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Tor Ivar Bang og 
Eskild Hagen vant NM-par 

 
Årets norgesmestere i NM par; Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant NM par 

 
Vi gratulerer vinnerne av NM par, Tor Ivar Bang og Eskild Monrad 
Hagen, som vant en spennende parfinale foran Kvam-Mathisen og 
Smith-Evjen.  
 
Nå er det slutt på årets bridgefestival – vi ses i Lillehammer om ett år.  
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Trondheims-quiz 
I den aller første bulletinen hadde vi et 
bilde fra Trondheim med spørsmål om 
stedsangivelse. Dette var 
utgangspunktet: 

 
Bildet viser Gunnar Stein med fru på en 
steinlagt helling. 
 
Og her var det: 

 
Under Elgeseter Bro ved Nidelven. Sven 
Prans quiz-bilde var tatt under broen i 
retning mot Nidarøhallen. 
 
Det var det ikke så mange som hadde 
funnet ut av. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bærre lækkert 
Da gjenstår bare 
avslutningsturneringen lørdag og 
søndag. Men så er det slutt på 
årets bridgefestival i Trondheim. 
 
Vi gratulerer med vel gjennomført 
festival, og en spesiell takk til 
festivalgeneral Per Nordland, som 
har hatt mye å henge fingrene i 
den siste uka. 
 
Vi er svært spent på 
fortsettelsen. Rune Hauge og Jan 
Petter Svendsen har vært her og 
observert og lært, og når vi møtes 
på Lillehammer om et år vil vi få 
se litt mer av hvordan de tenker 
seg å utvikle bridgefestivalen de 
kommende årene. Det blir 
spennende. 
 
Og så, i den siste 
mesterskapsøvelsen, NM-par, fikk 
vi en liten overraskelse da Tor 
Ivar Bang og Eskild Hagen sikret 
seg gullmedaljene. 
 
Vi gratulerer de nybakte 
norgesmestrene og ønsker på 
gjensyn på Lillehammer. 
 

 
 
GeiRed 
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NM par: 

Hagen Bang tok gullet! 

 
Eskild Hagen og Tor Ivar Bang ble årets par-vinnere i Trondheim 
 
Årets norgesmestere heter Eskild Hagen og Tor Ivar Bang. Det var nok en 
overraskelse for mange, for flere av de største favorittene ble parkert lenger 
bak i feltet.  
 
Sølvmedaljene gikk til Espen Kvam – Bjørn Morten Mathisen, mens Sigurd Evjen og Vidar 
Smith, som ledet lenge i siste sesjon, fikk bronsemedaljene. 
 
Resultater: 
 

Plass Parnr Navn Represent Poeng 
1 [23] Tor Ivar Bang - Eskil Monrad Hagen Akademisk BK 913.0 
2 [19] Espen Kvam - Bjørn Morten Mathisen  NBF Møre og Romsdal 883.5 
3 [57] Sigurd Evjen - Vidar Smith  NBF Buskerud 822.3 
4 [22] Sam Inge Høyland - Sven Olai Høyland Bergen Akademiske 796.1 

5 [75] Bjørn Olav Ekren - Ulf Håkon Tundal Bergen Akademiske 
BK/Sunndalsø 791.1 

6 [54] Børre Lund - Jørgen Molberg  NBF Midt-Trøndelag 736.0 

7 [62] Rune Brendeford Anderssen - Peter 
Marstrander 

Tromsø BK 711.9 
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8 [33] Runar Lillevik - Jon Aabye  NBF Oslo 687.2 

9 [48] Lemet Ivar Hætta - Johannes Utsi  NBF Vest-Finnmark 664.6 
10 [74] Helge Hantveit - Jim Høyland  NBF Hordaland 661.6 
11 [14] Olav Magnus Reve - Erik Sælensminde  NBF Rogaland 630.1 

12 [10] Jon-Egil Furunes - Tor Helness  NBF Oslo 572.9 
13 [61] Espen Lindqvist - John Våge Arendals BK/Heimdal BK 562.6 
14 [21] Torbjørn Andvik - Knut Erik Robertsen  NBF Oslo 523.8 
15 [40] Egil Hansen - Tormod Røren  NBF Østfold og Follo 509.8 

16 [24] John Helge Herland - Thorleif Skimmeland Stavanger BK 500.4 
17 [35] John Ivar Seiersten - Svein Seiersten Brandbu BK 487.0 
18 [82] Espen Erichsen - Arild Rasmussen  NBF Hordaland 434.5 
19 [64] Trond Hegrand - John-Eldar Pedersen Tromsø BK 420.9 

20 [6] Åsmund Wiborg Eriksen - Sverre Nordseth NBF Buskerud 420.6 
21 [18] Bjørn Gulheim - Harald Nordby NBF Østfold og Follo 397.5 
22 [25] Arve Farstad - Øyvind Ludvigsen  NBF Oslo 397.4 
23 [69] Bjørnar Halderaker - Atle Sæterdal Akademisk BK 383.3 

24 [3] Olav Arve Høyem - Stig Løvmo  NBF Sør-Trøndelag 332.1 
25 [29] Tom Anders Høiland - Nils Kåre Kvangraven NBF Vest-Agder 316.4 
26 [80] Odd Kjønsvik - Kenneth Syversen  NBF Midt-Trøndelag 301.1 

27 [30] John Hallvard Skoglund - Tore Skoglund  NBF Østerdal 276.2 
28 [26] Anders Fodstad - Gunnar Nordby OBK/Kløverknekt/Torpa og Snert 273.2 
29 [1] Roy Kristiansen - Siv Thoresen  NBF Østfold og Follo 242.7 
30 [49] Christian Heiberg - Stian Sundklakk  NBF Troms og Ofoten 218.9 

31 [16] Steingrim Ovesen - Dag Jørgen Stokkvik  NBF Troms og Ofoten 218.2 
32 [43] Willy Brown - Kjell Gaute Fyrun Akademisk BK/Skjåk BK 203.5 
33 [59] Tore Cato Bremseth - Anders Kristensen  NBF Troms og Ofoten 186.1 
34 [47] Tarjei Eck Hansen - Jørn Åselid  NBF Salten 160.1 

35 [86] Erik A. Eide - Petter Tøndel  NBF Hedmark og Oppland 151.5 
36 [11] Nils Otto Eliassen - Frode Johnsstuen  NBF Hedmark og Oppland 134.3 
37 [12] Per Ove Egeli - Bjørn Andreas Hanson  NBF Rogaland 128.2 
38 [41] Per Arne Flått - Gunnar Øvereng  NBF Nord-Trøndelag 127.9 

39 [77] Terje Pedersen - Rolf E. Tjørswaag  NBF Oslo 127.0 
40 [4] Sigmund Ivar Bakke - Svein Harald Riisnæs  NBF Vestfold 125.0 
41 [78] Finn Brentebråten - Jan Guldbrand Ohren  NBF Buskerud 104.6 
42 [42] Geir Egil Bergheim - Odd A. Frydenberg  NBF Buskerud 65.0 

43 [9] Petter H. Lindqvist - Per Egil Westin  NBF Aust-Agder 51.1 
44 [56] Håkon Kippe - Jørn Arild Ringseth  NBF Nord-Trøndelag 19.2 
45 [65] Birger Pedersen - Sigurd Østebøvik  NBF Haugaland -3.2 

46 [31] Jan Tore Berg - Sondre Labraathen 
Hogstad  NBF Telemark -42.3 

47 [5] Berton Gudmestad - Tor Moi  NBF Rogaland -53.5 
48 [68] Bjørn Buer - Oddbjørn Gravanes   NBF Hedmark og Oppland -71.3 

49 [7] Alf E. Andersen - Johnny Holmbakken  NBF Hedmark og Oppland -85.4 
50 [63] Øyvind Haga - Roger Træet  NBF Haugaland -107.6 
51 [76] Reidar Johnsen - Jørn Thunestvedt  NBF Hordaland -146.3 
52 [38] Knut Molander - Svein Åstrøm  NBF Østfold og Follo -176.7 

53 [46] Rune Hauge - Jan Petter Svendsen  NBF Rogaland -183.2 
54 [70] Bjørnar Hagen - Kurt Pedersen  NBF Gudbrandsdal -190.0 
55 [50] Leif Magnar Bach - Bjørn Gunnar Frichsen  NBF Sogn og Fjordane -197.9 
56 [28] Knut Kjærnsrød - Tor Walle  NBF Vestfold -204.6 

57 [34] Rune Horvei - Hallgeir Lunde  NBF Hordaland -205.1 
58 [81] Asbjørn Anthonsen - Alf H. Jensen  NBF Øst-Finnmark -222.4 
59 [85] Per Halvorsen - Helge Toft  NBF Hordaland -227.6 

60 [13] Jan Frode Karlsen - Are Aarebrot  NBF Oslo -232.6 
61 [44] Svein Myklebust - Karsten Syversen  NBF Hedmark og Oppland -235.2 
62 [37] Sten Ivar Lekang - Jostein Øvervatn  NBF Salten -236.7 
63 [60] Robert Olsen - Sveinung Ørjansen  NBF Midt-Trøndelag -246.1 



   
  

 31.07.2004 5 

64 [79] Svein Asp - Olav Ukkelberg NBF Nord-Trøndelag -249.9 

65 [84] Brynjar Karlsen - Per Tjelmeland  NBF Helgeland -263.3 
66 [66] Borgar Lunheim - Trond Magne Aasheim  NBF Østerdal -275.4 
67 [27] Vegard Brekke - Jan Erik Bråthen Akademisk BK/Lillehammer BK -347.7 

68 [67] Harald Skretting - Per Skretting Asker BK/Søm BK -406.4 
69 [53] Per Hustad - Tormod Tverfjell  NBF Møre og Romsdal -420.0 
70 [17] Frank Bogen - Øystein Hangås  NBF Helgeland -422.5 
71 [58] Kristine Breivik - Sølvi Remen  NBF Hordaland -483.0 

72 [72] Eivind Moen - Jørgen Petter Nermo NBF Østerdal -511.0 
73 [51] Per Ove Grime - Cato Sundeng  NBF Romerike -512.3 
74 [36] Paul Bang - Jan Muri  NBF Rogaland -520.8 
75 [45] Kjell Erling Myhr - Jostein Kalseth  NBF Nord-Trøndelag -568.4 

76 [20] Gerd Marit Harding - Helge Stanghelle  NBF Helgeland -583.2 
77 [71] Kenneth Edvardsdal - Erik Lunder  NBF Hordaland -613.0 
78 [15] Anders Egil Henden - Odd Egil Nygård NBF Sogn og Fjordane -630.9 
79 [83] Vidar Eltvik - Ivar Skjold  NBF Møre og Romsdal -712.1 

80 [2] Steinar Nilssen - John M Aasan Heimdal BK/Spar Ess -793.2 
81 [52] Bjørn Bruun - Bjørn Larsen  NBF Lofoten og Vesterålen -841.8 
82 [55] Hroar Kleiven - Jens Sjøthun  NBF Sogn og Fjordane -952.2 

83 [32] Jan Gjertsen - Ola Heggdal  NBF Sogn og Fjordane -
1,003.3 

84 [39] Olav Andersen - Ragnar Midjo  NBF Nord-Trøndelag -
1,009.9 

85 [8] Sjur Arne Bøe - Kai Lille Homb  NBF Sogn og Fjordane -
1,104.6 

86 [73] Rune Hoff - Per Olsen  NBF Midt-Trøndelag -
1,204.5 
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Vidar Smith med full oversikt 
  
Pål Fondevik 
  

  K8754 
QJ6 
A84 
K3 

  

J93 
AK983 
52 
T94 

Spill: 152 
Vest/Ingen 

QT2 
T72 
JT3 
J862 

  A6 
54 
KQ976 
AQ75 

  

P 1  P 2  
2  2 NT P 3 NT 
P P P . 

Vidar Smith i nord ble spillefører og Tor Helness i øst spilte ut hjerter to til esset hos Furunes, som 
spilte tilbake hjerter åtte til damen. Ruter fire til kongen, ruter seks til esset, ruter åtte til damen, 
vest kastet kløver ti. Ruter ni der vest kastet hjerter tre, spar fem fra nord og hjerter ti fra øst. På 
ruter syv kastet vest hjerter ni, spar fire fra nord og spar to fra øst som må holde kløveren 

Stillingen: 

  K87 
J 
- 
K3 

  

J93 
K 
- 
94 

Spill: 152 
Vest/Ingen 

QT 
- 
- 
J862 

  A6 
- 
- 
AQ75 

  

Kløver fem til kongen, deretter kløver tre til esset, på kløver dame ble vest skviset og kastet spar 
tre, nord kastet da hjerter knekt, resten av sparen stod. 

Meget godt spilt av Vidar Smith. 

 

Rune Hauge med god tro på fremtidens bridgefestival: 
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- Vi må tørre å bli  
mer profesjonelle 
 
Rune Hauge er bridgefestivalens  
økonomiske garantist. Han ønsker  
å forbedre konseptet, få flere  
utlendinger inn, og han ønsker  
å gjøre deler av festivalen mer  
profesjonell enn i dag. 
 
Under Norsk Bridgefestival 2003 i Stavanger  
overrasket NBFs ledelse med kunngjøringen  
om samarbeid med Rune Hauge om fremtidige  
bridgefestivaler. Det har skapt forventning på  
den ene siden – og litt typisk norsk mistenksomhet  
på den andre siden – i forhold til  
hva dette egentlig innebærer. 
 
- Hvorfor gjør du dette? 
- Jeg følte på den ene siden at Norsk Bridgefestival var et spennende og godt tiltak, men med 
dårlig økonomi. Vi har derfor blitt enige med NBF om å arbeide med å videreutvikle 
konseptet, blant annet for å få bedre økonomi inn i det. 
 
Ikke personlige penger å tjene på bridgefestivalen 
- Enkelte tror at dine ambisjoner er utelukkende økonomiske motivert? 
- Når det gjelder personlige ambisjoner om å tjene penger på dette, så er det lik null. 
Overskuddet vi eventuelt får, vil bli brukt til bridgetiltak og fremtidige bridgefestivaler, sier 
Rune Hauge. 
 
Fotballagenten – kapitalisten – med millioner på bok, minner om alt annet enn en økonomisk 
utbytter når han forsøker å forklare sin interesse for bridgen og bridgefestivalen. Lavmælt, og 
med hodet lett på skakke, forsøker han å forklare bakgrunnen for sitt spesielle engasjement. 
 
- Det er bridgen som er ventilen for meg, som for så mange andre. Men dessverre tar jobben 
så mye tid at det blir litt for liten mulighet til å dyrke den lidenskapen som bridge har blitt for 
meg, sier Hauge. Så rekker han ikke mer på noen minutter, for mobiltelefonen passer hele 
tiden på å holde han aktiv i forhold til arbeidsoppgavene. Det er ikke noen ”ni til fire-jobb” å 
være Rune Hauge nei. 
 
Trondheim et læreår 
- Avtalen med NBF innebærer vel egentlig at dere starter et år tidligere enn planlagt som 
økonomisk garantist og samarbeidspartner? 
- Det er riktig. Samarbeidsavtalen mellom NBF og oss skulle egentlig starte først neste år. Vi 
kom litt sent inn i arrangementet denne gangen og har derfor valgt å ta dette som et læreår. 
Spørsmålet en kan stille seg nå er hvor mye en egentlig kan gjøre med frivillig innsats? Vi må 
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vurdere å kjøpe profesjonell hjelp til enkelte ting – ikke basere så mye på frivillig innsats som 
nå, selv om det vil være en bærebjelke i et slikt arrangement.  
 
- Vi har sett mange positive ting som er viktige å dra med seg videre. Men det er også en del 
ting som kan gjøres bedre, både i forbindelse med forberedelsene til festivalen, og når det 
gjelder det som skjer under festivalen. 
 
- Hvis vi nå først ser på selve festivalen; Selve hallen, hvor profesjonelt vil vi ha det her? Det 
handler om en del småting, for eksempel mat, stensiler og bulletiner. Turneringsform og 
ledelse er et pluss, slik jeg ser det. Noen kan sikkert registrere forhold som man ikke er helt 
fornøyd med. Man må imidlertid ikke la små irriterende momenter få dominere, men heller se 
nærmere på hvordan vi kan gjøre det bedre i senere festivaler. 
 
Norge først ute 
- Hvordan vil det se ut i Lillehammer i 2005? 
- Hovedlinjen vil være bedre mediedekning, i alle slags medier. Det vil skape større interesse. 
Ellers vil folk kjenne seg godt igjen fra de tidligere festivalene 
 
- Også internasjonal mediedekning? 
- Definitivt, for festivalen er på langt nær godt nok kjent i utlandet. Dessuten må folk få vite 
om den på et tidligere tidspunkt, få muligheten til å krysse den av i kalenderen allerede nå til  
årsskiftet. Dette med å arrangere en god turnering – det kan vi. Men vi må ha en bedre 
kommunikasjon med de interessante miljøene. Norsk Bridgefestival er den første 
bridgefestivalen i Skandinavia som inviterer til åpne mesterskap, men svenskene og danskene 
kjenner for dårlig til det. Det er en stigende trend hva deltakelse i mesterskapene angår. Vi må 
sørge for at den fortsetter.  
 
- Hva er din opplevelse fra årets festival? 
- Mix-feltet gledet meg mye. Det hadde god kvalitet. Det var kjekt å sjå BÅDE kvantitet og 
kvalitet. Det samme så jeg i NM Mix- lag og de andre turneringene under festivalen. 
 
Ingen merkbare forskjeller 
- Hvordan skal du arbeide for å utvikle konseptet? 

- Spørsmålet en kan stille seg nå er hvor mye en egentlig 
kan gjøre med frivillig innsats? Innsatsen som legges ned 
av alle de frivillige her i Trondheim er formidabel, men i 
fremtiden må vi vurdere å kjøpe profesjonell hjelp til 
enkelte ting –selv om frivillighet vil være en bærebjelke i 
et slikt arrangement.  

 
- Vi har etablert et eget bridgeselskap: Bridge Media Ltd 
som drives fra kontoret mitt i Guernsey. Jan Petter 
Svendsen er daglig leder for selskapet. Han vil nå ha 
hovedansvaret for arbeidet med utviklingen av Norsk 
Bridgefestival. Vi håper å bygge opp en profesjonell stab 
etter hvert og regner med å ta et skritt i riktig retning 
allerede på Lillehammer neste år.  

Jan Petter Svendsen 
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- Men innsatsen fra de frivillige er fortsatt svært viktig. Det er det som er bærebjelken for et 
slikt arrangement. Men det er viktig å finne fram til nye måter å arrangere bridgefestivalen på, 
kvalitativt og kvantitativt. Det vil forsterke den positive utviklingen vi har og bringe bedre 
økonomi inn i arrangementet, mener Hauge. 
 
- Innebærer din profesjonalisering av bridgefestivalen at det blir dyrere for hvermansen å 
delta? 
- Nei, den vanlige deltaker vil ikke merke noen særlig forskjell på kontingenten. Det er ikke 
der det ligger. Men vi må tørre å tenke den profesjonaliseringen som må til for å bringe 
bridgefestivalen videre, sier Rune Hauge.  
 
Hauge spiller for øvrig parfinalen med nettopp Jan Petter Svendsen, og i skrivende stund går 
det rimelig bra med makkerparet. 
 
 
 

 
 

Vi får skryt på Bridge Base Online ! 
 
Bridgefestivalen har fått mange positive tilbakemeldinger på Bridge Base Online vedrørende 
arrangementet. Vi har sakset noen som gjengis her: 
 

 

 

 

 
 

Pål Fondevik 
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Takker staben for innsatsen: 

Festivalsjefen er fornøyd med 
gjennomføringen 
 

Per Nordland er sliten, men godt fornøyd med 
at Norsk Bridgfestival 2004 er i sitt siste døgn 
og at alt har gått bra. Han er oppe fra kjelleren 
en liten tur, det er runde 80 i parfinalen og i 
kjelleren pakkes det febrilsk om på spillene 
som skal opp i spillehallen, spillene er pakket 
feil!!. Kvalitetskontrollen gjorde jobben og 
avslørte feilen. 
 
Er du fornøyd med gjennomføringen av 
festivalen? 
Jeg er kjempegodt fornøyd sier Per. Men det 
har vært stor slitasje på staben, det er på dager 
som dette at ting går galt – det er varmt, alle er 
slitne etter en ukes hardt arbeid – men 
heldigvis ble det bare en nesten-ulykke. Alle 
spillene ble pakket om og kjørt opp i 
spillehallen i rett tid, puh!” Dette er den eneste 
nestenulykken vi har hatt – og så vidt jeg 
kjenner til er ikke et eneste kort til turneringen 
lagt feil! 
 
Takker staben: 
Som festivalsjef vil jeg få takke staben for en 
fantastisk innsats; Reidun Bogen, Hans 
Nordeng, Fredd Kristiansen og Halldis 
Guttormsen har hatt egne ansvarsområder og 
løst oppgavene på en utmerket måte. Jeg må 
også takke alle andre som har stått på og 

jobbet under hele festivalen! Alle har vist en fantastisk stå-påvilje. 
 
Hva synes du om Rune Hauges planer om å gjøre festivalen mer profesjonell?  
Jeg ønsker det forslaget velkommen! Slik det er nå,med stor frivillig innsats fra lokale bridgespillere 
er det mange av dem som selv ikke får spilt. Dersom festivalen lar profesjonelle overta alt det 
praktiske arbeidet med catering, resepsjon, regnskap og slikt kan de lokale bridgespillerene også få 
spille kort. Men selvsagt vil det være behov for frivillig innsats også videre framover.  
 
Kort oppsummert ? 
Utrolig nok har alt gått bra. Problemer med cateringen de to første dagene, en mann er kjørt på 
sykehus, men han er heldigvis frisk og rask igjen. Ellers har det ikke vært noen ting – bortsett fra 
”nesten-ulykken” med kortene i dag da. 
Men jeg håper at Åpningsturneringen med altfor mye folk og altfor mye alkohol ikke kommer tilbake 
på neste års turnering! 
 
Å arrangere festival krever at  man er kreativ og kan ta ting på sparket, - det er mye uforutsigbart som 
skjer – hele tiden. Men det har gått bra!  
Jeg ønsker Kenneth Syversen og Lillehammer lykke til med neste års festival! 
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56 413 spill er dublert 
 
I løpet av festivaluka er det lagt hele 56 413 mapper med spill!  
Mellom 53000 og 54000 av dem er brukt. På et rom i kjelleren, under spillehallen er det seks  
ungdommer som har jobbet med dublering og sortering av kort. 
 
Kortene dubleres først – deretter sorteres de i kasser og kjøres opp i salen for utlegging ved 
spillebordene. 
 
Ti timer om dagen, hver dag under hele festivalen er det altså en hel gjeng i sving for å holde 
spillerne med spill. Til sammen har de altså sortert over femti tusen spill i kasser. 
 

 
På bildet, fra venstre: Frode Grøtheim, Martin Daling, Anton Gunnarsson, Erlend Skjetne, Hans 
Nordeng, Erlend Estenstad, Fred Kristoffersen, Daniel Lund, foran Sindre Grøtheim 
 
Hans Nordeng og Fred Kristiansen har gjort en glimrende jobb som sjefer for hhv 
kortsorteringa og kortdubleringa, sier festivalsjefen. 
 
33 turneringer er det gjennomført i løpet av festivalen 
Det har vært spilt kort ved på til sammen 915 bord på disse turneringene. 
3660 bridgespillere  har vært i aksjon i turneringene, avslutningsturneringa inkludert. Noen 
har selvsagt deltatt på flere turneringen – så det er ikke forskjellige bridgespillere det her er 
snakk om. 
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Sigmund kan mer 
enn data 
 
Sigmund Bakke kan mer enn data. Det fikk 
han vist som spillefører i 6NT i parfinalens 
runde 71 mot Per Hustad - Tormod 
Tverfjell. 
 
Rundenr 71  ♠ J93   
Spillnr 142(14) ♥ AQ864  
Giver: Øst  ♦ AJ53   
Sone: Ingen  ♣ 5   
 ♠ 86  ♠ T75 
 ♥ JT92  ♥ 53 
 ♦ T74  ♦ Q862
 ♣ J762  ♣ AT93
  ♠ AKQ42 
  ♥ K7  
  ♦ K9  
  ♣ KQ84  
 
N Ø S V 
 p 1kl p 
1hj p 1sp p 
2ru p 2sp p  
3sp p 4NT p 
5hj p 6NT pass rundt 
 
Vest spilte ut hjerter knekt til Sigmunds 
konge. Han fortsatte med to ganger spar, 
og inne på bordets knekt fortsatte han med 
kløver til kongen. Så tok han sitt tredje 
hjerterstikk og alle sparstikkene. Øst valgte 
å blanke kløveresset framfor å lempe fra 
damen tredje i ruter, og dermed kunne 
Sigmund legge ned ruter konge og 
sluttspille Øst i kløver. Pent spilt. 
 

Svein-Harald Riisnæs 
 

Slip of the hand – 
en ricapris verdig? 
 
Rundenr 44  ♠ AK4   
Spillnr 88(24) ♥ 9   
Giver: Vest  ♦ A6   
Sone: Ingen  ♣ AKQT876  
 ♠ 72  ♠ Q9865
 ♥ KQ7543 ♥ J 
 ♦ J98  ♦ K732 
 ♣ 43  ♣ 952 
  ♠ JT3  
  ♥ AT862  
  ♦ QT54  
  ♣ J  
 
Andvik – Robertsen øvde seg i 6 kløver 
nordfra og fikk singel hjerter knekt ut fra 
Øst. Nord fortsatte med ruter til esset og ny 
ruter. Litt overrumplet over spilleføringen 
”slapp” Øst ruter sju ned på bordet, og 
spillefører valgte å satse på at Øst satt med 
knekten. Han la tieren i bordet, og Vest 
fortsatte med hjerter konge. Nord stjal med 
kløver ti og fortsatte med en kløverkvist til 
bordets knekt.  
 
Nå gjensto kun sparfinessen, og da også 
den feilet måtte nord-syd notere en bet, 
mens  
Harald Skretting og Per Skretting kunne 
notere en score i takhøyde – takket være 
ruter sju. 
 
Hvis Øst går på med ruter konge står 
kontrakten, fordi nord da får et sparavkast 
på bordets opphøyde ruter dame. 

Harald Skretting 
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 “And the decision is ………. LILLYHAMMER!” 

2005 - Velkommen til LILLEHAMMER 
 
Bridge Norge gjør nå disse berømte ord til sine egne og neste år flytter Norsk Bridgefestival  
sørover og lander i olympiske omgivelser på Lillehammer. 
 
Det blir den flotte Håkons Hall i Lillehammer Olympiapark (for lillehamringer gamle 
Stampesletta) som blir arena for spillingen mens bridgehotellet blir Radisson SAS 
Lillehammer Hotel.  Her vil den sosiale delen utfolde seg på kveldstid og da hotellet ligger 
kun kort gange fra hallen, og 600 m fra sentrum – så kan vi trygt snakke om Compact Games! 
 
Lillehammer er den vakre småbyen med de mange muligheter. Den sjarmerende Storgata 
(under vinter OL i 1994 omdøpt til Stågata) er byens pulsåre og  med sitt klima,  natur, Mjøsa, 
Gudbrandsdalen, Maihaugen og olympiske anlegg etc. så  er tilbudene mangfoldige.  
Likeledes er det en rekke overnattingstilbud i alle priskategorier, fra hotell, pensjonat, 
vandrerhjem og gårdsferie så her er det bare å velge. 
 
Som vanlig vil arrangementet gå over en uke, men fra neste år flytter vi festivalen permanent 
til den første uken i august. Dette gjør vi for å unngå overlapping med den tilsvarende svenske 
bridgeuken.  
 
Nytt i 2005 er også at Danmark, inspirert av utviklingen i Norge - vil følge det norske 
eksempel og arrangere en årlig bridgefestival. Denne blir tidligere på sommeren og de 
nordiske forbundene diskuterer nå en egen Scandinavian Cup for de som har lyst til å delta i 
flere av de nordiske bridgeukene. 
 
Norsk Bridgefestival har nå nådd en størrelse og et omfang som gjør at NBF vil bruke mye 
krefter på å utvikle og fornye festivalen og tilbudet rundt denne. Erfaringene fra årets meget 
trivelige festivaluke, med rekorddeltakelse - skal evalueres og vi skal i samarbeid med Rune 
Hauge arbeide for å gi dere en minneverdigverdig festivaluke også neste år. 
 
En varm takk til alle våre gode venner her i Trondheim som har stått på og 
gitt oss slike fantastiske dager i trønderhovedstaden.  Vi gleder oss alt til å komme tilbake! 
 
På gjensyn i Lillyhammer i august 2005! 
 
Rune Handal 
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Meget godt motspill 
Rune Andersen og Peter Marstrander med godt 
motspill fra NM Par lørdag 31. juli, spill 123: 

 942 
J84 
87 
T7542 

 

J65 
KQT 
T9642 
98 

NM Par  
Spill: 123 
Syd/Ingen 

Q873 
A63 
KQ 
AQ63 

 AKT 
9752 
AJ53 
KJ 

 

S V N Ø 
1 NT P P Dobl 

P P 2  Dobl 

P P P . 

Rune Andersen i øst spilte ut ruter konge til 
esset. Liten hjerter til Peter Marstrander sin 
dame, og liten spar til damen og kongen. Ny 
hjerter til Rune sitt ess og ny spar som ble tatt 
med kongen. Ny hjerter stakk Peter og tok 
sparstikket sitt. Ruter til Rune sin dame og vi 
har denne stillingen: 

 - 
- 
- 
T7542 

 

- 
- 
T96 
98 

NM Par  
Spill: 123 
Syd/Ingen 

8 
- 
- 
AQ63 

 - 
9 
J5 
KJ 

 

Spar åtte med ruteravkast i bordet, kløver åtte 
fra Peter og kløver ti fra spillefører. Ny kløver 
mot bordet stakk Rune med esset og spilte ny 
kløver til knekten. I tokortsposisjonen satt 
spillefører med 75 og Rune med Q6 slik at 
Rune tok de siste to stikkene. Det ble tre 
doblede beter og 500 inn til Rune og Peter. 

Meget godt motspill der en må gjøre de rette 
tingene i riktig rekkefølge og tempo. 

Pål Fondevik  

En klassiker 
 
Rundenr 25  ♠ K9873  
Spillnr 50(18)  ♥ KJT52  
Giver: Øst  ♦ 52   
Sone: Nord-Syd ♣ 7   
 ♠ 52  ♠ AQJT 
 ♥ A973 ♥ 64 
 ♦ AJ94 ♦ 763 
 ♣ KQJ  ♣ 9642 
  ♠ 64  
  ♥ Q8  
  ♦ KQT8  
  ♣ AT853 
 
 
Skvis er fint å se på, i hvert fall hvis egen side 
får det til. Enda finere er det når motpartens 
skvisopplegg ødelegges ved godt motspill. Her 
er et flott eksempel, selv om det ikke var vi 
som fikk plussen. Først meldingene: 
 
Øst Syd Vest Nord 
P 1 kl 1 NT 2 kl (begge major) 
P 2 hj  p p 
2 NT 
 
Jørgen Molberg i nord spilte ut hjerter knekt til 
dama og liten. Hjerter 8 dekket spillefører 
Asbjørn Anthonsen med nieren og Jørgen kom 
inn på tieren. Spar tilbake til knekten. Ruter til 
nieren gikk bra. Kløver konge dukket Børre 
Lund i syd, men stakk dama. Nå hadde nok 
mange latt seg friste til å fortsette med liten 
kløver, men Børre så lenger enn som så. Derfor 
spar tilbake! 
Nå var det ikke lenger mulig for Asbjørn å få 
mer enn åtte stikk. Med kløver eller ruter 
konge tilbake, fanges Jørgen i en skvis. 

Alf Helge Jensen       
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Fjord Line Cup 2004 
Ny og forbedret! 
10.-12. desember 

Ny avgang: Fredag kl 11 fra Bergen 
 

Bergen - Haugesund - 
Stavanger – Newcastle 

 
 

- Hovedturnering med finale, tilrettelagt for Haugesund og Stavanger 
- - Mulighet til 20 timer turneringsbridge 
- Shopping, pub eller fotball i Newcastle. 

Fotballbilletter: Newcastle - Portsmouth, ta kontakt med Leif Gunnar. 
 

Gå ikke glipp av årets tur, i fjor var 180 med! 
 

Hovedturnering: 1. premie verdi kr. 10.000,- 
 

Turpriser fra kr. 890,- (T2-lugar) 
Tillegg for andre lugarkategorier 

 
 

Turkode "EC 264", telefon: 815 33 500 
Obs! Kun deltagere booket på turkode får delta. 

 
Annen informasjon fås hos Leif Gunnar Kleppevik, 

telefon: 92 44 73 69, E-mail: lgkleppe@broadpark.no 
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Kreativt motspill 
 
Rundenr 67  ♠ QT4   
Spillnr 134(6)  ♥ AQ8  
Giver: Øst  ♦ K862  
Sone: Øst-Vest ♣ T92   
 ♠ KJ85  ♠ 62 
 ♥ T72  ♥ K654 
 ♦ Q5  ♦ AJT43
 ♣ AK75 ♣ Q8 
  ♠ A973 
  ♥ J93  
  ♦ 97  
  ♣ J643  

 
John Våge og Espen Lindqvist satt i dette 
spillet nord-syd mot Rune Hoff og Per Olsen. 
 
Meldingsforløpet gikk slik:  
Vest  Nord Øst Syd 
1 kl.  pass 1 ru. pass 
1 sp. pass 1NT pass 
 
Espen Lindqvist i sør spilte ut spar 7, og 
spillefører (Rune Hoff) prøvde knekten, som 
ble stukket med damen i Nord. Nord vred til 
hjerterdame (!), som stod. Så liten hjerter som 
ble sluppet til knekten i syd. Fra syd kom nå en 
liten spar, og da det ble lagt liten spar fra 
blindemann, kunne Våge fornøyd stikke med 
tieren. Han tok for hjerter ess, og spilte kløver 
ti som ble stukket i bordet. Dermed var den 
fargen blokkert. Så fulgte ruter dame, som fikk 
beholde stikket, og deretter liten ruter til 
knekten. Hoff tok for hjerter konge og kløver 
dame, før han la ned ruter ess, og slapp Våge 
inn på ruter konge, i håp om at han skulle bli 
nødt til å spille kløver. Men fremdeles fantes 
det en spar i nord, og de tre stikkene i hver 
majorfarge, gav i tillegg til ruter konge en bet, 
og 39 plusspoeng av 40 mulige til det kreative 
makkerparet i nord-syd.     
 

Erlend Skjetne. 

 
 
 

Bogens gaffel 
I NM Monrad par møtte Jarle Kinaputt Bogen 
og hans makker Jack Holand, Terje Aaa (øst) 
og Erik Rynning. Jarle satt nord, og her er det 
spillet der det var mest fres i kinaputten i den 
runden: 
 
Rundenr 26  ♠ KQJT85  
Spillnr 77(13) ♥ Q74   
Giver: Nord  ♦ 7   
Sone: Alle  ♣ A76   
 ♠ 3  ♠ A9762
 ♥ A9  ♥ T862 
 ♦ KQ632 ♦ JT 
 ♣ KQJT2 ♣ 84 
  ♠ 4  
  ♥ KJ53  
  ♦ A9854  
  ♣ 953  
 
 
N Ø S V 
1sp p 1NT 2NT 
3sp dbl pass rundt 
 
Terje Aa spilte ruter ut til bordets ess. Jarle 
fortsatte med spar til 10 og ess. Terje vred 
kløver, og Bogen stakk med esset. Nå fulgte to 
høye spar og hjerter til knekten som vest stakk.  
 
Ruter fra Vest ble stjålet. Så fulgte hjerter 
dame og hjerter til kongen. Enda en hjerter 
brakte Øst inn, mens kinaputten kastet en 
kløver. Dermed måtte Terje Aa bite i det sure 
eplet og spille spar opp i Bogens gaffel. 
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Mange er innom festivalens websider ! 
 
Statistikken på festivalens hjemmesider viser et fenomenalt besøk under festivalen. Den er tatt 
ut før NM parfinalen er ferdig slik at dette vil øke utover kvelden. Imidlertid er 334.785 
sidevisninger for juli 2004 veldig bra. Totalt antall sidevisninger er 422.026. 
 

 

 
 
Pål Fondevik 
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Idiotprisen til Espen 
Erichsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prisvinneren i aksjon under parfinalen   Idiotprisen 
  
Sverre Selfors, som er juryformann for Idiotprisen, uttaler at Espen Erichsens bidrag til Idiotprisen 
representerer et ondsinnet forsøk på å svindle til seg et 13. stikk som han allerede har.  
 
- At han også var innstilt på å protestere på regnskapets behandling av spiller når bløff-finnessen ikke 
lyktes er ingen formildende omstendighet. Tvert imot. Juryen ser etter dette for seg en eksplosjonsartet 
økning i antallet som vil forsøke seg som profesjonelle! 
 
- Det var en særdeles velfortjent pris, forteller juryformannen. 
 
Her er kandiadatene til idiotprisen: 
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Kandidat til Idiotprisen 1 

Peter, da!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontrakten var 4 spar. Peter id. Marstrander 
fra Monrad par var spillefører.  
Trumf ut, så hj. Ess og 10. Tundal spilte mer 
trumf. Nå var det bare å trumfe en kløver, 
godspille hjerteren og ta 12, men Peter spilte 
en hjerter til trumf og trumf til bordet! –Elleve 
stikk.   
 Bjørn Buer mob 90902209 
 
 
Kandidat til Idiotprisen 2 

Hva tenkte redaktøren 
på? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeg hadde den utvilsomme glede å møte hr. 
Bulletinredaktør i NM mix. I spill 22 åpnet 
Syd med 3 ruter, dobling fra Vest, 5 ruter fra 
nord, som Vest doblet. Jeg liker ikke å bli 
utmeldt, så jeg tok ut i 5 spar – pass rundt. 
 
Ruter konge ut til trumf, to ganger spar, ny 
ruter til trumf. WyB(tb) gir aldri opp, så jeg 
måtte finne på noe. Jeg gikk derfor inn på 
bordet og dro kløver dame. (Den eneste måten 
å gå to bet på.) 
 

Hr. Redaktør kontret med å stikke med esset 
som felte makkers konge. Frustrert over dette 
fortsatte han øyeblikkelig med ny kløver, og 11 
stikk.  Hørte jeg Idiotprisen nevnt… 
    Willy Brown 
 
Kandidat til idiotprisen 3: 

En unødvendig 
finesse 
Den unødvendige finesse er en av bridgens 
klassikere. Det overrasker vel ingen at 
stormester og proffspiller i utlandet, Espen 
Erichsen, kan alt om dette. Faktisk i meste 
laget. Her er spillet der han briljerte: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Espen ble i likhet med de fleste andre 
spillefører i 6 grand. Hjerter kom ut til esset. 
Ruter til esset avslørte at det var fem stikk i 
den fargen. Så kløver dama som ble dekket 
med kongen. Inne på esset telte Espen tolv 
stikk. I jakten på det trettende seilte han kløver 
9 til tieren i øst. Resten kunne Espen med rette 
kreve. Kortene ble pakket bort og scoren 
notert. 
Sjokket var stort da slippen kom tilbake. Over 
30 minus på et ”butt” spill var ikke som håpet. 
Noe måtte være galt. Og først nå gikk det opp 
for vår første utenlandsproff at det var han selv 
det var noe galt med. Det var jo tretten ess når 
kløverfinessen gikk! 
– Etter den prestasjonen bør jeg være kandidat 
til Idiotprisen, sier Espen.  
Det er vi helt enige i. Herved er han blant de 
nominerte.   Alf Helge Jensen   
 
 
 
 
 

Rundenr 25  ♠ AKQ   
Spillnr 75(11) ♥ 975432  
Giver: Syd  ♦ A32   
Sone: Ingen  ♣ Q   
 ♠ 854  ♠ J7 
 ♥ KQ86 ♥ J 
 ♦ QT6  ♦ J9854 
 ♣ 652  ♣ KJT84
  ♠ T9632  
  ♥ AT  
  ♦ K7  
  ♣ A973  

Rundenr 8  ♠ 54   
Spillnr 22(22)  ♥ T8652   
Giver: Øst  ♦ A63   
Sone: Øst-Vest ♣ AT4   
 ♠ KJ62  ♠ QT987 
 ♥ AKQ9  ♥ 43 
 ♦ JT  ♦  
 ♣ QJ3  ♣ 987652 
  ♠ A3  
  ♥ J7  
  ♦ KQ987542 
  ♣ K  

Rundenr 6  ♠ AK3   
Spillnr 11(11) ♥ 63   
Giver: Syd  ♦ AK62   
Sone: Ingen  ♣ QJ42   
 ♠ T65  ♠ 8742 
 ♥ JT875  ♥ 942 
 ♦ J4  ♦ 95 
 ♣ 876  ♣ KT53
  ♠ QJ9  
  ♥ AKQ  
  ♦ QT873 
  ♣ A9  
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Kopstad-Feness vant sideturnering 10 
Plass Parnr Navn Represent Poeng 

1 [12] Kjell O. Kopstad - Jorunn Feness  551.0 
2 [10] Per Ongstad - Alf T. Svendsen  449.0 

3 [7] Svein Høyland - Geir Engebretsen  369.0 
4 [11] Bo Tommy Birkelund - Truls Bjerkås  331.0 
5 [9] Runolf Lunden - Sissel Lunden  308.0 

6 [17] Terje Lie - Jonill Størøy  158.0 
7 [6] Egil Austbø - Calle Knutsen  156.0 
8 [20] Øyvind Thomassen - Frank Selbekk  152.0 
9 [4] Svein Erik Dahl - Tore Dahl  20.0 

10 [14] Harald Eide - Håkon Bogen  -36.0 
11 [13] Even Morken - Martin R. Holaker  -39.0 (0) 
11 [3] Ralph Buchmann - Toralv Lossius   -39.0 (0) 

13 [18] Frank Isaksen - Leif Theodorsen  -110.0  
14 [1] Erling Gjertveit - Kjell Løvås  -151.0  
15 [15] Steinar Stokkis - O. K. Bakken  -245.0  
16 [8] Eilif Johannesen - Per Sønju  -275.0  
17 [2] Thorbjørn Svihus - Arild Steinmoen  -361.0  
18 [5] Sissel Jahren - Ole Henrik Jahren  -375.0  
19 [19] Frank Karlsen - Magnus Larssen  -426.0  
20 [16] Jan Erik Brennvall - Kay Strand  -437.0  

Hildremyr-Vågene vant sideturnering 11 
 

Plass Parnr Navn Represent Poeng 
1 [10] Terje Hildremyr - Halvor Vågene  206.0 
2 [14] Runolf Lunden - Sissel Lunden  162.0 

3 [8] Hege Charlotte Faber - Kjetil Indergård  123.0 
4 [20] Arne Sæther - Svein I. Sæther  66.0 
5 [1] Tore Dahl - Svein Erik Dahl  65.0 
6 [6] Frank Karlsen - Svein Høyland  60.0 

7 [15] Rosa-Mary Holdø - Erling N. Dahl  50.0 
8 [11] Truls Bjerkås - Tommy Birkelund  45.0 
9 [21] Oddbjørn Brateng - Jon Eirik  42.0 

10 [18] Frank Isaksen - Leif Theodorsen  34.0 
11 [4] Frank Selbekk - Øyvind Thomassen  3.0 
12 [3] Ralph Buchmann - Toralv Lossius   -3.0 
13 [17] Ragnhild Wenzell - Bjørn Wenzell  -34.0 

14 [12] Roar Solberg - Håkon Bogen  -45.0 
15 [16] Arne Briseid - Kjell Hornes  -50.0 
16 [5] Alf Krogerud - Kay Robert Brustad  -60.0 
17 [2] Sigmund Rosland - Jon Brøten  -65.0 

18 [19] Eva L. Heitmann - Ingeborg Andersen  -66.0 
19 [7] Annfrid Hansen - Kari Vangen  -123.0 
20 [13] Ingmund Bjørkan - Roy Kleven  -162.0 
21 [9] Steinar Stokkeland - O. K. Bakken  -206.0 

22 [22]   -282.0 
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Nå er det snart slutt! – og alt som ligger igjen i Nidarøhallen er en singel konge 
 


