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Fra: Hartvigsen 
Hallgeir [mailto:
Hallgeir.
Hartvigsen@smr.
no] 

Sendt: 1. august 2001 14:00 
Emne: Grand BK 
 
Jonill & Terje : 
Det så ut til å være j..... mye kav for å 
nesten klare middels i sesjon 2;) 
 
Stå på videre alle sammen!!! 
 
Hallgeir H. 
 
Fra: Arne Georg Aunøien [mailto:
Arne-Georg.Aunoien@ephorma.no]  
Sendt: 1. august 2001 17:39 
Emne: NM-MIX 
 
Hei! 
Du Geir er ustoppelig. Et nytt NM, 
denne gangen med Åse Langeland.  
Gratulerer hjerteligst fra alle oss på 
øros. 
 

Jeg vil også gratulere Hege Falster og Asle 
Lütken med en kjempeflott 3 
plass.  
Dette har dere "kjempa" for lenge.  
 
Gratulerer også til Marie Holenbakken og 
Jan Olav Røseng  med en flott 4 
plass. 
 
Med vennlig hilsen 
Arne Georg Aunøien 
 
 Fra: Paul Thomassen [mailto:1428@online.
no] 
Sendt: 1. august 2001 18:39 
Til: post@bridge.solve-it.n 

Emne: Til deltakere fra Vest-finnmark i 
Mix-finalen.  

Gratulerer med en kjempe fin innsats i Mix-
finalen Lillemor og Johannes.  Gratulerer 
også vinnerne, spesielt Åse! Ellers ønskes 
lykke til videre i turneringene til alle deltaker-
ne fra finnmark og troms. Stå på videre!  

Paul Thomassen 

Postkassen: 
 

Kan de ti heldige og dyktige parene som 
kom først i kvalifiseringen til NM-par 
belage seg på å spille parfinalen som 
starter i morgen kl 1200. Selv om det var 
noen tekniske problemer i starten, må vi 
nok en gang berømme ”gutta” i regnska-
pet som med glans tok oss gjennom det 
største kvalik-feltet vi har hatt til nå. 
Hele 140 par prøvde lykken og selv om 
Thor Erik Hoftaniska og Erik Sæ-
lensminde gjorde kampen om seieren 
helt uspennende, ble det tett om de  

siste plassene. Vi gratulerer særlig 
Frode Johnstuen - Nils-Otto Elias-
sen som egentlig tapte ved å bli 
nummer 11, 0,4 poeng bak 10. plas-
sen, men som likevel fikk være 
med i finalen.  
 
Vi gratulerer også Bertons Flying 
Circus som vant nyskapningen 
”Board a match”  
 
Og nå begynner alvoret!!! 



Fra: Bjørnar Løvhaug [mailto:Bjornar.
Lovhaug@Barlindhaug.no] 
Sendt: 2. august 2001 08:43 
Emne: Gratulasjoner til Åse og Geir 
 
Hei Åse og Geir! 
Gratulerer med seieren i NM-Mix! Godt jobba. Her i 
Tromsø er det bar 
skitvær, så vi trenger slike resultat og varme oss på. 
 
> Med vennlig hilsen 
> Bjørnar Løvhaug 
 
Fra: roald.masel@kev.no [mailto:roald.masel@kev.no] 
Sendt: 2. august 2001 16:30 
Emne: NM par 
 
Til Snorre og Erik.  
 
 Hva i huleste er det dere holder på med????? 
 
Med hilsen Roald  
 
Til Eldar Slettsjø - Lågen 
  
Stå på Eldar, jeg følger med på resultatene 
  
Hilsen 
 Asbjørn B 
 
Fra: Arne Georg Aunøien [mailto:Arne-Georg.
Aunoien@ephorma.no]  
Sendt: 2. august 2001 11:41 
Emne: TIL ØSTERDALS REPRESENTANTER I 
PARFINALEN. 
 
Heisann gutter! 
 
Ja, nå er det like før det braker løs. Dere for prøve å be-
holde 
konsentrasjonen oppe så godt dere kan, så vil dette gå 
bra. Lykke til Tore 
og John-Halvard Skoglund, Jørgen-Petter Nermo og 
Stig Vestveit.  
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Det gikk ikke så godt for et av finnmarksparene under en 
av turneringene i bridgefestivelen. Den ene fant på at han 
skulle trøste makkeren likevel, og sa: ”Vi har no heldigvis 
ikkje so lang veg heim!” 

Hørt i salen….. 
(Redaksjonen setter pris på innsill fra salen til denne spalten) 

             Hilsen oss alle i NBF Østerdal 
             Arne Georg Aunøien 
 
Fra: magne-thorvald.mellerud@telenor.com 
[mailto:magne-thorvald.mellerud@telenor.com] 
Sendt: 2. august 2001 12:36 
Emne: Par 47. Vi heier på Eirin Halvorsen. 
 
Hei Eirin.  
  
Det er godt å se at PA ligger foran samband. 
Fortsett med det. :--) 
  
Vi følger nøye med. 
  
Hilsen PA- gjengen. 
 
 
Fra: "Løvaas, Kjell Cato" [mailto:kjell.cato.lovaas@tess.
no] 
Sendt: 2. august 2001 13:01 
Emne: NM par 
 
Heia Steingrim Ovesen, eller Steingun som det stod på 
resultatlista fra 
sideturneringa i går.    Lykke til med finalespillingen, og 
husk det 
viktigste er ikke å vinne men å slå broder'n.......... 
 
Kjell Cato Løvaas 
  
Fra: ARE RØNNING [mailto:are-ro@online.no]  
Sendt: 2. august 2001 14:10  
Emne: Limmerik 

Ser det er en del kjentfolk med i Par- NM, og sender dette 
limmerik hvis Dere har noen interesse. Hilser samtidig til 
alle kjente og ønsker lykke til !  

En munter Odd A. Frydenberg fikk 
gi Alf H. Jensen kritikk 
Om at nå måtte han lære 
å kun få skrive om fjord og fjære 
Ble han sur og gikk bet i panikk.  

 



Gammel bridgevin kom ny som høstens Beaujoulais 
til BridgeNorge. Merkelig nok hadde knapt noen av 
de rutinerte spillerne vi møtte deltatt i denne turne-
ringsformenformen før, selv om det er dette som er 
Helgemos favoritt-turneringer når han briljerer 
blant proffene i USA. 

 
Kontrakt       Kontrakt       Resultat     Resultat     Score          Score          Butler         Butler         Samsvar   
åpen                lukket             åpen            lukket         ROAR        Berton        ROAR        Berton        Imp/B-a-M 
3NTS7            2klS9              -200             110              0                  2                  -19               19                Likt vunnet 
2spØD9          3NTN10         -870             430              0                  2                  -30               30                Likt     ”  
1NTN7            2hjV9              90                140              2                  0                  14                -14               Likt     ”  
2hjV8              3NTV9            -110             -400             2                  0                  29                -29               Likt     ”  
2spS11           5klS10            200              -30               2                  0                  30                -30               Likt     ”  
4spØ11          4spØ11          -650             -650             1                  1                  2                  -2                 Marginal diff.  
4spDS11        3NTD9            990              -550             2                  0                  29                -29               Likt     ”  
Resultat sammenlagt                                                   9                  5                  54                -54               Identisk seier 

 Turneringen foregikk på følgende måte: Det spiltes lag-
kamp med 7 spill i runden. Det brukes ikke vanlig imp-
tabell, men hvert spill regnes ut som vunnet, uavgjort 
eller tapt med score henholdsvis 2-1-0. En kamp kunne 
derfor maksimalt vinnes 14-0, uavgjort blir 7-7. Vår 
kamp i åpent rom (ROAR) mot vinneren Berton’s 
”Flying Circus” brukes som eksempel på utregningen ( - 
= Ø-V). 

Som Butlerscoren viser, så ble det ikke akkurat spilt 
”middelsbridge”. Som tabellen viser, så innebærer kan-
skje den største forskjellen mellom de tolagformene. B-
o-M oppfordrer mer til drastiske meldinger som kan gi 
store utslag på Buleren,  men ikke i vinst totalt. Dermed 
blir en dårlig indikator på hvilket par som har spilt best. 
Andre kan mer enn meg om dette. 
 
Berton hadde tatt på seg alle sine pins som vitnet om en 
aktiv deltakelse innen bridgen og sin stormesternål. Med 
glimt i øyet fortalte han at han måtte mest mulig skrem-
me motparten på forhånd nå. Å skaffe seg poeng på ordi-
nær måte var blitt noe vanskeligere med årene. Dessver-
re hadde jeg ikke med min nyvundne norgestermedalje 
fra veteran, så jeg stilte med handikap.  
  
Navnet skjemmer ingen, en bekreftelse som dere sikkert 
ser av resultatet. Maken til sirkus! Når jeg i siste spill 
hadde stjålet hans ess og kuttet kans honnører til hjem-
gang i 4 spar doblet med to overstikk, sukket han oppgitt 
til makker: ”Og jeg som trodde det minst var 2 beit.” 
Han fortonte seg ikke som noen vinner da (se resultatlis-
ten). 
 
Et apropos til navn. Vi hadde somlet med å levere liste 
fra en kamp og turneringsleder kom bort og spurte noe 
indignert om hvem som hadde det idiotiske lagnavnet 
ROAR. Det må være Roar det, svarte Arne Almenning-
en tørt. Men det lå mer bak. Fornavnene i laget er Roar, 
Olav, Arne og Rolf. Og ikke minst det at når Løven 
(Per) skal møte sine motstandere på de engelsktalende 
arenaer, så kommer det et ROAR (brøl)! 
 

Board-a-match med Berton: Femenalt morsomt! 

i brølte mot Berton i manesjen, men hans aristeri og lø-
vetemmere kom sterkt tilbake. Denne formen for bridge 
er i grunnen verre en den villeste ”haiing” i parturnering-
er. Her må nok de fleste lære seg ny taktikk og bruke sin 
innlevelsesevnen om hva som kommer til å skje når and-
re en Grandmasters sitter i stolen ved det andre bordet. 
Tankegangen kan på mange måter minne om curling, 
hvor en noen ganger må legge i senter, andre ganger gar-
dere eller kanskje  renske boet helt 
 
Et spill mot de rutinerte herrer Tommy Sandsmark og 
Hans Jørgen Bakke demonstrerer hvordan en kan komme 
til å danse flamenco med innslag av hallingkast. 
 
                                                          765 
                                                                    AK102 
                                                                    AJ8 
                                                                    54 
                                  K                                                ADJ1098  
                                  75                                               98 
                                  K32                                            865 
                                  AKDJ1098                               32 
                                                                    432 
                                                                    DJ643 
                                                                    10974 
                                                                    76 
 
Følgende fantasifulle: 

Tommy  Roar               H-J           Olav 
N           Ø                   S              V 
-             2 ruter            pass       3NT1) 
pass        pass(nølende)  pass 

 
Forklaring på det som kan synes som idioti er følgende: 
Fra mitt ståsted har makker enten hjerter eller sparfarge. 
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Har han hjerter, så sperrer jeg motpartens sparfarge, for 
det blir vanskelig å komme inn med 4 spar. Har makker 
hjerter, så vil Tommy som oftest meg så vel at han nok 
spiller ut en liten spar fra esset. Og best av alt, du risike-
rer bare to poeng ! Meldingene gikk likt ved det andre 
bordet, men resultatet ble meget forskjellig.         
 
Første stikkene gikk brennfort; Hjerter ess ut, hjerter til 
syds knekt, liten tilbake til Tommy’s konge og hjerter 
10, - og raskt liten hos H-J! 
 
Det ble  en lang pause hvor to trøtte herrer N-S stirret 
matt ned i bordet. Jeg hadde inni meg  allerede notert 2 
poeng til dem, men når pausen begynte å kunne telles i 
minutter, så ymtet jeg til overdommeren i Nord at det 
nok kunne være på tide å fortsette. Forvirret ristet han 
seg opp av dvalen, myste på kortene – og heldigvis, han 
begynte også å tenke. Det varte også i noen minutter, 

men omsider lyste han opp, flirte og la raskt en spar i bor-
det. Tablå! 
  
Replikkene som fulgte: ”Men Hans-Jørgen da, hvordan 
kunne du gjøre dette mot meg?” Matt fra ekspresidenten: 
”Jeg sov!” Nede på hotellet ble jeg av laget ders ”Under 
Ævne” – nummer i rekken ukjent - utropt som medlem av 
den ”Hjernedødes forening” - til evig tid.  
 
Men når festivalen er ferdig, reiser jeg hjem, selger bilen, 
huset og hytta. Min fru Marit har holdt seg så stilig selv 
etter 35 årig ekteskap at jeg nok får auksjonert henne bort 
til noen arabiske sjeiker for en betydelig sum. Da har jeg 
nesten nok til å haike med Helgemo, Boye et co til Natio-
nal Fall og prøve ævnerne der. De som droppet Board-a-
Match i år på mangel av kjennskap,de  kan angre seg. For 
dette var skikkelig gøy!   

Hilsen  en ny entusiast :Olav Hj. 

Øystein viser full kontroll 
Av Geo Tislevoll 

Her et fint spill fra siste dag i par-NM, monrad (runde 
45). Det var Øystein Lerfald som stod for godbiten. Gi-
ver syd, alle i sonen. 
 

D97 
kn1076 
64 
K1063 

Ekn1085                                                   643 
EKD984                                   532 
---                                                               D73 
kn2                                                             D875 

K2 
---  
EKkn109852 
E94 

 
Øystein åpnet med 2 kløver, sterk kunstig melding. 
Vest hoppet inn med 4 hjerter og nord passet, en 
melding som viste minst 4-5 honnørpoeng da dob-

ling ville vist 0-3. Etter pass fra øst også, sa Øystein 5 ruter, 
men vest ville ikke gi seg og sa 5 hjerter. Den doblet nord. -
Veteranen Lerfald følte det ikke var noe gullprosjekt og tok 
ut i 6 ruter. Hjerterhonnør kom ut til stjeling. Så ruter ess 
som avslørte sitsen i den fargen. Nå spilte Lerfald spar 
konge som vest stakk. Hun burde nok fortsatt med spar 
knekt, men spilte mer hjerter til stjeling. Da spilte Lerfald 
fort og med overbevisning. Kløver til kongen ble fulgt av 
ruterfinesse og uttrumfing. Så kløver ess og ruteren til 
bunns. Før den siste ruteren så det slik ut: 
 

D9 
kn 10 
-- 
-- 

kn10                                                           64  
D                                                                --- 
---                                                               --- 
---                                                               D 

2 
---  
2 
9 

 
Øst holdt kløveren, og vest hjerteren. Ingen kunne holde mer 
enn en spar, og spillefører behøvde ikke hatt spar ni en gang da 
den dobbeltsidige skvisen ville fungert. Slik det var ble vest 
skviset i spar og hjerter. 
Det ville blitt vanskeligere om vest hadde fortsatt med spar 
knekt da det bryter forbindelsen til den tosidige skvisen. Men 
Lerfald hadde svar på det også da han ble spurt om det. Da 
ville han tatt ruterfinesse og hele ruterboka. Det ville blitt igjen 
bare tre kort. Vest måtte ha holdt tilbake spar knekt og en hjer-
terhonnør, følgelig ville hun måtte ha gått ned på en kløver. 
Om spillefører leser sitsen korrekt fortsetter han da med kløver 
til kongen mens knekten kommer på, så en enkel kløverfinesse 
over øst sin dame. 
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Fra venstre: Helge Hantveit, Øystein, Anders Kristensen og Geo 



Kvalifiserer kløver sju til en pils? 
 Av Paul Bang 

 
 Ø/Ingen 
     
                                      T8           
                                      KJT73    
                                      AQ76     
                                      K5 
                       
                      J5                           AQ742 
                      Q9854                   A2 
                      J85                        3 
                      T94                        QJ863 
 
                                      K963      
                                      6              
                                      KT942    
                                      A72 
 
                       
Om de to gamle norgesmestere hadde tatt turen til Sta-
vanger for å friske opp gamle kunster, eller for å passe 
på damer, vet jeg ikke, men i dette spillet i runde 34 i 
kvaliken til NM-par kunne det se ut som det var det sis-
te som var tilfelle.  
Meldingsforløpet ble kanskje litt tidlig ferdig for oss, 
men gikk i alle fall som følger: 
 
N                      Ø                      S                            V 
J Fjælberg        E Bølviken     P Bang                 J Sørvoll 
-                        1sp                   p                            p 
dobl                 2kl                    2ru                         p.r. 
 
Tidlig for oss som satt nor/syd fordi det kanskje var 
ønskelig å være i utgang i ruter eller NT, eller kanskje 
var det ikke det likevel? Mange par hadde i alle fall 

vekslende hell i ruterkontrakten, alt etter hva vest spilte 
ut. Mot meg var Bølviken selvfølgelig tro mot makker 
og servet spar knekt, som fikk løpe til min konge. En 
liten hjerter gikk til tieren og esset. Sørvoll tok så for 
sparesset og fortsatte med kløver dame, som fikk løpe til 
kongen i bordet. Hjerter til stjeling, ruter til damen hje r-
ter til stjeling, ruter kong og ruter til bordets ess, ga dette 
diagrammet: 
 
                                      --             
                                      KJ           
                                      7              
                                      5 
                       
                                                     Q7 
                      Q9                         -- 
                      --                            -- 
                      T9                          QJ 
 
                                      96            
                                      --             
                                      --             
                                      A7 
 
Nå var den perfekte sluttposisjonen nådd for den som 
liker å være i manesjen. På hjerter konge kunne Sørvoll 
kvitte seg med sin nest siste spar, og jeg med spar seks. 
På siste ruteren måtte imidlertid den gamle mester legge 
inn årene, vokte på sin bolde dame og kvitte seg med en 
kløver samtidig som spar ni hadde gjort sin misjon på 
min hånd. En annen gammel mester måtte i vest vakte 
på sin kjære hjerter dame og derfor også gi slipp på en 
kløver. Jeg kunne dermed fornøyd legge ned kortene og 
si at jeg tok mitt ellevte stikk for kløver sju. Var det ikke 
noe med at kløversju også skulle gi en pils? 

Bridge-veteraner ble norgesmestere  

Publisert  i Stavanger Aftenblad 1. august 2001 
06:31 

3 Stavangerveteraner på til sa m-
men 210 år vant i går finalen for 
NM-lag. Fjerdemann var en rese r-
ve fra Kongsvinger. De rutinerte 
bridgespillerne vant så vidt over 
motstanderlaget fra  Buskerud.  

Helga Hovland , Foto: Jan Inge Haga 

Stavanger Idrettshall er i disse da-
ger full av bridgespillende mennesker. Norsk Bridgefes-
tival startet fredag og varer fram til 4. august. Norges-
mesterskapet er delt inn i ulike klasser. I går var det 
klassen for åpent NM-lag som spilte finale. Det kom 
overraskende på mange at det var et lag med «old boys» 

som stakk av med den prestisjefylte 
seieren.  

Per Finnvold, 74 år, Svein Hj. And-
reassen, 65 år og Lars David 
Auestad, 70 år er alle gamle travere i 
bridgemiljøet i Stavanger. De er pen-
sjonister, og bridge er en hobby de 
har hatt i mange år. To av dem har 
tidligere spilt på landslaget, og de 
har flere NM-titler tilbake i tid. Med 

på laget i denne turneringen var også reserven Nils-Otto 
Eliassen fra Kongsvinger.  
Å vinne NM føles helt utmerket, sier Svin Hj. Andreas-
sen. Han har tilbrakt 20 timer ved bridgebordet de siste 
to dagene. Nå føler han seg mentalt utmattet etter å ha 
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vunnet sin tredje NM-tittel. Bridge er et spill som tar på. 
Man må ha utholdenhet, konsentrasjonen er på topp hele 
tiden. Det var en jevn og spennende finale, vi kjempet til 
siste slutt. Det er uvanlig å vinne når man er såpass oppi 
årene, men denne gang var vi rett og slett best, sier Andre-
assen. Han tror nok han nå er ferdig med sin storhetstid 
som bridgespiller.  
Bridge er et spill som krever konsentrasjon, kunnskap 
samspill og kommunikasjon, sier Paul Bang som er med i 

arrangørkomitèen. Han kjenner veteranene godt, og 
tror lagets rutiner og trygge spill berget seieren. De er 
noen gamle ringrever som fortsatt er klinkende klare i 
toppen, og de har lang erfaring i spillet. De er blant eli-
tespillerne i Stavanger. Likevel var det en overrasken-
de seier. Vi må forholdsvis langt tilbake i tid for å fin-
ne toppresultater i bridge for par/lag i Rogaland, sier 
Bang.  
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Titting i kortene 
 

Høie – Strøm var kjent for aggressive meldinger 
og psykiske meldinger forekom vel oftere enn i 
dag – også i toppnivåturneringer. 
 
Det er ikke til å komme forbi at det kan virke 
som magi når toppspillerne gang på gang gjør 
rett i vanskelige spill.  
Spillere som ikke skjønner hva som foregår ved 
bordet når racerne er på ferde, mumlet nok om 
juks og kikking i kortene. 
 
I dag skal vi se på en spiller som forsøkte å finte 
ut Erik Høie. Erik var kommet i en kontrakt der 
han var avhengig av å finne en dame. Motparten 
hadde i alt fem kort i fargen, og det var mulig å 
ta finessen begge veier. 
 
Motspilleren til høyre for Erik så denne utvik-

lingen, og ettersom han hadde damen, 
ville han spille Erik et puss. Han skjulte 
damen bak de andre kortene, og i et øye-
blikks «distraksjon» snudde han seg rundt 
på stolen, slik at Erik ikke kunne unngå å 
se kortene hans. 
Det første Erik så gjorde, var å ta finessen 
gjennom ham.  
 
Etter spillet var motspilleren nysgjerrig, 
og gikk bort til Erik: «Hvorfor tok du fi-
nessen gjennom meg, så du ikke at jeg 
ikke hadde damen?» 
 
Erik svarte med sin karakteristiske, nasale 
stemme: «Du hadde bare 12 kort!» 
 

(Gjenfortalt av Reinert Amundsen) 

Så tidlig i spillet! 
Leif-Erik Stabell 

Lørdag kveld ble det arrangert en turnering på Ho-
tell Atlantic etter at åpningsseremonien var over. 
Lisbeth Aulid Eide brukte denne turneringen som 
oppvarming foran lagmesterskapet, men det var lite 
som tydet på hva som skulle komme senere da hun 
møtte Finn Brandsnes og Leif-Erik Stabell i en av 
de første rundene.  
 
I første spill fikk hun en uheldig bunn i det slippen 
for forrige runde kom akkurat i det spillefører spilte 
ruter Dame fra hånden med fire små i bordet. Lis-
beth kunne tatt beten i 4 spar ved å stikke med ruter 
Ess, men var mer opptatt av resultatet på forrige 
runde, og dermed lå det en liten ruter på bordet før 
hun fikk tenkt seg om. Spilleren hadde naturligvis 
Kongen også samt tre stående kløvere til avkast av 
ruterne i bordet, og tok resten………. 

 
Etter en slik fadese dristet hun seg til å åpne med 1 spar 
på Syds kort i neste spill: 
(Syd/alle) 
                                                K 5 
                                                Q J 8 7 
                                                9 8 4 
                                                K Q 5 4 
                10 6                                                         Q J 8 3 
                10 9 4 3                                  A K 5 
                A K 10                                                   7 6 5 3 2 
                J 9 7 6                                                     2 
                                                A 9 7 4 2 
                                                6 2 
                                                Q J 
                                                A 10 8 3 
 
Makker svarte forsiktigvis 1 grand, Lisbeth forsøkte å 
redde til 2 kløver, men makker så ned på 11 hp og dob-
bel tilpasning, og hoppet til 3 spar. Ikke verdens beste 



Leif-Erik Stabell la ned kortene, 
men Lisbeth kom sterkt tilbake 
seinere i turneringa 
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kontrakt, så her gjelder det å begrense 
antall beter. 
Vest startet med 3 runder ruter, og Lis-
beth trumfet og trakk spar til Kongen 
og spar til knekten og Esset. Tieren fra 
Vest så ikke lovende ut, så hun skiftet 
fot og spilte kløver til esset og ny klø-
ver mot hånden. Flere dårlige nyheter – 
Øst kastet hjerter 5. Hun stakk med 
Kongen og forsøkte desperat spar 7, 
men da la Øst ned og forlangte resten. 
 
”Nei – også så tidlig i spillet!” forsøkte 
Lisbeth seg med, men måtte bare note-
re 4 sonebeter og en veldig uheldig 
start på festivalen………… 

Fredag  
3. August star-
ter spillinga  
kl 10 presis!!!! 

”De gamle er eldst” 
Av Paul Bang 

Rogalandsbridgen har så langt overraskende for 
mange, gjort det svært bra, og det er de gamle som 
går foran. Gamlingene som vant åpent NM-lag er 
blitt lokalkjendiser i tv og aviser og en annen gam-
ling Berton Gudmestad, gikk likså godt hen og vant 
” Board a match” med sitt lag ”Bertons Flying Cir-
cus”. Berton spilte også kvaliken til NM-par, uten 
helt å komme opp riktignok, men at tanke og hand-
ling er klar viste han i nest siste runde i kvalifise-
ringen.  
Med Berton i syd gikk i dette spillet gikk meldings-
forløpet som følger: 
 
S/Ingen 
 
                  J52      
                  KT3     
                  KT75   
                  854      
Q73                               A986 
976                                J52 
AQ63                            8 
QJ2                                AT963 
                  KT4     
                  AQ84  
                  J942    
                  K7       
 
 
N          Ø          S           V 

1hj        p 
1NT      2kl        p           p 
2hj        p           p           3kl 
p           p           3ru!       p.r. 
 

Når makker først meldte NT og siden støttet til 2hjerter, 
visste Berton om honnør tredje i denne fargen. Han var i til-
legg markert med maksimum 3 spar, og motparten burde jo 
ha minst 8 kort i kløver for å sloss på tretrinnet i denne far-
gen, ergo ”måtte” makker ha minst 4 kort i ruter. Berton lan-
serte derfor sin anemiske firekortsfarge på tretinnet! og hav-
net derved i høyeste og beste kontrakt. 
Kløver dame kom ut og ble stukket av vest som fortsat-
te med kløver til Bertons konge. Ruter 9 fikk så løpe 
rundt. Den neste ruteren stakk, øst og spilte ennå en 
kløver til stjeling med ruterknekt hos en våken Berton. 
Nå var det bare for ”Den Gamle” å spille hjerter til 
kongen i bordet og spar mot hånden, da vest som etter 
innmeldingen burde ha esset, la liten, vant kongen dette 
stikket. Så var det så dags for å ta ut trumfen ved den 
markerte finessen og hente hjerterstikkene og notere 10 
stikk og 43 pluss på spillet og være ordtaket ”de gamle 
er eldst” verdig! 

Berton Gudmestad 
har samlet seg en 
imponerende sam-
ling bridgenåler opp 
gjennom årene. 
 
Ulv i fåreklær er han 
definitivt ikke - men 
heller ikke motsat-
sen. 
 
Kanskje heller en rev 
i ulveklær? 
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Åpningsturneringen 
På oppfordringen tar vi med resultatlisten fra åpningsturneringen fra lørdagskvelden. 
 
1                    (58)                                   Ole Marius Myrv old - Sam Inge Høyland  OBK/Kløverknekt/Astra / ABC                                     319 
2                    [19]                                   Reidar H. Olsen - Fred Arne Moen                                               BK Trond                          312 
3                    [80]                                   Jan Arne Heimdal - Svein Gunnar Karlberg                                   Mo BK                              306 
4                    [6]                                    Tore Lydvo - Arnt Olav Fidjestøl                                                    Moss BK/BK Grand           301 
5                    [70]                                   Svein Aril Olsen - Johnny Reinholdtsen                                         Sørreisa BK                      271 
6                    [66]                                   Ida Wennevold - Odin S. Svendsen  Akademisk BK/Astra / ABC                                              239 
7                    [47]                                   Vegard Brekke - Jørn Wathne                                                     Claim BK                          225 
8                    [54]                                   Geir Brekka - Anne Lene Johnsen  Kristiansands BK/Bridgekameratene                                    170 
9                    [10]                                   Espen Anf insen - Ståle Frøyland BK Gann/Kverneland BK                                                      168 
10                  [69]                                   Inge Flå - Willy Johansen  Kirkenes BK/Vadsø BK                                                                 163 
11                  [26]                                   Ole Seglem - Bendik Totland   Rubbestadneset BK                                                                143 
11                  [16]                                   Anne Marie Pettersen - Knut Pettersen   Sandnessjøen BK                                                     143 
13                  [39]                                   Unni Mikkelsen - Jan Mikkelsen  Bridgekameratene/Akademisk BK                                          140 
14                  [38]                                   Kurt Olaussen - Johannes Utsi                                                    Alta BK                             135 
15                  [35]                                   Espen Lindqvist - Jørn Arild Ringseth  Arendals BK/Kvam BK                                                  132 
16                  [74]                                   Jon Sveindal - Even Ulven  Bergen Akademiske BK/OBK/Kløverknekt                                      130 
17                  [24]                                   Roy Inge Urheim - Jan Kristen Lutro  Rubbestadneset BK/Ålvik BK                                          127 
18                  [46]                                   Leif -Erik Stabell - Finn Brandsnes Tromsø BK/Akademisk BK                                                  121 
19                  [20]                                   Sverre Olav Snekkevåg - Svein O Hetlesæther  Tasta Randbrg BK/Rosenb. BK                         109 
20                  [3]                                    Lars Frode Hadland - Jon Magnus Østhus                                      Figgjo BK                          108 
21                  [68]                                   Krogh/Strøm                                                                                                                     98 
22                  [44]                                   Steingrim Ovesen - Bjørn Inge Hanssen  Sørreisa BK/BK CK                                                  94 
23                  [34]                                   Steinar Aa - John Vegard Aa  Heimdal BK                                                                            78 
24                  [78]                                   Haglund/Rasmussen                                                                                                         77 
25                  [14]                                   Per Ove Aasen - Helge Strøm  BK Trond/Kvernevik BK                                                          74 
26                  [71]                                   Nils-Otto Eliassen - Lennart Johansen  Kongsvinger BK/Kjøpsvk BK                                        69 
27                  [67]                                   Vidar Hanvold - Stein Midthun  Bridgekameratene/Tøffelklubben                                             64 
28                  [43]                                   Hans Melby - Tina OvenstadAsker BK                                                                                 49 
29                  [25]                                   Trond Are Nitter - Tonny Urheim  Rubbestadneset BK                                                            44 
30                  [17]                                   Njål Ravnås - Arne Rødne  Strand BK/BK Trond                                                                   41 
31                  [79]                                   Sveinung Ørjansen - Magne Angedal  Studentenes BK/Førde BK                                            37 
32                  [11]                                   Svein Hj. Andreassen - Jerome Rombault Stavanger BK/France                                              33 
33                  [32]                                   Ingmund Bjørkan - Håkon Kippe  Studentenes BK                                                                 17 
33                  [42]                                   Petter Eide - Thor Holm       BK Hein 46/Hawk BC                                                                 17 
33                  [56]                                   Kenneth Wiik - Rolf E. Tjørswaag   /Akademisk BK                                                                17 
36                  [36]                                   Kyrre Tangen - Julius Moe BK Munken/Sogndal BK                                                               15 
37                  [84]                                   Andre Øberg - Geir -Egil Bergheim                                                 Skien BK                          14 
38                  [7]                                    Ulf Sollied - Roger Fagerdal  Heimdal BK/Mo BK                                                                   5 
39                  [48]                                   Vidar Haavik - Rune Kvitvang                                                      Frøya BK                          2 
40                  [30]                                   Arne Qvam - Magne Pedersen                                                    BK Trond                          0 
41                  [50]                                   Lise Blågestad - Turid Bone OBK/Kløverknekt/Akademisk BK          -                                      3 
41                  [81]                                   Morten Guldvik - Karl Asplund  Kvikne BK/Båsmo BK                                                             -3 
43                  [73]                                   Ragnhild Brekka - Stig Roar Hakkebo  Ringveien BK/Leka BK                                                 -6 
44                  [72]                                   Nils Kåre Kvangraven - Lars Eide  BK Hein 46                                                                      -8 
45                  [61]                                   Harald Skjæran - Gunnar Nordby   Akademisk BK/Torpa og Snertingdal BK                               -12 
46                  [75]                                   Karl Christian Baumann - Leif Petter Askeland  Sveio BK/Captains BK                                     -14 
47                  [4]                                    Pål Haugseth - Erlend Ørvik  BK Norrøna/Gro BK                                                                  -18 
48                  [41]                                   Steffen Brynhildsvoll - Bengt Simonsen  Glåmos BK/Botnhamn BK                                          -20 
49                  [64]                                   Trond Antonsen - Sissel Grønli Lunden  Postens BK/BK Ruterknekt                                         -22 
49                  [59]                                   Pippi Steen - Margot S. Alfheim                                                   Skjold BK                          -22 
51                  [55]                                   Fredrik Simonsen - Stig Henning Dybdahl                                     Askim BK                          -33 
51                  [45]                                   Tor Hildre - Kai Lille-Homb   Skien BK/Sogndal BK                                                                -33 
53                  [53]                                   Tor Ove Reistad - Allan Livgård                                                   Askim BK                          -34 
54                  [52]                                   Arne Malm Wangberg - Olav Hjerkinn                                           Vestby BK/Ski BK             -35 
55                  [31]                                   Erik A Eide - Stian Andersen  BK Hein 46/Vestre Gausdal BK                                                 -45 
56                  [62]                                   Carsten Gowart-Olsen - Grethe Syvertsen  Kvernevik BK/OBK/Kløverknekt                               -46 
57                  [12]                                   Arne Briseid - Kjell Hornæs   Lysverkenes BK                                                                       -60 
58                  [65]                                   Martin Terje Nikolaisen - Hans-Jan Reinholdtsen                            Sørreisa BK                      -64 
59                  [83]                                   Sondre Labraathen Hogstad - Stian Sundklakk  Skien BK/Kirkesdalen BK                                 -78 
60                  [51]                                   Frank Erik Svindahl - Hans Thomas Holmøy   Akademisk BK                                                   -80 
61                  [28]                                   Øystein Hansen - Ove Olufsen                                                    Moss BK                           -82 
62                  [18]                                   Lise Aasland - Anne Sophie Bue  Skien BK/Tønsberg BK                                                       -86 
63                  [2]                                    Venke Lilleland - Einar Andreassen  Kverneland BK                                                               -91 
64                  [82]                                  Ivar Berg - Karl Morten Lunna   Meldal BK/Lom BK                                                                -105 
65                  [22]                                   Venke Hetlelid - Alf Inge Hetlelid  Vatland BK                                                                        -106 
66                  [8]                                    Kurt-Ove Thomassen - Tommy Kristiansen                                    Mo BK                              -117 
68                  [49]                                   Dag-Jørgen Stokkvik - Pernille Lindaas   Sørreisa BK/OBK/Kløverknekt                                    -120 
69                  [57]                                   Siv Frydenlund - Liv Bugge   OBK/Kløverknekt/Bergen Akademiske BK                                    -121 
70                  [5]                                    Odd Arne Møllersen - Øyvind Brudevold   Gro BK/BK Norrøna                                                -122 
71                  [27]                                   Lars Espen Kristiansen - Jan Erik Syverød   Andenes BK/Moss BK                                          -125 
72                  [60]                                   Lars Rasch - Tor Ivar Bang    Akademisk BK                                                                         -128 
73                  [13]                                   Reinert Amundsen - Øyvind Haga   BK Gann/Captains BK                                                      -139 
74                  [77]                                   Cathrine og Steinar Ekrem                                                                                                 -161 
75                  [23]                                   Karin Idsøe - Kåre Haugvaldstad   Stavanger DBK/BK Trond                                                  -170 
76                  [29]                                   Ragnhild Wenzell - Bjørn Wenzell                                                 Moss BK                           -184 
77                  [9]                                    Rune Strøm - Reidar Hunsdal                                                      BK Trond                          -206 
78                  [33]                                   Trond Baardsen - Runar Sollie                                                      BK CK                              -226 
79                  [21]                                   Arvid Håland - Jan W Johannessen                                              /Hinna BK                         -227 
80                  [63]                                   Kjell-Ove Helmersen - Jan Henriksen                                           Postens BK                       -228 
81                  [76]                                   Harld og Mats Eide                                                                                                           -231 
82                  [40]                                   Audhild Vistnes - Ingunn Øverland  Stavanger DBK/Kvernevik BK                                            -277 
83                  [37]                                   Tillik Haustveit - Lisbeth Aulid Eid  Bridgekameratene/BK Hein 46                                            -304 
84                  [1]                                    Øystein Garvik - Ragnhild Solum    BK Hein 46                                                                     -306 

 


