
Stå på, alle par frå Helgeland! 
 
Glitrande, Jan Arne - Svein Gu n-
nar, Sverre - Viggo og Marian-
ne - Kristine 
 
Alle andre frå Helgeland: Kjemp 
for livet, det er utruleg mykje po-
eng igjen 
å henta. 
 
Per Tjelmeland 
 
Fra: tom bekkevold [mailto:
tombekkevold@hotmail.com]  
Sendt: 2. august 2001 21:59 
Emne: evjen-leikvold 
 
tolvte plass er ikke mer en passe.
prøv å hold Marius vekk fra flaska  
Sigurd,så vinner dere.hilsen Tom og 
Trine 
 
TOM EDVARD BEKKEVOLD 

Akkurat  nå ! 

NM-Bridge 2001NM-Bridge 2001

Redaktører: 
Reinert Amundsen 
Paul Bang 
 
Også i redaksjo-
nen: Per H Lange  

Postkassen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Til Sissel og Rigmor, Eirin og Halldis 
 
Gratulerer med en fin 1. sesjon, fortsett på sam-
me måten ! 
Husk, vi følger med dere. 
 
Hilsen 
Ingrid og Runolf 
 
Fra: Per Tjelmeland [mailto:per.
tjelmeland@rana.kommune.no] 
Sendt: 2. august 2001 21:03 
Emne: Heia Helgeland! 
 

På bridgefestivalens nest siste dag 
strammer det hele seg til. I parfina-
len har feltet stanset opp og det 
kjempes durabelig om hvert eneste 
poeng. Men her er ingen ting avgjort 
og svært mange kan vinne.  
 
I damemesterskapet er det Roga-
lands egen Toril Ueland med makker 
Paula Leslie fra Skotland som har 
lagt seg komfortabelt i teten og ser 
ut til å holde seg der 

Singelturneringen har også vært en 
suksess så langt, men også her er alt 
åpent før siste seksjon, fredag etter-
middag.  
 
I morgen, lørdag, går siste turnering, 
Imps a cross the field av stabelen. I 
denne turneringen er det sponset en 
ekstra premie fra Fjordline. De span-
derer en tur for to til Newcastle når 
Fjordline cup går i desember. 
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Det er viktig at smilet 
er framme nå når alvo-
ret  virkelig setter  de 
fleste på prøve!! 

Det haster med å levere 
inn bidrag til RICA-
prisen for beste spill et-
ter motspill. Alle bi-
drag som presenteres i 
bulletinen vil være 



 
Så er altså NM-par i gang og som alltid er det mye folk 
rundt bordet til de regjerende norgesmertrene, Per Erik 
Austberg - Geir Helgemo. I aller første spill ble det litt 
mat for alle som bakspilte, i alle fall hva høye tall angår. 
Spillet så slik ut: 
 
Spill 1 
N/Ingen 
 
              AK43   
              Q3        
              K943    
              QJ7      
T92                             QJ7 
A8754                         T62 
A6                              QJ7     
AK3                            T942 
              865       
              KJ9      
              T852     
              865       

N         Ø         S          V 
1ru       p          p          1NT 
p          p          2ru       2hj 
3ru       p          p          dobl 
p.r. 
 
Da 3 ruter kom rundt til Geir Helgemo etter det kompe-
tative meldingsforløpet, hadde han nok til å være med 
enda en gang og doblet. PIL på sin side så ned på sitt 
sikre ruterstikk og litt til, og stod med på denne. 
 
Hjerter 2 i utspill fikk gå til damen i nord. Ny hjerter 
herfra gikk til esset hos Geir. Han vred til spar 10, og 
spillefører spilte da tre ganger spar til Pil var inne på 
damen. Nå kom det kløver til ess, konge og nok en klø-
ver som brakte nord inn. Av en eller annen grunn fant 
spillefører ut at spar til trippelrenons var tingen, Pil kas-
tet på den trettende sparen en hjerter, bordet trumfet 
lavt!!! og Geir fikk dermed et billig trumfstikk for sek-
seren. Nå fulgte hjerter til stjeling og overstjeling, og 
deretter den trettende kløveren til stjeling hos Geir med 
ruteresset. Da Pil i tillegg omsider også skulle ha for 
ruterdamen ble det hele 4 beter og alle poengene til de 
regjerende norgesmestrene i turneringens aller første 

De ville hesters løp. 
(Innsendt av Atle Grefstad) 

Finnes det ingen grenser! 
(Innsendt av Svein Hjalmar Andreassen) 

 
Hvor mye poeng Geir og Pil får når de hele tiden har en 
hale av skuelystne bakspillere er ikke godt å si, men at 
noen får ”hetta på” viser i alle fall dette spillet. 
 
Spill 16 
V/ØV 
                              75    
                              JT53     
                              J762     
                              952       
                 QJ9863            -- 
                 8                       KQ42 
                 T5                    AQ9843 
                 T763                KJ4 
                              AKT42 
                              A976    
                              K          
                              AQ8      
 
 
 

Ø          S           V          N 
1ru        dobl      1sp        p 
2hj        p           2sp        p 
p           dobl      p.r. 
Med Geir og Pil Ø/V åpnet Pil i øst med 1 ruter og hadde i 
tillegg til revers!! med blakk i makkers farge da det igjen 
ble hans tur. Dette medførte at Geir ble spillefører i den 
tilsynelatende håpløse kontrakten 2 spar. Utspillet av spar 
5 i nord var ingen innertier, men alligavel som vi sier i 
Stavanger, ennå var det langt igjen. Syd stakk med kongen 
og fortsatte nå med en liten hjerter!! til tieren hos nord og 
damen i øst. Geir prøvde seg nå med en liten kløver som 
syd kanskje i frykt for å være innspilt la liten på, og tieren 
vant derfor stikket i vest. Spar dame fikk så beholde stik-
ket, men spar knekten stakk syd med esset tok for spar 10 
og fridde seg med sin siste spar. 
Nå fulgte imidlertid kløver til knekten og syds dame. Han 
kunne så ta for kløveresset, men var deretter innspilt skik-
kelig innspilt og kontrakten kunne ikke lenger betes. 
Eventyret endte dermed med +670 til de regjerende mest-
re – kommer det flere eventyr tro! 
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Helness i førersetet 
(Innsendt av Kjell Ove Høyberg) 

 

Spill 21 
N/NS 
                               QT75     
                               842        
                               J43        
                               JT9        
                 A6                       J982 
                 T73                     AQ95 
                 Q                         652 
                 KQ87532            64 
                               K43       
                               KJ6        
                               AKT987           
                               A           
 
N                Ø                   S                    V 
T. Helness   J Mikkelsen    J. Furunes      Arve Farstad 
-                 -                     1ru                 3kl 
p                 p                    dobl               p 
3sp              p                    p                    p 
 
Kløver kom ut til esset, hvorpå Helness la ned ruter 

ess etterfulgt av en liten spar til damen. Ruter fra nord gikk 
til sjueren som øst ikke ville bruke trumfesset på og derfor 
kastet kløver. Deretter kom ruter konge og vest kastet en 
ny kløver. På ruter 10 la vest hjerter 7, nord hjerter 4 og øst 
spar 8. Nå fulgte spar 9 til esset, og kløver kong som Hel-
ness stjal med spar konge, ruter 9 medførte nå avkast av 
siste kløver og ble stjålet med spar knekt hos Mikkelsen i 
øst som nå var innspilt. Hjerter ess var det siste stikk 
forsvaret kunne få og Helness kunne notere 9 stikk og en 
meget god score for nok en god spilleføring.  
 
 

Kampen om den minste trumfen! 
(Innsendt av John Halvard Skoglund og gjenfortalt av Paul Bang) 

 
Brødrene Skoglund er to fargerike brødre som i mange år 
satt indre østlandet på bridgekartet både elektronisk og ved 
kortbordet. I spill 21 ble det en hard batalje både om å vin-
ne kontrakten og å vinne flest mulig stikk med de minste 
kortene! 
 
Spill 9/Runde 21 
N/ØV 
 
                            4            
                            A83        
                            QT9863             
                            KT7       
                 A3                    JT875 
                 KQ962              74 
                 J72                   A4 
                 J63                   A952 
                            KQ962   
                            JT5        
                            K5         
                            Q84        
 
 
 
 

N                       Ø                       S                        V 
John Halvard                               Tore       
p                        2sp                     p                        p 
3 ru                    p                        p                        3hj 
p.r. 
 
Ø/V brukte tydeligvis moderne anorektiske toåpning-
er, som vel de fleste ikke ville anbefale å bruke med to 
minoress og så tynn hovedfarge når en i tillegg er i 
usone i første hånd! Dette medførte da også at de etter 
en kompetativ batalje havnet i en nesten like dårlig 
kontrakt på fem/to-tilpass på tretrinnet! 
Ingen av brødrene hadde noe i mot dette, og motspillet 
gikk på skinner! Ruter 10 kom ut og ble vunnet med 
esset i bordet. Ny ruter gikk til kongen i syd, og Tore 
fant nå beste skiftet til liten kløver. Denne gikk til tie-
ren og esset i bordet. Spillefører spilte nå liten spar til 
esset og forsøkte å stjele ruter i bordet med hjerter 7, 
men syd stjal over med tieren. Syd tok for konge og 
dame i spar, og vest burde nok ha kastet en kløver, 
men trumfet med nieren. Nord saket ruter. Liten klø-
ver fulgte, og nord spratt opp på kongen og spilte syd 
inn på kløver dame, Dermed var denne situasjonen 
oppstått:. 
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                             --            
                             A83        
                             9            
                             --            
                 --                      JT 
                 KQ62                4 
                 --                      -- 
                 --                      2 
                             92          
                             J5           
                             --            

                            --            
 
Nå kunne kampen om de små stikkene begynne! i det 
Tore i syd spilte spar, øst var den første som prøvde seg 
med trumfsekseren, men han ble overstjålet med åtteren. 
Når nå John fortsatte med ruter 9, la Tore i trumfknekten 
som vest måtte bruke damen på. Når nå det endelige sla-
get stod kunne vest velge harakiri på to måter. Enten 
kunne han spille hjerterkonge som i så fall ville gå til 
esset hos John som deretter ville få siste stikk på hjerter 
3 over vests hjerter 2!! Eller som han faktisk gjorde, 
spille hjerter 2 til treeren, fireren, og Tores femmer i 
syd. Dermed kunne eksisterende verdensordning fortset-
te ved at hjerteresset tok siste stikk og fjerde beten i ste-
det for hjerter 3!!! 
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Brødrene Skoglund på evig jakt etter stikk for de små 
trumfene, her mot Geir Helgemo tidlig i turneringen. 
Bak skimter vi nybakt far Ludviksen som har tatt med 
seg ”barnevaktsjobben” til bridgefestivalen. 

                      Velkommen til 
                       Bridgekameratenes lagturnering 

 
                                   Vår tradisjonelle lagturnering går av stabelen  

                       Lørdag 22. september  
og søndag 23. september 2001 

i  
Bridgesenter Vest, Sporveisgt. 31, Oslo 

Begge dager med start kl. 10.00 
 
Turneringen drives på non-profit basis, og alle pengene som kommer inn (minus utgiftene) går til premiering. Da plassen er noe begrenset, 
kan det lønne seg å være tidlig ute med påmelding! Startkontingent: kr. 1600,- pr. lag. Max 30 lag. 1.premie kr. 8000,-. 
 

INFO: 
Informasjon og påmelding til Pål Haga: 22 68 58 76 eller Tommy Sandsmark: 22 43 02 14,  fax: 22 43 42 99 eller e-mail: xbridge@online.
no. Se også våre web-sider: http://home.no.net/brkam. 

 
Fjordline sponser ”Imps a cross the field” 

 
Lørdag vil nyskapningen “Imps a cross the field” bli arrangert. Det skal bli spennende å se på hvilke respons den-
ne kan få blant spillerne. For å gjøre den litt mer attraktiv har Fjordline sponset en kjempepremie, ved at vinnerne 
får en gratisreise for to til Newcastle under FJORD LINE CUP 2001 
som går av stabelen 13. – 16. desember. En ekstra premie som er verdt ca 2000 kr burde appellere! Det er bar å melde seg på 
”Imps a cross the field”  



MAX motspill 

                                      
Rundenr 5 
Spillnr 32(32)  
                                      
                                     3 
                                     AT42      
                                     T962       
                                     AK32      
                      AKQT                   8652 
                      KJ7                       983 
                      K873                    Q 
                      Q4                        JT976 
                                     J974       
                                     Q65        
                                     AJ54       
                                     85           
 
Spillet over er fra Board a`Match turneringen. Øst - Vest 
var Sven Olai Høyland og Frode Fyllingen mot Birgit Ol-
sen i Nord og Geir Engebretsen i Syd. Etter ruteråpning i V 
og pass i Nord er det ikke så kjekt å være Øst. Han kan 
passe og se makker gå sonebeter i ruterkontrakten sin eller 

melde 1sp og komme i 4 og selv gå de samme betene. 
Nå hadde SO og Frode en systemvariant på lager, men 
det hjalp så lite. Øst meldte 1sp og makker meldte en 
tvetydig 2hj som også kan være en 18, 19 grand med 4-
kort støtte. Men å få stoppet i 3sp hjalp så lite da Geir 
hadde doblet 2hj og makker spilte ut hj 5 til J og A. Så 
kom A og K i kløver før Geir spilte ny hjerter til Q og 
K. Nå kom først A og K i trumf før det ble spilt ru til Q 
og A. Nå kom hjerter til 10’en hos Geir. Han spilte nå 
våkent hjerter til trippelrenons som ble stjålet av de tre 
andre. Ruter til stjeling i bordet, men nå var det bare 
for Birgit å stjele kløverstikket og vente på ruterstikket 
for den andre sonebeten. Den tøffe doblingen av 2hj 
fulgt av et godt motspill førte til at en fikk med seg alle 
stikkene i motspillet, noe ingen andre av de som spilte 
motspill mot sparkontrakt greide. 
 

Tankeoverføring! 
Av Svein Hjalmar Andreassen  

 
At Sælensminde og Brogeland tenker likt i bridgesam-
menheng vet vi jo. Her er nytt eksempel, men denne gang 
satt begge to på vests plass med hver sin makker. 
 

Spill 16 
V/Alle  
                                     K742     
                                                Q753    
                                                J6          
                                                T75       
                      Q983                                                  AJ 
                      A4                                                       T982 
                      AQ9                                                    KT53 
                      AJ84                                                   KQ6 
                                                T65       
                                                KJ6       
                                                8742     
                                                932       
 

V          N          Ø          S 
1NT      p           3NT      p.r 

 
Utspillet var på begge bord spar to, og en identisk spil-
leføring gikk som følger: Opp med spar ess, og fort-
settelse med knekten. Ruter til damen, og spar dame i 
bordet. Dermed bingo da tien falt og 12 stikk var i 
havn. 
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Husk påmelding til banketten 
lørdag kveld!  



Om å spare på skillingen og la daleren gå 
Av Tore Mortensen 

 

Rundenr 21                 8        
Spillnr 42(42)              A532               
                                   52      
                                   AKQT87         
                 KJT742                             Q5 
                 9                                       QJT8 
                 J9843                                AKQT76 
                 9                                       6 
                                   A963 
                                   K764 
                                   -- 
                                   J5432 
 
Vest                    Nord         Øst                        Syd 
Erik                     Vidar         Thor Erik             Odd 
Sælensminde     Smith         Hoftaniska            Frydenberg 
-                           -                  1ru                          pass 
1sp                      dobl           2ru                          2hj 
4sp                      5kl              5sp                        6kl 
dobl                     pass            pass                       pass 

 
Thor 
spilte 
ut ruter 
ess, trumfet i Syd. Nord fortsatte med spar ess og spar til 
trumf. Ruter til trumf, spar til høy trumf, kløver til knekten 
og bordets siste spar til trumf. Nå fulgte hjerter to, hjerter 
åtte fra Øst, hjerter fire fra bordet. Vest måtte stikke med 
nieren og spille til dobbeltrenons i spar eller ruter, slik at 
den andre hjertertaperen forsvant. Vunnet kontrakt takket 
være Østs sløve påspill. 

I ettertid fant Vidar ut at han også selv hadde bommet 
stygt: Han skulle eliminert ruteren, men beholdt en spar i 
bordet, tatt ut motpartens trumf, tatt for hjerter ess og 
konge. Om hjerteren sitter rundt, er kontrakten i havn, i 
motsatt fall er eneste sjanse at Vest er kort i hjerter, han 
spilles inn i spar, Nord legger en av hjertertaperne, og Vest 
må så spille til dobbeltrenons i ruter eller spar. 
En trøst for en veteran som ikke lenger greier å beholde 

Kvinner selv sto frem – som om de var menn… 
Av Tore Mortensen 

 
Mange mente det var en bombe, for ikke å si atom-

bombe, at det kombinerte Buskerud-Hamar- laget kom 
til finalen i åpent NM lag. Men Tina Ovenstad – Hans 
Melby, Asker BK, har faktisk mange flotte prestasjo-
ner bak seg i åpne turneringer. Thor Holm, Hawk BC, 
Drammen, det samme. Og Lisbeth Aulid Eide, Hein 
46, Hamar, driver sammen med Lars oppdrett av juni-
orspillere, for at ikke Norge skal falle helt av lasset når 
generasjonen Tor Helness, Geir Helgemo m.fl. har fått 
nok. Som kjent er det lærerne som lærer mest, av ele-
vene. Det forteller jo også noe at Buskerud/Hamar-
laget knuste Skien, som slo Topbridge klart i bronsefi-
nalen.  

Det er en fenomenal oppmuntring for bridgen spe-
sielt at damene begynner å gjøre seg så sterkt gjelden-
de. Derfor, damer, stå på, og la dere ikke knekke av 
misunnelige mannfolk! 

Hans Melby har en tøff meldestil og spiller godt, 
demonstrert i dette spillet fra lagfinalen: 

 

 
                                sp KJ 
                                hj K972 
                                ru Q52 
                                kl K1043 
sp Q7653                              sp A1042 
hj AQ4                                               hj J3 
ru 107                                                 ru K93 
kl J75                                                 kl A93 
                                sp 98 
                                hj 10865 
                                ru AJ864 
                                kl Q6 
 
Vest                        Nord                   Øst                  Syd 

         Thor             Hans 
                                Holm                                          Melby 
pass                        1kl                      pass                1ru  
1sp                          dobl*                  2sp                  3hj! 
 

Doblingen, også den tøff, var opplysende. 3 hj  er 
knallhardt. Vest spilte ut spar 3 til J, A,8. Øst fortsatte 
med spar til 9, Q, K. Syd spilte nå hjerter 2 til 3, 8,Q. 
Vest fortsatte med hjerter fire. Syd gikk opp med 
kongen som felte Østs knekt. Ruter til knekten, ruter 

8 



ess, og ruter til damen og Østs konge. Syd la opp kortene 
og forlangte kontrakten. 

* * * * * * *  
Noen ord om arrangementet her i Stavanger: 

Lokalene er aldeles ypperlige, med meget god plass. 
Det som imponerer mest, er det likevel det fenomenale 
dataopplegget, med en førsteklasses informasjonsstrøm, 
både i lokalet under spillingen og på Internett! Når jeg 
hører at datafolkene har hatt delvis store problemer un-
derveis, er det klart at arrangørene har hatt en utrolig dyk-
tig stab som har greid å takle dem så hurtig og godt. 

Også den lokale staben for øvrig er ualminnelig hyg-
gelig og imøtekommende! En spesiell takk til Reinert 

Amundsen, som har forsynt meg med bilder til bruk i 
Drammens Tidende, da PC-ene på presserommet ikke 
hadde installert programvare som kunne behandle bil-
dene fra mitt eget kamera, og det var lagt ned forbud 
mot installering av egen programvare. 
Jeg håper at arrangørene kommer ut av årets 
arrangement med overskudd. Det fortjener de. Selv om 
deltakerne setter stor pris på arrangementet, kan det 
ikke være meningen at NBF skal skylle vekk hundre 
tusener slik som i Skien i fjor. Det ligner ikke noe, og 
vitner om like lite styring som med NBFs økonomi den 
siste tiden. En skam at forbundets formue er skuslet 
vekk på kort tid. 

Satser alt på ett kort  

Jan Petter (34) er bridgeproff i utlandet 

 
STAVANGER (Dagbladet): Jan Petter Svendsen 
solgte alt han eide og dro til London for å bli pro-
fesjonell bridgespiller. Nå tjener han til livets 
opphold med å spille penger fra rikinger.  

 

 

A v  L E I V  G U N N A R  L I E 
Fredag 3. august 2001 8:50  

Det berømte kortspillet har millioner av tilhengere 
verden over, men få er så hekta som Svendsen. For 
et halvt år siden sa han opp IT-jobben i Phillips Pet-
roleum, solgte bil og båt og dro til verdensmetropo-
len.  

- Jeg har alltid drømt om å dra til London og 

spille profesjonelt. En dag bare reiv jeg meg løs og gjorde 
det, forteller 34-åringen fra Stavanger.  

Nå er han hjemme for å delta i bridge-NM i Stavanger. Til 
daglig jobber han på den stilige klubben The Great Rose i 
Marble Arch. Hit drar rikfolk som elsker bridge.  

Og som har råd til å tape noen tusen pund uten at det 
merkes på kontoen.  

Store penger     
Gode spillere kan tjene 100000- 150000 kroner på en dag.  

Det gjør ikke Svendsen (ennå), men han har en «måtelig inn-
tekt» i sin nye profftilværelse.  

- Du er din egen herre, styrer dagen selv. Det er en fin 
livsstil å ha arbeidsdagen din på klubben, sier Svendsen 
fornøyd.  

Målet er å få respekt som spiller.  

Da kan du bli invitert rundt hele verden på turneringer. At 
det er mulig, er Espen Erichsen (30) et levende bevis på. Han 
har spilt profesjonelt i fire år.  

Bill Gates  

 
- Bill Gates og Omar Sharif er eksempler på folk som betaler 
flinke spillere til å være med på deres lag, sier Erichsen.  

- Hvert spill er en ny utfordring, det er derfor jeg fortset-
ter , sier Svendsen.        
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HUSK! Lørdag 
4.8 

IMPs across the field 
kr 400,00 pr. par 



Festsingel! 
(Av Olav Hjerkinn) 

 
I forhold til NM-uka i Skien i fjor er det gjort en korreksjon. NM-Monrad der var en forholdsvis blek affære. Resultatlista over 
de 10 som i år kvalifiserte seg til hovedturneringen borger for at denne NM-tittelen ikke kommer gratis. Men vi vet alle at en 
toppidrettsmann trenger noe rekreasjon for å hente seg inn igjen etter store kraftutfoldelser. NBF bør vurdere tidspunkt for disse 
turneringers plassering i programmet. 
 
Så er det to gode nyvinninger. Board-a-match er beskrevet tidligere. Samme tid som hovedturneringen startet etter 
det som turneringsleder kalte et eksperiment. Mange var villige til å plassere seg ved et bord med helt fremmed mak-
ker og spille Festivalsingelen. Det spilles vanlig singel slik vi kjenner helst fra lystig lag privat. Det er inndeling i 
mange smågrupper hvor du møter de fleste på de samme 4 bordene i 30 spill, to spill i runden. Da har du i løpet av 
en sesjon stiftet bekjentskap med 15 nye hyggelige makkere. 
 
En av vår krets dyktige damespillere Berit Svarem måtte stå over damemesterskapet som startet samtidig. Hun nærmest slang 
seg med og var enslig ”svale” fra kvinnesiden helt til en ung dame ble håndplukket fra salen og plassert i de tomme stolene for å 
unngå walk-over da 2. sesjon startet. Det spilles 4 sesjoner over to dager. Siste er en finale for de 16 beste sammenlagt etter de 
tre foregående sesjoner, hvor den dårligste kan strykes. Men hver av sesjonene premieres separat. 
 
Berit sa hun hadde vært meget skeptisk til denne turneringsformen på forhånd. Vi startet i samme 4-bordspulje og fikk nærmest 
sjokk over det høye bridgenivået. Vi spilte nemlig også den nye Bin Standard. Et utfylt meldekort lå foran hver spiller, som også 
alle var tvunget til å spille uten å endre. Det var en temmelig tøff utfordring som nok innebærer at noe urutinerte bør få egen 
bordrekke. Puppet Stayman var ukjent og vanskelig for mange, men de gamle, rutinerte bridgespillerne bet godt fra seg også 
med system-nyvinningene selv om tenner og hår ikke lenger så ut som i konfirmasjonsalderen. Jeg hadde åpnet med sterk NT 
20-21. Makker meldte 3 kløver som nå spør etter 5-kort major. Ja, vi har lov til å åpne med 5-kort der. Med 4-4 i major meldte 
jeg da 3 ruter hvorpå makker skal melde sin motsatte major slik at kontrakten kommer på den sterke hånden. Fiffige saker fra 
Mikkelsen/Boye. Men makker hadde vært i ”bridgekrigen” før og dro opp 3 NT med følgende kraftuttrykk: ”Jeg gir faen”. Og 
det var korrekt å gjøre – samme stikk i 3 NT som i major. 
 
Vi hadde en konfirmant i puljen. Han bar sine 16 år godt, for jeg ville ha tippet 13-14 – og dette er mer som kompliment til den 
unge fra nord. Mot Helge Mæsel og Rolf Lersbryggen åpnet han med 1 ruter, Helge 1 hjerter inn og jeg 1 NT. Rolf 2 hjerter, 
pass fra den håpefulle, pass og en strekk til 3 ruter fra meg på Kxx. Rolf gikk i ”boks” som det heter i vårt bridgespråk. Da opp-
lyste jeg den unge mann at nå kunne han gjøre som de rutinerte og ”forbeholde seg sine rettigheter”. Muligens var det denne 
gangen også en ”pose-sekk” variant til vår fordel. Lensmannen fra Vestby skal jo kunne lov og orden, så han doblet og Helge 
hadde etikken i orden. Da jeg la ned bordet strålte spillefører som en sol, stakk utspillet, spilte trumf til min konge og tok finesse 
gjennom dobleren med sin ED10xx-beholdning. Da stormesteren rolig innkasserte sin knekt hoppet den unge mann i stolen. 
Mismodig gikk han sin beit, slo knyttneven i bordet og sa: ”Denne skulle jeg ha klart”. Noe betuttet forlot han bordet og jeg b e-
merket i sympati med makker at muligens skulle de ha alertert doblingen og forklart at den kun er ment som forslag til straff. 
Men de erfarne sa at dette er erfaringen han vil vokse på i livets bridgeskole, som den unge håpefulle nok vil huske. Denne har-
de skole har vi alle måttet gå gjennom. Han kom innom bordet igjen og jeg fikk trøstet ham med at jeg var meget fornøyd med 
at han som makker ga meg en topp, for de erfarne satt på 3-4 hjerter andre veien. Da lyste han opp og jeg fikk troen på at her har 
vi en kommende stjerne som jeg som fagmann tror han vil holde seg ung til sinns når han blir 90 år. Det er likevel håp for 
bridgens framtid med slike. 
 
Med en makker fra vest fikk jeg en demonstrasjon på Halles og uflaks. Den danske fargeklatt i vår pulje ga følgende oppvisning: 
 
 
E K D Kn x             10 9 8 7 
K x x                        E x x 
K Kn x                     E x x x 
K D                          x x 
 
Kløver Ess fra meg med fortsettelse i fargen. Det kom raskt ruter tl Ess, ruter til finesse hvor jeg hadde D 10 x, ut med trumfen 
og resten stod. Akkurat middels, fordi bare halvparten hadde meldt ut 6 sparen. 
 
Utover dagen var det bare blide fjes å se i vår innhegning i salen. Pusten gikk lett, en fin og vennlig tone som ga mange kjappe 
replikker. På mitt felt har vi et faguttrykk som kalles ”sosialisering”. Om det gjelder å skape holdninger til medmennesker enten 
i barnehager eller tunge institusjoner, så krever dette gode rammer med motiverende tiltak. Dette tiltaket kan ha rammer utover 
Festivalsingelen. Gratis -idéen til forbundet er å invitere gamle og unge stormestere til juniorsamlinger, spille denne turnerings-
formen i blandingsklasser. Ha tid til å stoppe opp, forklare teknikker i spill og melding – og ikke minst la de gamle få dele erfa-
ringer og tanken bak sine handlinger ved bordet. Det tror jeg vil gi utbytte langt utover vanlig bridgeundervisning. Og gleden t il 
nok være størst på de eldres side ved å kunne investere noe i neste bridgegenerasjon. 
 
En takk for en feststund fra individualistene. 



FJORD LINE CUP 2001 
13. – 16. DESEMBER 

 
Bergen – Haugesund – Stavanger- Newcastle 

 

 
Fjord Line inviterer til førjulshopping og bridgecruise på M/S Jupiter til Newcastle. 

 
 

Hovedturnering  
Sideturneringer 

Lagkamp – Singel m.m. 
Over 30 timer turneringsbridge. 

Ett døgn i Newcastle med mange muligheter. 
Fotballkamp  Newcastle – Blackburn , kontakt Leif G. 

 
Gå ikke glipp av årets tur, det er over 100 spillere med hvert år på tur. 

 
 

Hovedturnering 
1.premie verdi kr: 10.000,- 

 
 

Turpriser fra kr 990,- T2 
Tillegg for andre lugarkategorier. 

 
Påmelding til Fjord Line SNAREST. 

Siste frist 01.november. 
 

Turkode ” EC 264 ” telefon 815 33 500. 
 

OBS! Kun deltagere booket på turkode får delta. 
 

Informasjon; 
Leif Gunnar Kleppevik  telefon 92447369 

E-mail ; leif.kleppevik@tybring-gjedde.com 
 


