
Pris: 10 kroner

Lørdag 5.august

Norgesmester i damespurt

JUBEL: Tulla Lybæk (til venstre) og Ida Wennevold  jublet hemningsløst etter å ha spurtet forbi alle konkurrentene
i de to siste rundene i NM Damer par fredag. Ren knockout, og vi gratulerer!



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:
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

Søndag 6.august
Imp across the field kl 1000-1530

Sideturneringer er en artig greie. Men det er
kanskje ikke fullt så morsomt når en sitter å
hutrer. Satt en litt uheldig under torsdagens
kveldsturnering, kom trekken midt imot. Spe-
sielt på den midterste rekka. Flere av våre
motspillere ble sittende med kuldegysninger.
Vi syntes heller ikke at det var så fryktelig
deilig. En bør nok lukke litt flere dører når
kvelden er omme og sola på hell. Det har re-
daksjonen fått meldinger på fra flere hold.

Dette er lesernes egen spalte for korte
meningsytringer om mangt.

Klar melding

Ref. til KLAR MELDING
onsdag:
HARDERE MELDING!

I et arrangement som får ”med berøm god-
kjent”, så var lagfinale B en miss. Om kvel-
den møtte vi bare trøtte og gretne spillere,
lei av å møte samme ansikter, lei av å drasse
på alle feila fra i går, lei turneringa. Hvorfor
legge denne finalen opp så seriøst og kje-
delig, for hva er egentlig en Norgesmester
klasse B? Bruk kreativiteten og finn opp et
helt nytt turneringskonsept som kan enga-
sjere deltakerne til å ta fatt på ny frisk. Hvis
ikke, vil nok mange med oss heller vandre
over til Sideturneringen for heller å ha det
moro den kvelden.

Ført i pennen på vegne av Lisbeth Eide og
mange, mange i B-gjengen.

Olav Hjerkinn.

Dårlig arbeidsmoral?
Tidligere generalsekretær Rolf J. Olsen hevder i et in-
tervju i denne utgaven av NM-avisa at det i dag er for
dårlig arbeidsmoral på forbundskontoret. Det var an-
dre forhold da han regjerte, skjønner vi. Olsen fortje-
ner ros for at han er så frittalende. Det skal mye mot til
for å komme med en så kontroversiell uttalelse. I så måte
er hans utspill helt i tråd med redaktørens ånd. Kun
frisk debatt bringer oss videre. Og det er ingen tvil om
at flere deler hans oppfatning. Men det trenger ikke
være riktig for det.
Mye har forandret seg siden Olsen sluttet. Da han
styrte på forbundskontoret, virket nesten enhver fore-
spørsel fra medlemmene rundt om å være en plage. I
hvert fall satt de fleste av oss som ringte igjen med det
inntrykket. Man fikk det inntrykk at Olsen aldri skjønte
at hans administrasjon skulle være et servicekontor for
medlemmene. Heller ikke forespørsler fra media ble sett
på som noe pre for bridgen. Det kunne da umulig haste
slikt med å få ut resultatene i bridgespaltene. Heller ikke
reiseoppgjørene hadde Olsen noe hast med å få unna,
virket det som.
Dette hører med når man skal vurdere påstanden om
manglende arbeidsmoral. I dag er det en delvis ny ver-
den for oss som ringer forbundskontoret, selv om man
har styrt telefonene til kun deler av arbeidsdagen. Ak-
kurat det mener vi bør endres på. Man må alltid kunne
nå noen på forbundskontoret. Likevel er det riktig å
hevde at vennlighet og serviceinnstilling overfor med-
lemmene, ta gjerne med folkeskikk også, er innført. Det
tar selvfølgelig mye mer tid enn om man avviser folk,
eventuelt opptrer slik at de ikke ringer igjen.
Likevel skal vi vokte oss vel for helt å avvise påstan-
den fra Olsen. Presidenten sa i intervjuet med NM-avisa
at de har en stor jobb med å effektivisere kontoret. Sam-
tidig innrømte han at styret i for stor grad hadde pøst
på med arbeidsoppgaver uten å legge de nødvendige
føringer. En annen påstand er at de ansatte i for stor
grad er rekruttert blant toppspillere, og at dette skal
virke hemmende på arbeidslysten i den forstand at de
er for opptatt av egne prestasjoner ved kortbordet.
Som er relativt hyppig bruker av kontorets tjenester,
føler vi at det jobbes alminnelig godt. Men det menige
medlem har i liten grad mulighet til å bedømme hva de
egentlig gjør på kontoret. Dette kan man gjøre noe med
gjennom en opplysende artikkel i medlemsbladet.



En skulle ikke tro at det var
topp spenning til siste rund i
NM for damer når en ser på
resultatlista, men Tulla og Ida
slo knock out på alle konkur-
renter med +51 i siste runde
mens begge konkurrentene
fikk minus.
Dermed ble det en soleklar seier til jen-
tene fra Akademisk og Junior, og selv-
sagt var jubelen på topp.
Jeg fulgte siste sesjon fra runde til
runde og her var det mye krutt ved de
øverste bordene. Ved bord 3 satt Ma-
rianne Harding – Kristine Breivik NS
og Anne Mørch – Tove Skjervagen
ØV. I spill 57 skjedde følgende:

Ida Wennevold – Tulla Lybæk
vant NM-Damer

Av Øystein Eriksen TOPP SPENNING: NM-finalen for damer par utviklet seg til å bli en ren
triller. Fra venstre: Ida Wennevold, Sølvi Østmo, Tulla S. Lybæk og Grete
Syvertsen

 N/ØV        ♠ KKn10853
                                     ♥ 7

                                              ♦ 10754
                                              ♣ K8

♠ 64     ♠ 9
♥ 109863                        ♥ EKD4
♦ EDKn     ♦ K98632
♣ 1072         ♣ 63

                                              ♠ ED72
                                              ♥ Kn52

                ♦ -
                                              ♣ EDKn954

N
V Ø

S

Nord – Syd meldte seg fort opp i 4
spar etter at Øst hadde vært inn med
en opplysende dobling. Men nå
trådde  Øst til med friske 5 ruter i ugun-
stig sone som prompte ble doblet. Da
det kom spar ut og mer spar var det
ikke vanskelig å snelle hjem 11 stikk
og ren topp. At det står i 6 spar for
Nord – Syd er en annen sak, ingen av
parene nådde denne kontrakten selv
om NM-vinnerne var på god vei med
en cuebidserie. Problemet for Ida i Syd
var om kløverkontrollen var ekte eller
ikke og de nøyde seg derfor med for-
siktige 4 spar som ga –2.

 V/ØV        ♠  EK5
                                     ♥ 9

                                              ♦ KDKn876
                                              ♣ 943

♠ DKn8     ♠ 9
♥ D543                           ♥ EK1086
♦ E95     ♦ -
♣ 1076        ♣ EKDKn852

                                              ♠ 1076432
                                              ♥ Kn72

                ♦ 10432
                                              ♣ -

Spill 64

N
V Ø

S

I neste runde var det klart for topp-
møte mellom Ida og Tulla mot Maja og
Barbro. I spill 64 dukket disse kortene
opp:

Nord åpnet i 1 ruter og Øst doblet,
pass i Syd og 1 hjerter i Øst, 2 ru hos
Tulla i Nord og 6 hjerter i Øst! Nå gikk
Ida i «boks» og tenkte både vel og
lenge hvoretter 7 ruter lå i bordet, her
skulle det ikke gis ved dørene. Kon-
trakten ble selvsagt doblet men mer
enn 3 bet var det jo ikke. Spillet ga
imidlertid ikke mer enn + 9 til Nord –
Syd da jo 6 hjerter betes med spar Ess
og kløver til stjeling, to bet er vel nes-
ten umulig å finne med kløver ut.SØLVMEDALJEVINNER: Maja

Rom Anjer.



På dette tidspunktet hadde sølv-
medaljevinnerne Maja Rom Anjer og
Barbro S. Svendsen rykket klart ifra og
det hele så ut til å være avgjort men
jentene fikk tydeligvis nerver i de siste
rundene, det tar på å ligge i tet.

I runde 18 skulle så Maja og Barbro
møte bronsevinnerne Bjørg Tvinner-
eim og Liv Strøm. I det følgende spill
fikk Liv troen på poeng mot lederparet,
vi går til spill nr. 69:

 N/NS        ♠  K876
                                     ♥ 86

                                              ♦ D873
                                              ♣ Kn92

♠ D93     ♠ E2
♥ ED43                           ♥ K975
♦ -     ♦ E109642
♣ D108753        ♣ 4

                                              ♠ Kn1054
                                              ♥ Kn102
            ♦ KKn5
                                              ♣ EK6

Spill 69

N
V Ø

S

Bjørg i Øst åpnet i 1 ruter og Vest mel-
dte 1 hjerter. Øst sa 2 hjerter og hvor
Liv nå fikk tillegget fra vet jeg ikke,
hun hoppet i hvert fall direkte i 4 hjer-
ter. Det kom hjerter ut fra Nord og Liv
stakk med Kongen i bordet og spilte
kløver. Syd stakk Denne og dro spar
Knekt som i tur ble dekket med Da-
men, Kongen og Esset. Nå kom hjer-
ter til Damen og kløver til stjeling og
ruter Ess ble innkassert med spar-
avkast. Hjerter til Esset ble fulgt av li-
ten kløver som godspilte kløverfarven.
Motparten fikk for spar Knekt men mer
var det ikke å hente +24 til Liv og
Bjørg.

Etter denne runden skrumpet ledelsen
betraktelig inn for Maja og Barbro så
med ett var det igjen spennende i tet
og Bjørg og Liv var med for fullt.

SØLVMEDALJEVINNER: Barbro S.
Svendsen.

 N/Alle      ♠  K2
                                     ♥ 742

                                              ♦ KKn1072
                                              ♣ E95

♠ 984     ♠ DKn63
♥ DKn10985                    ♥ K6
♦ E63     ♦ 54
♣ 4        ♣ KDKn87

                                              ♠ E1075
                                              ♥ E3

                ♦ D98
                                              ♣ 10632

Spill 77

N
V Ø

S

Marit Johnsen fant ikke spar Konge
ut mot tre ruter og spilte i stedet hjer-
ter til Siri Wollebæks Ess og mer hjer-
ter. Inne på bordet kom nå kløver
Konge og når denne ikke ble stukket
var kontrakten hjemme, en bunn var
snudd til en topp, litt gli må en ha skal
en bli norgesmester.

Når 2 runder gjensto var stillingen
blitt denne i teten:
1. Tvinnereim  -  Strøm 363
2. Anjer - Svendsen 343
3. Wennevold - Lybæk 322

Her var det så visst ikke avgjort noe
som helst.
I siste runde kom Bjørg og Liv i store
vansker på dette spillet:

 N/NS        ♠  10
                                     ♥ K32

                                              ♦ D1085
                                              ♣ KD1032

♠ E8     ♠ D632
♥ ED54                          ♥ Kn108
♦ 973     ♦ EK2
♣ 9865        ♣ E74

                                              ♠ KKn9754
                                              ♥ 976

                ♦ Kn64
                                              ♣ Kn

Spill 85

N
V Ø

S

Jentene satt Øst – Vest og kom i den
grusomme kontrakten av 2 kløver
redoblet. Mer enn 6 stikk skal det vel
ikke være i denne kontrakten men Liv
berget seg med 1 bet og noen få strø-
poeng var reddet.
Ingen av de andre spillene var det
noen særlig sving på så det ble minus
på siste runde. Likedan gikk det med
Barbro og Maja så dermed sikret altså
Tulla og Ida seieren med sin tidligere
nevnte kanonspurt. I tidligere NM har
de også ledet men da gikk det dårlig
på slutten, denne gangen holdt det til
en fortjent seier.

BRONSE: Det var spennende kamp om pallplassene. Bjørg Tvinnereim
og Liv Strøm (nr. to fra venstre) erobret tredjeplassen. Her i kamp mot Siri
Wollbæk (til venstre) og Marit Johnsen.



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.

Ida Wennevold - Tulla S Lybæk
Maja Rom Anjer - Barbro S Svendsen
Bjørg Tvinnereim - Liv Strøm
Siv Thoresen - Sølvi Remen
Marianne Harding - Kristine Breivik
Anne Mørch - Tove Skjervagen
Marianne Homme - Siri Hove
Ann Karin Fuglestad - Ann-Mari Mirkovic
Eirin Halvorsen - Christel Gundelach
Anna Malinowski - Anne Lill Hellemann
Anne Trine Espås - Hege Falster
Grete Syvertsen - Sølvi Østmo
Torgunn Foss - Else Mari Heibø
Annelise Asla - Rønnaug Asla
Lisbeth Eide - Turid Buskum
Anja Prestvik - Anne Synnøve Prestvik
Vigdis Wick - Eva Beckstrøm
Ingeborg Andersen - Marie Holenbakken
Siri Wollbæk - Marit Johnsen
Brit Inger Bentestuen - Ingeborg Blisten
Inger Lise Andersen - Sissel Halvorsen
Tonje Aasand - Ragnhild Brekka
Marte Vamnes - Stine Holmøy
Berit T Skjølås - Berit Anne Hanssen
Reidun Legreid - Ruth Thomassen
Anne-Brit Andreassen - Berit Rubach

412
334
326
282
216
194
190
189
165
159
137
136
135
122
121
120
108
  97
  88
  80
  74
  72
  71
  54
  52
  13

Sluttresultat NM Damepar:
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.

Tor Bakke - Jim Høyland
Oddbjørn Gravanes - Nils Kåre Kvangraven
Kjell Otto Kopstad - Ole K Kopstad
Per Erik Austberg - Geir Helgemo
Arild Rasmussen - Erik Sælensminde
Tom Høiland - Øystein Jensen
Helge Mæsel - Roald Mæsel
Arnold Digre - Arild Holdaas
Jon-Egil Furunes - Tor Helness
Jørn Ringseth - Espen Lindqvist
Terje Garsegg - Egil Hansen
Peter Marstrander - Leif Erik Stabell
Nils-Otto Eliassen - Kjell Arne Holth
Per Bjerkan - Bjørn Buer
Knut Molander - Svein Åstrøm
Tom Johansen - Lasse Aaseng
Bjørn Bentzen - Jørn Thunestvedt
Gunnar Harr - Jan Einar Sætre
Erik Bølviken - Jostein Sørvoll
Frank Bogen - Øystein Hangås
Lorentz Nitter - Øysten Lerfald
Rune B Andersen - Finn Brandsnes
Christer Kristoffersen - Geo Tislevoll
Are Nesdal - Atle Sæterdal
Kai Jørstad - Ronny Jørstad
Jan Arne Heimdal - Svein Gunnar Karlberg

774
710
644
550
547
541
499
433
407
403
362
337
306
293
290
271
266
222
208
206
203
188
180
167
166
143

Resultat NM par etter 58 runder

– Jeg åpnet med 1 spar i syd, Gunn
Helness i vest meldte inn 2 hjerter,
pass fra makker Torbjørn Pedersen i
nord, 4 hjerter fra Ann-Mari Mirkovic
i øst og jeg mente å være ganske trygg
da jeg meldte 4 spar.

Doblingen fra Helness skremte meg
ikke noe særlig. Hun spilte ut kløver
til esset hos øst. Tilbake kom kløver 3
til stjeling. Nå kom liten ruter tilbake
til kongen og kløver knekt til stjeling.
Og liten hjerter til esset og siste klø-

Lavintal på sitt beste
Av Alf Helge Jensen
– Har du lyst på et flott motspill. Ha-
rald Hansson fra Andenes stikker ho-
det inn gjennom forhenget til redak-
sjonen.
– Ja selvsagt, få se hva fint du har
gjort?
– Nei, det var ikke jeg, men motpar-
ten, sier Harald.
Slik så spillet i Åpent NM Monrad par
ut:

 S/Alle       ♠ 103
                                     ♥ 974

                                              ♦ DKn764
                                              ♣ 954

♠ Kn95     ♠ 62
♥ EDKn65                      ♥ K1032
♦ E1032     ♦ K95
♣ 2         ♣ EKn73

                                              ♠ EKD874
                                              ♥ 8

                ♦ 8
                                              ♣ KD1086

Spill 23

N
V Ø

S

ver til stjeling med spar knekt.
800 i bet og det uten at Gunn Helness
fikk stikk for noen av essene sine. For-
underlig nok fikk vi ikke bunn, men det
var ikke langt ifra, forteller Harald.

Han var ikke det minste lei seg for re-
sultatet. Snarere tvert imot. – Det er
fint å se at man kan stole til de grader
på makkers Lavintal-signal.

Generalsekretær Rune Anderssen satte
her motparten på en prøve som de ikke
klarte:

Leste sitsen
Finn Brandsnes i vest åpnet med 1 klø-
ver, nord sperret med 3 spar og Rune
avsluttet med 4 hjerter. Spar ut til esset
fulgt av sju ganger hjerter. For å unngå
12 stikk, må faktisk syd sake alle sine
høye ruter. Det klarte han ikke mot
Rune. Han startet med å kvitte seg med
den minste. Senere forsvant en ruter til.
Med fem kort igjen hadde syd de tre
kløverne han måtte holde pluss KD i
ruter. Nå tok Rune for kløver dame,
ruter ess og fortsatte pent med liten
ruter. De to siste stikkene tok EK i
kløver. Med ruter konge ut, som mange
fikk, er det alltid 12 stikk.

 S/Ingen    ♠ KKn10542
                                     ♥ 2

                                              ♦ 109876
                                              ♣ 9

♠ ED7     ♠ 986
♥ 7                                 ♥ EKDKn853
♦ 53     ♦ E2
♣ EK85432         ♣ D

                                              ♠ 3
                                              ♥ 10964

                ♦ KDKn4
                                              ♣ Kn1076

Spill 107

N
V Ø

S



Redaksjonen har kommet i
skade for å gjengi feil kort i
det første spillet vi skrev om
fra parfinalen. Vi beklager det
inntrufne.
Vi «hypper» spillet om igjen,
og denne gangen med de rik-
tige kortene:

Rettelse

Mye skjedde også på dette spillet,
hvor Frank Bogen og Øystein Han-
gås fra Helgeland hadde gleden av å
cashe inn 2000 – etter at motparten
kravpasset 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

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

 Ø/NS        ♠ -
                                     ♥ EKD1072

                                              ♦ EKD5
                                              ♣ D105

♠ K7653     ♠ EDKn9842
♥ 3                                  ♥ -
♦ Kn643     ♦ 872
♣ 872         ♣ K94

                                              ♠ 10
                                              ♥ Kn98654
            ♦ 109
                                              ♣ EKn63

Spill 34

N
V Ø

S

I dette spillet fra NM-mix møtte Stine
Holmøy og Kenneth Skov Bergens-
paret Tove Skjervagen og Arild Ras-
mussen.

Glem Dolly, nå er Stine
«Dukk» Holmøy i Byen

Av Kenneth Skov

 V/NS        ♠ K108
                                     ♥ 1096

                                              ♦ D1064
                                              ♣ KKn2

♠ D743     ♠ E92
♥ E854                            ♥ KKn72
♦ 92     ♦ 75
♣ 1065         ♣ E984

                                              ♠ Kn65
                                              ♥ D3

                ♦ EKKn83
                                              ♣ D73

Spill 28

N
V Ø

S

Meldingsforløpet gikk som følger

V            N                  S               Ø
pass   pass         1 kl 1 ru
x (neg)   1 NT         2 hj pass
Pass      3 ru            pass pass
Pass

Tove i Syd skulle altså spille 3 ruter,
og utspillet fra Kenneth var kløver fem
til liten, ess og dame. Stine fortsatte
med kløver, og bordet var inne på
knekten. Tove fortsatte med ruter til
damen, ruter tilbake til esset, og klø-

ver til bordet. Så spilte Tove hjerter ti
fra bordet, som gikk til liten, liten og
esset. Kenneth fortsatte med liten
hjerter til liten, konge og dame. Stine
fridde seg nå med hjerter knekt som
Tove røffet.

 V/NS        ♠ K108
                                     ♥ -

                                              ♦ 106
                                              ♣ -

♠ D73     ♠ E92
♥ 8                                  ♥ 2
♦ -     ♦ -
♣ 10         ♣ 4

                                              ♠ Kn65
                                              ♥ -

                ♦ KKn
                                              ♣ -

Spill 28

N
V Ø

S

Tove var inne i syd, og hadde kun råd
til å gi bort et stikk. Hun spilte nå spar
fem til treeren, og tieren i Bordet. Nå
viste Stine oversikt ved å legge liten
spar. Tove spilte seg tilbake til hån-
den på trumf, og spilte nok en liten
spar mot bordet. Liten fra Vest, og
eneste reele vinnersjanse var nå es-
set dobbel i øst fra start. Ergo liten fra
blindemann, men da kunne Stine
stikke med nieren, og ta beten med
spar ess. Dette gav 18 + på bok.

Stillingen var nå:

NB! Husk
vi skal selge
10 stk av
Pc’ene
Vår sponsor Unic Nettverk
A/S i Skien som sponser oss
med alt datautstyret
under festivalen har gitt oss
ett meget bra tilbud på 10 av
pcene.

Dette er HP P3 600Mhz
maskiner av ypperste kvali-
tet.
Disse vil bli solgt for netto-
pris inn til Unic A/S.
Printerne skal også selges.
Maskinene er de samme
som er i bruk i resepsjonen.
Priser etc står på side 2 i
festivalavisa som kommer ut
hver dag.

Ta kontakt med resepsjonen
for mer info.

Først til mølla etc…..



Tor Bakke og Jim Høyland har
tatt en solid ledelse etter to lan-
ge dager av NM-par. Men bak
i vannskorpa ligger  to stand-
haftige og dyktige juniorlands-
lagsspillere.

NM-avisa valgte å følge Jørn Ringseth
fra Kvam og Espen Lindquist fra Aren-
dal på den siste sesjonen på dag to av
NM-par. Normalt er det her de beste
utkrystalliserer seg og de mindre gode
og litt mer urutinerte faller fra.

De lå på en oppsiktsvekkende sterk 10.
plass da bakspillet begynte. I runde 49
og runde 50 fikk de ett godt spill og ett
dårlig. Med andre ord to jevne runder.
Så kom en svært interessant duell. Ju-
niorene skulle opp mot brødrene Sven-
Olai og Sam Inge Høyland.

Standhaftige juniorer

Av Roar Hushagen  N/NS         ♠ 6
                                     ♥ E1054

                                              ♦ 763
                                              ♣ E9542

♠ 972     ♠ EK1054
♥ K3                                ♥ 9872
♦ 1054     ♦ D2
♣ DKn876         ♣ 103

                                              ♠ DKn83
                                              ♥ DKn6
            ♦ EKKn98
                                              ♣ K

Spill 101

N
V Ø

S

Budene kom ikke høyt. Det stoppet
på 2 kløver som Espen doblet. Etter
en liten tenkepause passet Jørn.

Da røyken hadde lagt seg etter spil-
let satt brødrene Høyland igjen med
– 800 i beit. Neste spill var det junio-
rene som havnet i en doblet kløver-
kontrakt. Fire kløver endte med ti

stikk og 510.

 Ø/ØV       ♠ D4
                                     ♥ EK85

                                              ♦ Kn
                                              ♣ DKn10864

♠ EKn1082     ♠ 93
♥ D10763                       ♥ Kn9
♦ E7     ♦ KD6432
♣ 3         ♣ E75

                                              ♠ K764
                                              ♥ 42

                ♦ 10985
                                              ♣ K92

Spill 102

N
V Ø

S

N
V Ø

S

Det var ikke nødvendige å få en slipp
for å skjønne at de satt på en god
runde. Og de litt alvorlige juniorene
smilte bredt.
- Dere visste vel hvem dere spilte mot?
- Joda, svarer de. (Undertegnede vis-
ste ikke at Sven-Olai var landslagskap-
tein).

IMPONERTE: Juniorene Espen Lindquist sopte inn poeng mot de rutinerte Høyland-brødrene.



Det så bare ikke slik ut. Null respekt
kan gi god uttelling så lenge det ikke
blir overmot.
- Dette var en kjemperunde, og du
spilte godt, sa Jørn i rosende vendin-
ger om sin makker.
Da slippen kom fortalte den om + 69
og åttendeplass.

Neste motstander etter det var mot
Oddbjørn Gravanes og en annen dyk-
tig junior, Nils Tore Kvangraven. De
ledet etter første dag. Her kom ikke
juniorene ut i lilleslem som IKKE står,
men som de fleste fikk inn. Mens  i
det andre spillet ble det 3 ruter for
motparten. Kløverkontrakt er bedre.
Minus 20 mot ett toppar.

Etter dette fulgte flere friske spill og
svært lite feil. Vi ventet forgjeves på
tretthetstegnene. Ville de komme
snart? Neida, ikke tilsynelatende. De
klatret opp til sjetteplass etter en ny
knallrunde på +49 og en liten minus-
runde.
Så gjenstod to runder. Nye harde mot-
standere ventet. De ferske lagmest-

erne Finn Brandsnes-Rune B. Anders-
sen. Da  fikk juniorene svi. To beit i 4
spar og katastrofale –1100 i 5 kløver
doblet. –79 ble resultatet.
I siste bordet var de imidlertid på høy-
den igjen. Tre doblet mot 4 spar, der
spesielt Jørn Lindseth imponerte med
oversikt i spillet. I den andre kontrak-
ten spilte de en safe kontrakt i 4 hjerter
med 10 stikk som ga solid minus. Alt i
alt en middels runde.

Håkon Kippe som selv er en habil
juniorspiller har fulgt dem under det
meste av mesterskapet.
- Jevnheten er styrken. De finner ikke
på mye tull. 5 kløver doblet i nest siste
runde var unntaket, mener han.
De to var sjøl litt preget av den nest
siste runden, men bortsett fra det var
de strålende fornøyd.
- Målet var å komme hit og så spille best
mulig, erklærer Jørn som snart blir 20
år. Og han mener suksessformelen er
enkel.
- Vi spiller jevn standard bridge og do-
bler alt vi ser er beit, forklarer han.
- Men dere må vel ha satt dere nye mål

nå som det går så bra?
- Blant de ti beste, sier Espen som er
kun 16 år. Juniorspillerne burde også
være et godt eksempel for andre.
 Mye ros til makker og lite ris.
- Men det er kanskje enklere når det
går så bra?
- Vi hadde en dårlig periode tidlig på
denne dagen hvor vi klarte å holde
humøret oppe likevel.

Etter første dag ledet Oddbjørn Gra-
vanes og Nils Tore Kvangraven. De
to ligger fortsatt godt med. Men det
er 64 poeng opp til lederparet Tor
Bakke og Jim Høyland som har
hanket inn hele 774 plusspoeng.

De har vært i tet hele fjerde sesjon.
På tredjeplass ligger Kjell Otto Kop-
stad-Ole K. Kopstad som har klatret
ni plasser i løpet av fjerde sesjon. Per
Erik Austberg og Geir Helgemo lig-
ger tett under pallen, men det er et
stykke fram i poeng. Arild Rasmus-
sen og Erik Sælensminde bekler fem-
teplassen, ni poeng bak, med totalt
pluss 547.

I TET: Jim Høyland og Tor Bakke har klatret jevnt og trutt, og er i tet nå to sesjoner gjenstår.



Terje Garsegg fra Askim viste god teft
i dette spillet:

God teft
Av Alf Helge Jensen

 V/Alle       ♠ Kn832
                                     ♥ 10872

                                              ♦ Kn984
                                              ♣ 10

♠ D95     ♠ EK4
♥ Kn53                           ♥ EKD6
♦ 10752     ♦ ED6
♣ EK9         ♣ D72

                                              ♠ 1076
                                              ♥ 94

                ♦ K3
                                              ♣ Kn86543

Spill 20

N
V Ø

S

Her satt han øst og fikk hjerter 9 ut
mot 6 grand. På fire ganger hjerter sa-
ket syd to kløver, bordet ruter. Nå kom
kløver dame og liten til kongen, nord
saket spar. Dermed var åtte av kortene
til syd avslørt. Så tre ganger spar som
rensket den fargen. Nå var syd plas-
sert med kun to ruter. Garsegg følte at
syd hadde ”noe” i ruter, det vil si kon-
gen eller knekten. Han bestemte seg
for å spille på dette og trakk ruter 10
fra bordet. Hvis nord ikke hadde dek-
ket, ville den gått rundt. Men nå kom
knekten på – og vårt helt i øst la liten.
Og på neste ruter stakk han med es-
set! 12 stikk og tidelt topp.
Moralen må bli at man skal våge å
stole på teften.

De beste spillene er ofte når
både spiller og motspiller vi-
ser fram sitt ypperste. Her
skal vi se på en duell mellom
Peter Marstrander og Espen
Erichsen:

Solid
bridge

Av Alf Helge Jensen

Spar ut fra Leif Erik Stabell til knek-
ten. Kløver dame dukket Peter, i

 N/Alle       ♠ KKn
                                     ♥ 10632

                                              ♦ ED95
                                              ♣ ED8

♠ 863     ♠ D9752
♥ K84                             ♥ EKn9
♦ KKn64     ♦ 82
♣ K109         ♣ 752

                                              ♠ E104
                                              ♥ D75

                ♦ 1073
                                              ♣ Kn643

Spill 45

N
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S

Espen i nord åpnet med 1 grand som
ble kontrakten.

visshet om at makker ikke hadde
esset (da ville han brukt det). Kløver
ess og ny brakte Peter inn. Så spar til
kongen. Espen viste klasse da han
fortsatte med ruter dame. Den kunne
ikke Peter dukke. Men hva skulle han
best mulig fortsette med? Hjerter ville
åpne fargen for spillefører. Og spar
betydde inntak til bordet, med etter-
følgende ruterfinesse.
Dermed var det bare ruter igjen – og
Peter la ned knekten! Det ødela for-
bindelsene. Nå hadde ikke Espen noe
bedre enn å stikke med esset, gå inn i
bordet på ruter 10 og ta sine to
svarte stikk. Åtte i alt og pluss 6 til
Peter og Leif Erik.

Etter tre pass åpnet nord i 1 hjerter.
Svaret var 2 kløver (toronto), etter-
fulgt av 2 hjerter, 2 NT og 3 NT uten
at motparten var på banen. Christer
Christoffersen fikk liten ut til sjueren
i bordet.
Denne stakk
han ad
tempo på
hånda med
ruter ti. Spar
ble spilt til
kongen og
esset. Øst
spilte nå ny
ruter til
knekt og
konge. Vest
skulle nå
hente ruter-

Christer dribler
Av Eskil Hagen

 Ø/ØV       ♠ KD8
                                     ♥ EK764

                                              ♦ 87
                                              ♣ 954

♠ 642     ♠ E1075
♥ 52                                ♥ 1098
♦ EK964     ♦ 53
♣ D32         ♣ KKn108

                                              ♠ Kn93
                                              ♥ DKn3
            ♦ DKn102
                                              ♣ E76

Spill 21

N
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Christer Christoffersen
stikk og tok for ruteress. Men da
claima Christer like godt ti stikk og 40
NM-poeng.

 S/Alle       ♠ D6
                                     ♥ EKDKn2

                                              ♦ Kn6
                                              ♣ E1093

♠ E1097432     ♠ K5
♥ 43                                ♥ 10875
♦ D1087     ♦ E53
♣ -         ♣ Kn854

                                              ♠ Kn8
                                              ♥ 96

                ♦ K942
                                              ♣ KD762

Spill 8

N
V Ø

S

Christer Christoffersen åpnet i 4spar.
Nestemann doblet og det gikk pass
rundt.
Tre ganger hjerter kom ut til stjeling og
Christer spilte spar til kongen og spar
til esset og et par runder spar til. Vest
markerte da styrke i kløver.
Christer vet nå at kløverfargen sann-
synligvis sitter fordelt 5-4 hos motpar-
ten, ettersom vest nok ville ha meldt 5
kløver med 6 kort farge. Ergo har øst
antagelig 2524 fordeling. Og hvordan
skal man nå løse ruterfargen? Ruter til
esset og ruter til dama er kun godt nok
med J9 dobbel i øst. Ruterdame fra
hånda som blir dekket med kongen
dobbel er ikke godt nok når vest leg-
ger liten ruter andre gang. Men vil øst
dekke med Jx? Han frykter jo at spille-
fører har Q 10 9 8, ergo seilte Christer
rutertieren rundt til kongen.
Spilte ruter til esset og kappet opp ni-
eren, 790 på bok!



En turneringslederavgjørelse har til-
trukket seg vår oppmerksomhet.
Spillet er hentet fra sideturnering 5,
mandag kveld. I spill 10 satt kor-
tene slik:

Alertering og oppmerksomhet
Av Stian Høiset

 Ø/Alle      ♠ K
                                     ♥ Kn96

                                              ♦ Kn98432
                                              ♣ 764

♠ Kn10432     ♠ D86
♥ 7                                  ♥ ED42
♦ K7     ♦ ED106
♣ DKn982         ♣ K5

                                              ♠ E975
                                              ♥ K10853
            ♦ 5
                                              ♣ E103

Spill 10

N
V Ø

S

N/S-paret var nykonstruert i anled-
ning sideturneringen, og hadde has-
tig avtalt at 2 Ru som forsvar mot 1
NT-åpning skulle vise begge major.
I spill 10 skjedde nettopp dette. Ø
åpnet med 1 NT, og S innmeldte 2
Ru. N knakket på vanlig vis i bord-
kanten. V meldte så 4 Sp. Kontrak-
ten gikk 3 bet.

Etter spillet ble turneringsleder til-
kalt, fordi V mente han ikke hadde
hørt knakkingen, og således ble ska-
delidende fordi han hadde tatt 2 Ru-
meldingen som ruter.

Turneringsleder gav klageren med-
hold, og justerte scoren til 60/40 i
favør av ØV.
 I følge turneringslederen er saken
helt klar: Nord er pliktig til å for-

visse seg om at ØV har oppfattet
alerteringen, uansett hvor kunstig
Syds innmelding måtte høres ut.
Fra det internasjonale bridge-
lovverket, appendix I, seksjon III
siteres:
«Den som alerterer er ansvarlig for
å forvisse seg om at motparten er
klar over alerten. Anbefalt prosedyre
er å plassere alertkortet over den
alerterbare meldingen og la det ligge
der til motparten gir en lov til å fjerne
det.»
I praksis betyr det at man griper i
sin meldeboks, finner fram det blå
kortet, lener seg over bordet og leg-
ger det på makkers meldekort. Hvis
man ønsker å bruke den uformelle
knakkingen, må man forvisse seg
ved øyenkontakt at motparten er
oppmerksomme.

Per Bjerkan, sindig gauldøl, nå bo-
satt på Lillestrøm, har sneket til seg
et og annet stikk i løpet av sin
bridgekarriere. Under åpningsdagen
på parfinalen kunne han føye en ny
«snik» inn i rekken av slike plusspill.
Det skjedde mot Per Johnsen/Tor-
geir Månum:

Per sniker til seg ett stikk

 Ø/NS        ♠ E952
                                     ♥ 87543

                                              ♦ 92
                                              ♣ 103

♠ K1076     ♠ 84
♥ DKn109                      ♥ 2
♦ EK53     ♦ DKn1087
♣ E         ♣ KDKn86

                                              ♠ DKn3
                                              ♥ EK6

                ♦ 64
                                              ♣ 97542

Spill 18

N
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S

Øst åpnet med 2NT som viste beg-
ge minor. Vest la på til 3NT, og in-
gen hadde noe å tilføye.

Per spilte ut hjerter ess og vred et-
terpå til spar dame. Den tok med seg
kongen under Bjørn Buers ess. Han
fortsatte med hjerter ÅTTE
(Lavinthal til spar) til Pers konge, og
fra den sindige gauldølen i syd kom
nå spar TRE!

Jeg har stor forståelse for Øst som
la liten. Buer fikk på nieren og Per
fikk deretter æren av å ta beten med
spardamen.

35 pluss for Buer-Bjerkan. Men
hadde Johnsen-Månum gjettet rik-
tig og tatt med seg det tiende stik-
ket som de fikk tilbud om, hadde de
fått med seg pluss 11 stedet. Men
godt motspill ødela for det.

«Leketurnering»
Overhørt i turneringslederboksen fredag formiddag:
– Hvor mange par er det i sideturneringen?
– 44 i dag.
– Bare en leketurnering, altså.

I parfinalens 56. runde fikk vi se et vakkert
meldeforløp av Boye Brogeland og Espen
Erichsen fra Bergens Akademisk. De satt NS
i denne giv 112 mot Artur Malinowski og
Harald Nordby:

Kontrollert storeslem
Av Frank Rødal

 V/ØV        ♠  Ekn5
                                     ♥ EKKn108753

                                              ♦ -
                                              ♣ K6

♠ D2     ♠ 987643
♥ 642                              ♥ -
♦ D106     ♦ E852
♣ D10532         ♣ Kn97

                                              ♠ K10
                                              ♥ D9

                ♦ KKn9743
                                              ♣ E84

Spill 112

N
V Ø

S

 V  N Ø  S
 p 1Hj p 2Ru
 p 3Hj p 3Sp1)

 p 5Ru2) p 5Sp3)

 p 7Hj p  p

1) Cuebid
2) Exclusion Blackwood. Er renons i ruter
og spør om andre ess.
3) Ett ess utenom ruter
Da Espen Erichsen i Nord fikk vite at mak-
ker hadde kløveresset hadde han ingen pro-
blemer med å melde storeslemmen, som var
nedbrett. 4 par i feltet slapp med skrekken
i 7NT og 13 stikk.

Av Geir Gisnås



- Jeg savner Afrika, sukker
Rolf J. Olsen. Det er ingen som
kaller meg Bwana her …..

INGEN er likegyldige til Rolf J. Olsen.
Det er stilen, det røffe, kjappe språket
først og fremst som gjør det. Det har
skaffet han både uvenner og venner.
Det hevdes at han har færre uvenner i
Zambia hvor han nå bor. Grunnen til
det er at afrikanerne ikke skjønner hva
han sier, mener enkelte.

- Men jeg føler at jeg har mange, mange
flere venner enn uvenner, smiler han.

Rolf J. Olsen gikk av som generalse-
kretær 23. januar i 1996. Da hadde han
holdt det gående sent og tidlig i 17 år.
Nå er han utnevnt til æresmedlem av
Norsk Bridgeforbund for sin innsats.

Men Olsen klarer ikke helt å holde seg
unna. Pekefingeren – og de krystall-
klare utsagnene - er der fortsatt.

- Herregud for ei remje med spørsmål,
svarer han når jeg stiller to spørsmål
etter hverandre. Det skal mer til enn fire

- Ikke rart at jeg er som jeg er

ÆRESMEDLEM: Tidligere generalsekretær Rolf J. Olsen er på plass i Skien for å overvære Norsk Bridgefestival.

Av Geir Gisnås

- Det er for dårlig
 arbeidsmoral på
forbundskontoret!

år i Afrika for å forandre Olsen. Og
hvorfor skal vi nå egentlig det?
Og svarene – de kommer, når han er
ferdig med å karakteriser spørsmålene
mine.

- Skjønner du at mange kan ha pro-
blemer med den tøffe stilen din?

- Ja, jeg forstår det, men jeg ber om å
bli trodd når jeg sier at jeg ikke øn-
sket å såre folk. Stilen er et produkt
av det miljøet jeg vanket i på Blindern.
Det var en tøff, verbal stil som en var
nødt til å venne seg til. Det er klart at
enkelte reagerte på den. Likevel vil
jeg si at generalsekretærhetsen mot
meg var «opp-
skrytt». Det var ikke
SÅ mange som stod
bak den som man
kunne få inntrykk
av.

- Da jeg begynte
som generalsekretær  i 1980 var den
første arbeidsoppgaven min å rydde
opp i rotet på forbundskontoret. Jeg
måtte drive inn gammel og ny gjeld
fra kretser og klubber, og jeg måtte
gå hardt til det ikke ble reagert på 2.
og 3.gangs purringer.

- Når jeg ser tilbake føler jeg at jeg
gjorde en god jobb. Det skjedde vel-
dig mye i NBF i denne perioden. Vi fikk
organisert MP-ordningen, gikk i gang
med kretskonferanser igjen og holdt
TL-kurs, startet salg av bridgemateriell,
fikk på plass flere divisjoner i SM, eta-
blerte Bridge i skolen, og satte i gang
TV-kursene, som var veldig gode. Vi
hadde dyktige folk i styre og stell…..

- Det kan du vel si så lenge du fikk
det som du ville?

- ENTEN gjorde de som jeg sa, ELLER
så ble mine forslag vedtatt MED null -
MOT sju stemmer.

- Nå overdriver du
vel?

- Ja

Det går mange histo-
rier om Olsen, popu-

lært kalt JOFFEN. Undertegnede opp-
levde selv å bli truet med BARE borte-
kamper hvis jeg ringte bare en gang til
for å spørre om trekningen av NM-run-
dene. Men vi fristet skjebnen likevel,
men uten å presentere meg:



FRITTALENDE: Rolf J. Olsen er ikke kjent for å sitte på meningene sine.

- Norsk Bridgeforbund, Olsen, sner-
ret det nasalt i andre enden av røret.

- Er Even Ulven der?
Så hørte jeg han henvendte seg inno-
ver i lokalet:

- Even, det er til deg. Det er han dærre
Gisnås. Han skal sikkert spørre om
trekkinga igjen!

Olsen ler av historien, minnes den ikke
– men er sikker på at den og de fleste
andre er nesten helt sanne. Det hører
med til etterhistorien at jeg fortsatt får
spille hjemmekamper.

- Hva synes du om NBF i dag?

- Arbeidsmoralen på kontoret er ikke
lenger hva den en gang var. Det skulle
ha vært nedlagt FORBUD mot data-
spill i arbeidstiden. Og de ansatte må
ha en kjernetid slik at folk vet når en
kan treffe folk der.

- Det siste Bridgetinget var en nega-
tiv opplevelse. Det er for dårlig at
forbundskontoret ikke klarer å holde
styring på økonomi og kontorrutiner.

- Ellers synes jeg at en god del av til-
takene som er satt i gang for å få brid-
gen framover er bra. Men det er ikke
alle eksperimentene som gjøres som
er like gode.

Bridgens Dag er et eksempel på det.
Når det mislykkes i Sverige og Dan-
mark skjønner jeg ikke hvorfor man
innbiller seg at det skal gå godt her
hjemme.

- Men bridgefestivalen her i Skien er
et veldig bra tiltak. Det vil nok ta ei
stund før den får den endelige formen,
men det kommer til å bli bra. Men de
bør ikke flytte den for mye. Ett, eller
maks to steder, er nok.

- Hvordan er det å være her?

- Jeg lever Herrens glade dager her.
Jeg treffer mye folk og snakker med
mange hyggelige mennesker.

- Du har ingen arbeidsoppgaver her.
Hvordan får du dagene til å gå?

- Jeg rusler rundt og kikker, spiller
sideturneringer og kjører bil!

- Bil?
- Når du har bodd lenge i utlandet så
kan du få ta med deg en bil hjem til
Norge under forutsetning av at den
er kjørt mer enn 5000 kilometer. Jeg
mangler en del ennå, så jeg prøver å
få unna noen kilometer i full fart.

- Det ryktes at du ble tatt av politiets
laser i 60-sonen i 79 km/t?

- 78!

- Hvordan FØLES det å ha blitt ut-
nevnt til æresmedlem?

- Det var veldig hyggelig å bli en slik
ære til del. Jeg har aldri tenkt slike tan-
ker før, og da Rune ringte ned til meg

i Lusaka og fortalte det trodde jeg det
var en spøk.

Rolf Olsen tar livet med ro om dagen.
Etter at han gikk av som generalsekre-
tær for snart fem år siden ble han ope-
rert for Angina Pectoris, og går nå på
sju forskjellige tabletter hver dag.

- Jeg ser sikkert veldig fin og rask ut,
men sannheten er en annen. Jeg tåler
ikke mye før jeg må roe ned, forklarer
han mens han soper i seg betablokker
og nitroglyserin og andre fargerike
tabletter.

- Det er nå egentlig ikke så rart at jeg
er blitt som jeg er da, avslutter Rolf
Olsen.



Denne avisas medarbeider er en mid-
delmådig spiller i en av festivalens ar-
rangørklubber, og har til tider hatt
vanskelig for å kunne avse tid til en
spillekveld i uka.

Desto artigere er det å kunne vie en
hel uke til brigde, både skriblerier i
avisa du nå holder i hånden og ikke
minst å delta i sideturneringene, hvor
noen av Norges beste spillere har hatt
gjesteopptredener.

Og det skal ikke mye til før gleden er
stor for en klubbspiller på grunnplan.
I sideturnering 12 kom jeg i 4 spar som
Øst med denne beholdningen:

Sur score
Av Stian Høiset

Og da motparten startet med å ta for 3
ess, noterte jeg 10 stikk og var for-
nøyd med at vi hadde fått maksimalt
ut av kortene, både i melding og stikk.
Men smilet stivnet litt, og det ble an-
tydning til hengeleppe når resultat-
slippen kom. 4 spar med 10 stikk gav -
21. Hvor i granskauen gikk toppen?
Resultatet kom med spillestensilene.
Tre i Øst hadde fått 4 Sp R med 11
stikk, en 10, motparten hadde gått på
en stjernesmell i hjerterstamp, halve
feltet spilte «bare» doblet kontrakt
osv, osv.

- Ikke vår feil, oppmuntret min trofaste
makker.

Uff og uff. Jeg tror det er derfor jeg
alltid har foretrukket lagspill.

 V/Ingen    ♠  85
                                     ♥ 1087542

                                              ♦ 854
                                              ♣ 92

♠ K1094     ♠ Kn7632
♥ KD                              ♥ 9
♦ 6     ♦ EKD9
♣ Kn108763         ♣ KD4

                                              ♠ ED
                                              ♥ EKn63
            ♦ Kn10732
                                              ♣ E5

Spill 24

N
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S

”Damenes Jens”
Av Olav Hjerkinn, Ski
Arne Tveitens bridgeivrige hustru
Lilly vil nok gjerne tilgi ham disse to
løse forbindelser. Tidlig i Par-kvaliken
kom følgende:

 N/ØV        ♠  ED6
                                     ♥ 874

                                              ♦ D1032
                                              ♣ 862

♠ 742     ♠ Kn10853
♥ EKKn10                     ♥ -
♦ KKn984     ♦ 76
♣ K         ♣ ED10543

                                              ♠ K9
                                              ♥ D96532
            ♦ E5
                                              ♣ Kn97

Spill 9

N
V Ø
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Etter Multi hos meg i Syd så gikk
meldingsforløpet over stokk og stein,
til Vest etter uendelig betenkningstid
plasserte seg i 3 NT. Det var en viss
indikasjon på at Øst hadde ekte spar-
farge.
Når makker nå legger ut spar Dame –
som holder! – så lurte jeg på hvilken
institusjon jeg var havnet på. Men når
han nå spilte liten kløver igjennom var

jo kontrakten død, så jeg argumenterte
da som kjent ikke mot suksess. Utspil-
let var neppe prisverdig, men om jeg
selv er noe kunnig i bransjen, så tren-
ger jeg nå et sårt råd mot «Varig Svekk-
ete Bridgeevner».
Men tidlig start neste morgen hadde
han ånden over seg igjen.

 N/NS        ♠  D92
                                     ♥ 1086

                                              ♦ 86
                                              ♣ EDKn102

♠ 7     ♠ EK1086
♥ D2                               ♥ KKn54
♦ KD109543     ♦ Kn
♣ 753         ♣ K86

                                              ♠ Kn543
                                              ♥ E973

                ♦ E72
                                              ♣ 94

Spill 37

N
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Helge Hantveit plasserte  seg i 3 ruter
i Vest. Kløver Dame kom  raskt med
lasjering og fortsettelsen med Knek-
ten enda raskere. Den gamle ringreven
som selv har lurt så mange, fikk ikke
morrasøvnen ut av øye før kløver Ess
lå i bordet.
Men denne her var jo gammel og rik-
tig så bra – når den lykkes!

Under parturneringen ble det ved
ett bord spilt ut med kraft. Faktisk
var utspillet så potent at kortet fikk
fin flyt over spillmappen, tok luft
under kortfliken, løftet seg opp og
vekk fra spillebordet før det kom
inn i turbulente værlag rundt
makkers meldeboks og måtte nød-
lande, såvidt inne på den grønne
filten. Hadde vindfeltet vært gun-
stigere, kunne fort utspillskortet ha
passert makker.

Så spørs det hvordan turneringsle-
delsen hadde taklet utspill fra feil
bord.

Utspill fra feil bord
Dette får oss unektelig til å tenke
på en artikkel i BIN for 23-24 år
siden under vignetten «Hensikten
Helliger Midlene». Om vi ikke tar
så  meget feil, var artikkelen sig-
nert årets hovedturneringsleder og
tidligere redaktør Tommy Sands-
mark. Den visste å fortelle at ver-
densrekorden i styrkekast innehas
av nordmannen Harald Nordby, og
vi siterer fritt etter hodet: «Det at
kortet landet 3,5 bord bakenfor
utøveren forringer på ingen måte
prestasjonen. Omvendte styrke-
kast er minst like vanskelige som
normale.»



Vi som har spilt bridge i noen
år husker godt efos-prinsippet
fra 60 og 70-årene med kap-
teinsmeldinger.
 Ideen var at en hånd skulle kreve med
billigst mulig melding og svarhånden
skulle vise sin fordeling og styrke. Ja,
jeg har faktisk selv benyttet dette sys-
temet helt til det brått ble slutt en vin-
terdag i 1972. Sammen med makker
Reidar Sveen hadde vi en kravsek-
vens hvor begge var kapteiner. Krav-
meldingene kom etter hvert opp på et
høyt nivå, forvirringen ble total og
kontrakten hinsides all fornuft. Ukon-
trollert la makker kortene sine på bor-
det mens han temmelig høylytt ropte;
«jeg vil spille Goren» . Etter at jeg
hadde fortalt hvor dum han var, ble vi
enige om det. Nå, snart 28 år etter kan
jeg innrømme at det var min feil, unn-
skyld Reidar.

Grunnen til at jeg kom til å tenke på
efos var dette spillet hvor Bjørn Sture
Valen hadde disse kortene. Bjørn er så
lettplassert så for oversiktens skyld
setter jeg han S:

Efos-prinsippet
Av Kai Jørstad

 V/Alle      ♠  EK7
                                     ♥ D9732

                                              ♦ 3
                                              ♣ ED83

♠ 652     ♠ 10843
♥ EK8                              ♥ Kn654
♦ K1098     ♦ EDKn74
♣ 1062         ♣ -

                                              ♠ DKn9
                                              ♥ 10

                ♦ 652
                                              ♣ KKn9754

Spill 35

N
V Ø

S

♠ DKn9
♥ 10
♦ 652
♣ KKn9754

Med alle i sonen åpnet Roar Larsen
som nord i siste hånd med 1 hjerter.
Bjørn hadde en vanskelig hånd å
melde, men løste problemet på beste
vis ved å melde 1 spar. Åpner fortsatte
med 2 kløver og nå var kortene på S
blitt så gode at 2 ruter som 4. farge ble
benyttet. Når nå N viste kortfarge i
ruter ved å melde 2 spar. Syd vurderte
kortene sin godt nå da han meldte 5
kløver.
 Alle kortene:

Spillet var ikke problematisk. Med klø-
ver ut, ble det straks spilt ruter, og selv
om det nå kom trumf igjen, rakk spille-
fører, med spar dame som inngang,  å
få stålet 2 rutere i bordet til 11 stikk.
Ved det andre bordet kom motparten i
2 kløver og +450 ga 10 imp inn.
8 bord totalt kom i 5 kløver.

Sideturnering 13 gikk av sta-
belen fredag formiddag med
44 par i feltet.

En ganske komfortabel seier gikk til
Kenneth Skov og Steinar Ekrem fra
Grand med en score på 63.4%. På an-
dre plass kom Gunnar Nordby og An-
ders Fodstad fra Torpa og OBK
(61.3%) og på tredje Sondre Hogstad
og Stig R. Hakkebo fra KGB og Leka
(59.7%).

SIDEVINNERE:
Vinnere av sideturnering 13,
Steinar Ekrem og Kenneth Skov.

Grand i sideturnering 13

Fredag kveld avsluttet første se-
sjon i Monrad par med 80 par på
startstrekene. Lars Rasch og Gun-
nar Nordby stakk av gårde mot
slutten av sesjonen, og skaffet seg
grunnlag for en god natts søvn med
en ledelse på 122 poeng foran Roy
Kristiansen og Eskil Hagen. Mon-
rad avsluttes i dag, ca. kl 15:00.

Stillingen for de beste:

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.
28.
29.
30.

Lars Rasch - Gunnar Nordby
Roy Kristiansen - Eskil Hagen
Dag Tore Røseng - Jan Olav Røseng
Vidar Smith - Håvard Jensen
Bjørn Strand - Trond Mogaard
Rune Brattgjerd - Lars Frøland
Arne Tveiten - Olav Hjerkinn
Anders Fodstad - Are Aarebrot
Torkild Hagen - Ketil Jørstad
Kjell Karlberg - Tore Simonsen
Gerd Marit Harding - Helge Stanghelle
Jan Petter Svendsen - Bjørnar Halderaker
Erik Thorvaldsen - Rune Edvardsen
Ingmund Bjørkan - Karl Asplund
Andr‚ Øberg - Geir Egil Bergheim
Frode Fyllingen - Tor Ivar Bang
Trond Hegrand - Jan Trollvik
Per Ongstad - Terje A  Pedersen
Bjørn Sverre Gulheim - Harald Skjæran
Jørn Wathne - Ida Wennevold
Siv Thoresen - Jan Frode Karlsen
Rolf J  Olsen - Svein Markussen
Jan Tore Berg - Tommy Birkelund
Dag Stokkvik - Kåre Kristiansen
Elin Nilsen - Anne Britt Andreassen
Rune Strøm - Reidar Hemsdal
Svein Arild Olsen - Jonny Reinholdsen
Fred A  Moen - Thor Erik Hoftaniska
Leif Riksvold - Ulf Sollied
Tonny Urheim - Trond Are Nitter

327
205
193
184
181
177
159
143
142
138
134
129
128
119
109
105
100
  77
  75
  68
  64
  55
  53
  51
  47
  45
  42
  39
  31
  26

Monrad Par



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

Tidlig avslutning i NM par og NM
Monrad samtidig med fredag kveld
gjorde at det ”bare” var 12 bord i side-
turnering 14. Seirende ut gikk Berit M.
Rubach (t.h.) og Berit A. Hanssen fra
Sørreisa og Tromsø med en score på

Berit og Berit vant

61.3%. Like bak, og etter en sterk slutt-
spurt, kom det lokale paret Jan Jacob-
sen og Tarald Øigarden fra Skien
(60.9%). Tredje plass sikret Kurt Løvik
og Grete Bratsdal fra Stjørdal seg
(60.0%).

Sam Inge Høyland ligger best an i kam-
pen om å bli Bridgekonge under festi-
valen, mens Else Marie Heibø leder i
dronningkampen. Poenget er å oppnå
flest mesterpoeng. Slik ser lista ut før
de to avsluttende turneringene (par-
finalen og IMP across the field):

1. Sam Inge Høyland   39,2
2. Peter Marstrander    35,8
2. Leif Erik Stabell      35,8
4. Sven-Olai Høyland   32,0
5. Arve Farstad           30,1
6. Pål Haga                 27,4
7. Rune Anderssen      27,3
7. Finn Brandsnes        27,3
9. Frode Fyllingen       25,7
10. Geir Olav Tislevoll   24,3
11. Christer Christoffersen  24,1
11. Geir Helgemo          24,1
13. Harald Nordby        23,2
14. Jon Aabye              23,1
15. Herman Larsen       20,8
16. Boye Brogeland      19,5
17. Else Marie Heibø     19,0
18. Anna Malinowski     18,7
19. Artur Malinowski      18,0

Spennende



Espen gir ikke opp
Av Eskil Hagen

 V/NS         ♠ 9654
                                     ♥ 865

                                              ♦ 1075
                                              ♣ K86

♠ D108     ♠ Kn732
♥ KD92                          ♥ 7
♦ Kn942     ♦ KD
♣ Kn10         ♣ ED9532

                                              ♠ EK
                                              ♥ EKn1043
            ♦ E863
                                              ♣ 74

Spill 60

N
V Ø

S

V N Ø S

pass pass 1kl 1hj
1NT pass pass 2ru
X 2hj pass pass
X pass rundt

Vest spilte ut kløverknekt som sto.
Mer kløver gikk til damen i øst, og
sparskift derifra til esset. Espen inn-
kasserte også sparkonge, før han
spilte ruteress og en ruter, og vest var
inne på kongen. Øst fortsatte nå med
kløveress som ble trumfet med knek-
ten og overtrumfet med damen. Vest
innkasserte ruterknekt og fortsatte
med ruter ni. Den trumfet Espen med
åtteren (!) i bordet før han stjal en spar
hjem.

Og i sluttposisjonen fullførte Espen
den glimrende spilleføringen sin:

 V/NS         ♠ 4
                                     ♥ 65

                                              ♦ -
                                              ♣ -

♠ -     ♠ -
♥ K92                             ♥ 7
♦ -     ♦ -
♣ -         ♣ 53

                                              ♠ -
                                              ♥ E103

                ♦ -
                                              ♣ -

Spill 60

N
V Ø

S

Espen spilte nå hjertertieren fra hånda
og hjertersyveren stupte som bestilt
fra høyre. Da klarte Espen seg med en
bet og pluss tre i regnskapet, ettersom
de fleste som hadde prøvd seg i 2hj
doblet måtte nøye seg med 5 eller 6
stikk.

Da Marstrander-Stabell møtte
Nitter-Lerfald i spill 31 i par-
finalen, gikk meldingene:

S V N Ø
p p 1sp p
1NT p 2ru p
2sp pass rundt

Det gjelder å følge med
på signalene

Av Tor Hildre

 S/NS         ♠ KD852
                                     ♥ Kn7

                                              ♦ D1082
                                              ♣ K2

♠ 104     ♠ E763
♥ D1063                         ♥ 984
♦ E9     ♦ K764
♣ E8743         ♣ DKn

                                              ♠ Kn9
                                              ♥ EK52

                ♦ Kn53
                                              ♣ 10965

Spill 31

N
V Ø

S

Leif Erik Stabell spilte ut kløver
dame til esset, og Peter Marstran-
der returnerte kløver TRE. Lorentz
Nitter kom inn på kongen og sendte
av gårde en liten spar mot bordet.
Stabell stakk med en gang med es-
set og vred ruter fire.

Marstrander kom inn på kongen og
fortsatte med sin siste ruter til
makkers ess og ble belønnet
ruterstjeling øyeblikket senere.
Nitter stjal  kløverreturen med trumf
åtte, mens Stabell kastet hjerter fire.

Så da Nitter etterpå spilte tre gan-
ger hjerter til lav stjeling, kunne
Stabell stjele over og innkassere 29
pluss på det fine motspillet.

Og det var vel fortjent, for Stabell
var våken da Marstrander returnerte
kløver TRE i stedet for fireren, som
er normalt når en kaster fordeling
fra gjenværende. Det måtte bety in-
teresse for rutervend – derfor opp
med trumfesset med en gang.

Fruen i Syd hadde blitt mer
og mer irritert på mannen
sin i løpet av robberbridge-
kvelden. Han hakket på
henne for den minste ting.
Så plukket hun opp 13 spar.
Hun åpnet med 7 spar, mot-
parten doblet! i neste hånd.
Makker og nestemann pas-
set, og det var fruens tur. I
det hun skal til å redoble,
sier motparten til henne:
- Hvis du klarer å få hjem
denne, så skal jeg spandere
Syden-tur med både reise
og opphold til både deg og
mannen din.
Da tok fruen ut i 7NT, gikk
en haug med doblede beter
og sa:
- Tror du virkelig at jeg vil
reise til Syden med den gjø-
ken der!

Gjøker bør
ikke dra
til Syden!



 S/Ingen     ♠ 987
                                     ♥ Kn52

                                              ♦ E1054
                                              ♣ 984

♠ E42     ♠ K106
♥ 108764                        ♥ K3
♦ K86     ♦ Kn972
♣ E5         ♣ K1062

                                              ♠ DKn53
                                              ♥ ED9

                ♦ D3
                                              ♣ Dkn73

Spill 75

N
V Ø

S

 V/Ingen    ♠  D2
                                     ♥ ED97

                                              ♦ 8643
                                              ♣ Kn54

♠ E53     ♠ 764
♥ Kn32                           ♥ K10865
♦ 52     ♦ DKn109
♣ 109872         ♣ D

                                              ♠ KKn1098
                                              ♥ 4

                ♦ EK7
                                              ♣ EK63

Spill 88

N
V Ø

S

Det var Sverre Selfors sin ros til
makker Viggo Schytte, etter at han –
uten å legge et eneste kort feil -
spilte hjem en 1NT i første sesjon i
går mot Åsmund Eriksen og Sverre
Nordseth fra Buskerud.

- Søt spilleføring
Av Geir Gisnås

Ingen hadde noe å tilføye til
Schyttes grandåpning, og Vest spilte

ut en liten hjerter fra tieren femte.
Den gikk til kongen og esset.
Schytte sendte så av gårde spar
DAME som Østs konge tok seg av.
Øst fortsatte med hjerter til knekten i
bordet. Herfra trakk Schytte spar NI,
som fikk seile rundt til esset.

Vest fortsatte med hjerter til damen,
og Schytte innkasserte også spar-
stikkene sine før han spilte kløver
dame til esset. Vest tok sine to
hjerterstikk, og Viggo Schytte kastet
seg ned til samme fordeling som Øst.

Vest fridde seg med kløver til østs
konge, og nå hadde han ikke noe
annet enn ruter å returnere. Også her
gjettet Schytte riktig – la liten – og
kunne dermed innkassere de to siste
stikkene.

Sju stikk ga 30 pluss. Øst-Vest
hadde også spilt 1NT, og her hadde
de spilt alt fra fem til ti! stikk.

Av Geir Gisnås
En forsamling med bridgespillere må
nødvendigvis fortone seg som et so-
siologisk eldorado. Komprimert til
makkerpar-nivå endrer ikke det noen
ting.  Klare meldinger – både fra og
utenfor meldeboksen – er ofte et stu-
dium verdt. Ofte blir scoren omvendt
proporsjonal med kvaliteten på replik-
ken. Her ble det bunnscore – og topp-
replikk.

Som her – når to jenter i full harmoni
skal samarbeide om et best mulig re-
sultat. Etter å ha fått utbruddene på
et halvt minutts avstand kom de lat-
termilde inn i redaksjonen og fortalte
om sine opplevelser.

V N Ø S
2kl p 2sp p
3sp*) p 4kl**) p
4ru**) p 4hj**) p
6sp p p p

*) sleminvitt
**) cuebids

Lønn som fortjent
 V/NS        ♠  853
                                     ♥ DKn7

                                              ♦ 1075
                                              ♣ Kn1098

♠ EK7     ♠ DKn1094
♥ E43                              ♥ K9
♦ EKKn643     ♦ -
♣ E         ♣ K76543

                                              ♠ 62
                                              ♥ 87652

                ♦ D982
                                              ♣ D2

Spill 12

N
V Ø

S

- Hvorfor meldte du bare seks, kom det
muggent fra Elisabeth Øian, da Hilde
Høiland hadde lagt kanonene ned på
bordet.

Elisabeth lukket øynene, ristet på ho-
det, stakk hjerterutspillet på hånden
– hvoretter hun, med fast hånd, valgte
å gå en oppsiktsvekkende bet.

Hilde Høyland fikk sin hevn:
- Det var jaggu tur at vi ikke var i so-
nen makker!

Brødrene Kopstad fra Vestfold har
hatt en sesjon med skikkelig drag i
fredag ettermiddag, og dette spil-
let der Ole sniffet sitsen perfekt
bidro godt, og ofrene var Svein
Arne Munkvold og Olav Thoresen
fra Narvik.

Med ingen i sonen gikk meldin-
gene:

V N Ø S
Pass pass    pass     1 sp
Pass     1 NT   pass     2 NT
Pass     3 ru     pass     3 NT
Pass rundt

Oles 3 ruter viste 4-kort hjerter, og
Svein Arne spilte ruter dame ut til
bordets konge. Vest stakk tredje
spar, og spiller han nå hjerter, er
det tre stikk å hente for forsvaret.
Han valgte imidlertid å sende i vei
en ruter, og bordet kom inn på es-
set. Sparene ble spilt, og kløver ess
felte damen. På de to neste klø-
verne fikk Svein Arne problemer,
men med en uskyldig mine blanket
han hjerter konge. Ole hadde luk-
tesansen i orden, og spilte hjerter
til esset. Dermed ble det 11 stikk
og + 31.

Kopstad in
action

Av Knut Kjærnsrød


