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Redaktøren har ordet

Sesongen er nå
kommet skikke-
lig i gang. NM
for klubblag pår
går Totalt deltar
47I lag, en liten,
men hyggelig
økning fraifior. I
skrivende stund
er 2. runde akku-
rat trukket. Også
i Seriemesterska-

pet har deltakelsen økt fra i {or. Totalt 613
lag er påmeldt. Dette er en god utvikling som
vi håper kan fortsette i arene framover.

Medlemsregisheringen er også godt i gang.
Fristen for innsending av lister fra klubbene
er i skrivende stund passert. En del klubber
har sendt inn lister i god tid. Det serforeløpig
ut til at et flertall gtrør en god jobb. Vi håper
at totalbildet til slutt blir atskillig bedre enn i
{or.

Et problem når det gfelder medlemsregistre-
ringen er at vi ikke har registrert noen adresse
påen del medlemmer. Dette skyldes delvis at
klubbene ikke tidligere har oppgitt adresse
og delvis at folk har flyttet uten å melde
adresseendriog til NBF. Dette medfører at vi
ikke har noen mulighet til å sende medlems-
bladet til disse medlemmene. Klubblede-
relkasserere som har ansvaret for medlems-
registreringen i klubbene oppfordres herved
til å framskaffe adresser. Hvem dette gjelder
går fram av utsendte medlemslister som
mangler adresser på en del medlemmer.
Medlemmer som flytter oppfordres også til å
sende ny adresse til NBF.

I forbindelse med trekningen av første runde
i NM for klubblag ble det gitt beskjed om at
medlemsnummeret skulle oppgis på kamp-
listene som sendes inn. Omtrent halvparten

har giort dette. Det er faktisk godt i overkant
av forventet resultat, men målsetningen er at
alle skal føre ph medlemsnummer når dette
er skikkelig innarbeidet. Medlem snummeret
ditt finner du på baksiden av bladet. Klipp ut
medlemskortet og legg det i lommeboka. De
to første (en- eller tosifret) tallene angir ho-
vedkrets og -klubb, mens det siste tallet
(opptil fem sifre) er ditt personlige medlems-
nummer. Bare det siste ernødvendig åoppgi,
da det identifiserer en person og er det vi
benytter ved oppslag i registeret.

I Seriemesterskapet ønsker vi at alle delta-
kerne oppgir medlemsnummer på kamplis-
tene. Turneringslederne blir bedt om å føre
dis se p å forbundspoenglistene. Dette forenk-
ler oppslagsrutinene for den som registrerer
poengene på NBFs kontor og sikrer at poen-
gene blir registrert på riktig person.

Som dere har sett av artikler og leserinnlegg
både i denne og tidligere utgaver av Norsk
Bridge er medlemskapsforholdet til klubb,
krets og forbund et stadig diskusjonstema.
Alle som representerer en klubb (i NM for
klubblag) eller en krets (i Seriemesterskapet)
MÅ være A-medlem i vedkommende
klubb/krets. I NM for klubblag sjekkes
kamplistene mot medlemsregisteret. Lag
som har spillere på laget som ikke erA-med-
lem i klubben vil bli diskvalifisert. I Serie-
mesterskapet vil lag som benytter spillere
som ikke er A-medlem i kretsen tilsvarende
bli diskvalifisert. Se forøvrig side 8 i Hand-
boka for inneværende sesong.

Det tar nødvendigvis tid før dette med med-
lemskap blir skikkelig innarbeidet og funge-
rer tilfredsstillende. I NBF senfialt ervi svært
tålmodige. Vi innser at dette tar tid. Men ved
å sørge for å holde problemstillingen vann
over tid, håper vi at vi skal få dette til å
fungere i løpet av inneværende sesong. HS

Harald Skjæran



Presidentens hjørne

Organisasjonen NBF er til for sine medlem-
mer. Dette vises i vedtektenes $1, der det
blant annet står at et av NBFs formål er å
ivareta spillernes, klubbenes og kretsenes in-
teresse. NBF er derfor å betrakte både som en
service- og interesseorganisasjon for med-
lemmene.

Registrering av medlemmer og oppfølging
av disse fikk et løft ved innføring av med-
lemsbladet. Et av de forhold som ble avdek-
ket var at mange spillere deltok i NBFs
mesterskap uten h være medlem i NBF. I
diskusjonen om deltakelse i NM-finaler sist
vår var det faktisk noen som mente at slike
deltakere kunne delta på lik linje med med-
lemmene.

Grunnlaget for organisasjonsstrukturen i
NBF er det arbeidet tillitsvalgte i klubber,
kretser og forbund legger ned. Den daglige
drift av NBF skjer ved forbundskontoret der
det er tre ansatte. Disse tre uffører mestepar-
ten av forbundets serviceoppgaver.

I en såpass kompleks og omfangsrik organi-
sasjon (46 kretser og 610 klubber) er god
kommunikasjon mellom de ulike ledd en for-
utsetning for å nå felles måI. Kontoret er
daglig i kontakt med de ulike ledd i organisa-
sjonen pr. telefon eller brev. Denne kontak-
ten er et viktig element i den service
forbundet yter overfor sine medlemmer.
Kvaliteten på denne service bestemmes av tre
faktorer:

1. Kontorets servicenivå.

2. Krets- og klubblederes evne til å
spre informasjon videre.

3. Medlemmenes vilje til konstruktiv
oppfølging av sine tillitsvalgte.

Forbundsstyret
har satt kontorets
servicenivå og
arbeidsform på
dagsordenen.
Det er satt i gang
en prosess der
måleteråutvikle
mer rasjonelle
rutiner slik at all
saksbehandling
skjer raskere og

Helge Stanghelle

med større nøyaktighet. Dette er et område
som er styrets ansvar og der vi tror at det vil
være en del å hente til medlemmenes beste.

Krets- og klubbledernes funksjon er et ansvar
som tilligger dem selv og de som har valgt
dem til å representere seg. Det er dessverre et
faktum at enkelte krets- og klubbledere unn-
later å videreformidle informasjon om orga-
nisasjonssaker både til medlemmer og øvrige
organisasjonsledd. Hvis slike forhold vedva-
rer i en klubb eller krets vil medlemmene bli
svært skadelidende.

Medlemmenes vilje til konstruktiv oppføl-
ging av tillitsvalgte er nøkkelen til positiv
utvikling av organisasjonen. Dette engasje-
mentet må bli kontinuerlig slik at alle tillits-
valgte til enhver tid føler at medlemmene har
forventningertil det arbeidet de ufører. Bruk
av medlemsbladet til å sette ting under debatt
eller til å utveksle informasjon kan være en
måte åfølge opp på.

Ingen organisasjon blir bedre enn medlem-
mene selv vil.

Helge Stanghelle
president



I. World Bridgecump
Belgia 14-23 august

av Marianne Harding

1l-13 august i år ble det fønte VM-par for
juniorer arrangert (artikkel av Bjarne Berg i
NB 4/95). I uka etterpå var det leir, den første
bridgeleiren i historien med deltakere fra hele
verden. Her ble det lagt opp til litt mindre
alvor og mye moro. I løpet av leiren prøvde
vi flere forskjellige turneringsformer bl.a par,
single oglag. Vi spilte også noen mer suspek-
te turneringer som speedball (3 spill på l0
min., her gf elder det å ha gode nerver og god
intuisjon) og crazy-tournament, en turnering
med nye og merkelige regler for hvert spill.
Eks. Nest høyeste kort vinner stikket, eller at
makkeren til den som vinner stikket er inne.
Felles for alle turneringene var at du ikke
kunne spille med en makker av din egen
nasjonalitet. Dermed ble det raskt knyttet
vennskap på wers av landegrensene.

I den l. parturneringen spilte jeg med en
sværturutinert amerikaner, noe som resulter-
te i et og annet spenstig meldingsforløp. Ved
et av de første bordene møtte vi Sharon Shani
(Isr) og Jacob Røn (Den). Det er mulig at jeg
ser lite tillitvekkende ut, men sannheten er at
hver gffigjeg spilte mot Sharon, doblet han
meg. Og like sikkert som at han doblet, var
det at kontrakten stod:.

NordiØ-V
å 105
AED73
.542
*EKKn5

å986 AEKDKnT
vK4 vKnl065
r K Kn 8 6 o l0
*8762 *1094

^432a 982
rED973
*D3

Vest Nord
Sharon John

l*
2e dbl.
dbl. pass

Øst Syd
Jacob Marianne

I e pass

pass 3 o
pass pass

Utspillet var spar til knekten og ruter 10 i vri til
dame og konge. Ny spar fra vest, og en tredje
spamrnde til sf eling i bordet. Etær en kløver til
handens dame og en vellykket hjerterkapp,
kunne spillefører legge ned hjerteress og se

kongen falle fra vest. Det er nå klart at vest må
følge både på to runder kløver og den tedje til
lav stjeling på handen. Siden bade syd og vest
bare har trrmf igfen nå, blir vest innputtet og
må spille opp i spilleførers trumfsaks. 9 stikk og
+470. Den uheldige israeleren hadde nå fått
nok, så for å beskytte seg selv mot sine egne
doblinger, avtalte han kjapt å spille neste turne-
ring sammen med Marianne.

En virkelig vaken motspiller vil fra Kxx i
hjerter kaste kongen under esset, slik at spil-
lefører leser sitsen feil.

Kan du ikke skvise motparten, så ta din egen
makker. Daniel Stanghelle inspirerte her
(neste side) vest til hgtrøre dette kunststykket.

4

Marianne Harding



Nord/Alle
åKn98

" 1054
.1043
*9854

A 10 7 43
r8732
oK87
* 62

^D52
"KKn9oDKn96
åDKn7

åEK6

"ED6.852
*EKl03

Vest Nord Øst Syd
Remco Daniel
pass INT dbl.

2* pass pass 3NT
pass pass pass

Øst-vest brukte l2-L4 NT, og det er litt uklart
hva}* betød. Det tryggeste ernok å taetpar
doblede sonebeter, men Daniel har den filo-
sofien at i 3NT kan alt skje. Og det gSør det,
særlig hvis man får litt hjelp fra motparten.

Vest spilte ut sp3 til 8, D og E. Kløver ess og
en ny kløver brakte øst inn. Øst fortsatte med
en ny spar til bordets knekt, og etter en hjert-
erkapp kunne Daniel dra to runder kløver og

se vest sake en hjerter og en ruter, og øst en
liten ruter. Han fant nå tiden inne til å ta for
spar konge, og da var situasjonen blitt føl-
gende:

A-
v 105
r 1043
*-

A 10

a 87
rK8
*-

^-v KKn
rDKn9
*-

^-vE6
.F.52
*-

Da Daniel spilte ruter to fra handen var vest
altfor rask til å gå opp med kongen. Han ville
absolutt ha for sin møysommelig godspilte
spar ti, mais quelle valeur, som man sier på
fransk. Da en ruter forsvant fra bordet ble
makkeren skvist i de røde fargene. Ti stikk,
og ren topp. En fortjent topp til Daniel og
Remco, men også en vel fortjent bunn til
øst-vest.

Det ble iløpetav leiren spilt fem parturnerin-
ger der de he beste resultatene du hadde med

makkere fra tre forskjellige nasjona-
liteter telte i et sammenlagtresultat:
The Youth Cup. I år ble denne vun-
net av den unge canadieren David
Halasi (16 år), med Vegard Brekke
fra Norge på en fin 3. plass. Stig
Roar Hakkebo (Not) og Jan Kol-
berg (Den) møtte her David Halasi
og Sharon Shani i lagturneringen.
Det var nok tidlig i turneringen, for
David hadde ennå ikke erfan at når
man spiller med Sharon Shani, må
de røde lappene i meldeboksen
gjemmes langt vekk.

Eskil Hagen, Jon Sivert Granhaug og Stig Roar Hakkebo

5



Syd spilte ut ruter ess, og fortsatte med en
liten spar som ble stukket av esset i bordet. På
ess og konge i kløver forsvant den siste spa-
ren fra handen. Nå kunne han spille spar til
stjeling, ta for ruter konge, og spille ruter til
stjeling i bordet. Bordets siste spar ble nå
stjålet. Siden nords trumf er så liten, får han

også stjålet handas siste ruter med bordets
hjerter seks, og med åtte stikk den rette veien,
er disse kortene igien:

^2a2
a-
*Kn8

å- a-
?- vEKn98
t- t-
* D 10 5 3 * -

A-
vKD105
o-
*-

Spillefører spilte en kløver til lav stjeling og
overstjeling, men syd kan ikke giøre noe for
å hindre at han får sine to trumfstikk.

Alltid ferske bulletiner, serviceinnstilt stab,
trivelige folk, alt gjorde sitt til at vi stortriv-
des.

Kort sagt er dette et enormt fint tilbud til
bridgespillende ungdom, men det er synd at
så få benytter seg av det. I år var vi sju stykker
fra Norge og håper å få med mange flere til
Italia om to år!

ØstlAlle
å65432
r2
rD98
*Kn862

^ED8a 63
)74
*EKDl053

åKn9

"EKn9874rKKnl03
*7

åK107
vKD105
a8652
*94

Vest Nord
Jan Sharon

3* pass

3 e pass

4v pass

rdbl. pass

Øst Syd
Stig Roar David

I Y pass

3 v pass

3NT pass
pass dbl.
pass pass

Reglement KM lag
Oslo Bridgekrets har i mange år hatt et regle-
ment for kretsmesterskapet for lag som ikke
tillater at en spiller deltar på lag, også som
stedforheder, fra flere klubber. Dette har giort
det vanskelig å skaffe stand in i de tilfeller en
av spilleren ikke kan stille til kamp.

Etter at medlemskap og representasjonsrett
er knyttet mer sammen gjennom det nye
m ed lem sreg is teret h ar dette sk apt ytterligere
problemer. OBK har løst dette ved å ta inn

nye bestemmelser for stedfortredere i regle-
mentet.

En stedforfeder defineres som en midlertidig
spiller som deltar i maksimalt 4 halvrunder i
løpet av turneringen. Vedkommende tillates
da å spille for en klubb, uten å være medlem
av denne, under forutsetning av medlemskap
i NBF. For å spille mer enn 4 halvrunder for
klubben må man være medlem av klubben.

Reglementet er godkjent av styret i NBF.
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Vi er avhengige av din støtte
- "feg støtter landsløgene 1996"

Landslagene har fått redusert sine bevilgninger over NBFs budsjett. Samtidig
vet vi det er et stort ønske om at Norge skal stille med lag i internasjonale
mesterskap. Vi har derfor startet opp en del aktiviteter blandt medlemmene som
skal gi inntekter til internasjonal representasjon.

Styret i NBF har vedtatt at vi skal delta i OL i 1996 på Rhodos forutsatt at
finansieringen går i orden. Kampanj en "Jeg støtter landslagene 1996 " er en del
av arbeidet med finansieringen.

Gjennom "Jeg støtter landslagene 1996 " tilbyr vi medlemmene i NBF å kjøpe
" andeler" i landslagene. Du vil som bevis på at du har kjøpt andel motta en PIN.
Ut over det har vi valgt å bruke så lite som mulig på tilleggsaktiviteter, slik at
din støtte går uavkortet til internasjonal representasjon.

Du kjøper andel i landslagene ved å betale inn minimum kr 100,- til NBFs
bank- eller postgirokonto. Husk å oppgi navn, adresse og medlemsnummer.
Ønsker du å bidra med mer setter vi pris på det. Det kan også betales samlet fra
hele klubben, og da er det viktig at vi får oppgitt navn og medlemsnummer på
de som betaler.

Som en del av kampanjen oppfordrer vi også klubber og kretser til å støtte
landslagene. Vi har ikke satt noe beløp, men gi etter evne. Klubber og kretser
som kjøper andeler vil motta et diplom. Klubber og kretser kan bruke egen
deltakelse i kampanjen i sin markedsføring.

Vi vil også oppfordre bedrifter til e støtte kampanjen. Her har vi satt et
minimumsbeløp på kr 1.000,-. Bedriften vil motta diplom, og det vil i med-
lemsbladet bli publisert hvilke bedrifter som støtter landslagene.

Vi vil oppfordre alle til å støtte landslagene, og til å påvirke klubben, kretsen
og bedrifter til å bidra. Landslagene vil på forhand takke for din støtte, og skal
vise at vi setter pris på støtten ved å oppnå gode resultater i internasjonale
mesterskap. Du kan være avg1ørende for at landslagene får premier i interna-
sjonale mesterskap i 1996.

Jan Aasen
leder komit6 for inter-
nasj onal representasj on

landslagene
kapteiner og spillere

Bankkto.nr.: 5002 05 0l 585
Postgirokto.nr.: 08 14 5195102
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Famirienu2'dekke 
eller ikke å dekke

av Villy Dam

- Ja, ja, ja. Jeg har hørt det, ropte Solveig. -
I spar skulle jeg ikke brukt damen, i hjerter
skulle jeg brukt den - men i kløver skulle jeg

bruke den og gforde det. Dermed basta!
- Ja, men så husk det til neste gffig, mor,

fortsatte Thorkild. Spillet som førte til den

opphissete stemningen var dette:

SydÆngen

å E l0 2

r 1052
t E7 63
*Kn86

tKn864
t K9 4

r K4
*10732

^D97vD87
rDKn95
*D54

eK53
v EKn63
o 1082
åEK9

Vest Nord Øst Syd
Thorkitd Åg, Solveig Erna

INT
pass 3NT pass pass

pass

Etter Åges friske 3NT spilte Thorkild ut spar

fire til damen og kongen, hvorpå spar fulgte
til tieren. Erna prøvde kløver knekt som ble
dekket av dame og konge. Så fulgte spar til
esset og hjerter ti fra bordet. Den gikk urørt
rund til kongen. Senere kunne Erna ta hjerter-
finessen på nytt, og fikk fre stikk i hver av
majorfargen samt tre minorstikk. 3NT hjem.

- Spar dame på i første stikk i stedetfor spar
ni dyttet på kontrakten, erklærte Thorkild
umiddelbart. Knip ut bordets honnør! Hvis
nieren taper til knekten har jo Erna alltid to
hold - og her ga forærte du spillefører et

tredje hold, idet Thorkilds knektjo kommer i
kutt.

- Honnørpåhonnør, supplerte Åge belærin-
gen av Solveig. Stikk hjerter ti med damen,
og Thorkild får et ekstra hjerterstikk, for nie-
ren forfremmes.

- Det er riktig, istemte Erna. - Da har jeg
ingen sjanse, slik kortene sitter.

Knekter som lokkemat.
Like etterpå fulgte dette spillet:

VestAtr-S

aDKn852
a E3 2

.884
rK5

A 109
?D5
)D92
*D109642

^K7 
6 43

VK
rK65
*Kn873

AE
r Kn l0 9 8 7 6 4

tKnI073
*E



Vest Nord
Thorkild Å5,
pass I e
pass 3Y
pass pass

Øst Syd
Solveig Erna
pass 2t
pass 6r
pass

Erna hadde fått anden over seg og likte svært
godt fordelingen sin, så da hun fikk hjerter-
støtte meldte hun selvsikkert lilleslem.

Thorkilds utspill, sparti, gikk via damen og -
spar tre - til esset. Hjerter knekt gikk via -
damen - til esset (og kongen!). Etterhjertertil
tieren fortsatte Erna med ruter knekt til da-
men og esset. En liten ruter fra bordet stakk
Erna hjemme med tieren, hvorpå hun med
tolv stikk kunne legge opp for vunnet spill.

Diskusjon etter spil let
- Hvorfor i allverden tok du den pausen før

du lå unna med ruter konge, mor? ville
Thorkild vite. Ellers hadde Erna kanskje prø-
vd å kutte opp nieren.

- Nei, slutt nå! Denne gffig var det du som
dummet deg ut, avbrøtErna. - Første gang d,a

du dekket hjerter knekt med damen.
- Men hvordan kunne jeg vite.... Thorkild

inntok forsvarsposisjon.
- Hvordan skulle du kunne godspille noe

hos deg selv eller makker? Men hjerter K Kn
småttfemte hadde jeg aldri startet med knek-
ten. Og hvis jeg hadde hatt K Kn l0 femte
eller sjette hadde du bare tattframeg mulig-
heten til å gfette feil ved å dekke.

- Men... prøvde Thorkild.
- Hergjelder ikke noe men. I ruter egget du

også. La ruter knekt løpe til kongen, og dere
er sikret to stikk i fargen.

- Riktig, falt Solveig takknemlig inn. Du må
se å få lært det med honnør phhonnør. Rege-
len gjelder ikke alltid, gutten min. Se nå bare
hvor fint jeg falt fra i spar, selv om Erna
prøvde å lokke med damen.

- Pøh! Tror du jeg spiller ut fra ess? Thork-
ild var kommet til krefær. Det hodde Erna
åpenbart hu kunne få deg til å tro. Thorkild så

på sin mor, idet han fullstendig ignorerte
Erna.

- Nå, man måjo ta med seg de psykologiske
tillegssj ansene. Knektene var jo tilstrekkelig
agn for deg, ikke sant? ertet Erna.

- Hva med å spille på de reelle sjansene,
kom det sarkastisk fra Thorkild. Ikke mis-
bruk spar dame. Etter spar ess, kløver ess og
hjerter ess kan du kutte opp spar konge mot
trumf. Det gir deg to ekstra spartstikk, som
sammen med kløver konge utgtrør tre avkast
for ruterne på handen.

- Ja, deg gir deg kun en trumftaper, sam-
stemte Åg.. - Du er god i ettersnakket, knekt.
Med deg som spillefører hadde motspillerne
sikker vært sj anseløse.

- Mon det? spurte Erna. Med utspillet hos
meg hadde det kommet ruter ut!

Robberen var over. Mens Thorkild og Sol-
veig fant fram mynter til sparegrisen, fortsat-
te debatten om honnørenes dekketvang. Etter
de to siste spills statistikk var oddsen for å
dekke bare 2:3.

Poeng til leserne

- Unngå åpningsutspill fra dobbelton i
bordets langfarge.

- Legg honnør på honnør hvis du ved å
gtrøre det har mulighet til å forfremme
kort hos deg selv eller din makker.

- Dekk ikke honnørmed honnørhvis det
ikke kan forfremme noe hos deg eller
din makker.

- Hvis bordet eller hånden har honnører
i rekkefølge skal du først dekke den
siste.

- Hvis spillefører har esset tredje på bor-
det og spiller knekten fra handen bør
du plassere ham med tieren eller da-
men i tillegg. Dekk ikke før den neste
honnør eventuelt blir spilt.

- Unngå tenkepauser som kan hjelpe
spillefører.

9



Leserinnlegg/debatt
Medlemskap i NBF

NBF har i fortindelse med omleggingen av
medlemskapsystemet hevdet at en nå har gått
over til personlig medlemskap, mens med-
lemmene tidligere var knyttet til NBF bare
som klubbmedlemmer - mer eller mindre
anonyme for NBF. Omleggingen var nød-
vendig bl.a. for å få sendt ut det nye med-
lemsbladet.

Ser nå av den nylig mottatte handboken for
L995-L996 at medlemskapet ikke er så per-
sonlig likevel. Vanlig fornuft tilsier at er en

medlem av en organisasjon, såeren medlem.
Så ikke i NBF. Ønsker en spiller å repre-
sentere en klubb i f.eks. KM lag og en annen
i KM par, må vedkommende ha dobbelt med-
lemskap i NBF! Først må en være A-medlem
i den ene klubben (A-medlemmer er de enes-
te reelle NBF-medlemmer, de registreres i
NBF som medlemmer og betaler kontingent
til krets og forbund - og sin andel av hva
medlemsbladet koster, alt innkrevd av klub-
bene. Det er klubbene gode nok til). Dernest
må vedkommende være A-medlem også i
den andre klubben - og betale nok en gang
kontingent til krets og fortund - og nok en
gang for medlemsbladet? En har vel da også
krav på to medlemsnummer i NBF?

Et sakalt B-medlemskap i en klubb er da i
grunnen ikke noe i relasjon til NBF, men som
B-medlem får du lov til å delta i klubbens
iurangementer!! Det står i handboka!

Unnskyld hog, men når en først skulle gå

over til en nøyaktig personlig registrering av
medlemmene, da virker det som høl i hue at

en skal være nødt til å melde seg inn som

dobbeltmedlem i NBF, ja, også som trippel-
medlem, om en er spesielt aktiv. Et NBF-
medlem må jo ha anledning til å delta i alle
turneringer i regi avlunder NBF (unntatt i
dameserien når en er mann, som junior når en

er senior ol). Hvilken klubb en representerer

må da utelukkende være en sak mellom klub-
ben og spilleren. Ikke i NBF. Klubbene er nå
redusert til ikkeno'.

I likhet med det store flertall av medlems-
massen menerjeg atNBF harbegitt seg utpå
veier hvor de ikke behersker kjøreteknikken.
Og disse veiene er valgt først og fremst for å

presse igjennom et medlemsblad som koster
så dyrt at organisasjonen ikke har råd til å

drive med det den er til for.

Tore Mortensen

Svar til Tore Mortensens leserinnlegg

NBF har ikke hevdet at man nå har gått over
til personlig medlemskap. Organisasjonen
består av fire nivåer; enkeltmedlemmer,
klubber, kretser og forbund. Enkeltmedlem-
mer som melder seg inn i en klubb tilsluttet
NBF blir automatisk medlemmer av krets og
forbund, med de rettigheter og plikter dette
gir. Det er ikke mulig med direkte medlem-
skap for enkeltpersoner i NBF. Krets eller
forbund har ikke anledning til nekte opptak
av enkeltspillere, men kan selvfølgelig på et
senere tidspunkt vedta utelukkelser iht. disi-
plinærreglementet.

Innforingen av B-medlemskap hadde nett-
opp til hensikt at spillere som spiller i flere
klubber skulle slippe å betale kontigent til
krets og forbund flere ganger. Medlemsblad
eller ikke er irrelevant i denne sammenheng.
Unntaket er knyttet til representasjon der
vedtektenes $5 krever medlemskap (:A-
medlemskap). I åpne turneringer er proble-
met ikke aktuelt fordi et par kan representere
2 forskjellige klubber. For NM-klubber må
alle være A-medlem av den klubb de repre-
senterer. I seriemesterskapet kan laget bestå
av medlemmer fra flere klubber innen sam-
me krets, fordi representasjonsretten der er
knyttet til krets og ikke klubb. Unntaket er

10



SM-damer, der det i NBF's reglement er åp-
net for blandede lag. For KM vil praksis
variere avhengig av den enkelte krets' regle-
ment. Noen godtar par og lag sammensatt fra
flere klubber, mens andre ikke giør det. For
den store majoritet vil dette ikke by på pro-
blemer da man reresenterer kun en klubb. Det
kan tenkes situasjoner der man har et langva-
rig lojalitetsforhold til en klubb som man
ønsker å beholde, selv om man representerer
en annen klubb et gitt år. Klubben man har
hatt et langvarig forhold til, vil ikke tape påat
man kun er B-medlem der. Dette gjelder for-
di fonkjellen i kontigent kun gienspeiler an-
delen til krets og forbund.

Vi ser ikke bort fra at problematikken rundt
B-medlemskap og representasjon kan være
et diskusjonstema. Ønskes reglementet en-
dret må imidlertid dette komme som et for-
slag til behandling på Tinget. (Å vedta
vedtektsendringer adminisfrativt kan i hvert
fall ikke beskrives som god kjøreteknikk). Et
aspekt det kan være viktig å tenke på i en

eventuell framtidig diskusjon, er at unntake-
ne der man må være A-medlem i flere klub-
ber egentlig er en fleksibilitet NBF er alene
om. I denne sammenhengen må det være
korrekt fl 5ammenligne oss med idretten. I
alle idrettsorganisasjoner jeg kjenner til har
man kun anledning til å representere en klubb
i en og s4mme sesong. (Det er vel tvilsomt
o m f.ek s. Frank Strandl i spiller for L ille strøm
i serien og Brann i cupen neste år.....?)

Når Mortensen hevder at medlemsbladet
koster så mye at organisasjonen ikke har råd
til å drive med det den er til for, gårjeg ut fra
at han sikter til internasjonal representasjon.
(Selv mener jeg desidert at å få informasjon
ut til alle medlemmer er en viktig del av hva
organisasjonen er til for.) I en ideell verden
burde det ikke selvsagt at vi stilte lag i åpen
klasse i alle internasjonale mesterskap. For å
få diskusjonen inn i et riktig perspektiv, må
vi minne om at kontingenten til NBF er kr.
65,- pr. år (35,- for juniorer). Jeg fror neppe
det finnes andre organisasjoner (uten publi-

kumsinntekter), som holder et tilsvarende ak-
tivitetsnivå, med så lave kontigenter. Etter
min meningbør en forhøyelse her også bli et
diskusj on stem a fram over.

Geir Norderhaug
generalsekretær

Utdypning av TUs leder

Jeg hadde opprinnelig tenkt å skrive en egen
artikkel om medlemskap og repre-
sentasjonsrett i dette nummer av Norsk Brid-
ge. Da en vesentlig del er beskrevet i
generalsekretærens svar til Mortensen, vil det
være tilstrekkelig med følgende utdypning:

For NM-mix, junior og veteran iurangeres
ikke kvalifisering i alle kretser. Paret kan da
velge å melde seg på i en nabokrets med
kvalifisering. Skulle et par bestå av en spiller
fra en krets uten egen kvalifisering, og en
spiller fra en krets med kvalifisering, skal
paret spille i den krets som har kvalifisering,
IKKE i en nabokrets til spilleren uten kvali-
fiseringsmulighet i egen krets.

Det vil i praksis ta noe tid fra en spiller
melder seg inn i en klubb, til medlemskapet
blir registrert hos NBF. Spilleren kan med
andre ord ha representasjonsretten i orden,
selv om forbundskontoret ikke vet det. For
spillere som skal representere klubben, vil
jeg oppfordre klubbkassererne om å være
raske med å sende inn nyregistreringer. Det
vil lette kontrollarbeidet på kontoret betyde-
lig.

Som en del av nyordningen, har hver spiller
fått tildelt et medlemsnummer. Det står på
baksiden av dette blad. Nummeret skal påfø-
res NM-listene for lag fra i år av! Turnerings-
arrangører kan også forlange å få se kortet.
Klipp ut medlemskortet bak på bladet, og
legg det i lommeboka eller lignende.

Lvkke til

Åge Salin
leder TU

1l



VM for juniorlag

NBF kritiseres i en leder i Bridge i Norge nr.5
for at NBF ikke giorde noe forsøk på å sende
lag til junior-VM, til fioss for at Norge tidli-
gere i år ble nr. I og 2 i det første junior-VM
for par. Tommy Sandsmark forteller meg at
han fønt fikk rede på forholdet giennom en
internasjonalforbindelse i EBL - som lurtepå
hva Norge drev med. Tommy var ikke opp-
merksom ph atPolen hadde trukket seg. Han
var heller ikke oppmerksom phatNBF lenge
hadde visst om at Polen kom til å trekke seg,
slik at saken ikke var en slik hastesak som
NBF gir inntrykk av i Norsk Bridge nr.3.

Under Bridgekameratenes Lagturneriog 9.-
10. september nevnte jeg denne saken for
Geir Helgemo. Geir opplyste da at om de
hadde visst om forholdet, ville de ha reist for
egne midler til Bali!

Det går an å forstå at NBF synes det er ille å

spøre etlagom de er interessert i å spille for
Norge internasjonalt for egen regning. Det er
uforståelig atNBF ikke orientererdet samme
laget om at hvis forbundet hadde hatt penger,
ville de blitt tatt ut til å representere, siden
Norge nå hadde en plass etter at Polen hadde
trukket seg. Det er spesielt ille når det gielder
etlag som på papiret er det beste i verden, og
som etter sin innsats i par-VM hadde fortjent
i alle fall å bli undenettet. Såpass kontakt
skulle en vel kunne vente mellom forbund og
representasjonsspillere av dette fonnat? Det
ville da i alle fall vært opp til laget selv
eventuelt å tenne på muligheten, kanskje
kunne de til og med selv ha skaffet seg nød-
vendige sponsorm idler!

NBFs handtering av saken vis a vis de aktu-
elle spillerne er ynkelig. I en annen sammen-
heng er den like uforståelig. NBFs ulike
topporganer har gang ph gang forkynt sin
bekymring for den lave rekrutteringen til
bridgen, og atrekrutteringsarbeidet skulle ha
førsteprioritet.

NBF er kjent med, eller burde være kjent
med, at rekruttering bl.a. er avhengig av PR,
og at PR i avisene er helt avhengig av at en
kan fokusere på personer. Hva mer kan NBF
håpe på enn å ha juniorer i verdensklassen å
skilte med? For hver eneste sterk juniorpres-
tasjon burde NBF ha kastet seg over PC'en og
spydd ut personopplysninger, resultater mm
til bridgejournalistene. Det er NBF som tren-
ger PR. Da må NBF være på topp når det
gjelder å fore journalistene med 'godt' stoff.
Og selvsagt gi våre gode spillere anledfling til
å vise seg.

NBF kjenner meget godt til at bridge ikke er
prioritert nyhetsstoff i avisene (altfor få re-
daktører spiller bridge!). Drammens Tidende
og Buskerud Blad er en av de ytterst få avise-
ne som tar inn bridgereportasjer i tillegg til
fast bridgespalte, men avisen foretrekker om-
tale av distriktets bridgepersonligheter. Men
det er klart at en har sjansen til å nå fram med
verdensstjerner. I alle fall kan en få det smug-
let inn, og det kan gi ytterligere prestisje til
sporten og til bridge som nyhetsstoff. Bridge
er noe!

Hele bridge-Norge ser fram til at det skal bli
en ny giv i NBF. Ingen (utenom søkerne som
ikke nådde opp) misunner vel jobben den nye
generals ekretæren h ar fått. Startgrunnl aget er
ikke godt.

Med vennlig hilsen
Tore Mortensen



NBF et nytt skiforbund?

Norges Skiforbund har de siste ukene jobbet
hardt for å unngå konkurs, og det ser i skri-
vende stund ut til at de har lykkes og unngår
konkurs. Men situasjonen i skiforbundet er
alvorlig, og viser at også frivillige lag og
foreningermåha økonomistyring og holde et
aktivitetsnivå som samsvarer med inntekte-
ne. Så svaret på spørsmålet i overskriften er,
ja men ikke i det omfang som i Norges Ski-
forbund.

Norsk Bridgeforbund (NBF) har de siste åre-
ne drevet med driftsunderskudd på omtrent
kr 300.000,- pr. år. Takket være at vi har hatt
reserver, har vi ikke kommet i skiforbundets
situasjon. Men vi kan ikke fortsette å tære på
reservene, nå må vi vinne tilbake noe av
handlefriheten. Heldigvis ser det ut til at det i
1996 skal bli overskudd (kr. 170.000,- jfr.
budsjett), ettersom Bridgetinget 1995 ikke
støttet forslaget om å bruke det budsjetterte
o verskuddet til intern asj onal representasj on.

Er det så noe å feire at vi ikke bruker mer på
internasjonal representasjon ? Antagelig
ikke, men for meg som styremedlem er det
viktigere at vi får styring på økonomien enn
å delta i mesterskap. Jeg er enig i at landsla-
genes prestasjoner kan og skal benyttes for å
sikre fremtidige inntekter, men vi må likevel
ikke satse så høyt at vi brekker nakken.

Sommeren/ høstens store slager har vært å

kritiserer styret i NBF for ikke sende lag til
VM jr. i 1995 (et mesterskap som vi ikke var
kvalifisert til en Effig, men fikk tilbud om
etter at Polen trakk seg). Det man da sier er at
styret skulle bruke kr. 100.000 - 200.000, noe
som ville øke underskuddet i 1995 med til-
svarende beløp fra det budsjettert underskud-
det på kr. 156.000,- (fr. Tingpapirene).

Hvordan skal så underskuddet dekkes inn ? Vi
kan fortsette å tære på reservene som til nå, men
ganske snart vil det ikke være mere å tære på.

Da er vi i en situasjon, hvor vår handlefrihet er
borte og vi er prisgitt våre kreditorer. Vi kan

redusere andre kostnader tilsvarende, slik
som støtte til rekruttering, opplæring, til-
skudd kretsledere, kretskonferanser. Det er
også æoretisk en muligheten å redusere lønns-
kostnadene. Dette er for det sittende styret ikke
aktuelt i en situasjon hvororganisasjonen etter-
spørflere tilbud og ikke færre.

Da står vi igien med gulroten; MEDLEMS-
BLADET, som noen fortsatt ikke har avfun-
net seg med at organisasjonen har vedtatt å
ha. Det er for meg utrolig at man i det hele tatt
diskuterer om NBF skal ha et medlemsblad.
Det har i alle år vært et problem at informa-
sjon ikke når frem til det enkelte medlem, og
medlemsbladet er jo denne informasjonska-
nalen organisasjonen har savnet. Medlems-
bladet gir alle mulighet til å komme med det
de har på hjertet, og er derfor også viktig i
forhold til organisasjonsdemokratiet. Bladet
er et viktig virkemiddel for åfå til en levende
diskusjon. Men fortsatt er det altså noen som
ønsker å reversere utviklingen.

Nei, for meg virker det helt utrolig at vi dis-
kuterer besluhringer som er ugjenkallelige,
samtidig som det snakkes svært lite om frem-
tiden. Organisasjonen står overfor store ut-
fordringer i årene som kommer, men det som
debatteres i bridgetidsskriftene for tiden er
styrets beslutning om at Norge ikke kunne
delta i VM jr. og dermed øke underskuddet i
1995 med kr. 100.000 - 200.000,-, og at man
ønsker at medlemsbladet skal opphøre. Jeg
har bl.a. hatt to artikler i Norsk Bridge ang.
NBF's organisasjon og fremtid, men den de-
batten er det ingen som har deltatt i. Hvis ikke
noen flere enn bare noen få bryr oss og bidrar
til å utvikle NBF, så vil reduksjonen i med-
Iemstallet fortsette og vi må redusere aktivi-
tetsnivået betydelig. Da vil vi ikke ha penger
til hverken å sende lag i internasjonale mes-
terskap ellerhamedlemsblad. Men tenk foret
nederlag dette vil være for NBF som organi-
sasjon !

Jan Aasen
styremedlem
NBF
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Jeg takker for utmerket medlemsblad. Lov-
spalten leses med stor interesse. Det er klart
at etikk er et område hvor det er meget van-
skelig å tette alle muligheter for misbruk -

eller juks.

Jeg skulle satt stor pris på kommentarer til to
forhold; det første opplevde jeg for et par år
siden og det andre er et fenomen som øker
nesten dag for dag.

Et åpenbart nokså rutinert par meldte seg opp
til 3 hjerter av Vest. Etter pass fra min mak-
ker, meldte Øst 3 kløver (ny farge). Turne-
ringsleder ble tilkalt og Øst rettet meldingen
til3 NT med pass rundt. Etter dette valgte jeg
ikke å spille ut kløver og kontrakten gikk
greit hjem. Det viste seg at Østs kløverbe-
holdning besto av tre kort med l0 på topp.
Jeg hadde etterpå en klar følelse av at den
utilstrekkelige meldingen ble avgitt nettopp
for å unngå utspill i fargen. Men meldingen
ble kun dømt som utilstrekkelig melding og
korrigert i henhold til reglene. Men var det
nok?

Det andre forholdet har med villedning av
motstander å gSøre og berører som sådan en

sentral lovparagraff om etikk. Når blinde-
mann legger opp kortene, takker spillefører
og legger entusiastisk til at "det varfine kort".
Etter som det ervanskelig å se at blindemann
fortjener et kompliment på dette stadium av
spillet, er dette enten en uvane eller et forsøk
på å villede motstanderne - og i tilfelle vel
ulovlig? Hva mener lovtolkerne?

Ellers skulle jeg ønske at tenkepauser - når
turneringsleder blir tilkalt - ikke konsekvent
presenteres som "kjempegrukk" eiler "laaang
tenkepause".

Vennlig hilsen
Alf Brude. Oslo

Svar
I tilfellet med utilstrekkelig 3 kløver er reak-
sj on en fra turneringsleder utilstrekkelig. N år
Brude skriver at meldingen ble kun dømt

som utilstrekkelig melding, sikter han til lo-
venes $27 B 2, som sier at etter et utilstrekke-
lig bud som er konvensjonelt eller korrigeres
til noe annet enn laveste tilstrekkelige bud i
silmme farge, er straffen at den feilendes
makker m å passe resten av meldingsforløpet.
I dette tilfellet korrigerte den feilende til 3 NT
som ble kontrakten, samtidig som motparten
ble fintetvekk fra et kanskje naturlig kløver-
utspill.

Men lovenes $23 A holder åpentforjustering
i de tilfelle den ikke-feilende side blir paført
skade ved en tvungen pass. I dette tilfelletkan
kombinasjonen av den utilstrekkelige mel-
dingen og makkerens tvungne pass ha skadet
motparten, og det riktige av turneringslede-
ren ville være å justere spillet til60% - 40% i
favør av N-S (den ikke-feilende side).

Hvis Øst bevisst forsøker å villede motparten
på den omtalte måten er dette direkte fusk,
jfr. etikettereglene i $$ 72 o974, og vil være
grunnlag for disiplinære forføyninger (utes-
tengelse/eksklusjon). For et engangstilfelle
justerer man spillet, men hvis noe tilsvarende
gjentar seg må turneringsleder gripe inn.

Sp illeførere som gledesstrålende takker m ak-
ker for flotte kort er en skikkelig uting. Eti-
kettereglene sier klart at det ikke er lov å

tilkjennegi tilfredshet eller misnoye med en

melding eller spill ($74 C 2). Spesielt slik det
skjer her, hvor det til de grader kan villede
motparten. Et nøytralt "takk makker" når
blindemann legger ned kortene er selvfølge-
lig helt i orden. F.eks. i England anses unnla-
telse av dette som svært uhøflig.

Brudes siste punkt er jeg helt enig med ham
i. Det skaper bare irritasjon og uenighet ved
bordet. Lengden på en tenkepause er forøvrig
helt uinteressant. En markert variasjon i tem-
poet kan formidle urettmessig informasjon.
Hvis makkeren foretar en avgiørelse som kan
være påvirket av dette og motparten lider
skade som følge av dette. justeres spillet.

Red.
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Kongens sølv til Arne Stenersen
Verksmester Arne Stenersen, A/S Grunnbo-
.ing, er blitt tildelt H.M. Kongens fortjenes-
temedalje i sølv. Tildelingen, som ble foretatt
av firmaets adm. direktør, fant sted den 30.
september (se bilde på forsiden).

Stenersen ble tildelt medaljen for sin lange og
trofaste tjeneste i samme firm4 sin store inn-
sats i de stillingene han har besatt og for sitt
sterke engasj em ent innenfor b ridgemilj ø et.

Han ble ansatt i A/S Grunnboring I .10.1953.
A/S Grunnboring ble fusjonert med Entrepe-
nørservice A/S i 1986. Arne begynte som
assi sterende borm ester, avanserte til bormes-
ter,lagersjef og er i dag verksmester for fr-
maets store og avanserte maskinpark.

I perioden 1958-63 var Arne sterkt faglig
politisk engasjert i A/S Grunnboring sin ar-
beidsmannsforening og hadde tillitsverv som
revi s or, ti llitsm ann, sekretær, k as serer, v araf-
ormann og formann.

Utenom tjenesten i A/S Grunnboring og En-
trepenørservice A/S har han vært og er fort-
satt sterkt engasjert i bridgemiljøet. Han har
vært både styremedlem, oppmann og forret-
ningsfører i Nedre Romerik krets av Norsk
Bridgeforbund, og ble i 1994 tildelt kretsens
hederstegn.

I bridgeklubben Norrøna, Strømmen, har han
bekledt formannsjobben siden 1977. Bridge-
klubben Norrøna har de siste 14 årene vært
den største klubben på Romerike. I 1993 ble
Stenersen utnevnt til klubbens æresmedlem.

Arne Stenersen har vært en svært senhal
skikkelse i Romeriksbridgen i snart 20 år. At
dette blir lagt vekt på ved tildelingen av Kon-
gens fortjenestemedalje er hyggelig, både for
Stenersen og bridgen.

Gratulerer med velfortjent medalje, Arne!

MP-treffet 1995
20 kroner til landslagene

Norsk Bridgeforbund er inne i en snuopera-
sjon, og bevilgningene til landslagene på
NBFs budsjett er redusert. Samtidig har vi
høye ambisjoner for Norges landslag i 1996.
NBFs Komite for Internasjonal Repre-
sentasjon (KIR) har følgende mål for lands-
lagene i 1996-sesongen: Nordiske mestere i
åpen klasse, være blant de tre beste i nordisk
for damer og EM for eldre juniorer. I tillegg
har styret vedtatt at Norge skal stille i OL
1996 hvis finansieringen går i ordetr, og mål-
setningen er at Ol-landslaget skal bli blandt
de tre beste. For åfinansierc deltakelsen i OL
1996 er nøkkelordet inntektsbringende akti-
viteter.

NBF vil i tiden frem til OL sette i gang ulike
aktiviteter for å skaffe midler til landslagene.
Som en del av dette har styret i NBF vedtatt
å øke startavgiften i årets MP-treff fra 30 til
50 kroner pr spiller, hvor økningen pi 20
kroner øremerkes til finansiering av landsla-
genes deltakelse i intern asj on ale m esterskap.
Dette i tillegg til kampanjen "Jeg støtter
landslagene 1996" som også er i gang.

På vegne av landslagene vil jeg oppfordre
klubbene til å arrangere MP-treff, og at spil-
lerne støtter opp om turneringen. På den må-
ten er dere alle med på å sikre at Norge deltar
i oL i 1996.

Jan Aasen
leder KIR
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Begynnerspalten
av Villy Dam

SpøIten utgiør et spæielt tilhud til begnneren om å prøve ut og utvide sine
kunnskaper, Spølten blir bygget opp i quizf,orm- Leserne oppfordres til å vri
hjernebarkenfør løsningene leses. Svarene bygger på at leserne spiller et naturlig,
moderne meldesystem mcd 75-77 grand og at mon spiller ut ess frø EK medfølge,
ljerde høyeste og 'ttoppen av ingenfirg".

Meldingene har gått:

Vest Nord Øst Syd
?

Hva melder du som øst?

l.åK943 v43 tD64 *Knl054

2.^D5 vlO4 rKKn73 *107653

3.^K72 t97 )K7 *Kn86542

4.^853 rD96 rKl04 18643

5.^KKn7 vEKnl085 )9 *D963

Du er øst i dette meldingsforløpet:

Vest Nord Øst Syd
lv 2*?

Hva melder du?

Du har manqe forskiellise verktøy til rådishet
nar du skal målde - det gielder å velge det rktige!

lr lv

6. AKKn862 vlO6 rDKn63 *85

7.^107 vDl06 o8853 *9752
8.AED1043 vK8 )Kn74 *852

9.^KDZ v1043 )D732 *KKn7

10. AKDT v8 rE 1063 *Kn97 5 4

Hvor mange stikk kan du få på disse kombi-
nasjonene? a) I beste fall. b) I verste fall.

11. Nord: E Kn 6 - Syd: K 5 4 3

12. Nord: K l0 8 4 3 2 - Syd: E 6

13. Nord: E9 4 3 2 - Syd: K 8 6 5

14. Nord: K7 63 - Syd: D 5 4 2

15. Nord: D 6 43 - Syd: E7 5 2

l6.Nord: KKn 642 -Svd: 89873

17. Du er i en l4gkamp kommet i 3NT i vest
etter at nord har meldt inn i spar. Du får
spar konge ut. Din spilleplan?

åEKn7

"88) E9 63
*KD93

^432vKnl0
oKKn742
*EKnl0

l.

2.

Svar
lA. Meldingen viser fra6 hp, som uten
innmelding.

21. Støtt som om det ikke var meldt inn.
I "gamle dager" skulleman haomtrent l0

T6



hp for å melde frivillig. Denne id6en ernå
forlatt, fordi man har innsett at det erbest
å vise sine verdier raskest mulig.

3. Pass. Uten innmelding hadde vi svart
lNT. Men nå er vi fritatt for plikten til å

melde, da makker far sjansen til å melde
igien uansett. Og en grandmelding uten
hold i motpartens farge kan ikke anbefa-
les.

4. lNT. Denne frivillige grand viser hold i
motpartens farge og vanlig styrke, 6-9
hp.

5. Dobler. En dobling er shaff når makker
har meldt noe annet enn pass. Sammen
med makker har vi mer enn halvparten av
poengene og våre trumf sitter bak nord.
2-3 beter er slett ikke usannsynlig. Med
en noenlunde normalt fordelthånd passer

makker.

6. Pass. Ikke 2å som krever l0 hp, idetden
tilsvarer to i en lavere farge uten innmel-
ding.

7. 2t. Yi har bare tre hjerter, men dette
oppveies av kvaliæten og stjelemulighe-
ter i spar.

8. 2å. Viserfemkortsfarge og minst l0 hp,
se oppgave 6.

9. 2NT, som i denne situasjon bare er invitt
til utgang, uansett hvilket system man
spiller.

10. Dobler. Se oppgave 5.

I la . 4 stikk, hvis vest har damen tredje. Du
kniper fra syd til bordets knekt.

l lb. 2 stikk, hvis øst har damen og fargen
sitter 4-2 eller verre hos motparten.

IZa. 6 stikk, hvis en motstander har D Kn
alene (blokk).

Lzb. 3 stikk, hvis en motstander har D Kn 9
7 5. Detmest normale vil være at du får
5 stikk, nemlig hvis fargen sitter 3-2
hos Ø-V.

l3a. 5 stikk, hvis fargen sitter 2-2.

13b. 3 stikk, hvis den sitter 4-0. Det mest
normale er en 3-1 sits, og du får da 4
stikk.

l4a. 3 stikk, hvis fargen sitter 3-2 og du
finner en motspiller med E x. Spill for
eksempel en liten fra handen til kon-
gen. Vinner den stikket spilles liten fra
begge hender.

l4b. I stikk. Hvis fargen sitter4-l (eller 5-0)
og esset ikke er singel.

15a. 3 stikk, som krever atfargen sitter 3-2
med kongen foran damen. Ta esset og
spill liten mot damen. Det er en opplagt
feil å starte med damen fra bordet, da
begge motspillerne får sjansen til å

stikke den.

l5b. I stikk, nemlig hvis øst har kongen

{erde eller femte.

l6a. 5 stikk.

16b. 4 stikk, med D 10 5 hos øst. Start med
å trekke esset fra handen for å gardere

motDl05ivest.

17. Du må ikke dukke kongen, for du tåler
ikke å få skift til hjerter - du harjo bare et
enkelt hold der. Etter spar ess gf elder det
å godspille ruterstikkene uten at syd
kommer inn og spiller spar gjennom
knekten. Spill en rutertil kongen. Aktuelt
følger nord med tieretr, og du tar finessen
med ruter ni på tilbakeveien, fordi du
ikke har det spor imot å avgi et stikk til
nord når du er sikker på ti stikk.

Her hadde nord bare ruter ti, og syd D 8 5.

Kan du se hvorfor det er galt L starte med

ruter ess? Har syd ruter D l0 x og to spar

vil forøvrig kontrakten alltid gå bet. VD
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Rekruttering
av Arne Thomassen

le de r Re lcr utt e r i n g s utv al ge t
Alle kretser har nå Vi vil forsøke å kartlegge hvilken planleg-
fått tilsendt et kon- ging en har gjort i forbindelse med å definere
sept for hvorledes målgrupper, og hvilke tiltak denne prosessen

opplæringsvirksom- har medført.",-i&, 
d*r\ I

q.@Æ

Ame Thomassen

het kan struktureres
og igangsettes.

Erfaringsmessig vil
det bli behandlet på

svært ulike måter i
de enkelte kretser. fra

de kretser som bare mottar brevet uten at

noen handling blir iverksatt, til de kretser

som virkelig forsøker å giøre noe for å bedre

rekmtteringen, i tråd med de plikter som føl-
ger med et tillitsverv.

Rekrutteringsutvalget (RU) vil giennomføre
en foreløpig evaluering av innsatsen de en-

kelte kretser har gjort vedrørende rekrutte-
ring pr 1.12.95.

Eventuelt hvorfor en ikke har giort noe, pro-

blemer en har støtt på underveis eller positive
erfaringer en måtte ha gjort.

Det er helt klart at rekruttering må skje i de

enkelte kretser ut fra nærhetsprinsippet, og
for å få dette til kreves det en innsats i første
rekke fra hver enkelt tillitsvalgt.

For å forsikre oss om at alt giøres for å øke
rekrutteringen vil evaluering og kartlegging
av rekrutteringsarbeidet rundt om i kretsene

være en kontinuerlig prosess, og skulle det

være gode ideer og innspill fra enkeltmed-
lemmer er det bare å ta kontakt med kretssty-
ret eller klubb som vil formidle innspillene til
kretsstvret. AT



Meldebokser
- hengende modeller

For klubber anbefaler vi hengende meldebokser. For klubber som har bridgebord
eller faste spillebord i egne lokaler anbefaler vi meldebokser med skrufeste. Når
festet er skrudd fast i bordet en gang for alle, tar monteringen omtrent ikke tid. Hvis
man ikke kan skru festet fast i bordene anbefaler vi meldebokser med superklemme.

Enkelt å melde (modell m/skrufeste)

IIt I
T

I.*rr

iFIIEEI
Superklemme

ll% Art
T

J

Skrufeste

Enkelt å legge sammen (modell m/klemme)

Bestilles hos NBF.

Meldebokser m/superklem-
me, komplett sett for et bord:

kr 330,-

Meldebokser m/skrufeste,
komplett sett for et bord:

kr 285,-

t9



Generals ekretærens sp alte

lfølge vedtektenes

$ I har NBF som
formål:

- Å arbeide for ut-
bredelse og forstå-
else for bridge i
Norge.

- Å ivareta spiller-
nes, klubbenes og
kretsenes interes-
se.

- Å representere
norsk bridge over-
for utlandet.

Som vi ser er internasjonal representasjon
vedtektsfestet i selve formålsparagrafen.
Selv om representasjon overfor utlandet om-
handler mye mer enn å stille med lag i inter-
nasjonale mesterskap, mener jeg dette er
viktig. Det kan derfor ikke herske tvil om at
vi er kommet i en uheldig situasjon når det i
forbindelse m ed budsjettbehandlingen reises
sterk tvil om vi skal delta i åpen klasse i OL.
Isolert sett, burde det jo være selvsagt at vi
stiller lag. Dessuten burde det være attraktivt
å representere Norge.

Hvorfor er det ikke selvsagt at vi stiller lag i
åpen klasse i et internasjonalt mesterskap?
En viktig del av svaret er en svak økonomi.

Geir Norderhaug

Med etunderskudd påkr. 600.000,- i løpet av
2 år,mhkursen iegges om. Vi skal være glade
for at det tidligere erbygget opp reseryer som
gtrør det mulig å takle slike underskudd. Vi-
dere skal vi være glad for den kriseforståel-
sen som Bridgetinget og Styret har vist. Det
er slik vi unngår å bli et nytt skiforbund.

Kort beskrevet er situasjonen idag at vi øn-
sker å stille lag til OL, men har ikke budsjett-
midler til dette. Skal vi få dette til, trenger vi
hjelp - din help! Kampanjen; "Jeg støtter
landslagene 1996" er omhandlet i en egen
artikkel. Jeg har idag(23.10.) betaltmine 100
kroner og mottatt min pin. Jeg håper at hver
og en av dere gjør det sarnme og dessuten
stiller opp i Mestertreffen! Jeg kan love at
pengene som kommer inn går til øremerket
formåI, og håper vi slipper å be dere om
siunme tjeneste neste år. Deltakelse i åpen
klasse i internasjonale mesterskap bør etter
min mening være en viktig del av ordinær
drift forNBF, og følgelig dekkes av ordinære
inntekter. Kontigenten til NBF er henholds-
vis kr 65,- og 35,- for seniorer og juniorer.
Personlig mener jeg det er bedre å forhøye
denne enn å måtte gå til innsamlingsaksjoner,
men i nødens stund

Geir Norderhaug



VM i Beijing, Kina

Bermuda Bowl

Innledende runder

Gruppe I
l. Frankrike
2. Sørafrika
3. Indonesia
4. Nederland
5. USA I
6. Venezuela
7. Argentina
8. Australia

Gruppe 2
l. Kanada
2. Sverige
3. Kina
4. USA 2
5. Brasil
6. Italia
7. Egypt
8. Colombia

Kvarfinaler
Frankrike - Kina
Sørafrika - Kanada
Sverige - Nederland
Indonesia - USA 2

Semifinaler
Kanada - Sverige
Frankrike - USA 2

Finale
Kanada - USA 2

231
228
227
222
202
201
t87
t67

240
239
233
22r
219
216
154
136

196-193
187-272
227 -r82
177-216

218-154
153-221

295-338

Venice Cup

Innledende runder

Gruppe I
l. Kina
2. Tyskland
3. USA 1

4. Sørafrika
5. Brasil
6. Israel
7. Kanada
8. Colombia

Gruppe 2
l. Frankrike
2. USA 2
3. Japan
4. Venezuela
5. Storbritannia
6. Australia
7. Argentina
8. India

Kvartfinaler
Frankrike - Sørafrika
USA 1.USA2
Japan - Tyskaland
Kina - Venezuela

Semifinaler
Frankrike - Tyskland
Kina - USA I

Finale
USA I - Tvskland

239
236
227
224
2t4
201
t39
127

269
253
2LL
209
201
191
169
155

229-126
274-216
193-229
242- 83

t64-275
185-259

250-31I

Verdensmestere: Richard Freeman, Bob
Hamman, Eric Meckshoth, Nick Nickell,
Eric Rodwell, Bobby Wolff o gBdgar Kaplan
(NPC).

Verdensmestere: Daniela von Arnim, Sabine
Zenkel Auken, Karin Caesar, Marianne
Moegel, Beate Nehmert, Andrea Rauschield
og Klaus Reps (NPC).
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Politiken World Pairs
av Harald Skiæran

Danmarks Bridgeforbund arangerte 2''5'
november for første gang Politiken World

Pairs. Turneringen er en invitasjonsturnering

for 16 toppar. Dagsavisen Politiken og Phoe-

nix Copenhagen Hotel var hovedsponsorer

for turneringen. I tillegg bidro l6 andre spon-

sorer, en for hvert par, til at arrangementet

kunne giennomføres'

Premieringen var gedigen, med 40'000 dan-

ske kroner til vinnerparet, 20.000 til nr' 2,

12.000 til nr. 3 og så videre ned til 4.000 til 7'

plass.

Turneringen ble awiklet over 15 runder med

l0 spill mot hvert par. Scoringsmetoden var

Sluffres ultat
l. ZiaMahmood - Peter Weichsel PakistanAJSA " ""'944
2. Andrea Buratti - Massimo Lanzarotti Italia """ 901

3. G;;g; Mitt.i"tu-- Fred Gitelman Kanada ""' 804

4. JogW Shivdasani - Santanu Ghose India ""' 788

5. Geir Helgemo - Tor Helness Norge-"""-' ""'777
Bauke Muller - Wubbo de Boer Nederland """" ""'777

7. Dorthe S.hai, - Peier Schaltz Danmark ""'768
8. Sabine Auken - Daniela von Arnim TysklTd"':"::" ""'713
g. Omar Shani - Jote butiani Pgvptftankrike """"' 708

10. Jens Aukrn - O.nnis Koch-Palmund Dåhmark ""'704
11. H.C. Graversen - Torben Stetkær Danmark ""'699
lZ. Thorvald tieiatd- Morten Jepsen Danmark .."""""'693
13. Tony Sowter"- David Kendrick storbritannia."' ""' 690

14. Lany Cohen - David Berkowitz USA ""' 681

15. Jon Baldursson - sævar Thorbjornsson Island '674

16. Bjdrn Fallenius - Mats Nilslanå Sverige '667

Zia Mahmood og Peter Weichsel

22

Butler, det vil si at man regner ut IMP mot

datumscoren for hvert spill. Hver kamp ble

scoret IMP +/-. Maksimalt kunne det scores

50 IMP (større utslag ble avkortet til 50), og

alle fikk lagt til 50 IMP i hver kamp (for å

unngå negative tall).

Geir Helgemo - Tor Helness var invitert fra
Norge. De spilte bra og kjempet lenge om 3'

plassen. Men en uheldig avslutning førte dem

ned til en delt 5. plass. ZiaMahmood - Peter

Weichsel, PakistanruSA dom inerte turnerin-

gen fra start til måI, og vant foran Buratti -

L anzar otti, itali en sk e euro p am e stere av året'



Et spill fra turneringens siste runde

Spill 22
ØstlØ-Y

åEK5
VEKDS
01064
*K42

^1062 aDKn843

" 1095 vltu743
rED732 .9
* l0 3 * E 6 5

^97a 62
rKKn85
*DKn987

Vest
Fred

Gitelman

Gitelman spilte ut liten ruter
som gikk til nieren og knekten.
Helgemo kunne se åtte topp-
stikk (2 spar, 3 hjerter, I ruter
og 2 kløver). Med esset dobbel
i kløver er det ingen problemer.
Men hvis esset sitter minst tred-
je og motparten dukker to gan-
ger kan det bli problemer. Et
stikk kan settes opp i ruter, men
det er problemer med inntak til
dette stikket. I tillegg kan mot-
parten stelle til problemer ved å
putte inn bordet etter å ha fått et
kløver- og to ruterstikk. Da blir
det to majortapere i tillegg.

Men Helgemo hadde mottrekk
til dette: I stikk to spilte han
kløver ni til kongen (Mittelman
lasjerte selvfølgelig) og såruter
til kongen og esset. Gitelman

vred nå til liten spar som ble sluppet til øst.
Mittelman fortsatte med spar til bordet. Nå
spilte Helgemo kløver til damen som også
ble lasjert. Nå ble toppstikkene i major inn-
kassert fulgt av ruter ti fra bordet. Gitelman
kunne stikke den, men med bare ruter igjen
måtte han la Helgemo få det niende stikket
for ruter åtte!

pass

pass
pass

Nord
Tor

Helness

lv
3NT

Øst Syd
George Geir

Mittelman Helgemo
pass pass

pass INT
pass pass

HS

23
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Geir Helgemo



NMfor klubbløg 1996
ReSUlta tef I . fUnde Singsås BK-BK Ruterknekt I 40 - 70

Fillan BK 2-Frøya BK 50 - l3ll-0/0-l betyr at hjemme-/bortelag videre på W.O. Trondhjems gK-Stjørdal BK I 6 3 - 24

BåtsfiordBK2-BKte,2Kjørefiordr r- 0 3#ffL:[ååHii:.t 4s-rr8
90- 38

Vadsø BK-Mehamn BK 2 134 - 4l Forcingklubben l_Heimdal BK 4 I 13 _ 72BK 1952 Kjøllefiord 2-Berlevåg BK 2 I - 0 VerdalBK 2_Byneset BK I t25 - 46
Mehamn BK l-Lakselv BK 69 - 64 Stjørdal BK 2_Berkåk BK 78 - gg
Berlevåg BK l-Kirkenes BK I l7l - 7 Tømmerås BK_Juniorklubben 2 5g - 76
Tana og Nesseby BK 2-Båtsqord BK | 89 - 44 BK Ruterknekt 2_Nidaros BK S 52 - g0
fgna ogNesseby BK l-Kirkenes BK 2 107 - 53 Nidaros BK 4_Forcingklubben 2 6g - 7g
EibyUngdomslags BK-Alta BK2 79 - 133 Juniorklubben l_Ognåal BK 2 56 _ 89
Alta BK 3-Hasvik BK 107 - 62 Evjen / Orkanger Bi(-Verdal BK I 56 - 70
Alta BK l-Breidablikk BK 123 - 4t FillanBK t-Ndaros BK 3 9l - ll9
Lyngseidet BK 3-TromsøBK 3 60 - 98 Nidaros BK 2_Ogndal BK 3 50 _ 75
Tromsøstudentenes BK-BK 1933 Tromsø 3 80 - 73 Heimdal BK 3-T'ydal BK ll5 - 36
Tromsø BK 4-Ringvassøy BK 2 93 - 49 Ogndal BK l-BK Munken 97 - 52
Lyngseidet BK 2-BK 1933 Tromsø I 95 - 9t Vårdal BK 3_Melhus BK 104 _ 86
BK 1933 Tromsø4-LyngseidetBK | 48-120 LevangerBK_HeimdalBK2 97 - 70
BK 1933 Tromsø 2-Ringvassøy BK | 29 - 103 Kristiansund BK l_Møstknektene 55 - 70
Bardufoss BK 2-Me{orden BK 95 - 103 Averøy BK-sunndalsøra BK 3 7g - l 13
Botnhamn BK 2-Sjøvegan BK | 42 - 70 Sunndalsøra BK 2-Batn{ord BK 137 _ 40
Sørreisa BK 3-Botnhamn BK I 84 - 73 Kristiansund BK 2-Sunndalsøra BK 4 66 _ 2g
Finnsnes BK-Skaland BK 18 - 139 Vestnes BK l-Haramsøy BK 2 90 - g7
Bardufoss BK l-Søneisa BK 2 97 - 72 Syvde BK l-BK Grand I 6l - 94
Sørreisa BK l-SjøveganBK2 l3l - 74 Brattvåg og Søvik BK l-sykkylven BK I 106 - Zl
Harstad S&BK l-Narvik BS 3 107 - 3l Brattvåg og Søvik BK 2-Haramsøy BK | 62 - 64
Ballangen BK-Kjøpsvik BK 104 - 53 Syvde m1-stoaie BK 1 95 _ 59
Harstad S&BK 4-Skånland BK I 51 - 97 Skodje BK 2-Brarivåg og Søvik BK 3 64 - 97
Narvik BS l-Harstad S&BK 2 45 - 59 BK Grand 3-sykkylvin BK 2 52 _ 49
Skånland BK 2-Narvik BS 2 t04 - 62 Fræna BK-Moide br z 6l - 69
Harstad S&BK 3-Borkenes BK 65 - 83 Ulstein BK-BK Grand 4 6l - 76
Stokmarknes BK-Andenes BK 2 142 - 29 Vestnes BK 2-Molde BK I 23 - 169
sortland BK 2-Straume BK 106 - 9l BK Grand 2-Fosnavåg BK 95 - g3
SortlandBK l-LødingenBK I 93- 42 MåløyBK-Olden FJKZ llg_ 83
Andenes BK l-Lødingen BK 2 60 - 55 Gulen BK l-Haryanger BK 2 40 _ 93
Vestvågøy BK l-Ramberg BK 95 - 108 Høyanger BK l:Dale BK,Ijordane 76 _ 72
BK vest-BK Trimplex 2 75 - 9l Indre Gloppen BK-Førde BK 2 4g - 66
Svolvær BK-Vestvågøy BK2 127 - 62 Førde gK4-Balestrand BK 5g - 100
Bodø BK 2-Fauske BK 78 - 33 BK Syver,n-Jølster BK s2 - 90
BK Trimplex l-Ørnes BK 68 - 92 Nordfiordeid BK-olden BK I 49 - 4s
Lynklubben-Bodø BK 4 53 - 37 FørdsBK 3-Sande BK 77 - 65
Bodø BK 3-spar-Ess 63 - 99 Gulen BK 2-Førde BK 5 gl - lOs
Sømna BK 2-Sandnessjøen BK I 46 - 108 Hafslo / Solvorn BK2-Lærdal BL I gg - 44
Mosjøen BK 3-Mo BK 7 32 - l3t Lærdar BL 2-sogndal BK 4 s2 - 102
MoBK3-MosjøenBK I 165- 44 SogndalBK3-L;ikangerBL2 78- 62
SjonaogUtskarpenBK l-BKNordlys2 43- 65 sogndalBK5-vkelz 64- 97
Sømna BK l-sandnessjøen BK 2 44 - 70 vi[ gr l-Leikanger BL I 66 - 30
Herøy BK-Mo BK 6 107 - 57 Sogndal BK 2-Ilafslo / Solvom BK I 88 - 82
Sjona og Utskarpen BK 2-BK Nordlys I 28 - 135 Voss BK-Aurland BK l4l - 52
Korgen BK l-Mo BK 4 59 - 96 Åsane BK 2-Lindås BK 2 I 16 - 53
Korgen BK 2-Mo BK 5 30 - 98 Lindås BK l-Bergen Akademiske BK 12 86 - 56
Vega BK-Mosjøen BK 2 79 - 152 Bergen Akad. BK 9-samnanger BK I 123 - 4l
Leka BK-Brønnerysund BK 69 - 52 Dale BK,Ilard&Voss-gf NFtrI-KZ : 7l - 98
Byneset BK 2-Inderey BK 50 - 97 Norheimsund BK-Åsane BK 3 44 - 122
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BK Flamreknekten-Bergen Akad. BK I I
Åtvit BK l-BK Honnør
BL Strileknekten l-Bergens BK
Melandsknekten BK 2-BK NHH-K7 2
Lysverkenes BK 2-Åsane BK I
BK NIIH-K7 l-Melandsknekten BK I
Lysverkenes BK l-Bergen Akad .BK 7
Ålvik BK 2-Bergen Akademiske BK 6
Samnanger BK 2-BL Strileknekten 2
BergenAkademiske BK l0-Sotra BK I
Sotra BK 2-Bergen Akademiske BK 8
Sveio BK 2-BK Augvald
Captains BK l-Søral BK I
Rosendal BK-Stord BK I
Odda BK 2-Ullensvang BK I
Ullensvang BK 2-Odda BK 3
Søral BK 2-Captains BK 2
OddaBK l-SaudaBK
Stord BK 2-Sveio BK 3
Sveio BK l-Rubbestadneset BK
Stavanger BK 2-Varhaug BK I
Statoil BK 2-BK Nor 2
BK Trond 2-Stavanger BK I
BK Gann S-Kvernevik BK 3
Figgio BK 2-Tasta Randaberg BK I
Stavanger BK 4-Kvemevik BK 2
Egersund BK 2-BK Gann 4
Strand BK l-Nærbø BK I
BK Gann 3-Kvernevik BK I
Stavanger BK 3-Kverneland BK 3
Hinna BK l-BK Trond I
BK Nor l-Kvemeland BK 2
Hinna BK 2-NærbøBK2
Figgio BK l-BK Gann 2
BK Nor 3-Tasta Randaberg BK 2
Egersund BK l-Kvemevik BK 4
Statoil BK 4-Kverneland BK I
Statoil BK l-Strand BK 2
Varhaug BK 2-Statoil BK 3
Flekkefiord BK-Farsund BK 2
Søm BK-Mandals BK 2
Vågsbygd BK-Arendals BK I
Kristiansands BK 2-Kristiansand Akad. BK
Kristiansands BK l-Farsund BK I
MandalsBK l-Lyngdal BK
Myra BK-Vennesla BK
Skien BK 3-Risør BK
Skien BK 5-Arendals BK 2
Rjukan BK l-BK Sølvknekt 4
Åt gf 2-Krødsherad BK I
BK Sølvknekt 3-Rjukan BK 3
Ål BK l-Hen BK I
Notodden BK l-Rjukan BK 2
BK Sølvknekt 2-Notodden BK 2
Tolga BK-Glåmos BK
RidabuBK l-Elverum BK
BK Hein 46 2-Rena BK
Vestre Gausdal BK l-Vinstra BK 3
Vinstra BK l-Sør-Fron BK 2

78 - 6l Torpa og Sn.dal BK,Vestre Gausdal BK2 137 - 4g
59 - 8l Gjøvik og Vardal BK 4-Ridabu BK 2 28 - I I I
52 - 101 Dombås BK-OttaBK I 75 - 72
57 - 83 Lillehammer BK 3-Sør-Fron BK I 73 - 47
74- 65 VinstraBK2-BKHein464 98- 54
66 - 77 Gjøvik og Vardal BK 3-Lillehammer BK 4 74 - 76
36 - 68 Fåvang BK-Lillehammer BK I 37 - 103
74 - 67 Lillehammer BK 2-Vågå BK 69 - 84
74 - 5l Vestre Gausdal BK 3-Otta BK 2 I - 0
94'99 Astra/ABC3-Bridgekameratene2 53- 82
50 - 157 Drammens BK 2-Ringnes BK U - 7g
40 - 7l Astra/ABC S-AskirnBK 2 90 - 9l65' 38 Akademisk BK 4-Haukerød BK I l7 - gg

71- qq Jessheim BK-Bridgekameratene 4 56 - 93
39 - 68 Bridgekameratene 6-Drøbak BK 146 - 33

!1- 19? Sandefiord BK l-Skien BK 4 sl - l3l
7? 

- 193- Nøtterøy BK l-Holmestrand BK tt2 - 207l' 77 BK Kaza l-BK Junior 2 o - I
1I- ll Astra/ABC 6BKNorrøna2 83 - 99
62 - 29 Haukerød BK 2-BK Kaza2 108 - 90

199 
- 72 Nøtterøy BK 3-Vikersund BK 2 s7 - 7s

':i- ,X: Drammens BK l-Bridgekameratene 3 95 - ?8

l'.' '".L Jaren BK-Kongsvinger BK I 6l - 87

:l - 
,? j BK Ruter 7-Bridgekameratene 5 40 - 139

:: - tjl Ski BK 3-Btommenhotm BK I 99 - 72
,::' :: Skien BK 2-BK Sølvknekt I 96 - 86tzz - Jo';; _ ;; Blommenholm BK 2-Tønsberg BK 54 - 118

;; _ ;; ski BK 4-Hen F.K2 s4 - 36'; - 
- ; Sarpsborg BK 3-Gro BK 2 40 - 70

Å _ q; Fredrikstad BK-Ski BK 5 50 - 44

4å - iÅ Sandefiord BK 2-Pass BK 128 - 59

i. _ \; Askim BK l-Akademisk BK 8 55 - 59

i; _ ;; Kjøkøy BK-BK Tempo 62- 72

tg _ 4; Tjølling BK l-Akademisk BK 5 92 - 69
)q _ <1 Lørenskog BK-Drarnmens BK 3 62 - 74

Zg - Å) Rakkestad BK-Strømmen BK 62 - 95

102 _ 4t BK Junior l-Lågen BK 76 - 34

142 _ 39 Nøtterery BK 2-BK Norrøna 3 65 - 53

t2S - 36 Akademisk BK l2-Doop BK 58 - 75

60 - 96 Krødsherad BK 2-Akademisk BK 9 33 - 148

9l _ 77 OBK / Kløverknekt l-Vikersund BK I 68 - 95

109 - 37 Lillestrørn BK l-Gro BK I 99 - 37

l 13 - 35 Akademisk BK 6-Sørum BK 105 - 52

49 - 50 Sarpsborg BK 4-BK Norrøna 1 64 - 65

148 - 86 Kirkenær BK-Kolbotn BK I 65 - 74

98 - 47 Astra i ABC 2-Røyken BK 2 103 - 78

85 - I 12 Ski BK 6-Sarpsborg BK I 55 - ll2
103 - 35 BK Hein 46 3-Ski BK 2 76 - 79
47 - 94 Asker BK-Akadernisk BK I I 66 - 68
82 - 84 Sarpsborg BK 2-Våler BK 102 - 22
72 - 90 Vestby BK 2-Moss BK 56 - 101

106 - 30 Lillestrøm BK 2-Akademisk BK 7 106 - 94
ll0- 60 VestbyBK l-KongsvingerBK2 100- 47
136 - 34 Reryken BK l-Kolbotn BK 2 ll2 - 50
38 - 98 Akadernisk BK I0-OBK / Kløverknekt 2 87 - 89

109 - 24 Astra / ABC 4-Kløver Ess 90 - 40
l3l - 25 Sandefiord BK 3-Ijølling BK 2 106 - 83
93 - 83 BK Hein 46 l-Akademisk BK 3 42 - 79
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Trekning 2. runde
Tana oq Nesseby BK I - Alta BK I
Tana o! Nesseby BK 2 - Vadsø BK
Berlevåg BK I - Båts{ord BKz
Alta BK 2 - Alta BK 3
MehamnBK I - BK 1952 Kjøllefiord 2
Harstad S&BK 2 - Ballangen BK
Borkenes BK - Skånland BK 2
Skånland BK I - Harstad S&BK I
Bardufoss BK I - Sørreisa BK 3
Me{orden BK - Skaland BK
Sjøvegan BK I - SøneisaBK I
Tromsø BK 3 - Lyngseidet BK 2
Lyngseidet BK l"- fromsøstudentenes BK
Ringvassøy BK I - Tromsø BK 4
Sortland BK2 - Andenes BK I
Sortland BK I - Stokmarknes BK
Ramberg BK - BK TrimPlex 2
Bodø BKz - Svolvær BK
Ørnes BK - Bodø BK I
Spar-Ess - Lynklubben
Bk Nordlvs-l - Mo BK 4
Sandnessjøen BK I - Mo BK 2
BK Nordlys 2 - Mo BK 3
Mosjøen BK2 - Mo BK 5

MoBKT-MoBKl
Herøy BK - Sandnessjøe19{ J
Juniorklubben2 - Ogndal BK 2
Inderøv BK - Leka BK
ogndai BK I - Heimdal BK 3
Nidaros BK 3 - Ogndal BK 3
F røyaBK - Forcingklubben I __
Forcincklubben 2 - Nidaros BK I
VerdaiBKl-HeimdalBKl
Trondhjems BK - Verdal BK 3
BK Ruterknekt I - Nidaros BK 5

Verdal BK2 - Levanger BK
Sunndalsøra BKz - Lundamo BK
Berkåk BK ' Tolga BK
Sunndalsøra BK 3 - Møstknektene
Sunndalsøra BK I - Kristiansund BK 2
BK Grand I - FlaramsøY BK I
Brattvåg og Søvik BK 3 - BK Grand 3

BK Grand4 - Brattvåg og Søvik BK I
Molde BK I - Vestnes BK I
Molde BK2 - BK Grand 2
Måløy BK - Syvde BK 2
HøyangerBK2 -FørdeBK2
Jølster BK - Førde BK 3
Førde BK I - Fløyanger BK I
Førde BK 5 - Nordfiordeid BK
Sogndal BK 4 - Hafslo / Solvorn BK2
Balestrand BK - SogndalBK 2
Socndal BK 3 - Vik BK I
Vi[ BK 2 - Socndal BK I
Berqens gr - Ålvit BK2
Ber[en Akademiske BK 3 - Åsane BK2
Sanrnanger BK2 - Bergen Akademiske BK 5

Bergen Åkademiske BR ? - Lysverkenes BK 2

Åsane BK 3 - Bergen Akademiske BK 8

Melandsknekten E'X t - Bcrgen Akademiske BK 9
BK Honnør - Sotra BK I
BK NHH-K7 3 - Voss BK
Bergen Akademiske BK 4 - Lindås BK I
BKNHH-K7 2 -BK Flamreknekten

Sveio BK 3 - Sauda BK
RubbestadnesetBK - Stord BK 1

BK Augvald - Captains BK I
Odda BK 3 - Ullensvang BK I
Nærbø BK I - Statoil BK I
Kvemevik BK 4 - Statoil BK 2
Stavanger BK 1 - Hinna BKz
Kverneland BK 2 - Egersund BK2
BK Gann 2 - TastaRandaberg BK I
Kvernevik BK I - BK Gann I
Varhaug BK 2 - StavangerBK 3
Kverneland BK I - Kvernevik BK2
Captains BK2 - Stavanger BK 2
BK Trond I - Flekkefiord BK
KvernevikBK3-BKNor3
Arendals BK 2 - Kristiansands BK 1

Mandals BK2 - VågsbYgd BK
Lyngdal BK - Kristiansands BK2
Skien BK 4 - Myra BK
Rjukan BK I - Notodden BK I
Vikersund BK I - Rjukan BK 3
Lillehammer BK 4 - Elverum BK
Vestre Gausdal BK I - Lillehammer BK 3
Ridabu BK2 - BK Hein 46 2
Torpa og Snertingdal BK - Vinstra BK I
noåUaJef - Ve-stre Gausdal BK 3
Våså BK - Vinstra BK 2
BKJunior2-Astra /ABC2
Bridgekameratene 5 - BK Sølvknekt 2
Skien BK 3 - Flaukerød BK 2
Ski BK 4 - Vestby BK I
Doop BK - Tjølling BK I
Ski BK 2 - Ringnes BK
Krødsherad BK I - Bridgekameratene 2
Drammens BK 3 - Lillestrøm BK2
Astra / ABC 4 - BK Junior I
Hen BK I - NøtterøY BK I
Sandefiord BK 3 - RøYken BK I
Lillehammer BK I - Astra / ABC I
OBK i Kløverknekt 2 - Skien BK 2
Nøtterøy F.Kz - Drammens BK I
Akademisk BK I i - Fredrikstad BK
Sande{ord P.K2 - Bridgekameratene I
BK Ternpo - Moss BK
Kongsvinger BK I - Akademisk BK I
Haukerød BK I - Akademisk BK 8

Akademisk BK 9 - Askim BK 2
GroBK2-SkiBKl
Skien BK I - Akademisk BK 6
Ski BK 3 - Bridgekameratene 6
BK Norrøna I - Strømmen BK
Sarpsborg BK I - Lillestrøm BK I
Vikersund BK 2 - Akademisk BK 3

Tønsberg BK - Bridgekameratene 4
Kolbotn BK I - SarPsborg BK 2
BK Norrøna2 - Akademisk BK 2

Lag med walkover i runde 2
Sirius BK
Gjøvik og Vardal BK I
Gjøvik og Vardal BK 2
Sørnna BK I
Studentenes BK
Berqen Akademiske BK I
Berlen Akademiske BK 2
Tromsø BK I
Tromsø BK 2
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G. HelgeD o, B. O.
Ekren, T.G. Askan:
Konvensjonshåndboka

143 sider
Litteraforlag 1995

Pris: 170,-

Se annonse på 2. om-
slagside.

Terje Askan, 53 år, forlags-
sjef i Littera forlag er hoved-
mannen bak siste nytt av
norsk bridgelitteratur. Askan
er medlem av Asker Bridge-
klubb, og er først og fremst
en representant for den jevne
klubbspiller, selv om han
også deltari åpne turneringer
og NM for klubblag og Se-
riemesterskapet. Sammen
med Geir Helgemo og Bjørn
Olav Ekren har han gitt ut
den, så vidt jeg vet, eneste
oversikt over melde- og spil-
lekonvensjoner på norsk et-
ter Herseths Forsvarsmel-
dinger i bridge.

Bokomtale
av Harald Skjæran

Førsteinntrykket når du far
Konvensjonshåndboka i
handen er positivt. Layouten
er bra og innholdet presente-
res på en oversiktlig måte.
Boka er delt inn i fem hoved-
deler som tar for seg konven-
sjoner innenfor hvert sitt
område; åpninger og svar,
innmeldinger, doblinger,
slemkonvensjoner og mot-
spill. Et komplett innholds-
register foran i boka og
stikkordregister bak gjør det
lett å finne fram. Vet du nav-
net på en konvensjon du vil
vite mer om, slår du opp i
stikkordregisteret. Leter du
etter en konvensjon som kan
være nyttig i en spesiell situ-
asjon, bruker du innholdsre-
gisteret og finner fram til
riktig kapittel i boka. Innde-
lingen av boka gjør det en-
kelt e finne fram til
konvensjoner du ikke vet
navnet på eller som har et
annet navn enn det du er vant
til.

Utvalget av konvensjoner
virker fornuftig på meg.
Noen vil helt sikkert savne et
eller annet. Men å lage en
komplett oversikt over alle
konvensjoner som finnes
ville være en uoverkomme-
lig oppgave. Forfatterne har
tatt med de mest kjente og
mest brukte konvensjoner. I
tillegg har de tatt med både
noen nye og noen mindre
kjente konvensjoner som de
mener fortjener en plass.

Konvensj onshandboka tref-
fer et hvitt område på kartet
over norsk bridgelitteratur.
Den er et bra oppslagsverk
for den klubbspillere og tur-
neringsspillere på middels
nivå. På det nivået vil de fles-
te finne ukjente konvensjo-
ner og varianter som de vil
ha nytte av. For toppspillere
vil det nok ikke være så mye
å hente. Men det er vel heller
ikke meningen med boka.
Konvensjonshåndboka an-
befales herved. HS

27



Lovspalten
av Kyrre Tangen

leder Lovutvalget

Hvert år får Lovutvalget (LU) noen saker til
behandling som vi dessverre må si nei til. Det

er der enkeltspillere sender inn det som har

vederfaret dem ved bordet og der de ønsker

en uttalelse fra LU til støtte for sitt syn. Er det

rent lovteknisk, gir LU sin mening til kjenne,

men i vurderingssaker sier vi nei.

Årsaken til det er at vi ønsker å høre begge

parters syn da vi har erfaring for at det ofte

skjer en erindringsforskyving hos den som

sender inn saken og vi vil ugierne bli brukt til
h"ta" motparten på feilaktig grunnlag.

Så til et par appeller:

Parturnering
SydA{-S

aKn9854
YE983
oKn65
*2

^K2 
a D 10 3

vKD52 rKnl0764
oE98 13
*DKn86 *8753

^87 
6

Y.
o KD 107 42
* K 109 4

Vest Nord

INT dbl.
2s dbl.
pass dbl.
pass

Øst Syd
lr

2l* pass

3 v pass

pass pass

* Alertert og forklart som overføring til spar.

Turneringsleder
ble tilkalt etter
spillet og nord-syd
hevdet at øst her
hadde utnyttet
vests forklaring
ved å ta ut 2; ttl
3v.

Turneringsleder
lot spillet stå med
den begrunnelse at intet galt hadde skjedd og

appellutv alget støttet turneringsleder (TL)

uten nærmere begrunnelse.

LU dømte imidlertid kontrakten til 2l vest

doblet 4 stikk, gjeldende for begge parter

med følgende begrunnelse:

Dette er et klassisk eksempel på feil forkla-
ring som oppklarer at det har vært en melde-

misforståelse. Makker har nå ikke adgang til
å bruke disse opplysningene til egen vinning.
Vi viser da til $16A der det uttrykkelig er

nevnt at svar på et spørsmål kan være urett-

messig informasjon.

For å forstå denne situasjonen må turnerings-

lederen og spillerne tenke seg at øst og vest

sitter i hvert sitt glassbur og at de hverken ser

eller hører hverandre. De får bare vist fram

meldingene avgitt av makker og får slett in-

gen ledsagende forklaring. Da har vest i dette

tilfelle dårlig hjerter, men en god sparfarge

som blir foreslått som trumf. Med Dl03 har

øst god støtte og må bare akseptere meldin-
gen.

Den feilende skal nåha den ugunstigste score

som tenkes kan, mens motparten skal ha den

sannsynlige. I dette tilfelle vurderte LU det til
å bli det samme resultatet for begge parter.

Appellgebyret ble returnert.
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Så til en revoke litt utenom det vanlige. Nord-
syd hadde kommeti 4t med syd som spille-
fører og hadde til rådighet følgende kort:

åE

"Ekn7O xxxx
* D Kn l0 6 x x

14 kort!!

åDx
vK96xx
O KD
*E7xx

Utspillet var hjerter ti som gikk til knekt,
dame og konge. Hjerter til ess, vest fulgte
ikke, og hjerter syv som beholdt stikket. Klø-
ver dnme gikk til kongen hos vest som fort-
satte med spar. Kløver gikk til ess, hjerter ni
med ruteravkast og kløvertil knekten. Kløver
ti med sparavkast og kløver seks som øst
saket en spar på og nå først oppdaget syd at
han hadde kløver sju. Da blindemann hadde
spilt på til det påfølgende stikk etter farge-
svikten var revoken etablert og det var for
sent å rette den opp.

Spillefører måtte nå stikke kløver seks med
sjueren og fikk elleve stikk. TL ble tilkalt og
dømte kontrakten til 4v, ni stikk da han vur-
derte dette til å være en tostikks revoke.

Spillefører appellerte avgJørelsen til LU med
den begrunnelse at kontrakten alltid står med

hjerter ut og at det derfor var uretferdig at
han skulle gå en bet.

LU uttalte:

Feilende spiller i dette tilfelle er spillefører,
men revokestikket ble vunnet av blindemann
og ikke den faktiske spillefører. Detvil si, når
spillefører revokerer på egen hånd, men tar
stikket på bordet, blir det i første omgang
overført ett stikk. $64A1 blir dessverre ofte
misforstått da ikke mange vet at spillefører
og blindemann er to forskjellige spillere når
det gjelder revoke, og konsekvent overfører
to stikk.

Det kan likevel blir en tostikks revoke hvis
spillefører siden tar ett stikk med et kort som
han lovlig kunne ha fulgt på revokestikket,
$6442. Dette ble tilfellet denne gang da spil-
lefører måtte stikke over bordets kløver seks
med håndens kløver sju. Spilleførers bønn
om ikke å miste stikk fordi at kontrakten sto
likevel, ble ikke bønnhørt da revokeparagra-
fen ikke tar slike hensyn. Dette er ingen helt
fornøyd med og en endring er bebudet ved
neste lovrevisjon.

Jeg håper det framgår klart at revokeparagra-
fene ikke lenger egner seg for selvdømming.
Tillkall turneringsleder når du selv eller mot-
parten ikke har fulgt farge. Det er for eksem-
pel ikke lenger nærmest automatikk i at den
feilende må avgi to stikk noe som ofte var
tilfelle med de gamle lovene.

Interessert i flere appeller? Følg da med i
neste Norsk Bridge eller kjøp WBF: "App"-
als Committee Decisionsfrom the 1994 NEC
World Championships in Albuquerque.". KT



Resymå fra styremøtet 7-8/l 0-9 5

Haga Bridgeklubb fra Øvre Romerike krets

ble opptatt som ny medlem. Klubben har 14

medlemmer.

På forrige styremøte i august ble det vedtatt

at regnskapet f.o.m. 1995 skulle overføres til
NBF's kontor. Vedtaket var begrunnet i be-

dre mulighet for oversikt og konfioll. I tillegg

ble det nedsatt en komite som skal utarbeide

et kvalitetssikrings- / internkontrollsystem

for kontoret. Komitden ledes av Christel

Gundelach. Styret vedtok på dette møtet at

fram til neste styremøte, skal arbeidet med

regnskapet og utkast til rammer for kvalitets-

systemet prioriteres.

I kjølvannet av IOCs anerkjennelse av WBF
som "Recognized Organisation", er proses-

sen med en tilnærming overfor Norges

Olympiske Komit6 kommet igang. Vi vil
komme med mer informasjon etterhvert som

prosessen skrider fram.

Som kjent har styret nedsatt en organisa-

sjonsstrukturkomitd. Den ledes av Jan Aasen.

Som et grunnlag for diskusjonen framover
nevnes spesielt følgende punkter: 1) Hva er

nåsituasjonen til organisasjonen og rurmme-

vilkårene for vår organisasjon i samfunnet?

2) Hva skal NBF være i framtiden? 3) Hvil-
ken plass / rolle vil enkeltmedlemmet ha i en

framtidig organisasjon? Etter neste styremø-

te arbeider komiteen videre med følgende

punkter: 4) Uwalgsstruktur 5) Besluftrings-

struktur 6) Regionsinndeling 7) Det organi-

sasjonsmessige forhold mellom følgende ni-
våer; enkeltmedlem - klubb - krets - region -

Bridgeting /NBFs styre. Synspunkter og an-

dre innspill ønskes velkommen - f. eks. som

leserinnlegg i medlem sbladet.

Kampanj en "Jeg støtter landslagene 1996",

ble vedtatt giennomført. (Se egen artikkel i
dette nummer). Under forutsetning av at

kampanjen, samt MP-treffet, bringer inn til-
strekkelig med midler, ble det vedtatt atNor-
ge stiller med lag i åpen klasse i OL-96 på

Rhodos. Det ble også vedtatt å stille med
juniorlag i Pepsi-Cola Cup i Nederland.

Lovutvalget vil framover prioritere arbeidet

med ny turneringslederhandbok og videreut-

d anning av turneringsledere.

Philip Morris-turneringen ble vedtatt gien-

nomført i 1995. Tommy Sandsmar{< har vel-

villig stilt opp som teknisk arrangør.

Styret var meget opptatt av effektiviteten og

servicegraden ved NBF's kontor. Som et

ledd i å bedre effektiviteten, ble det gitt tilla-
telse til innføring av telefontid. Vi vil komme

tilbake med mer informasjon om dette i neste

nummer av Norsk Bridge.

NBF har opp giennom årene fått en del gaver

i form av bridgebøker og tidsskrifter, som er

samlet i et bibliotek. I tillegg er det innkjøpt

en del bøker. Styret besluttet å bevilge kr
2.500,- pr. år til vedlikehold av biblioteket i
form av innkjøP av nye bøker.
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IYye mestere pF. 13.10.95
Stormester
Johansen, Tom

Grandmester
Østby, Rolf

Sparmester m/stjerne
Brentebråten, Finn
Jørgensen, Odd
Moen, Einar J

Sparmester
Evje, Ola Tom
Lange, Per
Olafsen, Roger
Surdeng, Ole Magne
Urheim, Roy Inge

Hj e rte rmester m/stj erne
Bang, Tor Ivar
Bue, Anne Sophie
Ellefsen, Svein
Jensen, Mainer
Nordby, Egil
Rotvik, Arne

Skaug, Sverre
Ensrud, Øistein
Waagan, Ole

Hjertermester
Bach, Johan
Evertsen, Arvid
Fivelsdal, Bjarne
Godejord, Steinar
Hagen, Fritz
Henninen, Norvald
Hjort-Larsen, Atle
Holsing, Jakob P.
Hætta, Klemet Ole
Idsøe, Sven
Kristiansen, Frank
Larsen, Magne Ove
Lotsberg, Aase
Løvik, Kurt
Mathisen, Oddbjøm
Møller, Gaute
Mørch, Anne
Pedersen, Svein
Pettersen, Arure Marie
Simonsen, Thore
Sundet, Odd Harald
Thorstensen, Torfinn
Weisser, Ame
Åsrnann, Svein-Otto

Simonsen, Thorbjørn Sandefiord BK

Akademisk BK

Haukerød BK

Hen BK
Bodø BK
Vega BK

Vikersund BK
SunndalsøraBK
Røyken BK
Rælingen BK
Rubbestadneset

Akademisk BK
Tønsberg BK
Asane BK
Tverlandet BK
SKi BK
Heimdal BK

Råde BK
Brevik BK
Tydal BK

Stavanger BK 54
Rosenberg BK 52
Sotra BK 52
Tømmerås BK 84
Sør-Fron BK 50
Andenes BK 53
Ringnes BK 53
Snåsa BK 50
Kautokeino BK 50
Rosenberg BK 50
Skarnes BK 50
Kvemevik BK 57
Kragerø BK 50
Haraldreina BK 50
Søvik BK 53
Nærbø BK 5l
Bergen BK 64
Vega BK 50
Sandnessjøen BK 50
Sande{ord BK 55
Engerdal BK 57
Ballangen BK 9l
Bjugn BK 50
Jessheim BK 75

557

Rutermester m/stjerne
Brekk, Morten
Grøneng, Inger Helene
Gudbrandsen, Arvid
Haga, Marius
Hatling, Odd
Hegbom, Erik
Hole, Håvard
Holth, Geir
Høyland, Awid Bjarne
Larsen, Rune Skorstad
Molland, Trygve
Moum, Svein Inge
Nordskag, Sofie
Nyheim, Steinar
Ronæs, Erling
Rynning, Erik

150
l5l
156
t62
150

Salomonsen, Vemund
Scheie, Christian

100 Simensen, Adld
I l9 Sørensen, Hans
l0l Thorstensen, Anton
l0l Turlid, Arne
139 Vee, Erling
106 Westad, Arnold
104 Øien,Kjell Jonny
102 Aasen, Aasmund
104
l0l Rutermester

Sømna BK 36
Honningwåg BK 30
Andenes BK 43
BK Norrøna 46
Klyve-Gulset BK 3l
Sinsen BK 33
Gjerdal BK 44
Torsnes BK 38
Moi BK 32
Mosjøen BK 30
Gaupne BL 30
LeikangerBK 40
Heimdal BK 43
Vega BK 32
Etne BK 3l
Astra/ABC 40
Vestuågøy BK 3l
BK Nonøna 37
Kjøkøy BK 34
BK 1933 Tromsø 30
Ballangen BK 33
Aurland BK 33
Etne BK 33
Koppang BK 3l
Engerdal BK 32
LeikangerBK 3l

Ekofisk BK 20
Lillesand BK 17
AskerBK 19
Stokma*nes BK 17
Kopervik BK 16
BK Augvald 22
Indre Gloppen BK 16
Sigdal BK 25
Nærøy BK 15
Son BK 16
BK Norrøna 19
Evje BK 16
Søral BK 24
Bergen Akad. BK 29
Pass BK l8
Hjelmeland BK 17
Verdal BK 17
Norske Skog BK 27
Froland BK 19
Figgto BK 2l
Galleberg BK l9
Florø BK 15
Bjugn BK 22
Gjerstad BK 22
Østmarka BK 15
Rælingen BK 15

Andreassen, Magnar
Bekkevold, Anita
Bøhmer, Finn
Danielsen, Ola
Eike, Egil
Engeberg,Ivar
Engelstad,Ivar
Finnerud, Endre
Fjær, Eskil
Guneriussen, Per
Haga, Marius
Haukom, Rolf
Heggøy,Kai Morten
Johansen, Elin
Karlsson, Anne-Lise
Klingsheim, Arne
Kristoffersen, Brit
Krogstad, John
Kvitstein, Jan Wilhelm
Kyllingstad, Trygve
Iiøvaas,Kjell Cato
Mandelid, Odd Magne
Martinsen, Kay
Mykland,Inge
Noren, Erik
Nyborg, Johnny
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Schultz, Asbjørn
Steinsland, Nls
Stokkeland, Lars
Teigen, ØrJarl.
Tormodsgard, Bjørg-I
Vinje, Jan Anders
Westgard, Peder

November 1995
25. Lærdal BL, Lærdalsturneringa

Kjøpsvik BK, Cementbridge
nieiaaUtitck BK, I sbj ørnturneringen

26. Raufoss BK, Raufossturneringen
Jølster BK, Jølsterturneringa

Desember 1995
2.-3. Vadsø BK, Vadsøturneringa
3. Moss BK, MossecuPen
27. Drøbak BK, JulecuPen

Sogndal BK, PePsi CUP

28.-29. Strømme BK, Juleturnering
29. Førde BK, Juleturneringa
30. Borge BK, Romjulsturneringa
Januar 1996
6. Øwe Romerike krets, NYttårscuPen

Namdalseid BK, 50 års jubileum
Sortland BK, Julebukken
Harstad Sjakk & Bridge, åpent bymesterskap

6.-7. Tynset BK, Savalen-cupen
Skien BK, Statoil-Ibsen
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Posten BK
BK Gann
Kleive BK
Søral BK
ÅI BK
Etne BK
Engerdal BK

Idsø, Reidar
Jensen, Helge
Johannessen, Svein Chr.
Jørgensen, Odd
Kristiansen, Kirsti
Kvaal, Hans Olav
Kvåvik, Helge
Lillebø, Odd Arne

Bjerkreim BK
Røvken BK
BK NHH.K7
Gjerdal BK
Borkenes BK
BK Munken
Røvken BK
Stord BK
Røyken BK
Steigen BK
Sør-Fron BK
Skudenes BK
Bjugn BK
Røyken BK
Etne BK
BK Doop
Stokmarknes BK
Etne BK
Mvra BK
Nåtterøy BK
Nøtterøy BK
Borgen BK
Bridgekameratene
Indre Mas{ord BK
Doop BK
Kautokeino BK
Røyken BK
Røyken BK

l5
20
l6
t7
15
l5
17

6
3

10
3

3
5
3
3
3
3
3
aJ
4
J
4

l0
6
3
3
3
J
3
7
J
4
6
4
J

Kløvermester Ludvigsen, Edvar
Bekkhus, Pål Havøysund BK 4 Lynum, Siv

Berntsen, Øystein Grimkad BK 3 Løkken, Pål

Bjerke,Ingeborg Sør-Fron BK 3 Melhus, Harald c.
Biune, Arie Håry TqnsSlS BK 5 Morken, Thomas

B"oland, Jon Ivar 
- 

Alta BK 5 Olsen,Ivar
Bruno,Markus Studentene 3 Owedal, Harald
Bruno, Mattias Studentene 3 Ottesen'3ogjt
Bryneitad, Kåre Eidsvoll BK 3 Rindal,Dagfinn
Christiansin, Roger Kristiansand Ak. BK 3 Salmo, Trond
Dalager, Arne - Sunndalsøra BK- -- q Sjuls, Irene

Grim-stad, Bjørn Vestre Gausdal BK 3 Skar, Paul

Hansen, Hany Osvald Frøya BK 7 SkT,Rylle Phil
Hansen, Gunåar Røyken BK 3 Stokstad, Arne
Heiberg, Thomas Skåland BK 3 Tj.elle, Claus

Hefienåi, Lars J. Lågen BK 6 Ulvatn, \4?enut
Holst, Terje Reålisforeningens I Vamnes, Karen
HomelienlHelge Lågen BK 8 Varsi, Per

Homelien, tng"iLene LågenBK 6 Vinbæk,Øystein
Hovden, Kjeli Søi-Fron BK 3 Aasgaard, Otto

T erminliste F P-tur nerin g er

36
24
32
36
32

3-2-L
2-L
2-l
3-2-l
2-l

42 2-L
36 2-l
36 3-2-l
32 2-I
42 6-4-2-L

2-l
24 2-l

32 2-
32 2-l
24 2-l
28 2-r
48 3-2-l
52 6-4-2-l



Klipp langs den tykke
streken, så får du ditt
medlemskort som vi-
ser at du er betalende
medlem i NBF og har
rett til å delta i NBFs
furneringer.

Norsk Bridgeforbund

Medlemskort 1995

OBS! Flere har misforstått teksten om returadresse på baksiden av bladet og klippet ut
medlemskortet og sendt dette til NBFs kontor. Det er meningen at kortet skal beholdes og
forevises som medlemsbevis. Returadressen er til bruk for postverket i de tilfeller at adressen

er feil.

Sør)øfen Cup 1996
tynset (BK / Savaten Fjefffroteff

5. - 7, januør
Pulje: Pulje A,42 par Pulje B Fasit-turnering

Spifletid: Lørdag 12.00 - Lørdag 12.00 - Fredag 19.00
Søndag 17.00 Søndag 17.00

Mesterpoeng: FP 3-2-l + KP Kretspoeng

Startkontingent: 300,- pr spiller* 200,- pr spiller* 
50,- pr spilter

Premiering: Pengepremier Sølvpremier
til de 3 beste. Gratis weekend

Sølvpremier. Ph Savalen
ItillegggratisFjellhotellun-
opphoid tii vin- der hele turne-

nerne under Sa- & y ringen

varen cup pgi. 
;JJJi:[åå,il"remoderasjon 

etter

Opphold: Bespisning:
Weekend m/fullpensjon i dobbeltrom kr I100,- prpers. Treretters middag lør-
Overnatting m/frokost i dobbeltrom kr 350,- pr pers. dag kr 150,-
Enkeltromstillegg: kr I 00,-
Leiligheter for 4 pers. i Savalen Appartmentshotell Lunsj lølsø kr 100'-

kr 500,- pr leilighet pr døgn.

Påmelding innen 20.12.95 til Savalen Fjellhotell, tlf. 62 48



åT*T-11148 Eergen Al<aderninke BK
Knist iansen, Kåre
clo $vindahl , CEl let,t sgt, 60 I I
04.56 0SL0

Returadresse:

Norsk Bridgefortund
Boks 7648 Skillebekk

0205 OsI,o

Blad


