 985
                                              ♣ Kn53

♠ Kn432     ♠ 9865
♥ DKn43                       ♥ 92
♦ Kn10     ♦ ED3
♣ D84         ♣ K1097

                                              ♠ ED7
                                              ♥ K7

                ♦ K7642
                                              ♣ E62

Spill 11
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N       Ø            S         V
           1kl*)         p

1hj        p            1NT         p
2NT        p            3NT         p
 p        p

*) Presisjonskløver

Bjørg Inger Tormodsgard fant skiftet
mot denne tregranden. Hun spilte ut
spar 3 til kongen. Spillefører lot deret-
ter ruter 5 seile rundt til Bjørg Ingers
knekt.

Nå vred hun til kløver 4, og jeg fikk
beholde for nieren. Ny kløver til da-
men som spilleren lå unna. Neste klø-
ver åpnet for et kløverstikk til slutt, og
to ruterstikk og tre kløverstikk ga be-
ten. Ingen andre ble holdt nede på åtte
stikk i 1 NT.

Bridgefestivalen er et flott ini-
tiativ fra NBF. Den kan bidra
til større oppslutning om den
organiserte bridge, som har
vært i sterk retur de siste
årene.
Bridge er en utrolig flott idrett, med
kvaliteter som de fleste andre idretter
mangler. Bridgefestivaler kan også bi-
dra til å åpne samfunnets øyner for
bridge, slik at bridge får noe av den
samme positive oppmerksomhet og
støtte som andre idretter. Dessuten er
den den store oppslutningen et godt
uttrykk for at deltakerne har satt pris
på tilbudet.
I NM-Avisa er det gitt uttrykk for ulike
meninger om hvordan festivalini-
tiativet bør utvikles. Noen kriterier må
oppfylles: Gode spillelokaler med nød-
vendige fasiliteter; spillelokaler i nær-
heten av hoteller med nødvendig
standard, hoteller med nødvendige
fasiliteter til sosialt samvær utenom
spilletidene; nok interesse i lokalmil-
jøet til å drive det praktiske forarbeidet
og gjennomføringen av arrangemen-
tene; arrangementsstedet må ligge
gunstig til kommunikasjonsmessig i
forhold til tyngden av festivaldel-
takerne – i denne sammenheng må en
ikke se bort fra at hovedtyngden av
festivaldeltakerne ikke nødvendigvis
blir gjengangere, ved å skifte festival-
sted, får en med seg tyngdeforflyt-
ninger, og får tilbudet utvidet til nye
grupperinger. Det er neppe lurt å binde
seg til ett arrangementssted på grunn-
lag av teoretiske overlegninger. Flere
arrangementssteder bør prøves, slik at
en også har erfaringsmateriale å byg-
ge på ved eventuelle sluttvurderinger.
Skien har kommet meget godt fra dette
arrangementet. Arrangøren fortjener
stor honnør for innsatsen og resulta-
tet. En viktig del av sluttarbeidet må
være å sette opp en oversiktlig plan
over hele opplegget, slik at fremtidige
arrangører har en mal som grunnlag
grunnlag for sitt arbeid. Herunder er
det viktig å få med de svakhetene som
er avdekket under marsjen.

Takk for et hyggelig opphold!

NBFs
Bridgefestival
Av Tore Mortensen

Jo-Arne Ovesen fra Vadsø ofret ett
stikk for å få mange igjen i dette spil-
let fra mixfinalen:

Inntaket forsvant

 V/Alle       ♠ 1063
                                     ♥ EK872

                                              ♦ E
                                              ♣ Kn876

♠ KDKn4     ♠ 95
♥ 93                                ♥ DKn1064
♦ 105     ♦ Kn82
♣ 109532         ♣ ED4

                                              ♠ E872
                                              ♥ 5

                ♦ KD97643
                                              ♣ K

Spill 68
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Etter at nord hadde åpnet med 1 hjer-
ter og syd meldt 2 ruter, ble nord spille-
fører i 3 grand. Eva Lund Heitmann i

øst spilte ut spar 9 til liten i bordet og
knekten hos Jo-Arne. Også spar
konge ble dukket (syd la tieren). Det
store spørsmålet var nå hvorfor syd
dukket sparen to ganger, i og med at
han hadde nok et hold i fargen. Etter
å ha analysert situasjonen, kom Jo-
Arne til at nord neppe hadde esset
dobbel i ruter. Men kanskje singel si-
den han sparte så på spar ess. I så fall
var det riktig å spille spar fra D4 til E8
i bordet for å bryte forbindelsen.
Som tenkt så gjort. Dermed hadde ikke
spillefører inngang til alle de deilige
ruterne. Han prøvde seg på den lille
sjansen som fantes, nemlig J10 blokk
i ruter – og saket ruter ess på spar ess.
Men slik satt det ikke som vi ser. Vi
skal ikke trette leserne med noen de-
taljert forklaring. Det var rimelig enkelt
å ta to bet og noterer 200. Det ga 17
pluss. Ved de fleste bordene hadde de
fått minst ni stikk i grand. To fikk hele
tolv.

Norefjell – ikke Storefjell
Vi beklager den «lille» geografiske fei-
len på forsida i torsdagens NM-avis.
Mixvinnerne er fra Norefjell – ikke
Storefjell – i Buskerud.

Rettelse

Av Alf Helge Jensen

Sam – ikke samen
Under onsdagens prisutdeling kom
Tommy Sandsmark IKKE i skade for å
si:
- Gi samen applaus. Det han sa var –
Gi Sam en applaus, da Sam Inge Høy-
land gikk opp og hentet sin premie.
Men så lenge Høyland fikk applaus –
kunne det være det SAME.



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

Avgjørelse i Lovutvalget
Det ble innlevert en appell til Lovut-
valget på en turneringslederav-
gjørelse i kvalifiseringen til NM par.
Situasjonen oppstod i spill 69:

 N/NS        ♠ D6
                                     ♥ 10982

                                              ♦ EKn94
                                              ♣ 1085

♠ 973     ♠ EK5
♥ EK                               ♥ DKn54
♦ D10765     ♦ K3
♣ 732         ♣ EKn96

                                              ♠ Kn10842
                                              ♥ 763

                ♦ 82
                                              ♣ KD4

Spill 69

N
V Ø

S

Meldingsforløpet gikk slik:

Vest     Nord         Øst         Syd
       p           1NT*     p

2 kl*           p             2hj          p
3NT            p             p             p

1 NT i åpning kunne inneholde 5-korts
major, men ble ikke alertert. 2 Kl ble
forklart som Stayman. Etter meldin-
gene, men før utspillet ble Øst spurt
om Vest nå var definert med 4 spar,
som ble bekreftet. Syd valgte da å
spille Kl K ut. Resultatet ble 10 stikk
ØV.
Etter spillet ble turneringsleder tilkalt.
Syd mente seg skadelidende av man-
glende forklaring, for uten 4 spar i
bordet, ville det være en normal
utspillsfarge, med bet som trolig resul-
tat.
Det kom i den etterfølgende forklarin-
gen fram at ØV brukte grandåpninger
som kunne inneholde 5-korts major,
og paret brukte 3 Kl som spørsmål for
å avklare 5-kort major/andre 4-korts-
farger. Turneringsleder lot resultatet
stå, fordi han ikke kunne se det var
avgitt feil forklaring, men at Vest
hadde meldt avvikende fra systemet.
Avgjørelsen ble appellert til Lovutval-
get. Det ble avholdt høring med par-
tene hvor ble det fastslått at det ble

avgitt feil forklaring av Øst, og at Vest
ikke benyttet sin sjanse til å korrigere
sin makkers forklaring før Syd spilte
ut.

Den korrekte prosedyren i slike saker
er at det spilles ut fordekt, og at mak-
keren til den som har avgitt feil forkla-
ring gjør oppmerksom på dette, og at
turneringsleder så tilkalles. Turnering-
sleder kan da gi utspilleren anledning
til å ta utspillet opp igjen og spille ut
et annet kort. Under visse forutsetnin-
ger kan meldingsforløpet fortsette, og
det er derfor viktig at meldekortene lig-
ger på bordet til fordekt utspill er fore-
tatt.
Lovutvalget dømte med denne bak-
grunnen resultatet til 3 NT av Øst med
7 stikk. LU godtok at spar var det na-
turlige utspillet og anså det
sannsynliggjort at Øst ville fiske i klø-
ver.
Lovutvalgets sammensetning var
Kyrre Tangen, Ingeborg Harder og Per
Nordland.



Syd Vest Nord Øst
1 sp p 2 ru p
3 kl p 3 sp p
4 ru p 4 hj p
4 NT p 5 hj p
6 sp p.r.

Det andre alternativet
          Av Jon Sveindal

 S/Alle       ♠ 865
                                     ♥ EK32

                                              ♦ 109432
                                              ♣ E

♠ D     ♠ 10973
♥ D865                           ♥ 10974
♦ Kn865     ♦ K
♣ K832         ♣ 9754

                                              ♠ EKKn42
                                              ♥ Kn

                ♦ ED7
                                              ♣ DKn106

N
V Ø

S

 S/Alle       ♠ -
                                     ♥ 3

                                              ♦ 1094
                                              ♣

♠ -     ♠ 1097
♥ D                                 ♥ 10
♦ Kn8     ♦ -
♣ K         ♣ -

                                              ♠ KKn4
                                              ♥ -

                ♦ -
                                              ♣ 10

N
V Ø

S

Mens jeg så Geir Egil Bergheim som
eneste i ekstrakvaliken til parfinalen
melde og spille hjem  6 ruter , var halve
feltet i 6 spar  (spillet er vridd av prak-
tiske hensyn).  Omtrent halvparten av
spilleførerne vant kontrakten. Ved før-
ste øyekast ser det ut til at begge slem-
mene står på det samme – nemlig å
presse ut kløver konge mot trumf.
Men Bjørn Sverre Gulheim vant spar-
slemmen uavhengig av kløver konges
plassering!

Hjerter ess tok første stikk, og Bjørn
Sverre Gulheim grep tyren ved hor-
nene ved umiddelbart å spille ruter til
kongen og esset. Spar ess felte da-
men, og etter kløver til esset spilte han
ny ruter. Naturlig nok var ikke vest
villig til å ofre sitt sikre trumfstikk mot
syds rutertaper, så hun saket en klø-
ver. (Hvis hun stjeler og spiller trumf
må selv Bjørn Sverre røffe vekk klø-
ver konge for å få 12 stikk). Nå fulgte
kløver til stjeling, hjerter konge med

rutersak, hjerter til liten trumf, og nok
en kløverrøff.  Inne på bordet var slutt-
posisjonen:

Utspill: Liten hjerter

Spiller Bjørn Sverre hjerter, får han sitt
12. stikk på spar 4. Det samme skjer
hvis han spiller ruter, med mindre øst
bruker en trumf. Da sakes bare kløver-
taperen – og syd tar resten  med 3
trumfstikk!

«Kjelle» Helmersen været 800 da
Sam Inge Høiland bykset innpå med
begge farvene hans i dette spillet der
Sven Olai Høiland – Sam Inge Høi-
land satt Nord - Syd og Trond Ol-
sen – Kjell Helmersen satt Øst –
Vest:

Lukten av 800
Av Tommy Skalmerås

Ø/ØV        ♠ EKn953
                                     ♥ Kn105

                                              ♦ D1085
                                              ♣ 4

♠ 863     ♠ D1074
♥ ED93                           ♥ 7
♦ 7     ♦ EK9642
♣ KKn975         ♣ E2

                                              ♠ K
                                              ♥ K8642
            ♦ Kn3
                                              ♣ D10863

N
V Ø

S

Spill 6

Meldingene har gått slik:
Ø     S       V           N
1 ru      2 NT     dobl       3 hj
3 sp       pass       3 NT      pass rundt

Men makker ville ikke være med og
tok altså ut  i 3 spar og ”Kjelle”  la
da kontrakten i 3 grand.
Bror Høiland plukket fram hjerter
Knekt, fikk toeren fra makker og
treeren fra ”Kjelle”! Så hjerter 10 til
Damen. Ruteren satt nok ikke pent
etter dette meldingsforløpet, derfor
fikk spar 8 løpe rundt til singel
Konge. Sam Inge fortsatte nå med
hjerter Konge til Esset og ny spar
mot bordet sendte Sven Olai i boks.
Han fryktet vel at en masse poeng
var på vei ned sluket, men han slapp
den og spar 7 tok stikket.
Kløver Ess, kløver til Knekten, klø-
ver Konge. Så et takknemlig farvel
til hjerter 9 og den siste sparen mot
bordet. Vestlandet kapitulerte og 10
deilige stikk var i havn. Når ”Kjelle”
var den eneste i salen som fikk no-
tere 630, var det lett å komme over
at 800 hadde3 gitt et par poeng mer.

Surferene begynt å strømme til
de offisielle web-sidene for
bridgefestivalen. Fra starten på
fredag til mandagen, var det ca.
3500 som hadde vært innom.

Fra mandag til onsdag klokka
2030 er det imidlertid over 5000
surfere som har vært innom si-
dene. De har kunnet følgt NM
mix og kvalifiseringen til NM
par spill for spill. Nettbrukerene
har kunnet se bilder av livet og
spillingen i Skien, lagt ut på net-
tet bare minutter etter at de har
blitt tatt.

I går begynte den gjeveste kon-
kurransen i NM-uka; NM for
par. Enda flere tar sikkert  turen
innom www.bridgefedera-
tion.no for å følge med på hvem
som blir Norgesmester for par,
og hvem som vinner NM damer.

Internet-sidene
 til NM-uka



Torsdag kveld gikk sideturnering 12
av stabelen. Feltet var formidabelt,
med hele 66 par. Denne gangen hadde
spilleledelsen full kontroll over slipper
og resultater. Verre var det kanskje å

Rekorddeltakelse i sideturnering 12

De tre beste parene i sideturnering 12. Bak fra venstre Dag Stokkvik, Kåre Kristiansen, Trygve Undem og Trond
Antoniussen. Foran Gunn Angelskår og Eva Schytte.

Av Stian Høiset ha full kontroll over spillene for noen.
Med 33 bord kan småtabber gi kjem-
pestore utslag, noe avisas medarbei-
der fikk erfare.

Suverene vinnere var Dag Stokkvik og
Kåre Kristiansen fra Akademisk med

65% score. Kampen om annenplassen
var tett, det skilte bare 2 poeng. Det
lengste strået trakk Trygve Undem og
Trond Antoniussen fra Bergen Ak., og
Eva Schytte og Gunn Angelskår tok
tredjeplassen. Begge oppnådde en
score på 62%.

Kampen om å bli konge eller dron-
ning under Bridgefestivalen tilspis-
ser seg. Oversikten så langt før den
siste innspurten ser slik ut:
1. Peter Marstrander
2. Leif Erik Stabell
3. Arve Farstad
4. Sam Inge Høyland
5. Pål Haga
6. Rune B. Anderssen
8. Frode Fyllingen

Kongekampen 10. Christer Christoffersen
10. Geir Helgemo
12. Jon Aaby
13. Sven-Olai Høyland
14. Herman Larssen
15. Else Marie Heibø
16. Finn Gjone
16. Bjørn Sverre Gulheim
16. Kåre Heibø
16. Anna Malinowski
16. Birgit Olsen
16. Odin Svendsen

KONGE?: Peter Marstrander leder
kongekampen


