
Akkurat nå er det slutt, og vi må 
vente et helt år til neste gang. Da 
blir det Trondheim som skal være 
vertskap for Norsk Bridgefestival.  
 
Vi skal først gratulere festivalens 
siste NM-vinnere. I parfinalen ble 
det som i fjor, Tor Helness og Jon-
Egil Furunes stakk fra feltet i løpet 
av finalens siste dag og vant til 
slutt en klar seier. 
 
I NM damer gratulerer vi Hege 
Falster og Anne Trine Espås med 
sitt første norgesmesterskap. Da-
mene ledet nesten hele finalen, og 
vant til slutt en meget klar seier.  
 
Det skal bli godt med en pust i bak-
ken nå. Det har vært litt slitsomt å 
ha bulletinansvaret når vi har hatt 
så lav bemanning .  
 
Men det gjelder jo for så vidt hele 
arrangementet. Det betyr at alle 
som har vært involvert har vært 
nødt til å stå på. Derfor en honnør - 
og en takk til alle som har vært del-
aktig i å få festivalen til å rulle og 
gå. 
 
Jeg vil også takke spillere og til-
skuere for små og store bidrag med 
spill og fornøyelige historier til 

bulletinen.  
 
Noen vil sikkert sette fingeren på 
at vi ikke har kommet ut på kvel-
den etter spillingen, eller i det 
minste om morgenen før spille-
start. Men det er dette vi har mak-
tet. Underveis forsvant dessverre 
NM mixlag fra min oppmerksom-
het. Vi prøver å gjøre det godt 
igjen med en liten rapport i da-
gens bulletin.  
 
Når det er sagt synes jeg det ar-
rangementsmessige har gått bedre 
og bedre i løpet av festivalen, og 
jeg tror at de aller fleste kan reise 
hjem igjen med gode minner fra 
Stavanger.  

Geir Gisnås 
PS! 

Nå skal det bli godt å ta seg en 
strekk! 

Ak k u ra t  nå !  

I  de t t e  n um m ere t :  
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I denne spalten har jeg presentert 
høydepunkter i spill og motspill som 
jeg eller noen av mine åndsfrender 
har opplevd gjennom et langt eller 
kort bridgeliv. Som oftest er det spill 
med score helt oppunder Galdhøpig-
gen!  Avslutningsvis vil jeg imidlertid 
komme med et spill der det gikk ne-
denom og hjem: 
 

Bennett-mordet 
Bennett-mordet er en historisk tragedie som fant 
sted i Kansas City i 1931. Offeret var John S. Ben-
nett, en korrekt og velduftende selger som måtte 
møte sin skaper etter å ha spilt privat bridge med 
sin kone mot et annet ektepar. Hans kone ble så ra-
sende over Johns spill at hun skjøt og drepte John 
etter en bitter krangel om spillet. Hun ble anklaget 
for mord samme år, men frikjent.  
 
Spillet gikk verden rundt og bridgejournaliste-
ne var opptatt av to forhold; Hadde John spilt 
så dårlig at han fortjente å dø etter å ha gått en 
bet i fire spar - eller kunne han ha spilt annerle-
des og dermed berget livet?  
 
                           Nord 

♠ E1063 
♥ 1085 
♦ 4 
♣ E9842 

Vest                                               Øst 
♠ D72                                           ♠ 4 
♥ Ekn3                            ♥ D94 
♦ ED1092                                     ♦ KKn763 
♣ Kn6                                           ♣ D753 
                           Syd 

♠ KKn985 
♥ K762 
♦ 85 
♣ K10 

 
S           V           N          Ø 
1sp       2ru       4sp       pass rundt. 

John Bennett åpnet som vi ser uten de tilstrekke-
lige verdier. Men fire spar var ikke uten mulig-
heter.  
 
Ely Culbertson analyserte spillet etterpå og sa 
blant annet følgende: 
  
Det er ingen tvil om at John Bennett hadde over-
meldt sine kort, men han kunne ha berget livet 
om han hadde spilt litt bedre. Hoffmann spilte ut 
ruter ess. Deretter vred han kløver knekt. John 
Bennett stakk med kongen og begynte å ta ut 
trumfen. Allerede her flørtet han med døden 
som folk ofte gjør når de tar fatt på en oppgave 
uten en skikkelig plan – det være seg i bridge  - 
eller i livet for øvrig. Han kunne fortsatt ha fått 
hjem kontrakten og berget livet, mente Culbert-
son. 
 
Den optimale spilleføringen ville ha vært å etab-
lere kløverfargen før uttrumfingen: 
 
Etter å ha stjålet håndens siste ruter på bordet 
burde han spilt spar til kongen. Deretter kløver ti 
mot bordet. Når Hoffmann nå fulgte kløver bur-
de hans bekymringer være over. Kløver ess ville 
ta stikket, og så kløver ni mot hånden.  
 
Hvis fru Hoffmann hadde dekket med damen 
skulle han stjele og la Vest stjele over, om han 
ønsket det. Hvis Hoffmann, etter å ha vunnet 
stikket, hadde fortsatt med hjerter, ville kontrak-
ten – og livet – være berget.  
 
Hvis Hoffmann hadde fortsatt med ruter ville 
det samme ha vært situasjonen. En fortsettelse i 
spar kunne imidlertid fort ha fått de samme fata-
le følger som det nå fikk.  
 
Men John Bennett ville i det minste hatt tilfreds-
stillelsen av å vite at han hadde spilt kortene han 
hadde fått utdelt etter sin beste evne, mente Cul-
bertson.  

Geir Gisnås 

Til topps 
med Norsk Bridge 



And the decision is…………  
TRONDHEIM! 
 
Nå er det altså klart – Norsk Bridgefestival 
2004 finner sted  i Trondheim. 
 
Dette blir første  gang festivalen plasseres i 
midt Norge og de første tilbakemeldingene vi-
ser at dette er et populært valg.  
 
I bridgesammenheng har jo trønderne også mar-
kert seg sterkt og med  sin brede arrangements-
messige erfaring  er vi sikre på at festivalen er i 
trygge hender. 
 
Festivalen vil gå over en uke og åpner lørdag 
24. med avslutning lørdag 31. juli. Spillingen 
vil finne sted i Nidarøhallene og vi er i dialog 
med ulike hotellkjeder før samarbeidspartner på 
dette området er klart. 
 
Festivalen vil finne sted samtidig med Olavsda-
gene i Trondheim og dette kommer til å sette en 
ekstra spiss på arrangementet.  
 
Det blir et yrende folkeliv og en rekke arrange-
ment i sentrum og langs Nidelvens bredder og 
folk vil trives i Norges nest eldste by! 
 
Bridgefestivalen 2004 blir arrangert som et 
samarbeidsprosjekt mellom NBF, NBF Midt-
Trøndelag og et selskap kontrollert av Rune 
Hauge. Dette er starten på et spennende samar-
beid og målsetningen er å utvikle og fornye fes-
tivalen til å bli et enda bedre tilbud til Bridge-
Norge.  
 
Arbeidet med planleggingen er allerede i gang 
og det er mye artig som allerede ligger på teg-
nebrettet.  
 
Så folkens – sett av uke 31 i 2004! Stafettpin-
nen går nå videre til Trondheim og jeg tror trygt 
vi kan si – ”vi glær oss!” 

Rune Handal 

Velkommen til Trondheim 

Vertskapet; Fra venstre Kenneth Syvertsen, Per Nordland, John 
Våge og Hans Nordeng. De møter du i Trondheim neste år. 

Nidarøhallen, eller Trondheim spektrum. Til sammen  
7 000 kvadratmeter med inneareal. 

 
 
 
 
 
 
Og her 
ligger  
Nidarøhallen. 



Ta vare på mulighetene  
som dukker opp 
Spill 11 i parfinalen, Giver Syd, Øst/Vest i sonen 
Øst/Vest = par nr. 47: Odd-Egil Nygård – Anders Egil Henden 
Nord/Syd = par nr. 48: Per Bjerkan og Kurt Strand 
 
                            Nord 
                            ♠ J863    
                            ♥ 98 
                            ♦ E87 
                            ♣ D963 
Vest                                                 Øst 
♠ EK42                                           ♠ D107 
♥ KKn63                                         ♥ ED105 
♦ Kn1062                                        ♦ K942 
♣ 7                                                  ♣ K2 
                                Syd 
                            ♠ 95 
                            ♥ 742 
                            ♦ D5 
                            ♣ Ekn10854 
 
Vest     Nord    Øst      Syd 
1ru       p          1hj       2kl 
2hj       3kl       4hj       pass rundt. 
 
Syd var uheldig som spilte ut kløver ess og vred til 
spar, som tok med seg knekten under damen.  Nå 
fulgte tre ganger hjerter og kløver konge med ruter-
avkast i bordet, deretter tre ganger spar med ruter-
avkast på hånden. Situasjonen hadde blitt:  
 
                            Nord 
                        ♠ - 
                        ♥ - 
                        ♦ E87 
                        ♣ 3 
Vest                                         Øst 
♠ -                                           ♠ - 
♥ K                                          ♥ 10 
♦ Kn106                                  ♦ K94 
♣ -                                           ♣ - 
                            Syd 
                        ♠ - 
                        ♥ - 
                        ♦ D5 
                        ♣ 54 
 
Nå trakk spilleren ruter knekt fra bordet. Nord la ro-
lig på en liten ruter, men spillefører stakk med 
kongen og sluttspilte Syd med ny ruter. Han måtte 
spille kløver til dobbeltrenons, og Øst/Vest fikk 11 
stikk og 32,5 av 40 mulige poeng. 

Anders Egil Henden 

Reduksjon mot redaktør 
Som ellers i livet kan man si at erfaring teller også i 
bridgen. Her stiller nok Axel Mathisen i fremste rekke 
med sine 88 ½ år. Selv om vi ikke er stolt over mot-
spillet vi presterte, benyttet Axel den muligheten han 
fikk til fulle. 
 
Rundenr 16                 ♠ A          
Spillnr 46(14)              ♥ Q42      
Giver: Øst                   ♦ KQJ9764          
Sone: Nord-Syd          ♣ T7         
                       ♠ QT8643             ♠ K2 
                     ♥ 98                      ♥ AKT76 
                     ♦ -                        ♦ A32 
                     ♣ QJ654               ♣ 832 
                                   ♠ J975     
                                   ♥ J53       
                                   ♦ T85       
                                   ♣ AK9      
 
Nevø Carl Mathisen åpnet med 1 NT, som er den mo-
derne måten å vise tilnærmet 15-17 hp på. Hele mel-
dingsforløpet gikk: 
 
Øst       Syd       Vest      Nord 
1 NT     pass       2♥*      3♦ 
pass       pass       3♠        pass 
4♠        pass rundt 
 
Axels 2 hjerterbud var overføring til spar. Jan Fjælberg 
spilte ut ruter konge som ble stukket med esset, og en 
kløver forsvant fra hånd. Nok en ruter ble trumfet på 
hånd, og en liten spar ble spilt fra hånd, og Nord kom 
inn på esset. Han fortsatte med kløver 10 som Syd stakk 
med kongen. Nå er nok beste motspill å fortsette med 
trumf, men Syd var engstelig for at Vest hadde hjerter 
dame, og dermed kunne få et press med å stjele ruteren 
på hånd, og så ta hjerterstikk til Syd måtte bruke trumfen 
sin. 
 
Derfor tok Syd også for kløver ess og nok en kløver, og 
lente seg behagelig tilbake i påvente av sparstikket. 
 
Men Axel ville annerledes. Sitsen var som en åpen bok 
når Nord ikke kunne trumfe tredje kløverrunden. Inne på 
kløver dame fortsatte Axel med hjerter til esset. Siste 
ruteren ble retusjert vekk fra bordet. Deretter ble nok en 
hjerter spilt fra hånd til kongen, og en tredje hjerterrunde 
godspilte to stikk til i fargen.  
 
Nå satt en redd aktør i Syd, og ante ugler i mosen. Og 
ganske riktig. Spar fulgte til kongen, og en hjerter kunne 
ikke trumfes av Syd. Selv kvittet Axel seg med en ståen-
de kløver. På siste hjerteren fra bordet ble så Syds trumf-
stikk refusert, og som eneste spillefører i Impen, kunne 
Axel bokføre vunnet kontrakt, og 107 velfortjente po-
eng. Vi vil gjerne foreslå at han også vurderes med hen-
blikk på beste spilleføring. 

Reinert Amundsen 



Impen 
 
For oss som ikke klarte å komme til parfinalen, er Imps-
across-the-field et artig alternativ. Her kan enkeltspill gi 
kolossale poengutslag, slik at man ikke kan være sikker 
på å vinne selv med en solid ledelse. Amundsen – Fjæl-
berg opparbeidet seg en ledelse på 438 IMP etter første 
sesjon. Noen av disse poengene kom etter uheldige 
slemmer som motparten forsøkte seg i, men dette spillet 
var et resultat av en uortodoks Ekrens 2♦-åpning: 
 
Rundenr 6                ♠ 865     
Spillnr 16(16)          ♥ A9      
Giver: Vest              ♦ JT82   
Sone: Alle                ♣ J975   
                   ♠ KQ2               ♠ T9743 
                   ♥ T5                  ♥ Q87643 
                   ♦ Q9753            ♦ 6 
                   ♣ 864                 ♣ A 
                                ♠ AJ      
                                ♥ KJ2    
                                ♦ AK4   
                                ♣ KQT32             
 
Jan Fjælberg åpnet i 3. hånd med 2♦ som lover 4-5 kort 
i hver av majorfargene og under åpning. Syd hoppet til 3 
NT, og Reinert Amundsen forsøkte spar konge i utspill. 
Dette førte raskt til én bet, og hele 102 IMP-poeng i ge-
vinst, ettersom alle de andre spillerne i salen klarte 3 NT 
(ett par klarte å bremse i 2 NT).  
 
Noen spillere forsøkte å melde uortodoks for å få mot-
parten  ut av stilen. Geir Brekka åpnet ett spill med 1 NT 
som skulle love 15-17 hp med sine 13 hp i andre hånd.  
 
Makker overførte med 2♦, og en stund var de i 2♥. Un-
dertegnede holdt oppe med en opplysende dobling, som 
kunne gitt 800 inn med 3 doblede beter i ugunstig sone 
for Geir. I stedet mygget Jan Fjælberg med 2♠ på tre-
korts farge, og gikk en bet. Dermed svingte spillet rundt 
150 poeng. I neste spill var Geir igjen aktiv: 
 
Rundenr 8               ♠ 76543            
Spillnr 24(24)         ♥ 6         
Giver: Vest             ♦ T76     
Sone: Alle               ♣ KJ32   
                   ♠ J                    ♠ KQ2 
                   ♥ AQJ2                       ♥ T4 
                   ♦ K543                        ♦ AJ98 
                   ♣ T876                        ♣ Q954 
                               ♠ AT98  
                               ♥ K98753         
                               ♦ Q2      
                               ♣ A        

 
 
Undertegnede åpnet med 1♦ i Vest, og makker høynet 
til 2♦ som er krav. ”Funny guy”-Geir hoppet (selv)
følgelig til 3♥ på Syds kort. Noe svett doblet jeg, og 
kunne heldigvis innkassere 2 doblede beter og 64 po-
eng like etter. 
 
Resten av turneringen fortsatte i noenlunde samme 
spor, slik at en fornøyd redaktør kunne frembringe 
følgende resultatliste: 
 
1   Jan Fjælberg - Reinert Amundsen, Stavanger BK            898 
2   Øystein Olsen - Frank Selbekk, BK Munken                   522 
3   Roar Larsen - Magnus Skaar, Nesodden BK/Claim BK   425 
4   Rune Andersen - Olav Thoresen       Narvik BS              377 
5   Arve Østensen - Jan Ove Hansen                                     301 
6   John H. Herland - Geir Brekka, Stavanger BK/BK          280 
7   Henrik Livgård - Harald Eide, BK Hein 46                      203 
8   Bjørn Andreas Hanson - Karl Johan Tørkli, Stav. BK      199 
 
Totalt deltok 23 par 

Reinert Amundsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Snille” motstandarar 
Det har vore hektiske kveldar på Atlantic denne 
veka, og det er fort gjort å miste konsentrasjonen 
i det høge støynivået.  
 
På spelinga torsdagen gjekk meldingane slik 
(Aust opnar): 
1ru-p-p-p.  
 
Då går det opp for vest at makker har opna, og 
med unskuldinga at brillene var fulle av dugg et-
ter spaserturen inn frå idretshallen avgjer insiste-
rer min makker Tor- Magnus Lien at dette var eit 
hendig uhell som må kunna gjerast opp att.  Mel-
dingane forsett då: 
 
1hj-p 
1sp-p-4sp. Pass rundt 
 
Med sparen D10xx bak var beita uungåeleg. Mo-
ralen er at når makker ber om å få melde om att 
er det best å få tilkalla turneringsleiar for +70 er 
framleis betre enn –50. 



Resultat for de to beste (30 lag totalt): 
1   St. Halvard               Annelise Asla, Knut Koppang, Harald Nordby, Ellen Vigmostad                            231  
2   Bonjovi                     Jorunn Feness, Kjell Otto Kopstad, Terje Lie, Jonill Storøy                                     216  
3   Gulebjørn                Bjørn Gulheim, Atle Sæterdal, Siv Thoresen, Maja Rom Anjer                               209  
4   MaVen                      Siri Gro Drivdal, Egil Homme, Marianne Homme, Erik Jørgensen                         206  
5   Gaba Gaba Hey       Håkon Kippe, Øystein Lerfald, Jørn Arild Ringseth, Gunn Tove Vist,  
                                       Haldis Guttormsen, Ragnhild Fjørkenstad                                                                205  
6   Fuglen                      Ole Arild Berset, Åse Biribakken, Vidar Kolnes, Jon Sveindal,  
                                       Geir Olav Tislevoll, Ann Karin Fuglestad                                                                200  
7   tjo og hei                  Ove Andersbakken, Kjell Gaute Fyrun, Anton Reynir Gunnarsson,  
                                       Eirin Halvorsen, Johnny Holmbakken, Hege Skaug Jensen                                     199  
8   Storhavets brus       Gerd Larsen, Karl Larsen, Berit Skotnes, Lars Ove Solheim                                   196  
9   KGB                         Helge Bjørbekk, Torgunn Foss, Trygve Lisland, Unni Welander                             192  
10 Jalla                          Liv Bugge, Paul Hoftaniska, Jim Høyland, Anne Mørch                                         191  
11 Vestregatas venner Ivar M Anfinsen, Hilde Bjørlo, Per Finnvold, Eli Solheim                                       186  
12 Åse-Mari                  Stein Atle Juvik, Åse Langeland, Ann-Mari Mirkovic, Martin Reinertsen               184  
13 Padda                       Mette Asmyhr, Petter H Lindqvist, Jorunn Olsen, Roy Olsen                                  182  
14 Over fjord og fjell   Aud Marit Hage, Svein Høyland, Signe Nystrand, Jarle Torbjørn Årdal                  181  
14 Lag eriksen               Bente Eriksen, Øystein Eriksen, Tore Simonsen, Annelise Verpe                            181  
16 Midnattsol                Anne-Britt Andreassen, Turid Bjørnå, Svein Elvevold, Elin Nilsen,  
                                       Kurt Olaussen, Ingar Olsen                                                                                       180  
16 Buskerudmixen       Geir Egil Bergheim, Hans Melby, Ellen Kjær, Tina Ovenstad                                 180  
16 Virrvar                     Tor Bakke, Tor Magnus Lien, Pippi Steen, Lisbeth K. Glærum, Tonje Aasand       180  
19 Krødsherad              Erling Brekka, Lisbeth Aulid Eide, Terje Lobben, Inger Skogly Rolfstad               177  
19 Beita                         Ingunn Larsen, Hilde Leitring, Hans Noreng, Øystein Olsen, Siv Frydenlund         177  

St. Halvard, med Annelise Asla, 
Knut Koppang, Harald Nordby, 
Ellen Vigmostad, vant en for-
holdsvis klar seier i NM mixlag.  
 
De om i mål 15 poeng foran Bonjovi, 
som hadde Jorunn Feness, Kjell Otto 
Kopstad, Terje Lie, Jonill Storøy på la-
get.  
 
Bronsemedaljene gikk til Gulebjørn; 
Bjørn Gulheim, Atle Sæterdal, Siv Tho-
resen, Maja Rom Anjer.  
 
Fra og med tredjeplassen var det tett 
som hagl.  
 

Vi gratulerer medaljevinnerne, og selv-

NM mixlag: 

Gull til St. Halvard 

Ved dette bordet sitter 
halvparten av årets mix-
lagvinnere. Midt i bildet 
Annelise Asla, og helt til 
høyre Knut Koppang,  

… og her sitter den andre 
halvparten på vinnerlaget 
St. Halvard;  
Ellen Vigmostad (nr. 2 fra 
venstre) og Harald Nord-
by til høyre.  



NBFs visepresident og general for 
årets bridgefestival i Stavanger er 
fornøyd sånn stort sett.  
 
- Enkelte ting har sviktet, men dette har først og 
fremst vært av arrangementsteknisk karakter og 
forhåpentligvis ikke vært forhold som har redu-
sert opplevelsen for festivaldeltakerne, sier 
Strøm. 
 
Rune Strøm mener at det i ettertid er lett å se at 
man har undervurdert behovet for bemanning på 
en del sentrale områder, og at det er hovedårsa-
ken til at enkelte deler ikke har fungert som man 
hadde ønsket. 
 
- Vi har en del småting som vi gjerne skulle ha 
gjort bedre, men i det store og hele må jeg like-
vel si meg fornøyd med det som har skjedd.  
 
- Oppslutningen om festivalen har ikke vært så 
god som vi hadde håpet. Det er tydelig at vi 
trenger nytenkning i forhold til turneringsoppset-
tet.  
 
- Vi hadde litt for lite trøkk i hallen på festiva-
lens nest siste dag – noe som kan ordnes med en 
bedre planlegging av når de ulike turneringene 
skal avvikles – og hvilke turneringer som skal 
legges til festivalen. 
 
- Men skal interessen for festivalen holde seg må 
det nok noe nytenkning til. Jeg kunne ha tenkt å 
få lagt en internasjonal turnering til festivalen.  
 
- Norge er ikke på kartet i det hele tatt når det 
gjelder internasjonale turneringer i dag. Kanskje 
kan festivalen brukes i så måte. 
 
- Ellers må jeg jo berømme kortbærerne og sta-
ben. De har gjort en formidabel jobb. Det provo-
serer meg en del at enkelte spillere er kritiske til 
f.eks premieringen av sideturneringene.  
 

- Den kritikken må bero på at kritikerne glem-
mer at alle som sliter for å få en god festival 
gjør dette på fritiden, og at de virkelig arbeider 
hardt for at de som spiller skal ha en så fin opp-
levelse som mulig.  
 
- Det sosiale har fungert meget godt, og jeg tror 
nok at de fleste vil ha gode minner fra årets 
bridgefestival når de reiser herfra. 
 
- Det er et stort apparat som er i sving under en 
slik bridgefestival, og uten  sponsorene hadde 
det ikke vært mulig for oss å gjennomføre den.  
 
- Derfor vil jeg avslutningsvis rette en spesiell 
takk til sponsorene; Stavanger kommune, Ro-
galand fylkeskommune, Solve IT og Canon, 
sier Rune Strøm.  

Geir Gisnås 

Festivalgeneral Rune Strøm: 

Fornøyd, sånn stort sett 

Rune Strøm sier seg stort sett fornøyd  med årets 
festival. 



Dette holder ikke 
Jeg har med stigende undring re-
gistrert hvor tynt bemannet bulle-
tinredaksjonen er. Redaktør Geir 
Gisnås synes å ha en ganske håp-
løs jobb med å sørge for dekning 
av  de viktigste turneringene.  
 
Det er skremmende stor forskjell 
på det vi opplever her i Stavang-
er, og det som har vært tilfelle i 
Skien. Spesielt ille er det at bull-
tinredaktøren også må ta seg av 
praktiske gjøremål. 
 

Med mindre framtidige arrangører legger lista langt 
høyere, kan vi ikke anbefale våre medlemmer å ta på 
seg jobben som redaktør. Det å lage bulletin under 
Bridgefestivalen, er ikke en tilnærmet alenejobb, som 
det tidvis har vært.  
 
I tillegg til redaktøren bør det være to skrivende med-
arbeidere hele veien. Og dessuten andre til å ta seg av 
det trykketekniske. 
 
Norsk Bridge Presse bidrar gjerne med å lage kravspe-
sifikasjon for framtidige festivaler. 
 
Alf Helge Jensen 
Leder Norsk Bridge Presse 

Fighting spirit 
NM par, lørdag. Spill 8(72), ingen og Vest 

                        Nord 
♠ ED1098 
♥ Kn2 
♦ EKKn10 
♣ 97 

Vest                                             Øst 
♠ Kn653                                     ♠ K 
♥ K86                                         ♥ ED1097 
♦ D8                                           ♦ 93 
♣ KD102                                    ♣ EKn854 
                          Syd 

♠ 742 
♥ 543 
♦ 76542 
♣ 63 

 
Vest     Nord   Øst       Syd 
P          1sp       2hj        p 
2sp *)   3ru **) 3hj        4sp 
dbl        pass rundt.                     
 
*) = god løft. **) = sidefarge 
 
Når bergenspar møtes blir det alltid litt action. Bjørn 
Belladonna Bentzen blir aldri utmeldt, han har tross 
alt tre sjuere. Så han hoppet like godt til fire spar! 
Med ”Arildo” Rasmussen som spillefører ble det ac-
tion.  
 
Utspill hjerter ess, hjerter til kongen og hjerter til 
stjeling med spar åtte. ”Arildo” kan bare gå to bet, så 
nå må det spilles med fin hånd. Ess og konge i ruter 
gikk bra, og liten kløver fra hånden. Det fulgte ytter-
ligere to ganger kløver, den siste til dobbeltrenons 
som ”Arildo” kastet ruter 10 på fra hånden og stjal i 
bordet.  
 

                         Nord 
♠ ED109 
♥ -  
♦ Kn 
♣ - 

Vest                                          Øst 
♠ Kn653                                   ♠ K 
♥ -                                            ♥ D10 
♦ -                                            ♦ - 
♣ K                                           ♣ E5 
                         Syd 

♠ 74 
♥ - 
♦ 765 
♣ - 

 
Nå spilte han liten spar til nieren og Østs konge. Ny 
kløver til dobbeltrenons ble stjålet i bordet, og han 
kvittet seg med ruter knekt i hånden. Så fulgte ruter 
til stjeling med spar 10, og ”Arildo” kunne innkasse-
re åtte stikk som ga Nord-Syd 38 velfortjente poeng.  
 
Dette er god bridge takket være fire gode bridgespil-
lere.  
 

Knut Ivar Pettersen 

NBPs leder, Alf Helge  
Jensen er ikke fornøyd 
med bulletin-
bemanningen 



Kortlesing av  
lagvinner fra Sveio. 
 
Etterdønningene etter den sensasjonelle seieren til 
Sveio BK har knapt lagt seg i bridge-Norge ennå. Her 
viser Karl Christian Baumann god plasseringsevne av 
kortene hos motparten som selv ikke meritterte trøn-
dere klarte å kopiere. 
 
Rundenr 7                     ♠ AQJ4     
Spillnr 156(12)              ♥ K95       
Giver: Vest                    ♦ A962     
Sone: Alle                     ♣ Q7         
                ♠ T97                             ♠ K532 
                ♥ JT                              ♥ A6 
                ♦ 853                             ♦ KJ7 
                ♣ KT943                       ♣ J862 
                                      ♠ 86  
                                      ♥ Q87432  
                                      ♦ QT4       
                                      ♣ A5  
 
Vest     Nord   Øst      Syd 
-           1 NT    pass     2 ru 
pass     2 hj      pass     4 hj 
pass rundt 
 
Karl Christian satt Nord mot  
Per Egil Austberg (Øst) og  
Jon Egil Furunes (Vest). 
 
Han åpnet med 1 NT (15-17),  
og den nybakte stormester  
Simon Eileraas overførte med  
2 ru i Syd.  
 
Spar ut til damen var ikke  
helt heldig start for  
trønderne. Hjerter til damen holdt 
neste stikk, og ny hjerter gikk til 
konge og ess. Øst fridde seg med 
kløver til kongen i Vest og Pil 
fortsatte med ny kløver.  
 

Karl Christian hadde bare gitt vekk to stikk, og ville 
klare seg selv om han ga vekk ett til.  

Dermed trakk han ruter dame fra bordet i neste 
stikk! Denne fikk seile rundt til Turbo i Øst – og 
han var hjelpeløst innspilt. 
 
På andre bordet ble det bet, og 12 viktige IMP til 
sveibuene bidro til 23-7 seieren over Heimdal. 

Reinert Amundsen 

 

Roger i form 
 

                        Nord 
♠ 7 
♥ 1098764 
♦ 10 
♣ Kn9832 

Vest                                        Øst 
♠ Kn106                                 ♠ ED932 
♥ Ekn32                                 ♥ - 
♦ 76                                        ♦ EK9853 
♣ K1065                                 ♣ E7 
                        Syd 

♠ K854 
♥ KD5 
♦ DKn42 
♣ D4 

 
Roger Træet hadde kommet i 4spar i Øst. Utspill 
spar fire. Han stakk med nieren og la ned ess, 
konge i ruter.  
 
Da Nord ikke kunne stjele hadde Roger full kont-
roll. Ny ruter til stjeling, hjerter ess og hjerter til 
stjeling og så enda en ruter til stjeling.  
 
Så fulgte kløver til esset, kløver til kongen og hjer-
ter til stjeling.  
 
Nå fridde Roger seg elegant med sin siste ruter og 
Syd måtte spille fra spar konge til Ess-dame.  
 
Bra oversikt Roger! 
 

Atle Grefstad 

Karl Christian 
Baumann  





Etter at Hege Falster og Anne Trine Espås 
gikk i tet etter de tre, fire første rundene ledet 
de feltet fra start til mål.  
 
De sympatiske Buskeruddamene har spilt i 1.divisjon 
damer, for øvrig har de ingen topplasseringer fra noe 
NM. Desto morsommere at de vinner så overbevisen-
de som de gjør. De medgir riktig nok at det er slit-
somt å ligge i tet i nesten hele turneringen, men hva 
gjør det vel om det er slitsom når man lykkes. 

NM Damer: 

Hege Falster og Anne Trine 
Espås var ikke til å true 

En liten oversikt over spillene til denne festivalen: 
Det var på forhånd planlagt å spille i overkant av 2000 
spill med et behov for til sammen 46.773 mapper hvorav  
37.446 mapper skulle legges på forhånd. 
Ikke alle mappene ble lagt på forhånd som planlagt, men 
det ble heller ikke behov for alle de mappene som var 
planlagt (først og fremst på grunn av turneringer med 
lavere deltakelse enn forventet), på den annen side måtte 
vi legge flere mapper på grunn av at enkelte turneringer 
ble utvidet eller at vi måtte skifte ut spill som var blitt 
kjent for tidlig. Allerede i NM Veteran måtte vi for ek-
sempel skifte ut 8 spill av den enkle årsak at spillerne 
hadde tatt feil spill fra kassen med spill som skulle spil-
les og dermed ”ødelagt” disse spillene for resten av fel-
tet.  
Alt i alt har vi hatt i bruk 46.017 mapper, av disse er 
10.493 lagt i løpet av festivalen.  
Det har vært spilt til sammen 1799 spill, og statistikken 
viser at fordelingen av de enkelte håndtypene har vært 
nokså normal. 
 
Fordelingen 4-4-3-2 har forekommet 1553 ganger ”mot 
normalt” 1551.  

Det mest markerte avviket fra ”normalen” for de 
vanligste fordelingene er 4-3-3-3 som bare har fore-
kommet 680 ganger mens normalen er 758. De skje-
veste fordelingene vi har hatt denne gangen er en en-
kelt hånd med fordelingen 9-2-1-1 og en med forde-
lingen 7-6-0-0. 
 
De enkelte kortene har også vært fordelt ganske like-
lig på hver av hendene, ”jevnere” fordeling kan bare 
ventes i en av tre tilfeller. 
 
Ser vi på fordelingen av honnørstyrke er imidlertid 
fordelingen påfallende ”normal”, faktisk så bra at 
man bare en gang av hundre kunne vente bedre. Det-
te ville vært alarmerende dersom vi til stadighet had-
de så ”god” overensstemmelse, men det har vi altså 
ikke.  
 
Jeg kjører jevnlig kontroll på programmet og det er 
heller sjelden at jeg ser slike resultater.   
Vi har hatt til sammen 30 hender uten honnørpoeng i 
det hele tatt, ”normalen” er 26. Den sterkeste hånden 
som forekom denne gangen hadde ”lusne” 25 HCP. 

Anne Trine Espås (t.v.) og Hege Falster 
vant en overbevisende seier i NM damer 

46 773 mapper under Bridgefestivalen 



Sånn i forbifarten… 
 
Svein-Gunnar Karlberg fra Mo var den 
eneste som fikk hjem denne kontrakten i lag-
finalen. Her gikk mer meritterte landslags-
spillere i baret, mens Polarsirkelbyens repre-
sentant til fulle fikk vist at solen ikke hadde 
gått ned, selv om det var langt på kveld. En 
vakker coup en passant sørget for det! 
 
Spillet er fra siste halvrunde i lagfinalens aller 
siste kamp, spill 161 (17). Giver Nord, og ingen 
i sonen 
 
                        Nord 
                        ♠ 3 
                        ♥ ED98742 
                        ♦ D965 
                        ♣ K 
Vest                                         Øst 
♠ Ekn1076                              ♠ D542 
♥ K103                                    ♥ 5 
♦ K                                          ♦ Kn108743 
♣ Kn865                                  ♣ ED 
                        Syd 
                        ♠ K98 
                        ♥ Kn6 
                        ♦ E2 
                        ♣ 1097432 
 
Nord                Øst                  Syd                  Vest 
                        Geo                               Svein-Gunnar 
                        Tislevold                               Karlberg 
1hj                   p                      1NT                 2sp 
4hj                   4sp                   pass rundt. 
 
Mange hadde meldt fire spar, og i starten gikk 
det likt hos de fleste:  
 
Ruter ut til esset, og ruter i retur. Svein-Gunnar 
Karlberg og blant annet Geir Helgemo var blant 
spilleførerne som stjal med spar ti. Hvis ruteren 
sitter skjevt, så er det jo Nord som må være 
kort, derfor en slik ”gardering” i første omgang.  
 
Karlberg spilte kløver til konge og ess, og spar 
til knekten. Herfra og inn skilte Svein-Gunnar 
lag med de andre spilleførerne, og han var en-
som lagfinalist om å vinne fire spar. 
 

Karlberg la ned spar ess. Nords hjerteravkast 
på kløverspillet til damen i neste stikk ga et 
stadig bedre overblikk over motpartens forde-
ling, og da han spilte ruter til lav stjeling på 
hånden etterpå var fordelingen helt klar. Syd 
kastet sin ene hjerter på ruterspillet. 
 
Nå fulgte kløver knekt med hjerteravkast i 
bordet og hjerter  - for all del ikke kløver - til 
stjeling i bordet. Situasjonen hadde blitt den-
ne: 
 
                      Nord 
                      ♠ - 
                      ♥ ED9 
                      ♦ D 
                      ♣ - 
Vest                                     Øst 
♠ 7                                       ♠ D 
♥ K10                                   ♥ - 
♦ -                                        ♦ Kn108 
♣ 8                                       ♣ - 
                          Syd 
                      ♠ K 
                      ♥ - 
                      ♦ - 
                      ♣ 1097 
 
Svein-Gunnar spilte nå ruter, og kunne ta sitt 
niende stikk på en coup en passant og det ti-
ende på kløverstjeling i bordet. Coup en pas-
sant er fransk og betyr noe sånt som ”i forbi-
farten”.  
 
Syd er hjelpesløs. Bruker Syd trumf konge 
kaster Svein-Gunnar kløver eller hjerter, og 
kryss-stjeler deretter hjem de to siste stikke-
ne.  
 
Syd valgte å kaste en kløver, Karlberg stjal 
med spar 7 og sikret kontrakten med kløver 
til stjeling med bordets trumf dame.  
 
Godt sniffet, og nydelig spilt. En Rica-pris 
verdig! 
 

Geir Gisnås 



Årets parfinale var utvidet til 83 par etter at det ble gjort en kor-
reksjon som gikk i disfavør av juniorparet Espen Lindqvist og 
Erik A Eide. Dette paret falt så vidt utenfor deltagerfeltet i Skien 
i fjor også, så fra et sympatistandpunkt var det fint at de fikk 
være med. Om dette kunne vært gjort uten walk-over eller ei, vil 
nok de lærde også strides om. 
 
Torsdag startet første sesjon, og her kom brødrene Kopstad fra 
Vestfold og Rønnaug Asla med makker Svein Marcussen fra 
Telemark godt i gang. 
 
Torsdag ettermiddag startet med at Per Arne Flått - Stein Arne 
Galguften fra Midt-Trøndelag og Jo-Arne Ovesen - Alf Helge 
Jensen fra Vadsø BK spurtet bra og lå som nummer én og to, 
mens og Egil Hansen med Tormod Røren begynte å røre på seg. 
Ingvar Erga - Fred Arne Moen fra NBF Rogaland tok steget fra 
det store intet til en posisjon blant de beste denne sesjonen.  
 
Fredag morgen var svært god for Johnny Holmbakken - Frode 
Johnstuen fra NBF Hedmark og Oppland med Frode Holen - 
Paul Henning Loen            NBF Sogn og Fjordane like bak.  
 
Ettermiddagssesjonen fredag pleier å være kraftprøven for de 
fleste, men med den nye spilleplanen etter at Bridgetinget ikke 
kommer direkte etter finalen, er man ferdig en del tidligere på 
kvelden, og kan spille lengre på lørdagen. 
 
Etter 43 runder fredag kveld ledet møringene Ole Berset og Geo 
Tislevoll med 535,3 foran Jo-Arne Ovesen og Alf Helge Jensen 
fra Vadsø BK med 476,7. Selve sesjonen ble vunnet klart av 
Jon-Egil Furunes - Tor Helness, NBF Oslo med 421,9 poeng 
foran Woodgrove-brødrene John-Hallvard Skoglund - Tore 
Skoglund fra NBF Østerdal. 
 
Lørdag morgen var det fremdeles en del som klarte å holde kon-
sentrasjonen oppe: 
 
Rundenr 61                          ♠ 7         
Spillnr 122(26)                      ♥ T98764      
Giver: Øst                             ♦ T         
Sone: Nord-Syd                   ♣ J9832        
                     ♠ JT6                            ♠ AQ932 
                     ♥ AJ32                         ♥  
                     ♦ 76                             ♦ AK9853 
                     ♣ KT65                         ♣ A7 
                                             ♠ K854  
                                             ♥ KQ5    
                                             ♦ QJ42  
                                             ♣ Q4      
 
Hans Noreng - John Våge meldte slik som Øst – Vest: 

Øst        Syd        Vest       Nord 
1 ru        dobl       1 hj        pass 
1 sp        pass        1 NT      pass 
3 sp        pass        4 sp        pass rundt 

 
Syd spilte noe uheldig trumf ut 
til nieren. Esset og kongen i 
ruter avslørte mye av sitsen. 
Ny ruter ble stjålet på bordet, 
o g  e t t e r  h j e r t e r  e s s 
(ruteravkast) fulgte ess og 
konge i kløver før en hjerter 
ble stjålet på hånd. Nok en ru-
ter dro med seg bordets siste 
trumf, og hånden ble spilt inn 
via hjerterstjeling. John Våge  
spilte nå ruter, og Syd kunne 

bare få et trumfstikk, og måtte spille fra spar konge i nest sis-
te stikk. 12 stikk var verdt 36.6 poeng. 
 
Sesjonen ble vunnet av Tor Bakke - Jim Høyland, NBF Hor-
daland på 238,5 med Freddy Larsson - Roy Olsen, NBF Vest-

Agder like etter med 235,8. Likevel 
hadde nå Jon-Egil Furunes - Tor 
Helness fra NBF Oslo opparbeidet 
seg en relativt solid ledelse med 
Svein Arne Munkvold - Bjørnar 
Olaussen, NBF Troms og Ofoten 
som nærmeste utfordrer. Bak disse 
kunne det synes som Erik Sæ-
lensminde - Artur Malinowski fra 
Bergen Akademiske BK/Ski BK 
var de eneste som kunne ta igjen 
lederne, selv om de lå mer enn 200 
poeng bak. 
 
Sju runder før slutt begynner også 

Per Erik Austberg - Øystein Lerfald, NBF Midt-Trøndelag å 
yppe seg igjen. De kommer helt opp på siden av Silla, mens 
Helness og Turbo passerer 1022,3 poeng over middels – nes-
ten 200 poeng foran Munkvold – Olaussen, som igjen bare 
ligger snaue 40 poeng foran Silla - Malinowski. 
  
Når to runder gjenstår, smyger Per Arne Flått - Stein Arne 
Galguften fra NBF Nord-Trøndelag seg opp på fjerdeplass – 
ellers er stillingen uforandret i teten. 
 
I nestsiste runde smøg Silla og Malinowski seg opp på andre 
plass, mens brødrene Skoglund besatte fjerdeplassen. Vinner-
ne er allerede klare. Gratulerer til Tor Helness og Jon-Egil 
Furunes! 

Reinert Amundsen 

Samme som i fjor i parfinalen: 

Helness - Furunes tok gullet 

Gull: Jon-Egil Furunes 

Gull: Tor Helness 


