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G E I R  G I S N Å S

LEDER’ N

Bridgetinget på Lillehammer i juni ble en litt
pussig opplevelse. Positivt og motiverende
fordi den økonomiske virkeligheten vi nå
befinner oss i er en helt annen enn den har
vært de siste årene, positivt fordi det nye
styret, med president Helge Stanghelle i
spissen, virker som et sterkt og spennende
team, positivt fordi vi opplevde det mest
harmoniske Bridgetinget som har vært etter
atskillelsen fra parfinalen. 

Likevel er det blandingen av vemod og
framtidstro som presidentskiftet ga som vil
huskes best i ettertid. Det var vemodig fordi
Jan Aasen hadde fortjent en mer verdig sorti
en den han fikk. Det var trist å se en avtrop-
pende og bitter president takke for seg etter
å ha lagt ned 16 år av sin fritid i forbunds-
styret, åtte av dem som president. Det er ikke
slik våre ledere skal føle det etter endt tjenes-
tetid. Utakk er verdens lønn, heter det.
Sjelden har det passet bedre enn nå. Bedre
kommunikasjon mellom valgkomité og
ledelse burde ha forhindret dette.

Jeg tror jeg har mange med meg når jeg vil
framføre en stor takk til Jan Aasen for den
innsatsen han har lagt ned, uegennyttig og til
beste for oss alle. Bare Ranik Halle har lengre
sammenhengende presidenttid i NBF. 

Og da er det kanskje på tide med et presi-
dentskifte nå. For selv om Jan Aasen sikkert
føler at han kunne hatt mer å gi, så er det
som med ledere i næringsliv, foreningsliv
eller fotballtrenere for den saks skyld; En

bedrift, forening eller fotballag trenger nye
impulser av og til. Utskifting av ledere skjer
over alt rundt oss i et stadig raskere tempo.
I så måte har Aasen vært unik. Han har stått
imot de mange tøffe stormkastene og over-
levd gang etter gang. Men nå er det sunt med
et skifte. 

Helge Stanghelle har sagt ja til å styre ei
skute som for tiden seiler i medvind. Det kan
være vel så vanskelig som å håndtere mot-
gang og problemer. Det er betryggende at
han tross en mer økonomisk komfortabel
situasjon enn på lenge fortsatt maner til
tæring etter næring. Det er også med på
å skape framtidstro for organisasjonen når
han vil satse på rekruttering, medlemsblad og
en felles plattform for verdier og mål. Han får
gode allierte i det nye styret og ikke minst
i en hardt og godt arbeidende generalsekre-
tær. Vi ønsker Helge og det nye styret lykke
til med et arbeid som vil gagne oss alle.

Heimdal forsynte seg med alt under lag-
finalen. Det begynner å bli rutine å gratulere
trøndere og skaptrøndere på denne årstiden
med nytt lag-gull. Nytt denne gangen – og
veldig imponerende – er at de to heimdals-
lagene tok dobbeltseier.

Vi gratulerer også årets seriemestere for
damer, Hordaland 1. Her spilte Kristine
Breivik, Sølvi Remen, Siv Thoresen og Norsk
Bridge sin medarbeider Jonill Storøy. 

Bridgefestivalen står for døren, og etter
meldinger fra festivalsjefen satses det på den
beste fesitivalen «ever». Så er det opp til oss
deltakere å være med på å nå dette målet.
Ikke bare ved at vi blir mange – kanskje over
4 000, men også ved at vi tar med oss for-
bundets kjerneverdier til bridgebordene og
sørger for at festivalen blir en positiv opp-
levelse for alle.

Geir Gisnås

Vemod og framtidstro



men av engasjementet til den enkelte spiller,
klubb og krets. Jeg er glad for at lederne
i samtlige kretser på bridgetinget aktivt satte
seg som mål en årlig økning av medlemstallet
på 5%, og ser fram til stor aktivitet i samtlige
kretsers rekrutteringsutvalg kommende år.

De økonomiske utfordringene NBF har
vært gjennom har tydelig vist betydningen av
å sette tæring etter næring. Det er styrets
ansvar å sørge for at økonomien er under
kontroll. Dette ansvar kan medføre upopu-
lære beslutninger. Styret vil sette fokus på
ryddighet og konsekvens i økonomistyring-
en. Det betyr at hver og en av oss har ansvar
for å være ajour med egne forpliktelser.
Organisert bridge har en liten og sårbar
økonomi. Vi kan ikke overleve ved å bruke
betydelige ressurser på purringer av utestå-
ende fordringer.

Når dette leses har sommeren tatt sitt grep
på tilværelsen vår. Sommer er festivaltid, og
høydepunktet er selvfølgelig bridgefestivalen
i Trondheim. Årets utgave er den femte i
rekken og den første i Midt-Norge. Jeg
gleder meg til festivalen og er sikker på at
våre venner i Trøndelag vil lage til et flott
arrangement. Du skal delta – ikke sant?

Vi sees i Trondheim.

God sommer!

Helge Stanghelle
President

P R ESID
EN

TEN
SHJØRNE

Bridgetinget 2004 er over, noe som bl.a.
medførte betydelige utskiftninger i styret.
Det betyr at mange nye personer er med på
å ta ansvar for å utvikle Bridge-Norge videre. 

Diskusjonene på Bridgetinget var preget av
konstruktive og framtidsrettede holdninger.
NBFs verdigrunnlag – trivsel, likeverd, ærlig-
het og fellesskap – ble satt i fokus, som
fundament for vår viktigste oppgave:
Rekruttering. 

Jeg registrerer med en viss forundring at
det fortsatt eksisterer en form for «vi medlemmer
og dere i forbundet – holdning» til forbundets
tillitsvalgte og ansatte, ute blant spillere på
alle nivå. NBF er en organisasjon av og for
bridgespillere i Norge. Alle medlemmer –
både tillitsvalgte og andre – har én ting
felles: Vi er glade i hobbyen vår. Det er
meningsløst å skille mellom medlemmer og
tillitsvalgte som arbeider mot felles mål. Jeg
mener det er viktig for den organiserte
bridgens utvikling i Norge at lojaliteten til
egen organisasjon er sterk, derfor er vi alle
tjent med å arbeide lojalt mot felles mål.

NBFs formål er primært å organisere
utøvelsen av bridgesporten. En god økonomi
er forutsetningen for å kunne utvikle NBFs
tilbud til dagens og framtidas bridgespillere.
NBFs inntekter er aktivitetsbestemt. Det er
en illusjon å tro at betydelige beløp til orga-
nisering av bridgen skal komme fra andre enn
medlemmene selv. Flere medlemmer, større
deltakelse i turneringer, mer spill om mester-
poeng er de viktigste inntektskildene til NBF.
I tillegg påla kretslederne på tinget NBF som
andre forbund å gjennomføre lotteri til inn-
tekt for finansiering av rekrutteringsarbeid.
Disse inntektene styres ikke av NBFs styre,
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Vi er inne i en hektisk og spennende som-
mersesong. Bridgetinget på Lillehammer 12.
og 13. juni var en hyggelig, fremtidsrettet og
konstruktiv tingsamling. Det blåser på mange
måter en god sommerbris over bridgelandet
og med nytt styre (det er 8 av 10 nye med-
lemmer), skal vi i administrasjonen her på
Ullevål gjøre vårt beste for å utnytte denne
medgangsbrisen. Bridgetinget er ellers godt
dekket her i bladet og resymeet fra tinget
ligger også ute på våre hjemmesider.

Helgen etter tinget åpnet EM i Malmø og
NBF var godt representert. Det gjenstår å se
hvilke sportslige resultat våre deltakere
kommer hjem med, men ett resultat fra
Malmø ligger alt fast. Etter forhandlinger og
møter med ledelsen i European Bridge League
har NBF nå inngått en intensjonsavtale om
å arrangere Åpent EM i Stavanger 2007. Vi
har nå et knapt år til å arbeide videre med
planer, ikke minst inntektssiden – før avtalen
skal endelig bekreftes før utløpet av mai neste
år. Arrangementet blir et megaløft for vårt
forbund og forutsetter at mange løfter i
samlet flokk. Siste EM i Norge gikk i Oslo
i 1969 og NBF har søkt arrangementet som et
ledd i forbundets 75 års jubileum og med håp
om at et slikt storarrangement skal gi økt
interesse og oppmerksomhet rundt bridge-
sporten i Norge. Vi er møtt med velvilje fra
myndighetene i Stavanger som også er valgt
som Europas kulturby 2008.

De første dagene i juni var det 10 000
besøk på hjemmesidene til Norsk Bridge-

festival. Påmeldingen til de ulike turneringer
øker jevnt og trutt og mange har sikkert alt
fått med seg Festivalavisen som de driftige
arrangører i Trondheim har utgitt. Per
Nordland og hans stab virker å ha det meste
under kontroll og vi kan glede oss til flotte
dager i Trondheim. At Olavsdagene finner
sted samtidig betyr neppe mindre moro!

I Oslo gikk finalen i NM for klubblag og
det ble et bra arrangert i regi av Bridge-
senteret i Sporveisgaten. For förste gang
kunne man over hele verden fölge mester-
skapet direkte og fra fem av de sju rundene
ble en kamp vist i rama på Internett ved hjelp
av Bridgebase Online. Dette fungerte meget
godt og det ble registrert tilskuere sågar fra
Argentina som Sri Lanka mfl.

Heimdal BK tok dobbeltseier i mester-
skapet. Förstelaget (Per Erik Austberg, Jon-
Egil Furunes, Glenn Grötheim, Geir
Helgemo, Tor Helness og Terje Aa) var helt
suverene og hadde vunnet allerede för siste
kamp. Andrelaget spurtet inn til andreplass,
mens Vikersund BK la beslag på bronse-
medaljene.

4.-6. juni gikk sluttspillet i SM damer og
her vant Hordaland 1 med Kristine Breivik,
Sölvi Remen, Jonill Storöy og Siv Thoresen
på laget.

Uttaksturnering til OL åpen klasse gikk
parallelt med sluttspillet i SM damer og igjen
var det overføring på Bridgebase Online. Det
ble en klar seier til lag Broge, som dermed er
Norges representanter i OL i Istanbul
24. oktober–6. november.

Riktig God Sommer og på gjensyn til mange
av dere i Trondheim i juli!

Rune Handal
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Også i år vil NBF gjennomføre et landslotteri
utelukkende til inntekt for rekrutteringen til
vår kjære hobby. I år har vi en Suzuki Ignis
4x4 som hovedgevinst. Dette er en noe mer
spenstig bil enn fjorårets. Nytt av året vil
være en premiering av den klubben/kretsen
som har solgt loddet til hovedgevinsten.
Premien er 6 bridgebord med komplette
meldebokser!

Endelig avgjørelse om lotteriet ble tatt på
bridgetinget på Lillehammer medio juni 04.
Vær lojal og støtt lotteriet. 20.000 lodd 
a kr. 50,- blir fordelt til kretsene i forhold til
antall medlemmer. Utsendelse vil skje medio
august slik at kretsen får tid på seg til å

viderefordele på klubbene innen sesongstart.
Loddene selges i perioden 20. juli til 1. des.
med trekning 15. des. Den praktiske
gjennomføringen vil bli som i fjor. NBF er
fornøyd med fjorårets håndtering av lotteriet.
La oss være like flinke i år. Vi gjør et felles
løft for fremme av BRIDGEN i Norge.

Rolf Lersbryggen, 957 32 925
Lotteriansvarlig

Rekrutteringslotteriet 2004

LOTTERIET 2004
Rekruttering til bridgeklubbene i Norge

Gevinstliste Verdi
1. Gev. Suzuki Ignis 4x4 med div. utstyr 195 000
2. Gev. Reiser etter eget valg 25 000
3. Gev. Reiser etter eget valg 15 000
4. Gev. Bilde av Frans Widerberg – «Hestflyver« 8 000
5. Gev. Bilde av Karl Erik Harr -«Havlys« 7 500
6. Gev. Canon Digital Video MV700i 7 500
7. Gev. Bilde av Per Ung – «Omfavnelsen« 5 700
8. Gev. Canon Dagital kamera IXUS 500 5 000
9. Gev. Bridgebord 91*91 m/meldebokser 1 500

10. Gev. Bridgebord 91*91 m/meldebokser 1 500
11-15.Gev. Tennisskjorte og Caps m/NBF logo – samlet 1 750
16-20.Gev. Svipptursekk m/NBF logo – samlet 1 250
21-30.Gev. Bok: «Bridge i Geir Helgemos verden» – samlet 1 800

276 500

✔ POENGHØSTEN!
Du har vel husket å sette opp Poenghøsten på terminlisten for kommende
sesong? Se side 35.
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Etter 16 år i forbundsstyret og 
åtte år som president overlot Jan
Aasen presidentvervet til Helge
Stanghelle. Ny visepresident ble
Svein Markussen.
Av Geir Gisnås

Helge Stanghelle har tidligere vært visepresi-
dent (1993–1994) og president (1996). Han
innleder forbundets 22. presidentperiode, og
han er sammen med Bjørn Larsen og Arild H.
Johansen den tredje president som tar fatt på
sin andre økt. 

Avtroppende president Jan Aasen har åtte
år som president. Bare Ranik Halle har en
lengre sammenhengende presidentperiode. 

Selv om valgene foregikk på en udramatisk
måte, kan en ikke si at prosessen fram til
Bridgetinget hadde foregått like udramatisk,
og det ble da også klart påpekt fra avtrop-
pende president Jan Aasen da han holdt sin

åpningstale for de 55 stemmeberettigede
tingdelegatene under Bridgetinget på
Lillehammer. Samtlige kretser var represen-
tert unntatt NBF Nord-Trøndelag.

Valgkomiteens leder, Kirsten Rita Arnesen,
redegjorde først for valgkomiteens arbeid og
det resultat arbeidet hadde fått.

Tor Henriksen fra NBF Oslo hadde ingen
merknader til resultatet av valgkomiteens
arbeid, men han undret seg litt over proses-
sen og kommunikasjonen mellom valgkomi-
teens leder på den ene siden, og sittende
president og styre på den andre siden. 
– Det er ikke samsvar mellom det Arnesen
sier og det som Jan Aasen sier i sitt innlegg
i Norsk Bridge, framhold Henriksen. 

Henriksen ba også om begrunnelse for hva
Valgkomiteen mente med uttrykket «etter
press» i innstillingen. Kirsten Rita Arnesen sa
at årsaken til uttrykket «etter press» var flere
mottatte henvendelser, samt at 40 % hadde
stemt blankt ved valg av president ved forrige
bridgeting.

Bridgetinget 2004:
Presidentskifte etter åtte år

Jan Aasen takket av etter åtte år som president, mens Helge Stanghelle nå innleder sin andre presidentperiode.
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DAGENS «SPANSKE»

Den eneste smule dramatikk skjedde under
valg av ny valgkomite. Etter at en håndfull
aktuelle kandidater var blitt foreslått kom
spørsmålet om leder av valgkomiteen opp.
Det ble blant annet foreslått gjenvalg av
Kirsten Rita Arnesen, og i tillegg ble det
fremmet forslag på Jostein Øvervatn. 

– Jeg har snakket med Jostein, og han sa
det var greit, kunne Sten Ivar Lekang fra NBF
Salten fortelle. Lekang hadde riktignok snak-
ket med Øvervatn nylig, men det var så visst
ikke om ledervervet i valgkomiteen. Men ting-
delegatene tok dagens «spanske» for god fisk,
og det var en overrasket og lattermild Øver-
vatn som dagen etter fikk beskjed om valget.

Valgene ble avholdt med følgende resultat:

President: Helge Stanghelle
Visepresident: Svein Markussen
Styremedlem: Kenneth Syversen
Styremedlem: Sigmund Bakke
Styremedlem: Inger Hjellemarken
Styremedlem: Berit Anna Hanssen
Styremedlem: Rolf Lersbryggen
1. Vara: Asbjørn Anthonsen
2. Vara: John Helge Herland
3. Vara: Halvor Vågene

Kontrollkomite:
Leder Øyvind
Ludvigsen, nestleder
Svein Parnas og
medlem Ellen
Vigmostad. 
1. varamedlem Trine
Furunes, 
2. varamedlem 
Arve Farstad.

Disiplinærkomite:
Leder Lars Eide, 
nestleder Asbjørn
Davidsen, 
1. varamedlem Jørgen
Petter Nermo, 
2. varamedlem Åse
Karin Grindheim.
Domskomite:
Leder Bjarne Berg,
nestleder Annelise
Asla, medlem Sverre

Johnsen, 1. varamedlem Tulla Steen Lybæk og
2. varamedlem Gaute Kolsberg.
Valgkomite: Leder Jostein Øvervatn, medlem-
mer Kirsten Arnesen og Halvor Kalberg.

Egil Gimre takket Jan Aasen og det avtrop-
pende styret for jobben som er gjort og snu-
operasjonen som er gjennomført, og Tinget
ga stående applaus.

LOJALITET
Helge Stanghelle takket Jan Aasen og de
avtroppende styremedlemmer for innsatsen
med gave og blomster. Stanghelle takket
Bjarne Berg som dirigent, og fremfor alt
tilliten som ble vist ham av Bridgetinget. 

– Tinget har vært konstruktivt, satt med-
lemmene i fokus og fokusert på de lange
linjer, sa Stanghelle, og pekte på verdier som
etikk, lojalitet og understreket videre at orga-
nisasjonen har kommet langt, og at kretsene
lojalt måtte følge opp vedtakene som ble
fattet. 

– Handlings- og Økonomiplanen som nå
er vedtatt blir grunnlaget for Styres arbeid
hvor medlemmenes interesser skal stå i fokus
og Norsk Bridge anvendes som viktigste mid-
del for kommunikasjon, sa den nyvalgte
presidenten blant annet.Sten Ivar Lekang bidro med

dagens spanske.

Kirsten Rita Arnesen
redegjorde for valg-
komiteens innstilling.
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Avtroppende president Jan Aasen
tok et oppgjør med ukulturen, som
til tider har preget enkelte deler av
organisasjon, da han ved starten av
Bridgetinget holdt sin avskjedstale.
Men han pekte samtidig på at
styret hadde maktet å snu mange-
årige underskudd til overskudd, til
et sunt og veldrevet forbund.

Av Geir Gisnås

Jan Aasen takket av etter åtte år som presi-
dent og 16 år som medlem av forbundsstyre.
Det var ikke Aasens ønske å trå tilbake etter
denne perioden, men valgkomiteen hadde
kommet fram til en annen konklusjon.

Aasen brukte anledningen til å se tilbake
på denne perioden, og samtidig reflektere
over framtiden.

– NBF i 2004 er et sunt og veldrevet for-
bund. Dette tidspunktet har styret og organi-
sasjonen ventet på. Det er ikke nødvendigvis
slik at alt er perfekt og alle er fornøyde, men
vi er i en situasjon med kontroll. Administra-

sjonen fungerer godt, økonomien er på trygg
grunn igjen, og det er et modernisert forbund
som nå skal gå framover, innledet Aasen.

MANGE ENDRINGER PÅ ÅTTE ÅR
– Grunnlaget for å bringe forbundet framover
til nye høyder er lagt, mente Aasen. 

– Min påstand er at det nye styret kommer
til dekket bord, det var ikke akkurat slik da
jeg tok over som president i 1996. Siden den
gang har NBF gjennomgått betydelige
endringer. Gjør gjerne det tankeeksperimen-
tet å se for dere forbundet i 1996 og i dag.
Det mest positive er at vi har fått til dette
gjennom stor grad av enighet i organisasjo-
nen, sa Aasen, som viste til noen av de mange
endringene som har skjedd.

– En viktig forutsetning for at organisasjo-
nen kan videreutvikle seg ytterligere er at vi
har en administrasjon som fungerer godt og
effektivt. Det siste halvannet året har Rune
Handal vært generalsekretær, og han er en
generalsekretær som vil noe, evner å gjen-
nomføre, og som gjør en kjempejobb for
organisasjonen. Noen mener Rune Handal

Avtroppende president Jan Aasen:
Tok oppgjør med ukulturen

Dirigentbordet hadde en
grei jobb med å lose  hjem
et rolig Bridgeting.
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tjener for godt, men erfaringen etter 16 år
i forbundet er at vi i perioder har spart oss til
fant, sa Aasen, som også kunne fortelle at det
han angret mest på i denne perioden var at
han ikke allerede i 1996 begynte med å mo-
dernisere og effektivisere administrasjonen.

HUSKES FOR REGNSKAPSROT
Hvorfor bruker man åtte år av sitt liv på
å lede Norsk Bridgeforbund, undret den
avtroppende presidenten. 

– Særlig i perioden 2000–2002, i en situa-
sjon med intrigemakeri, løgn, spill, så ville
det enkleste være å trekke seg tilbake. Utad
vil organisasjonen kanskje huske regnskapsrot
og manglende evne til å rydde opp. Men
i denne perioden har det også blitt produsert
mye innenfor turneringstilbudet, rekruttering,
internasjonalt og organisasjonsarbeid. En pro-
duktiv periode – utrolig nok i en situasjon
der kontoret i perioder har vært drevet på
dugnad. Da bemanningssituasjonen var som
vanskeligst ble forbundskontoret drevet av
tre styremedlemmer; Inger Hjellemarken,
Sigmund Bakke og Halvor Kalberg. 

– Samtidig er det viktig å legge merke til at
omstillingen har skjedd styrt og gradvis. Slik
jeg vurderer det har vi gått fra underskudd til
overskudd på en måte som har skånet med-
lemmene, men selvfølgelig har det vært en
ulempe for hele organisasjonen å ikke ha et
forbund som har fungert, sa Jan Aasen.

VISJON OG VERDIGRUNNLAG

Årets Bridgeting hadde fått forslag til nytt
handlingsprogram og økonomiplan for de
neste fire år til behandling. Aasen redegjorde
for at det som en oppfølging av forrige
Bridgeting var satt i gang en prosess for
å evaluere kretsstrukturen og vedtektene. 

For kommende fireårsperiode har styret fore-
slått at visjonen og verdigrunnlaget skal være:
1. Bridge er en tankesport som kan utøves av

alle gjennom hele livet.
2. Bridge utøves i et fellesskap basert på rede-

lig konkurranse i et trygt og godt sosialt
miljø.

3. Alle aktiviteter er basert på verdiene triv-
sel, likeverd, ærlighet og fellesskap.

– Samfunnet vil i årene framover etterspørre
tilbud som kan oppfylle disse verdiene. Til-
budene er mange, og rekruttering vil bestå i
å vinne folks gunst og tilfredsstille et marked.
Men vi vet for lite om dette markedet, og
derfor må det i årene framover jobbes med
markedsundersøkelser på en helt annen måte
enn før, sa Aasen.

DE FLESTE SPILLER UTENFOR NBFS
KLUBBER
Aasen tvilte på om tilbudet i organisasjonen
var i tråd med verdigrunnlag og visjon.

– Selvsagt varierer dette fra klubb til klubb,
og kanskje er tilbudet godt nok til å tilfreds-
stille dagens medlemmer, men hovedutford-
ringen er å øke medlemstallet. Potensialet er
stort, men vi opplever at de fleste bridge-
spillerne i Norge IKKE er medlem av NBF.
Det er kanskje flere hundre tusen som spiller
jevnlig, men ikke i NBFs klubber. Hvorfor er
det slik?

NBFs nye visepresident
Svein Markussen.
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– Svarene er selvsagt mange og diskutable,
men min overbevisning er at tilbudet ikke er
godt nok. Omsorgen for det enkelte medlem
og det sosiale miljøet er ikke vektlagt nok,
opplæringen av spillerne følges ikke opp, for å
nevne noen faktorer, sa Aasen, som mente at
en av løsningene ligger i å bli mer profesjonel-
le i rekrutteringsarbeidet, opplæringsvirksom-
heten, og i hvordan organisasjonen drives.

DÅRLIG ORGANISASJONSKULTUR
– Så vil Per Halvorsen i NBF Hordaland
mene at jeg heller ikke følger verdigrunnla-
get, når jeg i medlemsbladet tok opp at orga-
nisasjonen ikke fungerer godt nok, at NBFs
organisasjonskultur ikke er god nok, og til
tider helt fraværende. At redaktøren i sin
spalte så slår til med retorikk om at udugelige
tillitsvalgte må byttes ut, får stå for redaktø-
rens regning.

– Hvis det er slik at enkeltpersoner følte at
dette var uhørt og ugjenkjennelig fra sin vir-
kelighet, så skal jeg gjerne beklage at saken
ble for tydelig poengtert. Men jeg beklager
ikke at jeg påpekte at organisasjonen ikke all-
tid fungerer, at det til tider er dårlig eller
ingen organisasjonskultur, eller at det er et
problem for NBF som organisasjon at kretser
og klubber ikke fungerer godt nok, sa Aasen.

Aasen medga at forbundet sentralt måtte ta
noe av skylden for dette, men han mente
samtidig at klubber, kretser og enkeltpersoner
ikke hadde gjort dette enklere. 

– Når forbundets administrasjon – lenge
etter fristen for å registrere medlemmer – må
ringe rundt til klubber for å purre, når kret-
sledere ikke deltar på kretsledermøter, kritikk
mot forbundet fremmes i Bridge i Norge og
ikke i medlemsbladet, når man gjør vedtak på
Bridgetinget og ikke støtter opp om disse i

etterkant som for eksempel rekrutterings-
lotteriet, blir det vanskelig å drive godt,
mente Aasen.

REKRUTTERINGSLOTTERI HVERT ÅR
– Styret og administrasjonen har antagelig
vært oppfattet som lukket, og ikke vært opp-
tatt av medlemmene. Jeg mener vi har vært
lydhøre, produsert, og invitert til dialog. Jeg
beklager på det sterkeste at vi sikkert ikke har
lykkes fullt ut, sa Aasen, og redegjorde for
styrets forslag til målsettinger for neste fire-
årsperiode:

1. Beholde nåværende medlemmer og rekrut-
tere nye gjennom et allsidig tilbud med
høy kvalitet.

2. Organisasjonskultur og kommunikasjon
mellom leddene skal bedres.

3. Det overordnede mål er at virksomheten
skal baseres på en «sunn økonomi», hvor
basisvirksomheten er finansiert gjennom
medlemsavgifter og NBFs turneringsakti-
viteter.

Aasen viste til at noe av kritikken mot styret
har vært at handlingsprogrammet har vært
for omfattende og for dårlig forankret i øko-
nomiplanen, noe styret har tatt ad notam.
Mange av virkemidlene er en videreføring av
nåværende aktiviteter, og noen er nye.

De siste årene har rekrutteringsarbeidet
fått ny form og intensitet, blant annet ved
rekrutteringslotteriet.

– Styret ønsker å markere en utvidelse av
satsingen, til også å omfatte bridgekurs på
TV og Internett, som en introduksjon til
arbeidet som gjøres på klubb og kretsnivå.
For å finansiere det foreslår styret å bruke
midlene fra rekrutteringsfondet, og gjennom
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å arrangere rekrutteringslotteri hvert år i den
kommende fireårsperioden. Lotteriet er ingen
populær aktivitet, men helt nødvendig for
å klare rekrutteringsløftet. På årets KRU-sam-
ling støttet representantene fra kretsenes
rekrutteringsutvalg at det gjennomføres et
rekrutteringslotteri, sa Aasen.

HELHETLIG IT-SYSTEM
Ove Bjerregaard fra det danske bridgeforbun-
det hadde tidligere presentert sin IT-løsning,
og den lukter NBF på i dag. Jan Aasen mente
det var viktig å se på et eventuelt samarbeid
med det danske bridgeforbundet om en hel-
hetlig løsning.
– I dag er systemene ikke godt nok integrert,
og informasjon ligger lagret flere steder.
Oppdatering av medlemsregistre skjer i flere
systemer, noe som skaper frustrasjon hos
medlemmene og gir en dårligere kvalitet på
tilbudet. Det er startet opp et forprosjekt for
å se nærmere på mulighetene her, og styret
ønsker aksept for at det jobbes videre med
å anskaffe et helhetlig system, sa Aasen.

MEDLEMSBLADET
– Medlemsbladet er et viktig bindeledd
mellom forbund og medlemmer, og burde
også være et sentralt bindeledd mellom krets
og medlem. For mange er medlemsbladet
kanskje det eneste håndfaste de har igjen for
å være medlem av NBF. Flere har opp
gjennom årene stilt spørsmål om behovet for
to bridgeblad i Norge. Styret har det siste tre-
kvart året sett på alternative måter for
å videreutvikle medlemsbladet, samtidig som
forbundets økonomi skulle tåle satsingen. Ett
av alternativene som ble vurdert var sammen-
slåing av Norsk Bridge og BIN (Bridge

i Norge) til ett bridgemagasin, mens alle med-
lemmene ville få tilsendt en medlemsfolder.
Denne modellen var omstridt i styret, og vi
har valgt å ikke fremme denne saken på dette
Bridgetinget. Styret har valgt å foreslå at det
jobbes med å bedre dagens medlemsblad, og
jobbe videre med eventuelle endringer fram
til neste Bridgeting, sa Jan Aasen.

NBF 75 ÅR I 2007
I forbindelse med at forbundet fyller 75 år
i 2007, inviterer styret til en markering.

– Hovedmarkeringen vil blant annet være
gode resultater av rekrutteringskampanjen, et
jubileumsskrift, og et jubileumsarrangement
knyttet til bridgefestivalen samme år. Samti-
dig har NBF i mange år ønsket å være arran-
gør av et internasjonalt mesterskap, og styret
foreslår å søke om å arrangere EM i 2007 i
Stavanger, opplyste Aasen. 

Han fortalte samtidig at kandidaturet har
vært presentert for EBL og Stavanger kom-
mune, og at det var stor sjanse for å få tildelt
mesterskapet.
– Men selv om vi får tildelt mesterskapet er
det ikke sikkert at vi av økonomiske grunner
kan ta arrangementet, sa Aasen, som mente
det måtte arbeides mer med de økonomiske
avklaringene framover.

Hvis forbundet, etter å ha fått tildelt EM
i 2007, finner ut at det økonomiske løftet blir
for stort, så vil det i avtalen ligge en mulighet
til å trekke seg fra arrangementet fram til
neste vår.

– Men det er åpenbart at et EM vil sette
bridge på kartet i Norge, og det vil være en
viktig stimulans for organisasjonen. Det vil
markere at de tunge årene er over, mente Jan
Aasen.
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TANKESPORTFORBUND

NBF har søkt NIF (Norges idrettsforbund)
om medlemskap tre ganger uten å bli tatt
opp. Bakgrunnen har vært ønske om å
komme i posisjon for å få tildelt offentlige til-
skudd som i dag kanaliseres gjennom NIF. Nå
har styret kommet til den erkjennelsen at
denne strategien ikke vil føre fram, og man
ønsker nå i stedet å sondere mulighetene for
etablering av et tilskuddsberettiget tanke-
sportforbund. 

– Et Norges Tankesportforbund skal ikke
være i krig med NIF, men være et supple-
ment. Kanskje er det også særforbund
i dagens NIF som ville passe bedre inn
sammen med oss som tankesport enn de
fysiske idrettene, sa Aasen.

SUNN ØKONOMI
– NBF har vært gjennom en vanskelig
periode, og det overordnede for styret er
å hindre at økonomien kommer i ulage igjen.
Samtidig er NBFs økonomi lite forutsigbar,
fordi inntektene er aktivitetsavhengig
gjennom deltakelse i mesterskap, medlemstall
og salgsvirksomheten, sa Aasen, og pekte på
at styringsprinsipper for sunn økonomi blant
annet ville innebære:
– Gjennom økonomiplanen styre og planleg-

ge virksomheten, og synliggjøre bundne
kostnader og «frie» midler for å prioritere
bruken av ressursene. 

– Egenkapitalen skal innen 2008 utgjøre
3 millioner kroner.

– Alle turneringer skal i prinsippet være selv-
finansierende, og avvik fra dette skal
dekkes inn gjennom overskudd fra andre
aktiviteter, og som en del av strategiske
prioriteringer.

– Budsjettet skal ta høyde for usikkerhet
rundt deltakelse i turneringene.

– Forbundet skal øke inntektene fra salgsvirk-
somhet gjennom å være den ledende aktør
på markedet, og være konkurransedyktig
innen salg av bridgemateriell og – utstyr.

– For å delfinansiere rekrutteringsarbeidert og
landslagenes deltakelse i mesterskap skal
det blant annet hvert år i perioden avholdes
rekrutteringslotteri og «Poenghøsten».

SISTE TALE
Etter å ha konstatert få tilbakemeldinger om
at kretsstrukturen fungerer dårlig og ingen
tilbakemeldinger om vedtektene, rundet den
avtroppende presidenten av.

– Dette er min siste tale som president. Jeg
kommer ikke til å holde noen avskjedstale
etter valget. Da er mine 16 år i forbundets
ledelse, og åtte av disse som president, over.
Så da kan dere puste lettet ut, og noen tenker
kanskje at endelig er vi kvitt han. Så er det
forhåpentligvis noen som kommer til å savne
meg og styret for øvrig. I alle fall vil jeg
ønske NBF lykke til framover, og det er lagt
et grunnlag for at forbundet vil få mange
gode år framover, sa Aasen blant annet, og
rettet samtidig en takk til styret for innsatsen
og en spesiell takk til Rune Strøm og Rune
Handal for et godt og lærerikt samarbeid.

ROLIG DEBATT
Etter Aasens innledning ble styrets beretning
og regnskap for de to siste årene gjennomgått
og enstemmig vedtatt. 

Regnskapet i 2003 gikk med kr. 731 612
i pluss, noe som er små avvik fra budsjett og
så langt rapportert. Det foreligger ikke lenger
gamle uavklarte fordringer, i fjor lå det 2 mill
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i uavklarte fordringer. NBF har gått fra minus
1,2 millioner i 2001 til minus en halv million
i 2002 og så til overskudd på vel 730 000
i fjor. I tillegg har Rekrutteringslotteriet
i løpet av de to siste årene lagt igjen 500 000
til klubber og kretser.

Den påfølgende debatten for øvrig var pre-
get av spørsmål og kommentarer om enkelt-
saker og detaljer, og i liten grad en politisk
debatt med overordnede linjer. Det var vel et
uttrykk for enighet om de store linjene, og
den nye økonomiske virkeligheten bidro nok
også til at årets Bridgeting ble det roligste og
mest samstemte i moderne tid.

Under debatten påpekte blant annet disi-
plinærkomiteens leder, Lars Eide, at rapporte-
ring av disiplinærsaker blir underslått, og at
en fra enkelte hold opplever proteksjonisme.

– Vi har vedtatt et reglement. Hvis vi skal
ha tillit til at folk behandles likt må vi ha tillit
til at brudd på reglementet blir rapportert.
Hvis ikke blir det forskjellig behandling av
folk med likt adferdsmønster. Når folk må
bæres ut av lokalet etter SM er det alvorlig,
og slikt bør rapporteres, sa Lars Eide blant
annet.

Arne Georg Aunøien fra NBF Østerdal
hadde registrert at flere fortsatt spiller SM
uten lisenser. Dette må det bli slutt på. Laget
må enten diskes, eller personen uten lisens
nektes å delta, mente Aunøien.

TMUs leder, Sigmund Bakke var ikke
ukjent med fenomenet:
– Vi har vært veldig snille. Men nå er tål-
modigheten er slutt og det vil bli foretatt en
vesentlig innstramming, sa Bakke. 

Tingdelegatene tok også for seg rekrutte-
ringslotteriet. Her var det noe misnøye fra
enkelte hold, mens andre var mer løsnings-
orienterte og fortalte hvordan de hadde løst
oppgaven på sin kant av landet. Generalse-

kretær Rune Handal tok tak i en del av merk-
nadene om lotteriet og viste til at det ble tatt
hensyn til de fleste kommentarene fra lotteri-
et 2002.

– Lotteriet i 2003 gikk enormt bra. Husk
også på at kretsledermøtet i Bodø i juni i fjor
avga en enstemmig uttalelse om vi skulle
kjøre et nytt lotteri. Likeså på KRU-samling-
en i vår på Gardermoen. Hvis vi vil komme
framover må vi innstille oss på å gjennomføre
lotteriene. Men det er et politisk spørsmål
som Tinget må beslutte, sa Rune Handal
blant annet.

Og Bridgetinget gjorde ingen endringer
med rekrutteringslotteriet. Nå er det bare
å brette opp ermene å ta fatt.

Også styrets forslag til handlingsprogram
og økonomiplan for 2005 – 2008 ble enstem-
mig vedtatt uten mange kommentarer eller
merknader. Handlingsprogram og økonomi-
plan kan lastes ned fra NBFs Internettsider
http://www.bridgefederation.no

MISNØYE MED ARRANGEMENTS-
STØTTEN
Noe misnøye med økonomien rundt Serie-
mesterskapet var én av sakene som fikk fokus
da Bridgetinget behandlet innkomne forslag.

Utgangspunktet var et forslag fra NBF
Troms og Ofoten. Aage Irgens redegjorde for
kretsens forslag om at også 5.divisjon måtte
ha betalt kontingent før påmelding ble aksep-
tert. Kretsen hadde dårlige erfaringer med
dagens praksis. 

Del 2 av forslaget gikk i hovedtrekk på
å sikre at kretsene fikk dekket sine arrange-
mentskostnader ved SM, og ikke som nå at
enkelte ved «sjablong-støtten» gikk under-
skudd.

– Det har kostet mye mer å arrangere SM
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enn det den sjablongberegna støtten har gitt
oss. Det er ingen tvil om at kretsen skal påta
seg forpliktelser til å arrangere SM, men det
står ingen steder at kretsen må blø økono-
misk for å arrangere forbundets turneringer.
Forslagene står der; take it or leave it, avslut-
tet Irgens, som fikk støtte fra flere av tingde-
legatene.

Sigmund Bakke gjorde det klart at styret
ikke anså dette som sak for Tinget. 

– Støtten til SM var tidligere en sjablong-
sak. Vi endret praksis til støtte etter søknad.
Så gikk vi for et par år siden tilbake til sja-
blongstøtte med et litt høyere beløp. Vi vet
at det i de store byene kan være vanskelig
å få tak i billige lokaler, og det har derfor
vært praksis med å betale litt mer enn
standard sjablongstøtte.

– SM bidrar med 250 000 etter at reise-
støtte ( 500 000) og arrangementsstøtte 
(250 000) er betalt. Så har vi SM damer som
er et rent underskuddforetagende. Vi har
foreslått å redusere SM til fire divisjoner med
fri påmelding. Ved å kutte litt på antall spill,
kan vi øke sjablongsatsene med 30%, sa
TMUs leder Sigmund Bakke, som håpet på
en fornuftig dialog med kretsleddet om saken.

Forslagene fra NBF Troms og Ofoten falt
mot henholdsvis ni og fem stemmer.

BORTFALL AV 5.DIVISJON?
NY SM-ORDNING PÅ TRAPPENE
Styrets har foreslått en omlegging av Serie-
mesterskapet, slik at 5. divisjon bortfaller.
5. divisjon ble etablert i 1995, og omlegging-
en er i hovedsak i samsvar med forslag frem-
met tidligere fra Sørreisa. Problembarnet
i divisjonsspillingen har vært 4. divisjon, der
det med 18 puljer har generert høye kostna-
der ved reise/overnatting. Omleggingen vil

medføre at startkontingenten forblir på
samme nivå, selv med økt arrangementsstøt-
te. Sigmund Bakke mente at én innvendig
kunne være at 4.div ble et nytt KM. For
å unngå det tar en sikte på å blande lag fra
flere kretser, men på en økonomisk måte slik
at en kan slippe lange reiser og overnatting. 

Den nyvalgte visepresidenten, Svein
Markussen, mente forslaget var godt – og
som vanlig fra TMU – vel gjennomtenkt. 

Avtroppende forbundsstyremedlem Halvor
Kalberg advarte mot omleggingen. Han
mente det var viktig å fylle på nedenfra og at
NBF ikke måtte risikere å miste nye medlem-
mer. 

Arne Georg Aunøien fra NBF Østerdal ba
TMU vurdere å åpne 5. divisjon for nybe-
gynnere, og se denne utelukkende i rekrutte-
ringssammenheng.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det er
foreløpig ikke tatt stilling til når den nye ord-
ningen blir innført, men det blir ikke fra
kommende sesong.

INGEN LISENSENDRING
Det ble ingen lisens-endring, slik NBF Sør-
Trøndelag hadde foreslått for Tinget. Bak-
grunnen var at spillere for å spille i ett serie-
mesterskap må betale lisens for to kalenderår,
noe som kunne gjøre det vanskelig å skaffe
stedfortreder, mente Svein Ingar Sæther fra
NBF Sør-Trøndelag. 

Kretsens forslag om at spillere til SM
2004/2005 bare trengte lisens for 2005, og at
lisensen skulle følge bridgesesongen – ikke
kalenderåret, falt mot seks stemmer.
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Ole K. Sara ble under Bridgetinget
på Lillehammer tildelt forbundets
hederstegn.

Ole K Sara begynte å spille organisert bridge
som femtenåring i 1951, og han har spilt
organisert fram til i dag. 

I 1957 tok han initiativ til stiftelsen av
Kautokeino bridgeklubb, som kan feire 
50-årsjubileum samtidig som NBF fyller 75 år.
Året etter var han med på å starte Kautokeino-
turneringen som ble en suksess, og som har
vært og er en populær turnering.

I perioden fra 1957 og fram til 1973
bekledde han formannsvervet i åtte år. I peri-
oden 1961 – 1966 var han formann i Kara-
sjok bridgeklubb i tre år, og mellom 1979 og
2004 var han leder og nestleder i Alta bridge-
klubb i tolv år. Han har også vært leder for
og medlem av arrangementskomiteen for
Altaturneringen tolv ganger. 

Fra 1992 til 1996 var Sara leder for Vest-
Finnmark bridgekrets, og i 1997 ble han valgt
inn i forbundsstyret. Her satt han fram til
2002. 

HEDERSMANN
I perioden 2000 – 2002 hadde Ole K. Sara
ansvaret for å planlegge Nordkalottmester-
skap i bridge, og for ett år siden hadde han
ansvaret for historiens første nordkalottmes-
terskap.

– I tillegg til merittene er det hedersman-
nen som kjennetegner Ole K. Sara, sa avtrop-

pende president Jan Aasen under Bridgetinget.
– Han har organisatorisk erfaring, sam-

funnserfaring og personlige erfaring som i
sum gjør at når Ole K. Sara snakker, så lytter
folk.

– I hans tid i forbundsstyret var han en
viktig person i styret for å sette ting på plass
når det var nødvendig. Men det gjorde han
på en korrektmåte, og med respekt, sa Aasen
under tildelingen.

TAKKET JAN OG KONA
Ole K. Sara takket for tildelingen under
Bridgetingets middag. Han var en farende
fant med mange bonuspoeng, så det var ikke

Ole K. Sara 
fikk NBFs
hederstegn

Ole K. Sara takket Jan Aasen for tildelingen av heders-
tegnet, og kona Nancy fordi hun som bridgeenke
i mange år hadde lagt forholdene til rette for at han
kunne drive så mye med bridgen i så mange år.
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vanskelig å legge inn gjesteopptredenen ved
Bridgetinget. Sara takket avtroppende presi-
dent og kona, og mente Bridgetinget burde
sette opp en fast benk merket «skyggekabi-
nett» ved framtidige Bridgeting, hvor han og
andre seniorer kunne gi noe tilbake til de
som ledet forbundet, sa Sara, som utnevnte
Kyrre Tangen til formann i skyggekabinettet. 

– Jeg er veldig glad for at det ble du Jan
som tildelte meg hederstegnet, sa Ole K.
Sara blant annet, som samtidig takket kona
Nancy for at hun hadde vært med han som
bridge-enke i alle disse årene.

Geir Gisnås
Skyggekabinettes to første medlemmer, Kyrre Tangen
(«formann») og Ole K. Sara.

Ja, summe spela’ for galleriet
og spikka’ fliser i bridgens namn,
men berre gløym heile filleriet,
nå er tinghelga snart i hamn.

Døm vart da vedti’ her, regnskapstale
og styret fekk att sin «råderett»
over (5.)divisjon som ’kje er så farleg,
kan han kuttast ut rett og slett?

Eg er ’kje så god te å spela kort,
for fåe stikk, det er utpågjort, 
men på humorsida der kjem eg fort, 
Og TRIVSEL det er au någå stort.

Takk for det eg fekk kåmå hit
og uppleva mitt fysste Ting.
Organisasjonsarbeid, det er meir enn slit, 
ja, både nettverksbygging og vinglassving.

Alle Bridgeting 
bør ha sin skald

Ingrid Løkken fra NBF Gudbrandsal gjorde stor lykke som ting-skald under Bridgetinget på Lillehammer. 
Etter å ha observert både faglige og sosiale c-momenter, framførte hun følgende til stor jubel fra Bridgetinget:
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Herr redaktør
I egenskap av leder for valgkomiteen, orien-
terte jeg Forbundstinget og kom med korrek-
tiv til påstander fremsatt i «Norsk Bridge»
(NB) nr. 2/2004. På side 6, i 2. og 3. avsnitt
skriver Jan Aasen: «Det ville være naturlig at
valgkomiteen hadde hatt dialog med presi-
denten og øvrige styremedlemmer underveis
i valgprosessen, …» og videre i 3. avsnitt at
det ville være rimelig å bli orientert om at
komiteen ønsket et skifte «…iallfall i forkant
av offentliggjøringen…»

Alle kretser og Styremedlemmer mottok
brev/mail nov.2003 med spørsmål om forslag
til kandidater for inneværende periode, hhv
villig til fortsatt arbeidsinnsats for NBF. Svar
var ønsket innen årets utgang.

I januar hadde jeg muntlig samtale med
visepresident, og i februar også med sittende
president, med begge mail korrespondanse.
De ble gjort merksam på at ny toppledelse

ville bli foreslått av Valgkomiteen. Da komi-
teen var ferdig med sitt arbeid, ble innstil-
lingen gjort kjent telefonisk for toppen før
31/3 (offentliggjøringen).

Utskifting av 8 styremedlemmer?
Det er vel en Nyhet i bridge-Norge at NBF
ikke har en Generalsekretær, men har en
Daglig leder i Rune Handal (innleid konsu-
lent). Daglig leder skriver på side 7 i NB 
«…. at Valgkomiteen har innstilt på utskif-
ting av hele 8 av 10 av styrets medlemmer.» 

Det er fullstendig galt. Der er 2 – to –
medlemmer som er skiftet ut!

Av 10 medlemmer & varamedlemmer sa 5
personer Nei takk til gjenvalg. 1 person
kunne ikke. 2 av de sittende (Bakke & Hjelle-
marken) fortsetter. Da er der 2 – to – perso-
ner komiteen har skiftet ut. 

Med hilsen
Kirsten Rita Arnesen

Tilsvar på «Ingen dialog mellom Aasen-
styret og valgkomiteen?
Kirsten Rita Arnesen har i dette medlemsbla-
det et innlegg vedrørende Presidentens hjør-
ne i Norsk Bridge nr 2/2004. Jeg har følgende
kommentarer:

1. Min oppfatning av valgprosessen står fast.
Hadde jeg hatt en telefonsamtale med
Valgkomiteens leder i februar, hvor jeg
hadde fått beskjed om at ny toppledelse
ville bli foreslått, så hadde jeg selvsagt hus-
ket det. 

Jeg mottok en e-mail 19.12.2004 fra Valg-
komiteen, med spørsmål om hvor mye tid jeg
brukte på vervet og hva jeg anså som normal
innsats for å sitte i styret.

Jeg mottok neste e-mail den 03.02.2004
som lød slik: 
«Nå er det sannhetens øyeblikk er kommet:
Ønsker du å være kandidat til President-
vervet? med støtte fra bare 61% på siste Ting
har du kanskje vurdert å la klubben gå
videre?»

Denne e-mailen oppfattet jeg som en fore-
spørsel, og ikke som en beskjed om at det

Ingen dialog mellom Aasen-styret
og valgkomiteen?
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skulle skiftes toppledelse. Mitt svar på fore-
spørselen var at jeg ønsket å fortsette som
president, med begrunnelse samt noen anbe-
falinger om styresammensetningen.

Etter denne korrespondansen hadde jeg
ingen kontakt med Valgkomiteen. 

Valgkomiteens innstilling mottok jeg sam-
tidig som at den ble sendt ut til kretsene pr 
e-mail den 31.03.2004 kl. 22.30.

2. I andre delen av innlegget heter det «Det
er vel en nyhet i Bridge-Norge at NBF ikke
har en Generalsekretær, men har en Daglig
leder i Rune Handal (innleid konsulent).»
Nå har ikke dette noe med valgprosessen
å gjøre, men den må kommenteres fordi
fremstillingen er feil. Rune Handal er
generalsekretær i NBF med de samme full-
makter og oppgaver som skissert i vedtek-
tene. På bakgrunn av forbundets historikk,

av økonomiske grunner og for å redusere
forbundets risiko valgte Styret høsten 2002
å anvende en managementavtale som til-
knytningsform. Denne kan sammenliknes
med en åremålsavtale og er gunstig for for-
bundet. Til informasjon kan også nevnes at
Kontrollkomiteen i forkant av årets Bridge-
ting har gjennomgått både avtalen og
rekrutteringsprosessen og hadde ingen
bemerkninger i saken.

Til slutt vil jeg få si at jeg er ferdig med
saken, valget er gjennomført, og den ledige
tiden skal jeg bruke på andre ting. Men for at
NBF skal bli en sterk organisasjon, er det
nødvendig at samspillet mellom de ulike
organene er på plass og at rollefordelingen er
avklart. 

Med hilsen
Jan Aasen

Det ble også tid til litt kos under årets Bridgeting. Her fra en grillaften på Høgskolen i Lillehammer.
Fra venstre: Generalsekretær Rune Handal, tidligere president Arild H. Johansen, vår nye visepresident Svein
Markussen og til slutt sjuende far i huset Rolf J. Olsen, som var generalsekretær i 17 år og på den tiden «slet ut»
åtte presidenter.
(Foto: Geir Gisnås)
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Mange begynner kanskje å lure på hvor det
blir av oppsettet for neste sesong. Saken er
den at forbundsstyret for tiden evaluerer et
forslag fra TMU som innebærer en omleg-
ging av divisjonssystemet. 

Forslaget ble diskutert på årets Bridgeting
på Lillehammer 12.-13.juni og resultatet ble
at forbundsstyret fikk Bridgetingets fullmakt
til å gjøre de forandringer de anser som nød-
vendige.

Forslaget som forbundsstyret evaluerer
innebærer at 2.-divisjon utvides til tre puljer
bestående av tolv (12) lag ved at de seks (6)
beste lagene samt puljevinnerne fra årets
3. divisjonspuljer rykker opp. 

Videre innebærer forslaget at antallet
3. divisjonspuljer utvidet fra dagens ni (9) til
tolv (12). For å fylle opp disse puljene, flyttes
i tillegg til puljevinnerne alle lag som ble
nummer 2 eller 3 i 4.-divisjon opp i 3.-divi-
sjon.

Samtidig utvides 4.-divisjon fra dagens
atten (18) puljer til trettiseks (36) puljer.
Disse puljene fylles opp med de resterende
lagene fra årets 4.-divisjon, samt alle lagene
fra årets 5.-divisjon.

5.-divisjon foreslås fjernet. Istedenfor er
det ønskelig at det der hvor det er interesse
for det, opprettes en pulje for mindre rutiner-
te spillere, kall det gjerne en rekrutterings-
pulje. Det er ikke tenkt at det skal være noe
opp- eller nedrykk fra denne puljen, men at
det skal være en myk inngangsport til lag-
bridge for de som føler at 4.-divisjon blir for
tøft.

Hvis forbundsstyret velger å gjennomføre
dette forslaget, vil lisenskravet bli fjernet for
4.-divisjon, og det vil ikke være krav om
lisens i rekrutteringspuljen. Lisensreglene vil
også bli nøye gjennomgått for å finne en
løsning på problemstillingen som oppstår når
et lag rykker opp fra en divisjon uten lisens-
krav, altså nåværende 5.-divisjon, eventuelt
4.-divisjon med det nye forslaget.

Det er flere goder grunner for forslaget.
Særlig har det i 4.-divisjon vært en del
misnøye enkelte steder med unødvendig
lange reiser og overnattinger. Dessuten har
det flere steder vært sviktende oppslutning
omkring 5.-divisjon slik at dette har blitt
uforholdsmessig dyre arrangementer.

Hvis forslaget gjennomføres er intensjonen
at det der hvor det lar seg gjøre uten å gene-
rere unødvendig lange reiser og overnatting-
er, vil bli forsøkt å sette opp puljer på tvers
av kretsgrensene for å unngå å gjøre 4.-divi-
sjon til et annenrangs kretsmesterskap.
I enkelte deler av landet tilsier imidlertid
geografien at dette ikke lar seg gjøre.

Forbundsstyret vil bruke tiden frem til
Norsk Bridgefestival til å evaluere forslaget
nøye og eventuelt sette opp puljene, og vil
treffe en beslutning på et styremøte i løpet av
festivalen. Beslutningen vil bli offentliggjort
på hjemmesidene primo august og vil bli
bekjentgjort i Norsk Bridge ved første anled-
ning. Kretsene vil selvsagt også bli tilsendt
oppsettet straks det er klart.

Styret

Informasjon fra forbundsstyret:
SM 2004/2005
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Det ble dobbeltseier til Heimdal
bridgeklubb under NM klubblag
som foregikk i Oslo med BK Vest
som arrangør. Vi gratulerer årets
norgesmestere som nok engang ble
Glenn Grøtheim, Terje Aa, Per Erik
Austberg, Geir Helgemo, Jon Egil
Furunes og Tor Helness.

Finn Brandsnes var sjef for en dyktig stab og
dette var noe helt annet enn fjorårets fiasko
i Stavanger. 

Heimdal var vinnere før siste kamp, så
spenningen i mesterskapet var om hvem som

skulle kapre de andre medaljene. Med 25
seier i siste kamp ble Heimdal BK 3 sølv-
medaljevinnere med Aksel Hornslien, Rune
Brattgjerd, Jørgen Molberg, Børre Lund,
Christer Christoffersen og Bjørn Morten
Mathisen på laget. 

Bronsemedaljene gikk til Vikersund. Sigurd
Evjen, Vidar Smith, Lars Allard og Håvard
Jensen spilte på bronselaget. 

Noen spill fra finalen:

S V N Ø
1♠ P 2♠ X
4♠ P P P

NM klubblag 2004:
Dobbeltseier til Heimdal BK

Seier igjen. Heimdal tok gull på nytt. Fra venstre Terje Aa, Geir Helgemo, Glenn Grøtheim og Tor Helness.
Per Erik Austberg og Jon Egil Furunes var ikke til stede da bildet ble tatt.
(Foto: Finn Brandsnes)
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Dine kort (Vest):
♠ 1063
♥ 109
♦ D10984
♣ 1086

Du spiller ut Hj 10 og bordet dukker opp
med.

♠ E97
♥ 87654
♦ E2
♣ 974

Hj 3 hos makker som er styrke og toeren hos
spillefører. Hva nå? Ny hjerter ville ha blitt
katastrofalt da spillet så slik ut.

♠ E97
♥ 87654
♦ E2
♣ 974

♠ 1063 ♠ 5
♥ 109 ♥ Dkn3
♦ D10984 ♦ KKn763
♣ 1086 ♣ EKDkn

♠ KDkn842
♥ EK2
♦ 5
♣ 532

Er du synsk?
Kontrakt 6Hj og du får ♣kn ut.

♠ EKD1086 ♠ 32
♥ - ♥ EKT9863
♦ EKD3 ♦ 109
♣ E54 ♣ D9

Hva legger du i bordet? Du stikker vel med
♣ Ess og prøver å stjele deg heim på ruter.
Da blir ruteren overstjelt og motparten har et
hjerterstikk.

♠ EKD1086
♥ -
♦ EKD3
♣ E54

♠ 74 ♠ kn95
♥ kn54 ♥ D72
♦ 64 ♦ Kn8752
♣ Kkn10762 ♣ 83

♠ 32
♥ EK109863
♦ 109
♣ D9

Du vinner kontrakten hvis du er synsk 
å legger liten kløver. I ramakampen mellom
Heimdal BK 1 og Heimdal 3, var dette et
kjedelig buttspill. Begge bord spilte 7Sp med
9 stikk!

SLUTTRESULTAT
1. Heimdal Bk 1 151
2. Heimdal Bk 3 114
3. Vikersund 107
4. Bodø Bk Lyn 100
5. Sortland Bk 99
6. OBK/Kløverknekt 95
7. Bk Grand 89
8. Mo Bk 87

N

S

V Ø

N

S

V Ø
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BUTLER
1. Tor Helness – Geir Helgemo 191
2. Per Erik Austberg – Jon Egil Furunes 133
3. Terje Aa – Glenn Grøtheim 104
4. Bjørn M.Mathisen 

– Christer Christoffers 60
5. Jørn Åselid – Tarjei Ech-Hansen 54
6. Vidar Smith – Sigurd Evjen 54
7. Arve Farstad – Odin Svendsen 42

8. Jørgen Molberg – Børre Lund 39
9. Christoffer A.Arntzen 

– Odin Svendsen 34
10. Sigve Smørdal – Pål Fondevik 22
11. Terje Lie – Espen Kvam 17
12. Odin Svendsen – Martin Andresen 3

Svein Gunnar Karlberg

Sølvgutta fra Heimdal.
(Foto: Finn Brandsnes)

Martin Andresen har fotballen med seg, også når han
spiller NM-finale. Her for anledningen i grønn 
Brasil-skjorte sammen med Arve Farstad for OBK/
Kløverknekt.
(Foto: Finn Brandsnes)

Tor Helness og Geir Helgemo (t.h. med ryggen til) vant
NM-finalen for klubber igjen. Det er alltid mange til-
skuere når de spiller i «åpent».
(Foto: Finn Brandsnes)

Bronselaget Vikersund.
(Foto: Finn Brandsnes)
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Av Geir Gisnås

For åttende gang på rad arrangerte NBF
Bedriftsmesterskapet i bridge, og som vanlig
var Qality Fagernes hotel vertskap. På start-
streken stilte 30 lag, pent møblert med alt fra
garvede norgesmestere til spillere som har et
langt lavere sportslig ambisjonsnivå. Det
sosiale ambisjonsnivået var ikke nødvendigvis
lavere enn hos norgesmestrene, og turnering-
en foregikk da også – som ellers – i fred og
fordragelighet. Ikke minst takket være
arrangørstaben, med Helge Mæsel i spissen.

Dog krydret med en og annen god replikk.
Som for eksempel fra Tommy Sandsmark,

som fant anledningen gyllen til å reflektere
over navnet på årets vinnere; Viego. 
– Vi er gode, vi også, smilte han, og høstet
fortjent anerkjennelse for sitt elegante ord-
spill. 

Da samme Tommy møtte SAS i en tidlig
runde ønsket han dem lykke på reisen samti-
dig som han uttrykte et håp om at de ikke
fikk med seg bagasjen…

DEN FØRSTE SLEMMEN
I Bedriftsmesterskapets første runde møtte
Nasjonalbiblioteket årets mestere. Nasjonal-
biblioteket var ett av to lag som klarte
å melde bedriftsmesterskapets første slem:

Viego Data/Kr.sands Jernstøperi
vant Bedriftsmesterskapet
Viego Data/Kristiansands Jernstøperi med Geir Brekka,
Stig Drangsholt, Tom Anders Høiland, Nils Kåre Kvangraven 
og Helge Stornes vant årets bedriftsmesterskapet på Fagernes 
en hårsbredd foran sine nærmeste konkurrenter.
Bare fem poeng skilte de fire første lagene.

Årets bedriftsmestere, Viego data/Kr.sands Jernstøperi, flankert av arrangørstabens Inger Hjellemarken 
og Helge Mæsel. Fra venstre etter Inger: Helge Stornes, Tom Anders Høiland, Stig Drangsholt, Nils Kåre Kvangraven
og Geir Brekka.
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♠ KKn94
♥ E97
♦ Ekn4
♣ ED7

♠ 5 ♠ 872
♥ KD10862 ♥ 54
♦ K107 ♦ D865
♣ 842 ♣ Kn106

♠ ED1063
♥ Kn
♦ 932
♣ K953

Vest Nord Øst Syd
2 ♥ D P 4 ♠
P 6 ♠ pass rundt

Ingen vanskelig kontrakt å spille. Når kløve-
ren satt 3-3 ble tapsbeholdningen kun ett
ruterstikk til motparten. Viego va’ go’ likevel
og vant kampen 18-12. 

FALSECARDING
Falsecarding er et hyppig forekommende
fenomen i bridge, men ofte klarer motparten
å avsløre forsøket på bløff. Likevel: Utføres
denne øvelsen uanstrengt og i naturlig tempo
kan det skapes et inntrykk av at kortene sitter
helt annerledes enn de egentlig gjør. Det så
man blant annet da Bjørn Sture Valen tro til
på slutten av første dag:

♠ E1087
♥ 87
♦ 6
♣ D109853

♠ D ♠ KKn9643
♥ KDKn109632 ♥ E
♦ Kn1074 ♦ D52
♣ - ♣ EK6

♠ 52
♥ 54
♦ EK983
♣ Kn742

Bjørn Sture Valen åpnet i Vest med 4 hjerter,
noe alle syntes var ok. Dette var også stan-
dardkontrakten, og resultatet ble som regel
én bet etter singel ruterutspill til ess og
konge, og ruter til stjeling pluss spar ess. 

Men unge Bjørn Sture Valen i Vest la
umiddelbart ruter knekt på utspillet. For
utspillet kunne være fra firekorts ruter, og da
ville det ha vært skjebnesvangert å fortsette
med fargen. Syd trodde i dette tilfellet at
Valen var en ærlig sjel og skiftet til kløver.
Dermed forsvant både spartaper i nord og
bet, og Bjørn Sture vant sin kontrakt fortjent
fordi han allerede i første stikk var på hugget.

SLUTTRESULTAT
1. Viego data/Kr.sands Jernstøperi

Geir Brekka, Stig Drangsholt, 
Tom Anders Høiland, Nils Kåre
Kvangraven, Helge Stornes 216.00

2. Flower Power
Stein Brateng, Arne jr Ditlefsen, 
Gunnar Nordby, Lars Aasen 214.00

3. Tandberg/Visual Bank 
Eskil Chr. Hagen, Hans Thomas 
Holmøy, Kjell Isingrud, Frank Erik 
Svindahl 212.00

4. Arcus/Peppes
Inge Bjerkestrand, Terje Jørgensen, 
Arild Sandberg, Cato Sundeng 211.00

N

S

V Ø

N

S

V Ø

Sølvlaget Flower Power, kun to poeng fra seieren.
Fra venstre: Arne Ditlefsen, Stein Brateng, Lars Aasen,
Gunnar Nordby.
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5. Nasjonalbiblioteket
Geir Gisnås, Svein Gunnar 
Karlberg, Arnold Mundal, 
Eitan Zuckermann 204.00

6. Posten Trondheim
Arnfinn Bolland, Kjell-Ove Helmersen,
Lars Tore Langørgen, 
Bjørn Aa 203.00 (2238)

7. Agder Energi
Øystein Larsen, Roald Mæsel, 
Svein Skarpenes, Arild 
Vålandsmyr 203.00(1987)

8. Statoil 1
Erling Gjertveit, Rolf Jonassen, 
Kjell Løvås, Karl Sola 199.00

9. Bridge i Norge
Peter Marstrander, Tommy Sandsmark,
Thore M. Tinderholt, Harry Arne 
Vågen 195.00

10. Skanska Norge AS
Per Gunnar Almås, Svein Erik Dahl,
Knut Irion, Marte Vamnes 191.00

11. Hydro A. Høyanger 2
Trond Austrheim, Odd Eriksen, 
Stig Kleiven, Sven Råsberg, 
Oddv. Ølmheim 188.00

12. Aetat Stavanger
Rune Bjelland, Bjørn Leinan, Kjell 
Ramsvik, Thorleif Skimmeland, 
Jon Sunde 187.00

13. Veidekke Entreprenør
Pål Haugseth, Terje Hermanseter, 
Odd Arne Møllersen, Arild Sneis 183.00

14. Tannlegane/Hard. bes.
Nils Bergo, Arvid Bjerkestrand, 
Bjørn Dale, Olav Meling 181.00

15. Isola/Dickens
Sondre Labraathen Hogstad, 
Kai Jørstad, Harald Pettersen, 
Bjørn Sture Valen 178.00 (2093)

16. Oppland Tannlegeforening
Torbjørn Eldegard, Halgeir 
Gjefsen, Øyvind Saur, 
Arne Vermund 178.00 (1804)

17. DnB NOR/Gjensidige NOR
John Berger, Kjell Kaspersen, Magnus
Skaar, Anne-Kr. Vegler 
Aarnes 176.00 (2175)

18. FYKIL 1
Gunn M. Angelskår, Kai Lille-Homb,
Torbjørn Pedersen, 
Svein Viland 176.00 (1820)

19. Bjørbekk Eiendom AS
Helge Bjørbekk, Torgunn Foss, 
Aud Holand Samuelsen, 
Tom Samuelsen 173.00

20. Moelven Soknabruket
Arild Olsen, Håvard Jensen, Tor 
Lerfaldet, Jan Tore Olsen, Sverre 
Rundtom 172.00

21. Ving BIL/Låssenteret
Roar Andreassen, Jonny Duborgh,
Øystein Hansen, Svein Ludvigsen, 
Ove Olufsen 170.00

22. Thales
Roger Bendheim, Amund Flo, 
Sven Pran, Terje Johannesen 168.00

23. Valdres 1
Ola Berge, Kjell Erik Frenning, 
Arnt Sørli, Terje Sundvoll 166.00

24. Hydro A. Høyanger 1
Bjørn Gunnar Frichsen, Hroar Kleiven,
Jens Sjøthun, Jan Sæbø 164.00

25. Statoil 2
Hans Arne Jensen, Inge Standal,
Dagfinn Aldeholm, Jan Aasmoen 158.00

26. Springerfellesskapet
Per E. Asbjørnsen, Bjarne Erlandsen,
Rolf N. Hansen, Olav Hjerkinn 156.00

27. Valdres 2
Arne Bang, Terje Bråten, Egil Sørli, 
Nils Sørli, Lars Steinsæter 155.00

28. Bridgeklubben i SAS
Lily Johannessen, Tor Johannessen, 
Terje Kvan, Arvid Mathisen 143.00

29. FYKIL 2
Nils Friis Fardal, Magne Skaar, 
Inger Vinsrygg, Knut Vinsrygg 125.00

30. Vesta Forsikring
Arild Fismen, Helge Gundersen, 
Arne Taule, Vegard Kristiansen 123.00
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Første helga i mai feira Førde
bridgeklubb sine første 50 år med
singelturnering fredag og
parturnering laurdag og søndag.

Av Jonill Storøy

Førde bridgeklubb med formann Jan Gjertsen
i spissen hadde samla inn sponsormidlar og
spurtpremiar frå bedrifter i området, og
kunne skilte med svært gode premiar. Om
det var dette som trekte folk, eller om det var
utsikta til ei helg i vakre Førde (også kalla
Noregs styggaste bygde-by), skal vere usagt,
men påmeldinga var over all forventning:
53 spelarar på singelen og 53 par i hovud-
turneringa.

Geir Engebretsen var tevlingsleiar på
singelen, og Julius Moe tok seg av hovud-
turneringa.

Det blei heimesiger på singelen – ingen av
dei andre spelarane kunne hamle opp med
Geir Hjelmeland. Han hadde over dobbelt så
mange poeng som Rolf Myren, Førde på
andreplass. Sjur Arne Bøe frå Sogndal kapra
siste pallplassen.

I hovudturneringa såg det lenge ut til å bli
svært lite spennande. Fram til langt ut på
søndag såg det ut til at Ann-Mari Mirkovic
og Bjørn Olav Ekren frå Bergen Akademiske
bridgeklubb hadde alt under kontroll, men så
begynte fleire par å blande seg inn i tetstri-
den. Både Odin Svendsen – Kåre Kristiansen
(OBK Kløverknekt/Spydeberg) og Sven Olai
og Jim Høyland (BAK) hadde lyst på første-
premien på 10 000 kroner. 

Før siste runde leia Odin og Kåre med 17
poeng på Ann-Mari og Bjørn Olav, men så
kom dette spelet:

Spel 106, øst, alle
♠ E D 10 7 6 3
♥ -
♦ kn 8 5 3
♣ E 6 2

♠ - ♠ K kn 9 5 2
♥ K 8 7 4 2 ♥ 3
♦ D 10 7 ♦ E K 9 6 2
♣ K kn 9 7 5 ♣ 10 4

♠ 8 4
♥ E D kn 10 9 6 5
♦ 4
♣ D 8 3

Dei to para på første og andre plass sat begge
aust-vest og blei motspelarar mot 3 NT dobla
i nord. Austlendingane betalte ut 750 medan
bergensarane fekk 1700 inn, og dermed gjekk
sigeren til Ann-Mari og Bjørn Olav. Brødrene
Høyland kom på tredjeplass. 

Storfeiring i Førde

N

S

V Ø

Eit samspelt makkerpar: Ivar Reikvam og Helge
Grytten har spelt saman i Førde bridgeklubb sidan
1958.
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Reidar Johnsen og Stein Atle Juvik hamna
på 9. plass i turneringa, og fekk i tillegg med
seg Autoforum-prisen for beste spel. Reidar
rapporterte om eit fint motspel av Stein Atle:

Spel nr. 81, nord, ingen
♠ 8 2
♥ 10 4
♦ K kn 10 6
♣ E K 9 7 6

♠ E 10 ♠ K D 9 7 4 3
♥ E K 9 8 7 2 ♥ 6 5
♦ E 5 4 ♦ D 9 2
♣ D 10 ♣ kn 4

♠ kn 6 5
♥ D kn 3
♦ 8 7 3
♣ 8 5 3 2

Vest Nord Øst Syd 
(Rolf Myren) (Stein Atle) (Geir Angedal) (Reidar)

1 kløver 1 spar Pass
3 hjerter Pass 4 spar Pass
Pass Pass

Utspelet var ein kløver til esset. Stein Atle
tok også for kløver konge, før han skifta til
ruterkonge. Dette tok frå bordet inntaket til
hjerterfargen, og dermed vart det berre 10
stikk, og +11 til nord/syd.

Laurdag kveld var det festmiddag med inn-
leigd eks-Førdianar Arnt Ola Fidjestøl som
toastmaster. Han hadde leita i gamle doku-
ment, og hadde blant mykje anna funne ut at
eit av para som spelte i turneringa hadde
spelt saman nesten like lenge som Førde
bridgeklubb har eksistert. Helge Grytten og
Ivar Reikvam har vore makkere i 46 år!

N

S

V Ø

Ann-Mari Mirkovic og Bjørn Olav Ekren gjekk av med
sigeren i jubileumsturneringa.

Hordaland 1 vant SM damer
Vi gratulerer Hordaland 1 med seieren i SM
for damer. På gullaget spilte Kristine Breivik,
Sølvi Remen, Siv Thoresen og Jonill Storøy.

Hordaland 1 vant til slutt en klar seier, 22 poeng
foran sin argeste konkurrent Vest-Finnmark, som
vant «køen». På Vest-Finnmarks lag spilte Eva
Lund Heitmann, Elin A. Lyngdal, Marie
Holenbakken, Ingeborg Andersen og Liss
Wahlmann. 

På bronselaget fra Vest-Agder spilte Ann Karin
Fuglestad, Åse Biribakken, Marianne Homme,
Marianne Harding, Åse Langeland og Tone
Torkeldsen Svendsen. Sistnevnte vant lagfinalen i
Stavanger i fjor, etter å ha knust Heimdal i siste
runde. 

Resultater:

1. Hordaland 1 212

2. Vest-Finnmark 190

3. Vest-Agder 187

4. Troms og Ofoten 184

5. Vestfold 183

6. Oslo 179

7. Sør-Trøndelag 159

8. Møre og Romsdal 145

9. Sogn og Fjordane 139

10. Øst-Finnmark 133

11. Nord-Trøndelag 130

12. Aust-Agder 118
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Festivalsjef Per Nordland har hatt
en stri tørn med forarbeidet til
Norsk Bridgefestival i Trondheim,
men nå synes det meste å være
klart. Påmeldingene strømmer inn,
og det ser ut som om festivalen kan
bli den beste «ever», med over
4 000 deltakere.

Av Geir Gisnås

For første gang får trønderhovedstaden
anledning til å by på seg selv for et stort for-
ventningsfullt bridgespillende publikum. Alt
ligger godt til rette, mener Nordland, som

tror at «Heimdal-spillere» fra sør og nord
kommer til å markere seg godt – kanskje like
godt som under NM-finalen for klubber da
Heimdal forsynte seg med de to gjeveste
plassene. Det viktigste er imidlertid at delta-
kerne kommer til å trives, og at de får en
positiv opplevelse av de mange inntrykk en
slik festival kan by på.

Turneringsprogrammet er endret noe i for-
hold til tidligere festivaler for å forsøke å gi
en jevnere deltakelse underveis i festivalen.
Turneringene spilles i Nidarøhallen, eller mer
offisielt «Trondheim Spektrum», og festival-
hotellet er Radisson SAS Royal Garden
Hotell.

Alle turneringer under Norsk Bridgefesti-

Forventningsfull festivalsjef:
– Alt klappet og klart!

Rune-alliansen. De tre Runene gjorde i Stavanger en samarbeidsavtale om årets festival.
Fra venstre: Strøm, Hauge og Handal.
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val, inklusive NM-turneringene – bortsett fra
NM Par – er åpne for utenlandske spillere
som er medlem i et annet bridgeforbund,
uten krav om medlemskap i NBF. Det stilles
da ikke krav om lisens, da spillerne allerede
har sine forpliktelser ordnet med sitt nasjona-
le forbund. 

Rune Hauge har overtatt mye økonomisk
ansvar for Bridgefestivalen gjennom sitt sel-
skap Bridgemedia LTD. Hauge er festivalens
hovedsponsor og økonomiske ansvarlige, noe
som gir festivalen en solid økonomisk ryg-
grad. Festivalen er tilgodesett med flotte
krystallpremier fra CG Holding AS. 

På festivalens hjemmesider http://bridge-
festival.no/index.php kan du lese siste nytt
om festivalen.

Full hall i Stavanger i fjor, slik vil vi ha det i Trondheim også.

Nidarøhallen, eller Trondheim Spektrum, ligger på
punktet like over, litt til venstre for Kalvskinnet.
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Turneringsprogrammet
i Norsk Bridgefestival 2004 

23. juli til 1.august

1. sesjon fredag 23.7 2. sesjon lørdag 24.7 3. sesjon lørdag 24.7
NM mix kl 1800–2300 kl 1000–1413 kl 1500–1741
NM Junior kl 1800–2315 kl 1000–1405 kl 1500–1755

Åpningsturnering Lørdag 24.7 kl 2000–0100 på hotellet.

1. sesjon 2. sesjon 3. sesjon 4. sesjon
NM monrad lag Søndag 25.7 kl 1300 kl 1800 Mandag 26.7 kl 1100 kl 1600

1. sesjon tirsdag 27.7 2. sesjon tirsdag 27.7 3. sesjon  onsdag 28.7
NM Monrad par Kl 1100–1450 Kl 1600–1950 Kl 1100–1536
NM Mix lag Kl 1100–1500 Kl 1600–2000 Kl 1100–1500

1. sesjon 2. sesjon 3. sesjon 4. sesjon 5. sesjon 6. sesjon
NM par 29.7 kl 1100 29.7 kl 1600 30.7 kl 1000 30.7 kl 1500 31.7 kl 1000 31.7.kl 1400
NM damer 29.7 kl 1100 29.7 kl 1600 30.7 kl 1000 30.7 kl 1500
NM Veteran 29.7 kl 1100 29.7 kl 1600 30.7 kl 1000 30.7 kl 1500
Patton 29.7 kl 1100 29.7 kl 1600 30.7 kl 1000
IMP across 30.7 kl 1500 31.7 kl 1000 31.7.kl 1400

Sideturneringer En sideturnering på 27 (21) spill starter ved sesjonsstart alle dagene
Kveldsturnering (Hotell) Kl 2130 Mandag til Fredag 15 spill

1. sesjon lørdag 31.7 2 sesjon søndag 1.8
Avslutningsturnering Kl 2000 – 0032 Kl 1100 – 1532 

Åpning av festivalen (Festivalhotellet) Lørdag 24.7 kl 1900–1920

Festivalmottakelse (Festivalhotellet) Onsdag 28.7 kl 1800–2000 

Premieutdelinger (Festivalhotellet) Lørdag 24.7 kl 1920 Mix og Junior  
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Ikke? Vel, hvis vi sier hun er 15 år, så tenker
kanskje du at dette er den første av nybegyn-
nerne som vil figurere i «Junior». Nei, ny-
begynner kan hun knapt kalles… Cecilia
Rimstedt er svensk og i fjor ble hun den
yngste svenske mester noensinne i en alder
av 14 år!

Hvorfor skriver vi så om ei svensk jente
her i spalten? Vel, i forrige spalte nevnte vi at
vi er sjøl de viktigste rekrutterere til bridgen.
Rimstedtfamilien er i så måte et eksempel til
etterfølgelse. Vi spurte moren Ann hvordan
hun hadde fått med seg sine barn inn i
bridgen. I tillegg til Cecilia, er nemlig Sandra
(makker på juniorlandslaget) og tvillingene
Ola og Mikael ivrige bridgespillere. Svaret
var veldig enkelt. Hun tok med seg barna til
bridgen. Det er ikke så langt fra Sverige og
slike tanker er lett overførbare.

Som i andre bridgefamilier begynte også
de med lek med kort allerede i tidlig alder.
Når vi sier at det var mixfinalen hun vant, er
det lett å tenke: «Ja, hun hadde vel en veldig
god makker da.» Selvfølgelig er makker med
på notene når man blir nasjonal mester, men

hovedæren fikk Cecilia. Med tanke på at hun
var spillefører i 10 av de siste 16 spillene og
de scoret 75% denne sesjonen, er det lett å si
seg enig i at vi har med et riktig supertalent
å gjøre. Allerede som 13-åring var hun da
også kvalifisert til tre mesterskapsfinaler, noe
som bekrefter talentet.

TALENTER – OGSÅ I NORGE
I Norge har familien Høyland vært høyt
oppe med flere NM-titler. Nå for tiden er det
Eidefamilien som stiller med flest talenter.
Petter er mester for junior to ganger og spil-
ler på juniorlandslaget sammen med broren
Erik. Yngstemann på 12 år Harald (Harry
blant venner), spilte hjem sin første slem da
han gikk i barnehagen og Mats (13) har også
plukket opp kortstokken.

Det viktigste man kan si at disse familiene
representerer, er en holdning hvor man inklu-
derer barna. I stedet for at man kanskje har
barnevakt eller rett og slett unnlater å stille til
start. Ikke alle har samme talentet som
Cecilia Rimstedt, men faktum er at vi
mennesker naturlig
taper oss mye mer enn
vi kanskje skulle tro.
Ergo er det en kjempe-
fordel at man starter
med kortstokken så tid-
lig som mulig. Like-

Junior!

Veit du 
hvem det
her er?



N O R S K  B R I D G E

N R . 3 ·  J U L I  2 0 0 4

34

ledes er det lettere å dra med seg venner til
aktiviteter når man er ung enn når man er
gammel. 

Det høres muligens rart ut, men dine
venner taper seg like mye som du. Det vil si
de har like vanskelig for å lære nye ting som
du. Sjøl for de som er i den nasjonale eliten
i Norge i dag, så gjelder fortsatt: repeter,
repeter, repeter. Et problem er ikke alltid
kjent før man har sett det nok ganger. Boye
Brogeland sier han pugget bridge da han var
14 og Geir Helgemo startet også å spille som
liten pode. Norge har et relativt ungt lands-
lag og bridgen er nå engang slik at rutine er
en meget viktig faktor. Norge hadde nok ikke
hatt samme suksessen om disse spillerne
hadde startet sin bridgekarriere på et seinere
stadium.

DU VINNER IKKE FØRSTE GANGEN
For deg som er junior og leser dette, skal du
vite at det er håp sjøl om du ligger i bunnen
nå. Det er ikke annerledes for deg enn for de
andre som spiller. Du vil få rutine etter hvert
og ser da lettere poengene enn du gjør nå.
I begynnelsen bruker man mye krefter på
enkle ting, som man seinere aksepterer
automatisk. 

Bridgen er en evig skole, noe som lett
bevises ved at sjøl de beste gjør feil fra tid til
annen. De som vinner er de som klarer
å redusere feilene til et minimum. Utholden-
heten innen bridgen er den samme som
i andre prestasjonsøvelser. Man vinner neppe
første gangen man løper maraton heller.

Lykke til videre i din bridgekarriere!!!

Psst:
Dersom du har tilgang til Internett anbefaler
vi www.bridgebase.com Her finner du
klubber for alle nivåer, og det er forelesninger
for nybegynnere og for dere som er kommet
litt videre. Det er et fint supplement til
spillingen i klubben din som er den viktigste
i din bridgeutdannelse.

I tillegg har nettstedet ofte Ramaoverføringer
fra turneringer rundt omkring i verden, slik at
du kan se verdens beste spillere i aksjon.

■ ■ DUSØR – DUSØR – DUSØR ■ ■

I og med at responsen har vært litt lunken til
denne spalten, utlover vi nå en dusør til den
som leverer det beste spillet spilt av en junior.
Premien vil være 1 000 kr fritt valgt fra
bridgebutikken. Så send inn!

Espen Forberg
superesp1@c2i.net
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POENGHØSTEN!

Hvem kan arrangere?
Alle klubber som er tilknyttet NBF kan på en klubbkveld i mars-april spille om kretspoeng
i stedet for klubbpoeng. Dersom det er ønskelig, kan klubbene selvfølgelig arrangere
turneringen på et annet tidspunkt enn de  vanlige klubbkveldene.

Hvorfor arrangere? 
Inntektene går til fond for internasjonal representasjon, som er øremerket til å finansiere
landslagenes deltakelse i de internasjonale mesterskapene. 

Hvordan regnes poengene?
Det deles ut kretspoeng etter tabell E-1. Vinneren får like mange kretspoeng som antall
deltakende par i klubben. 1/4 av deltakerne får poeng.
Med f.eks. 20 par deles det således ut kretspoeng etter skalaen 20-14-10-7-5. Det deles ut
kretspoeng med minimum 6 deltakende par.

Hva koster det? 
Avgiften til NBF er kr 25,- pr spiller (12,50 pr. junior), hvorav kr 5,- (2,50) tilfaller kretsen,
og avgiften skal betales inn til kretsen, som så betaler inn totalsummen for alle klubbene
i kretsen  til NBF (etter mottak av faktura fra NBF).

Rapportering
Resultatlisten sammen med avgiften skal sendes til kretsen, som sørger for registrering av
kretspoeng og innsending av faktura-grunnlag for turneringsavgift. Resultatlisten skal være
komplett med for- og etternavn samt medlemsnummer for samtlige deltakere.

Spørsmål?
Ta kontakt med NBF, tlf. 21 02 90 00/faks 21 02 91 45/
E-post harald.skjaran@bridgefederation.no, eller din egen krets.

Videre arrangement
Det er to årlige turneringsperioder; mars-april og september-oktober.

LYKKE TIL!
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På KRU konferansen på Gardermoen i mars
presenterte Eldbjørg Grimsrud Gathe og Per
Watz opplegget og gjennomføringen av
rekrutteringskampanjen som NBF Østfold og
Follo gjennomførte i Follo høsten 2003.

Med bl.a. utdeling av 40 000 brosjyrer
i alle Follo postkassene med påfølgende stor
deltakelse på sine kurstilbud, så er dette den
største regionale satsingen som er gjort
i bridge Norge. NBF Østfold og Follo kon-

Mål: 
å øke medlemsmassen fra ca 750 til 1000
innen år 2006.

Rekruttering: 
Før kurset: Spørreskjema til alle klubbene
i regionen med spørsmål om behov for
rekruttering.

Forankring:
Leder i kretsen Østfold og Follo = leder av
prosjekt storkurs.
Leder i RU innkalles/deltar i styremøtene i
kretsen

Forberedelser i tre nettverk:
– kretsens RU
– styret i NBF Østfold og Follo BK
– klubblederne i de 9 Follo-klubbene

Materiell:
– Utarbeidelse, trykking og utdeling av

42000 foldere i Follo-postkassene. Folde-

Se på NBF Østfold og Follo:
Full fart på rekrutteringen!

sentrerer seg i høst om Moss regionen, og
som landets største krets sikter de nå på å se
1 000 tallet (medlemmer) i løpet av neste år.

Kretsen har utarbeidet en sluttrapport som
andre kan bruke som mal. Man trenger jo
ikke alltid finne opp hjulet på nytt, og dette
opplegget kan være til inspirasjon og stor
nytte for alle som planlegger lignende frem-
støt.

Sluttrapport storkurs NBF Østfold og Follo
ren inneholdt informasjon om de 9 Follo-
klubbene og ble trykket i fine farger.

– Lærebøker, brosjyrer o.a. fra NBF.
– Div. skriv/info før, under og etter kurset,

etter modell av Nesodden BKv/Per Watz.

Kurset varte fra september til november
2003:
8 kvelder kl. 18.3–21.30
Avslutningsarrangement: felles måltid og
turnering i to puljer.
– Nybegynnere, ca 80 deltakere
– VK1 og VK2, ca 50 deltakere

Annonsering:
– I lokalpressen.
– Dugnad: Medlemmene i de 9 Folloklub-

bene stod for utdelingen av 42000 foldere
som ble lagt i postkassene. Kostnad for
trykking ca kr. 20.000,-. Flere kursmedlem-
mer sa at det var nettopp den folderen som
gjorde at de meldte seg på kurs.
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Påmelding:
– Internett, på NBF’s sider
– e-post-adresser oppgitt på folderen
– tlf-nr. oppgitt på folderen
– skriftlig til navngitte personer på folderen

Kurs nybegynnere:
Mål: – lære elementære / grunnleggende

regler i naturlig bridge
– stor aktivitet
– å ha det moro, sosialt samspill

Veksling mellom «forelesning» (max 15 min
pr. gang) og spilling i individuelt tempo fra
bord til bord. Ikke lagte spill.

Kurs VK1 og VK2:
Mål: – videreutvikling av regler i naturlig bridge

– spilletrening
– motspill

Konvensjoner, spilletrening før konvensjon-
ene ble gjennomgått. Lagte spill med felles
gjennomgåelser. Variasjon og opplegg på 
deltakernes premisser. Lærebøkene til Geo
Tislevold.

Pris: 
kr. 50,- pr spillekveld + kr. 100,- for bok og
innmelding som K-medlem i NBF.

Veiledere: 
I tillegg til kurslærer, hadde vi veiledere på
begge kursene. Veilederne var rekruttert fra
alle Follo-klubbene. Noen av veilederne del-
tok alle kurskveldene, andre var der enkelte
kvelder. Erfaring: Vi erfarte underveis at vi
burde ha kurset veilederne før kursstart;
å være god bridgespiller er ikke nødvendigvis
det samme som å være god veileder i bridge.
Vi burde også ha laget et enkelt oppsett over
grunnreglene i naturlig bridge, som veileder-
ne skulle følge, eller en slags instruks.

Behov hos lærere etter kurset:
– oppdeling av kursdeltakerne i mindre grup-

per, kanskje etter nivå
– flere kursledere/-lærere
– database med spill gruppert etter tema, slik

at ett bord kunne spille fem spill mens et
annet bord rakk å spille to spill om samme
tema, f.eks. NT, med felles gjennomgang
før/etter spillene.

«Sluttpakke»:
– Navnelister med adresser, e-post, tlf mm på

kursmedlemmene i de respektive klubbers
omkrets, ble levert klubblederne.

– nnmelding i NBF som kursmedlemmer.
– Informasjon til kursmedlemmene om klub-

benes spillekveld, sosiale arrangementer,
pris pr. spillekveld, kontaktpersoner mm.

– Evalueringsskjema: kursmedlemmene fylte
ut skjemaet, Per Watz oppsummerte og la
fram resultatene i neste møte i KRU.

Etterarbeid, evaluering:
– Resultat: over 50 % av kursmedlemmene

spiller i Folloklubbene etter å ha gått på
kurs.

– Møte i KRU: oppsummering, endringsfors-
lag.

– Møte med klubblederne: oppsummering,
motivasjon for oppfølging etter kurset.

– Møte i kretsstyret: gjennomføringen, resul-
tater. Hvordan spre kurskonseptet, hvis
ønskelig, til regionene Østfold og Indre
Østfold?

– Positivt: mye spilling.
Mindre positivt: for mye teori i starten.

– I skjemaene for kursevaluering svarte delta-
kerne på spørsmål om hovedinntrykk, for-
ventninger, informasjon, mengde teoristoff,
pedagogisk tilrettelegging, nødvendig vei-
ledning, kurslokaler, kursbok og annen
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dokumentasjon, lengden på kurset, varig-
heten hver kurskveld, avstand til kurs-
lokalet, kostnader, ønske om videreføring/
oppfølging av kurset.

Suksessfaktor = oppfølging i klubbene:
– lokale kurs
– temakvelder lokalt
– egne puljer for nye spillere
– ny klubb for kursmedlemmer
– atskilte spillekvelder for nye spillere, med

veiledning
– av og til splittede par i klubben
– sikre at nye spillere som stikker innom en

spillekveld, alltid får spille
– spille i annen / andre klubb(er) enn den

som ligger geografisk nærmest
– fadderordninger

Videre arbeid:
– Oppfølgingskurs Follo høsten 2004: felles

for alle klubbene, for enkelte klubber eller
knyttet til den enkelte klubb.

– Spredning av kursopplegget: hvor, hvor-
dan, hvem, hva?

– Samling av klubblederne i regionene Øst-
fold og Indre Østfold: sammen med KRU,
sammen med klubblederne i Follo, sammen
med kretsstyret? For motivasjon og infor-
masjon.

– Hvordan skaffe flere kurslærere? Hvem kan
være kurslærer? Opplæring? «Frikjøp» av
Follo-regionens kurslærere til spredning i
andre kretser?

– Tilby kurs i ungdomsskolen og videregå-
ende skole rundt eksamenstider; da er det
mye fritid.

– Turneringer for ferske spillere, max kløver-/
ruternål. (Fire slike turneringer i Ski, Son
og Nesodden det siste året, med bl.a. TV-
Follo til stede, og profilering på eldste- og

yngstemann, og den gode oppslutningen
til turnering på dette bridgenivået). I Son-
turneringen mai 2004 deltok 37 par. Sette
inn resultatene i lokalavisene i Follo.

– Info til alle kursmedlemmene om når og
hvor det spilles sommerbridge i regionen.

– Synergieffekt: ta i mot personer som ikke
gikk på kurset, men hadde hørt om det, og
ønsker å begynne å spille bridge.

– Omtale av storkurset i bladet Norsk
Bridge.

– Omtale av storkurset på KRU-konferansen
på Gardermoen mars 2004.

– Nytt KRU for 2004/2005 utnevnt av styret
juni 2004. Møte i region Moss 17. juni
2004 med formål: oppstart av kurs i
Mosseregionen høsten 2004.

Son, 02.06.2004
Eldbjørg Grimsrud Gathe
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Svak EM-innsats i Malmø
Norges innsats i EM i Malmø er
forholdsvis beskjeden. Lag Rune Hauge
tapte semifinalen i Chairmans Cup.
Norges lag i åpen klasse er også
forholdsvis beskjeden, og lag
Brogeland har gått på en del tap, blant
annet mot Finland, som gjør at vi er
ute av kampen om de gjeveste trofene.

I dameklassen er situasjonen
omtrent den samme, med gode
resultater over enkelte nasjoner, men
skuffende tap over andre.

Norge stiller også lag i veteran som
mer og mindre har lidd samme
skjebne.

Under EM i Malmø blir det for øvrig
foreløpig avgjort om EM i 2007 skal
spilles i Norge i forbindelse med NBFs
75-årsjubileum. Den endelige
beslutningen tas på vårparten i 2005.

Rune Hauge og Jan Petter Svendsen m/lagkamerater
deltok i Chairman"s Cup i Malmø i juni - også som en
del av forberedelsene til OL i Istanbul i oktober i år.

Stemningen var som bildet viser god i Malmø! Her er
det Gerd Marit Marding og eks-visepresident Rune
Strøm som står for humøret.

Turbo og Pil, Jon Egil Furunes og Per Erik Austberg,
norgesmestere for året i lag, har – sammen med
resten av laget – skuffet noe i forhold til de
forventningene man hadde.
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Dagens spill er hentet fra Storefjellturnering-
en i pinsen der 74 par satte hverandre stevne.
Det fine med denne turneringen er at her
finner du alle typer bridgespillere fra de aller
beste til hobbyspillerne. Dessuten er turne-
ringen lagt opp slik at det er rikelig tid til
turer i fjellet og sosialt samkvem i tillegg til
bridgen. Av den grunn er det svært mange
gjengangere fra år til år, undertegnede hører
med i den gruppen. Vel, over til spillet, og
husk det er parturnering der hvert stikk er
viktig:

N ♠ E754
♥ –
♦ KDJ97
♣ 7643

S ♠ K3
♥ K7432
♦ E
♣ EKD85

Mange kom i kontrakten 6 kløver på disse
kortene og det kom spar ut fra Vest. 

Det er viktig at du beholder inntaket i bor-
det til ruteren, derfor skal du la utspillet gå til
Kongen, Øst legger i Knekten. Hva nå? 

Det første du bør sjekke er om du har
taper i trumf, derfor legger du ned kløver Ess
i stikk 2 og begge følger. Hvordan vil du
fortsette? Det skulle ikke være alt for vanske-
lig, du skal spille liten hjerter til trumf. Så

spiller du deg inn i kløver og spiller nok en
hjerter til trumf. Ruter til Esset går bra og
trumfen tas ut, den satt 3 – 1. 

Deretter er det bare å spille spar til Esset
og resten av hjerteren forsvinner på de tre
ruterhonnørene. For lett sa du? Det var fak-
tisk 12 par som kun fikk 12 stikk på kortene,
de regnet vel med at ruteren skulle ordne seg
slik at det ble tilstrekkelig avkast, men du
spilte selvsagt ikke slik?

♠ E754
♥ –
♦ KDJ97
♣ 7643

♠ 10862 ♠ DJ9
♥ EDJ6 ♥ 10985
♦ 84 ♦ 106532
♣ J109 ♣ 2

♠ K3
♥ K7432
♦ E
♣ EKD85

3 par hadde klart å melde 7 kløver på kortene
og alle 3 fikk sine 13 stikk, du skjerper deg
nok mer da, spesielt når alle 3 fikk kontrakten
doblet.

I RIKTIG REKKEFØLGE
En liten og grei prøve til slutt, Du har kom-
met i 4 hjerter på disse kortene:

Ø Y S T E I N  E R I K S E N

Øystein Eriksen skriver litt om spill som har ganske klare poeng, men som muligens er
lett å overse for de som ennå ikke har blitt så drevne. Øystein vil derfor ta for seg ett til to
spill i hvert nummer framover.

Dersom vi rangerer spillerne i en skala fra 1 til 5, der 1 er nybegynnerne, vil denne spalten
forhåpentligvis passe for de som rangeres som 2-ere. Spillene hentes stort sett fra lokale
turneringer rundt om i Grenlandsområdet.

B R I D G E  F O R  D E  R E L A T I V T F E R S K E

N

S

V Ø
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N ♠ KJ3
♥ 1062
♦ K873
♣ ED6

S ♠ ED72
♥ EKD753
♦ 4
♣ 95

Du er så heldig å få trumf ut fra Vest og ren-
sker motpartens trumf i to runder. Du har 11
sikre stikk og er selvsagt på jakt etter det 12.
Hva skal du så spille på, ruter Ess foran eller
kløver Konge? 

Hvorfor ikke prøve begge deler og da skal
du selvsagt prøve ruteren først, bommer du
kløveren får du jo ingen ekstra sjanse. Altså
spiller du ruter mot Kongen, sitter Esset hos
Øst kan du jo trygt prøve kløverfinessen
siden. Da har du gjort det du kan for å få
dine 12 stikk.

Slik satt det her:

♠ KJ3
♥ 1062
♦ K873
♣ ED6

♠ 106 ♠ 9854
♥ 98 ♥ J4
♦ EJ1062 ♦ D95
♣ 10872 ♣ KJ43

♠ ED72
♥ EKD753
♦ 4
♣ 95

Som du sikkert har sett får du 11 stikk om du
prøver kløveren først, slik som du spilte ble
det 12. Hvordan ville du spilt om du visste at
begge honnørene satt hos Øst? Det kan du jo
tenke over til neste korsvei.

N

S

V Ø

Fredrikstad Bridgeklubb
Innbyr til

FREDRIKSTAD- TURNERINGEN 2004
Lørdag 28. august 2004

Turneringsform: Monrad par, 15 runder á 4 spill
Premiering: 5000–3000– 2000 samt sølvpremier for øvrig. 1/4 premieres.
Mesterpoeng: Vanlig skala
Startkontingent: 250 kr pr spiller + lisensavgift
Turneringsleder: Tore Farbrot
Start: kl 10.00. Registrering kl 09.30
Sted: Musikkhuset på Greåker som ligger ved Greåkerbroa mellom Sarpsborg 

og Fredrikstad. Fra E 6 , Kjør Rv 109 eller Rv 112.
Følg Rolfsøyveien mot Sarpsborg i 6 km fra Esso Taverna i Fredrikstad (Rv 109).
Eller ta av fra E 6 ved Sarpsborg og kjør (Rv 109) mot Fredrikstad i ca. 4 km.

Påmelding: Senest 26. august til:
Tore Farbrot, Skogfaret 7 B, 1624 Gressvik, tlf A:69 95 95 08  P: 69 32 93 63 
Mail:to-farbr@online.no, NBF data.
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SAK 1/2004: Uttalelse vedr. kamp i
1. runde i NM for klubblag 2003/2004:
Molde BKSunndalsøra BK 2

Ved trekningen til 1. runde var det registrert
en påmelding fra Sunndalsøra BK. Sunndals-
øra BK 1 og Molde BK1 fikk walk-over. Etter
ca. 2 uker ut i perioden for spillingen av
1. runde oppdaget Sunndalsøra BK 2 at det
var et annet lag fra klubben som var påmeldt.
Det kan i denne sammenheng opplyses at
Domskomitéen har fått opplyst at Sunndals-
øra BK i praksis er en «sovende» klubb, og at
klubbens lag melder seg på individuelt. Sunn-
dalsøra BK 2 tok kontakt med NBFs kontor,
og NBF erkjente at feilen lå hos dem. Der-
etter ble oppsettet av 1. runde forandret slik
at Molde BK skal møte Sunndalsøra BK 2. Fra
NBF ble det i denne forbindelse skrevet
følgende til de to lagene:

«Om dere skulle ha problemer med å avvikle kampen
inne tidsfristen, vil det ikke være noe problem med en
viss utsettelse.»
Med kort frist før rundeavvikling og uten-

landsreiser for lagets spillere ber Sunndalsøra
BK 2 om utsettelse. Molde har ikke innsi-
gelser til dette og kampen utsettes med ny
frist uten at ny kampdato er berammet. Først
ble det gitt en ukes generell utsettelse og der-
etter ytterligere en uke.

Til tross for at Molde tilbyr mange dager
og Sunndalsøra også har flere dager å tilby,

viser det seg at det ikke kan finnes en felles
dag. Spilledato blir da den nye sistedag.
Molde kan ikke stille og Sunndalsøra vinner
på walk-over.

Molde henvendte seg til NBF og bad om
ny behandling i Turnerings- og mesterpoeng-
utvalget (TMU) og deretter i Domskomitéen.
Domskomitéen fikk saken etter at 3. runde
var spilt. Siden Sunndalsøra BK 2 var klar for
4. runde, kontaktet Domskomitéen partene ut
fra den tanke at rent sportslig sett, så burde
kampen ha blitt spilt, eventuelt som en stikk-
kamp i ettertid. Det kom da frem at Molde
BK ikke nå ønsket å utfordre Sunndalsøra BK
2s videre rettigheter i turneringen, men
mente seg urettferdig behandlet og ønsket
Domskomitéens vurdering.

Domskomitéen bemerker innledningsvis at
reglementet for NM klubber ikke dekker til-
fellet. Turneringsreglementets pkt. 1.7.5.1
lyder slik:

«1.7.5.1. 
Arrangerende lag er alltid nevnt først og plikter
snarest mulig å sette seg i forbindelse med motstande-
ren for å avtale tid og sted. Dette fritar imidlertid
ikke gjestende lag for ansvar for å ta kontakt. Siste
dag ved fristens utløp gjelder som spilledag hvis
lagene ikke kan bli enige om en tidligere spilledag 
(se pkt. 2.8.1).»
TMU har stor grad av frihet til å forestå

arrangementet av turneringen. Domskomi-
téens uttalelse må derfor basere seg på

NBF DomskomiteenDOMS KOMITEEN
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allmenne rettferdighets og rettighetsbetrakt-
ninger.

Domskomitéen vil også gi Molde BK
honnør for ikke å presse på for å få en av-
gjørelse som ville påvirke årets turnering. På
det tidspunktet Domskomitéen fikk saken,
ville det være vanskelig å finne en annen
løsning som ville være rettferdig overfor
andre deltakere i turneringen enn den som da
var gjeldende.

Molde var selv uten ansvar for at saken
i det hele tatt oppstod. Hovedansvaret ligger
hos NBF, men Sunndalsøra BK burde også
vært i stand til å kontrollere at begge deres
lag var med i trekningen til 1. runde. For
å unngå gjentakelser, bør et slikt kontrollkrav
taes inn i reglementet, slik at feil kan rettes
opp, og eventuelt ny trekning for treknings-
området gjennomføres.

I motsetning til de andre lagene som spilte
i 1. runde, var ikke Molde BK og Sunndalsøra
BK 2 deltakere i en reell trekning. Med den
seeding som ble foretatt før trekning av
1. runde ville Sunndalsøra 2 trolig også vært
gitt walk-over. Lagene hadde således ingen
sjanse til å trekke en annen motstander, og
hadde dermed ikke de samme rettigheter som
de andre deltakerne i turneringen. En mer rett-
ferdig løsning av saken ville vært at begge lag
fikk walk-over til 2. runde og at svakeste plas-
serte lag i fjorårets finale måtte delta i 2. runde
En slik løsning burde muligens reglements-
festes om tilsvarende tilfeller skulle oppstå.

Reglementet slår fast at siste dato er spille-
dato om man ikke blir enig. De lag som
melder seg på til NM for klubblag må således
være forberedt på å spille siste spilledag, og
all den stund datoen er kjent ved påmelding,
så burde dette ikke by på vanskeligheter.
Domskomitéen har full forståelse for at det
fra NBFs side ble gitt utsettelse all den stund

lagene fikk to uker mindre enn normalt på
å finne en dato. Det er også lang praksis
i NBF for at det gis utsettelse når lagene
søker om dette, men normalt er lagene enige
om ny spilledato. I fremtiden bør NBF i slike
saker sette som vilkår at partene er enige om
en ny dato før utsettelse gis. Med den utvik-
lingen denne saken fikk, ville da den opp-
rinnelige fristen ha blitt håndhevet, noe
Molde ville vært komfortabel med.

Domskomitéen konkluderer derfor med at
Molde BKs rettigheter i NM klub-
ber2003/2004 ikke ble behørig ivaretatt
gjennom TMU/NBFs kontors avgjørelser.
Domskomitéen anbefaler at reglementet
justeres i tråd med anførslene ovenfor, noe
som så vidt vites er i arbeid. Domskomitéen
anbefaler videre at TMU/NBF bør vurdere
om Molde BK bør ytes en kompensasjon for
eksempel i form av at startkontingenten
tilbakebetales eller at laget sikres walk over
i 1. runde i neste sesong NM for klubblag.

Uttalelsen fra Domskomitéen er enstem-
mig. Domskomitéens leder beklager at det
har tatt så lang tid å få avgitt denne uttal-
elsen.

Ski/Oslo/Vesterøy, 17. juni 2004.

Annelise Asla (sign.)
Bjarne Berg (leder) (sign.)
Sverre Johnsen (sign.)

Denne avgjørelsen er distribuert til følgende:
Molde BK v/Andreas Rekdal, Sunndalsøra BK
v/Asbjørn Kindsbekken, NBF, TMU, og
medlemmer og varamedlemmer av NBFs
domskomité. Avgjørelsen vil dessuten i tråd
med vanlig praksis bli sendt til Norsk Bridge
for publisering.
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Bjørn W. Amundsen til minne
Etter vel 2 års kamp mot kreften måtte Bjørn W. Amundsen gi opp. Han døde 28 mai, 65 år
gammel i sitt hjem her på Røros sammen med sin familie som betydde så mye for ham. Han
kjempet til det siste og hadde troen på at det skulle gå bra. Bjørn vokste opp på Rena.

Personlig ble jeg kjent med Bjørn gjennom vår felles hobby og hadde gleden av å spille NM-par
i fjor sammen med han i Stavanger, samt flere andre turneringer. Bjørn hadde store bridgekunns-
kaper som mange her på Røros og omegn har dratt nytte av opp igjennom årene, og han lærte
villig bort sin kunnskap til oss andre. Uten å ta for mye i, så har han helt klart vært med å høye
bridgenivået her på Røros. Han var ofte den første til å bringe nye konvensjoner, meldetekniske
nyheter inn i klubben og ga oss et løft i våre bridgeferdigheter. 

Han fortalte meg at han begynte å spille bridge i studietiden i Oslo. Til Røros kom han sammen
med sin familie i 1968 etter å ha praktisert som tannlege i Alta i 2 år. I over 35 år drev han sin
praksis her på Røros.

Gjennom alle disse årene har han spilt fast i bridgeklubben B.O.M. I løpet av disse årene som
aktiv bridgespiller har han vunnet mange store turneringer. Noen av hans meritter var:
6 KM for par med 4 forskjellige makkere, 5 KM for lag, 6 parfinaler i NM. Den beste plasseringen
kom aller første gangen i 1975 sammen med makker Asgeir Kvikne, en 8 plass. Han vant bl.a. de
2 siste Loenfestivalene.

Foruten å være en aktiv spiller har Bjørn også hatt administrative oppgaver innen bridgemiljøet.
Fra 1979-1981 var han kretsformann i gamle Nord-Østerdal bridgekrets, samt i interimsstyret for
dannelsen av nye Østerdal krets i 1999-2000, samt leder av B.O.M. i flere år. Ved sin bortgang var
han æresmedlem av klubben.

Med sin fine og rolige opptreden ved bridgebordet var han med å skape hygge og trivsel både
ved bridgebordet og i klubben.

Bjørn var også veldig glad i naturen og var en aktiv jeger og fisker.
Våre tanker går selvsagt til familien som har mistet en stor helt, men også vi som kjente deg

gjennom vår kjære hobby vil sitte igjen med mange fine og gode minner. Vi lyser fred over ditt
minne Bjørn.

Arne Georg Aunøien 

Nils Jensen død
En av de stora ledargestalterna inom svensk och internationell bridge har gått bort. Nils Jensen
avled den 19. maj på Sabbatsbergs sjukhus. Hans betydelse för bridgen kan knappast överskattas.
Han var ordförande i Sveriges Bridgeförbund vid flera tillfällen och utsågs även till heders-
ordförande. Detsamma gäller för det Europeiska Bridgeförbundet. Han har även varit medlem av
styrelsen i Världsbridgeförbundet .

Han var en av eldsjälarna bakom införandet av mästarpoäng, och såg även till att VM kunde
spelas i Sverige såväl 1970 som 1983. Det går knappast att räkna upp allt han gjort, alltid med en
okuvlig energi och ett stort engagemang.

Vi saknar Nisse, som jag vet såg fram emot att få följa sommarens EM i Malmö.

Björn Gustafsson
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Forbundspoengturneringer
Oversikt per 17. juni 2004

pulje ant. ant. skala
Arrangør og turneringsnavn par spill

juli
10.-11. BK Trimplex, Nappstraumen Open 52 102 6-4-3-2-1
august
21.-22. NBF Møre og Romsdal, Stranda Bridgeweekend A 46 90 8-6-4-3-2-1
21.-22. NBF Møre og Romsdal, Stranda Bridgeweekend B 32 93 Standard
21. Juniorklubben, Namsos Cup, par 34 66 Standard
22. Juniorklubben, Namsos Cup Lag 16 56 Standard
13.-14. Drangedal BK, Gautefallcupen 48 94 6-4-3-2-1
21.-22. Lyngdal BK 52 102 6-4-3-2-1
28.-29. Kragerø BK, Kragerøcupen 48 96 6-4-3-2-1
28.-29. Andenes BK, Kvalsafaricup 32 93 Standard
september
4.-5. Lakselv BK, Finnmarksmesterskapet 32 93 Standard
5. Førde BK, Førdeturneringa 36 62 Standard

11. Svolvær BK, Svolværmesterskapet 24 69 Standard
16.-19. Pass BK, Feforturneringen 64 94 8-6-4-3-2-1
18. Farsund BK, Farsund Open 32 62 Standard
25.-26. Sauda BK, Sauda Cup lag Lag 26 98 4-3-2-1
25. Bodø BK Lyn, Straumkongen 20 48 Standard
oktober
2. Odda BK, Odda-turneringa 24 48 Standard
9. Otta BK, Rondane-cupen 32 62 Standard

10. Otta BK, Rondane-cupen Lag 16 56 Standard
16. Captains BK, Captains Høstcup 40 48 Standard
16.-17. Vadsø BK, Vadsøturneringa 80 100 8-6-4-3-2-1
17. BK Sølvknekt, Kongsberg lagturnering Lag 20 56 Standard
23. Glåmos BK, Glåmoscupen 32 62 Standard
24. Lillestrøm BK, Fagerborgkruset 36 70 Standard
24. Ridabu BK, Ridabuturneringen 20 57 Standard
30. Oppdal BK, Oppdalsturneringen Lag 24 56 Standard
november
6. NBF Oslo, Høst-mixen Mix 30 60 Standard
6. Dombås BK, Dovresprinten 32 62 Standard
6. Koppang BK, Koppang Cup 32 62 Standard

27. BK Sølvknekt, Sølvknektcupen, 60 års 48 60 Standard
jubileumsturnering

27. Lærdal BL, Lærdalsturneringa 40 60 Standard
28. Raufoss BK, Raufossturneringen 36 70 Standard
desember
4. Mandals BK, Monrad lagturnering Lag 14 49 Standard

26. NBF Oslo, Julecupen 30 60 Standard
27. Drøbak BK, Julecup 48 60 Standard
27. Sel BK, Julecup 32 62 Standard
27. Sogndal BK, Lerum Cup 48 62 Standard
30. NBF Oslo, Maraton-Julesingel Sing 32 60 Standard
30. Førde BK, Gildeturneringa 36 62 Standard
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STORMESTER

Pål Tore Fondevik Stokmarknes BK 742

GRANDMESTER

Finn Brentebråten Hen BK 534
Bjørnar Hagen Ringebu/Fåvang BK 528
Bjørnar Halderaker Akademisk BK 521
Geir Brekka Bridgekameratene 520
Ivar Skjold BK Grand 512
Jarle Haugen Verdal BK 509
Ingeborg Andersen Vestre Gausdal BK 508
Sigurd Evjen Vikersund BK 504
Anne-Lill Hellemann Bridgekameratene 501

SPARMESTER M/STJERNE

Jørn Arild Ringseth Kvam BK 317
Ulf Hagestuen Singsås BK 311
Stig Risberg Hen BK 307
Vidar Eikhom Arendals BK 306
Vidar Eltvik BK Grand 303
Arne Rødne BK Trond 303
Terje Nilsen Lysverkenes BK 301
Arve Bjørn Henden Nordfjordeid BK 300
Andreas Kåre Rekdal Molde BK 300

SPARMESTER

Inger Lise Andersen Myra BK 160
Bjørg Tvinnereim Horten BK 156
Ulf Eliassen Breidablikk BK 153
Kai Lille-Homb Sogndal BK 153
Anton P. Solberg Svolvær BK 153
Henry Øvergaard Galterud BK 153
Erling Brudal Singsås BK 152
Jarle Kvassheim Egersund BK 152
Martin Raaen BK Sølvknekt 151
Karl Johnny Solberg Horten BK 151
Egil Hartvigsen Risør BK 150
Per Tobias Holmen Søgne BK 150
John Watvedt Rakkestad BK 150

HJERTERMESTER M/STJERNE

Åsmund Jørgensen Rotnes BK 146
Dan Haddeland Kvinesdal BK 112
Liv Strøm Horten BK 111
Tore Bårdsen Sveio BK 108
Nils Auset Evjen/Orkanger BK 107
Norvald Henninen Levanger BK 104
Daniel Stanghelle Studentenes BK 104
Halvor Vågene Skodje BK 103
Alf Larsen Rauland BK 102
Arvid Bræck Stokmarknes BK 101
Hjalmar Haavik Frøya BK 101
Odd Loeng Tømmerås BK 101
Svein Arnt Halvorsen Tjølling BK 100
Roar Halvorsen Galleberg BK 100
Tore Løkkås Nesna BK 100
Øystein Olsen Evjen/Orkanger BK 100
Tore Olsen Søgne BK 100
Arnfinn Tuven Søvik BK 100

HJERTERMESTER

Rune Svensli Nesset BK 65
Petter Søvikhagen Fosnavåg BK 63
Else Karin Skage Skaga BK 55
Leif Andersen Myra BK 54
Wenche Hansen Team Trafikks Bridgeklubb 53
Tommy Søiland Nærbø BK 53
Olav Westvig Spar-Ess 53
Bjarne Breivik Ørnes BK 52
Roar Fiskerstrand Myra BK 52
Odd Øiumshaugen Vinstra BK 52
Berit Øren Skaga BK 52
Morten Antonsen Overhalla BK 51
Karl Asplund Bergen Akademiske BK 51
Albert Kleiven Sauda BK 51
Roy Kleven Storås BK 51
Jarle Langørgen Byneset BK 51
Torstein Lynne Øyestad BK 51
Bjørn Yndestad Måløy BK 51
Sigmund Bakkemyr Aukra BK 50
Lise Blågestad OBK/Kløverknekt 50
Yngve Brænd Spydeberg BK 50
Per Magnar Grytbakk Ålen BK 50
Astrid Haddeland Moss BK 50

NYE M
ESTERE

Nye mestere per 17.06.2004
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Nils-Egil Johnsen Spar-Ess 50
Barbara Kjellstad Sjømannsbridgen DB BK 50
Ivar Melgård Slåstad BK 50
Gunnar Nyhus Lillehammer BK 50
Bengt-Göran Olofsson Mo BK 50
Arild Ottosen Rena BK 50

RUTERMESTER M/STJERNE

Olav Hjertenes Fosnavåg BK 47
Roy Brakalsvålet Kongsvinger BK 44
Knut Nesje 44
Johnny Warholm Brønnøysund BK 38
Tor Klemetsen Holmestrand BK 37
Dagfinn Eriksen BK 1933 Hammerfest 35
Ranja Sivertsvik 
Iversen Vadsø BK 34
Torleif Mellemsæther Fillan BK 34
Edmund Haugum Byneset BK 33
Trond Jacobsen Kopervik BK 33
Lars Dybdahl Norske Skog BK 32
Øistein Eckholdt Kragerø BK 32
Jonny Hansen Skodje BK 32
Helge Lunde Haga BK 32
Helge Lunde Jessheim BK 32
Unni Skreslett Bergens BK 32
Olav Engen Roverud og Lunderseter BK 31
Øyvind Lorentsen Søgne BK 31
Svein Magnar Vinnes Sauda BK 31
Tommy Angell Florø BK 30
Ragnhild Breivik Lødingen BK 30
Gunnar Eriksen Harstad S&BK 30
Trond Furseth Arendals BK 30
Arve Gravdal Måløy BK 30
Jan Handegård Åsane BK 30
Jonas Hegelstad Nærbø BK 30
Arild Henriksen Sjona og Utskarpen BK 30
Morten Kaarstein Notodden BK 30
Hilde Leitring Bridgekameratene 30
Solbritt Lindahl Skånland BK 30
Tor E. Marthinsen Skien BK 30
Karin Paulsen Sauda BK 30
Lars Romtveit Rauland BK 30
Eldar Sletsjø Lågen BK 30
Ole Svae Garder BK 30
Morten Thunberg Notodden BK 30
Aslaug Tinglum Juniorklubben 30
Gerd Tvinnereim Horten BK 30

RUTERMESTER

Jostein Høyland Klepp BK 28
Bo Lennart Nordgren Arendals BK 28
Arvid Kvame Sola BK 24
Sonja A. Normann Flekkefjord BK 24
Bjarne Normann Flekkefjord BK 24
Svein Erik Braathen Fjerdingstad BK 23
Erik Berg Meldal BK 21
Bjørn Iversen Solberg BK 21
Jorunn Flatøy Nesje 21
John Arnesen Roverud og Lunderseter BK 20
Endre Haukali Brasseriet Single BK 20
Trygve Lyngedal Fauske BK 19
Kirsti Mollatt Ski BK 19
Hakon Østberg BK Hjerter Ess 19
Geir Hamre Lyngdal BK 18
Terje Barr BK Hjerter Ess 17
Daniel Cohen Seljord BK 17
Jan Haugvoll Fjerdingstad BK 17
Rolf Leisner BK Hjerter Ess 17
Kåre Pettersen Fauske BK 17
Sigmund Austegard Melandsknekten BK 16
Ola Kværnes Ytre Rendal BK 16
Jan Ingar Løvaas Galleberg BK 16
Øyvind Norgren Grimstad BK 16
Tor Orsteen Fjerdingstad BK 16
Fransje Pedersen Kambo BK 16
Odd Anders Pedersen Lødingen BK 16
Hans Kristian Røed Ås BK 16
Jo-Helge Rørvik Horten BK 16
Eivind Skogheim Seljord BK 16
Ola A. Skrede Stryn BK 16
Kay Robert Brastad Studentenes BK 15
Signe-Mette Bryde BK Hjerter Ess 15
Hilde Drangsholt Ski BK 15
Roger Engan Mostadmark BK 15
Klaus Fagerlid Måløy BK 15
Carl-Erik Fehrlund Pøbb'en BK 15
Amund Flo Sinsen BK 15
Yngve Herseth Røyrvik BK 15
Bjarne Laurhammer Bergens BK 15

Asta Lieng Sjømannsbridgen DB BK 15
Vegard Mahle Fræna BK 15
Karen Mauritzen BK Trond 15
Per Erik Opsahl Lena BK 15
Knut Pedersen Brønnøysund BK 15
Hallvard Riggenholt Flesberg BK 15
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Per Magnar Sundet Ytre Rendal BK 15
John Ulland Sjømannsbridgen DB BK 15
Einar Aal Kvam BK 15

KLØVERMESTER

Agnes Bakken Røyrvik BK 11
Frantz Pettersen Fauske BK 9
Anne Andreassen Spar-Ess 8
Thor Arnesen Gvarv BK 7
Britt Nylund Målselv BK 7
Tore Steen BK Hjerter Ess 7
Kjell Åge Jakobsen Engerdal BK 6
Johnny Eide Skaga BK 5
Siv Elin Hofnes Glåmos BK 5
Ove Mong Egersund BK 5
Vigleik Bergset Stryn BK 4
Aslak Dirdal Egersund BK 4
Egil Offenberg BK Hjerter Ess 4
Ragnhild Petterson Rognan BK 4
Jan Ole Petterson Rognan BK 4
Elisif Reymert BK Hjerter Ess 4
Elisif Reymert Blommenholm BK 4
John Sandberg Kolbotn BK 4
Henry Solvi Åsane BK 4
Ann-Eli Søtorp Spar-Ess 4
Sverre Viborg Norske Skog BK 4
Odd Arne Almskår Horten BK 3
Karin Andersen BK Vest Oslo 3
Jan Arnesen Råde BK 3
Øistein Hans Berg Ytre Rendal BK 3
Gøran Birkenes Kolbotn BK 3
Tor Bjørke Sør-Fron BK 3
Robin Bjørkås Ørnes BK 3
Terje Bjørnhaug Fræna BK 3
Torbjørn Bjåen Rauland BK 3
Lars Boneng Åsen/Frosta BK 3
Lars Boneng Mehamn BK 3
Astrid Brunes Spar-Ess 3
Ingjall Brustad Stokmarknes BK 3
Jon Buer Kolbotn BK 3
Emil Bye Ørje BK 3
Erik Eriksen BK Vest Oslo 3
Susan Farstad Studentenes BK 3
Johan Finnanger Juniorklubben 3
Frank Fjellaksel Skånland BK 3
John Arthur Frøge Arendals BK 3
John Gummesen Idd BK 3

Anne Merete S. 
Heggland Os BK 3
Jan Inge Helmersen Hattfjelldal BK 3
Eva Kristin Hoff Sør-Fron BK 3
Eva Kristin Hoff Ogndal BK 3
Ragnhild Hokland Harstad DBK 3

Martin Rudi Holaker Ringebu/Fåvang BK 3
Ole M. Johansen Kirkenes BK 3
Oddvar Karlsen Notodden BK 3
Torleif Kronen Åsane BK 3
Odd Tore Langørgen Byneset BK 3
Jan Henning 
Loftsgarden Rauland BK 3
Svein Meldieseth Rena BK 3
Ivar Grong Nesset BK Vest Oslo 3
Erik Nilsen Hen BK 3
Kai Nilsen Fræna BK 3
Morten Nordmeland Juniorklubben 3
Tove Orø Spar-Ess 3
Heidi Paulsen Fauske BK 3
Ståle Ragnarsøn Mosjøen BK 3
Anders Røise Stange BK 3
Dag Sakshaug Sjona og Utskarpen BK 3
Solveig Sivertsen Sauda BK 3
Knut Sjåvåg Elverum BK 3
Trond Skjelbred Lura BK 3
Gerd Skaarud BK Vest Oslo 3
Ellinor Sollid Rauland BK 3
Egil Magne Sporsem Aukra BK 3
Gisle Stava Horten BK 3
Olaf Svingen Ørje BK 3
Svein Erik Sørensen Harstad S&BK 3
Knut Wille Åsane BK 3
Kenneth Åmodt Ringebu/Fåvang BK 3
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SKEIKAMPEN HØIFJELLSHOTELL
arrangerer 2 bridgeturneringer i perioden 16.8 – 22.8.04 for vante turneringsspillere, men ingen
«eliteklasse»

Mandag 16.8 til fredag 20.8 og fra fredag 20.8 til søndag 22.8. For lite rutinerte spillere vil det bli
forsøkt arrangert en sidepulje hvis tilstrekkelig påmeldte.

Program:
– Turneringen fra mandag til fredag starter alle dager kl 15.00, unntatt fredag da starter vi kl 10.00.

Til sammen ca 120 spill. Turneringsavgift kr. 400.-

– Turneringen fra fredag til søndag starter fredag kl 15.00, lørdag: kl. 10.00 og kl. 15.00, og søndag
kl 10.00. Til sammen ca 96 spill. Turneringsavgift kr. 300.-

Premiering:
I begge turneringene vil være Weekendopphold for 4 personer i 1. premie. Nr 2 og 3 får 
pengepremier, de øvrige får vinpremier. Premier til en fjerdedel.
En eventuell sidepulje vil premiers med penger for 1. premie, forøvrig vin.

Priser på hotell med full pensjon:
Mandag til fredag kr. 2300.- pr. person/dobbeltrom.
Fredag til søndag kr. 1450.- pr. person/dobbeltrom.
Mandag til søndag kr. 3450.- pr. person/dobbeltrom.
Enkeltromstillegg kr. 110.- pr. person/døgn

Arrangør: Bridgesenter Vest (Bridgesenteret) v/Rolf Tjørswaag 

Siste frist for påmelding: Mandag 12. juli 2004.
Påmelding eller spørsmål skal skje til Rolf Tjørswaag mobil 92089490 eller e-post roer-tj@online.no

DUBLERTE KORT 
Har du behov for dublerte kort til turneringer eller til klubben din, vennligst kontakt Rolf Tjørswaag,
mobil 92089490 eller e-post roer-tj@online.no
Leverer i Oslo og omegn, sender over hele landet. 

LOKALER
Har du behov for lokale til turneringer, klubbspill, utsatte kretskamper eller NM-kamper, private
arrangementer, konferanser eller selskap, vennligst kontakt Finn Brandsnes mobil 977 40 490, eller 
e-post bkvest@c2i.net
Bridgesenter Vest, Sporveisgaten 31, 0354 Oslo, tlf.: 22 69 20 66.

FERDIG GITTE FASITSPILL, klare for spill, utleveres på kort varsel. Hentes på Bridgesenter Vest,
Oslo. Vennligst kontakt Rolf Tjørswaag, mobil 92089490 eller e-post roer-tj@online.no

DUBLERINGMASKIN, brukt, for hullkort tilsalgs. Pris kan diskuteres.
Til maskinen kan også leveres: Mapper nye 1-32 kr. 260.-
Hullkort nye kr. 280.- pr. dusin, pris på brukte kan diskuteres.
Strekkodekort nye kr. 200 pr. dusin. Pris kan diskuteres. 
Henv. til Rolf Tjørswaag mobil 92089490 eller e-post roer-tj@online.no

SPILLEPROGRAM FOR BRIDGESENTER VEST, 
Sporveisgt 31, 0361 Oslo (tlf 22692066):
Mandag kl 1830: Lagspill. Påmelding
Tirsdag kl 1100-1500 m/undervisning. Tirsdag 1830 Åpent for alle. 27 spill.
Onsdag kl 1100-1500 Åpent for alle. 27 spill. Onsdag 1830 Åpent for alle. 27 spill 
Torsdag kl 1100-1500 m/undervisning. Torsdag 1830 Åpent for alle. 27 spill.
Fredag kl 1100-1500 Åpent for alle. 27 spill. 
Lørdag pilletider fremkommer på våre hjemmesider. Åpent for alle. 27 spill

For de som ønsker å friske opp sin bridge anbefaler vi tirs- og torsdag formiddag! 
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Salg av bridgemateriell
Salg av bridgemateriell er, som en følge av samarbeidet med 
Idrettsforbundet, nå flyttet til Ullevål. Varer kan nå bestilles fra:
Idrettsbutikken
Serviceboks 1 Ullevål stadion
0840 Oslo.
Tlf. 21029010  • Fax. 21029001
E-post: ordre@nif.idrett.no
Bestillinger kan også gjøres via nettbutikken på våre hjemmesider

Salgsbetingelser
Prisene er nettopriser inklusive merverdiavgift. Istedenfor tidligere rabatter søker vi nå
å danne storpakker eller klubbpakker hvor rabatter er lagt inn. Dette søker vi å få til for de
produktene som teller mest for klubbene.
Forsendelser skjer med fakturering, forutsatt at kunden har orden i sitt forhold til NBF og
Idrettsbutikken. Porto og ekspedisjonsgebyr på kr 45,- kommer i tillegg.

Gaver og premier
En rekke av våre artikler er velegnet som gaver eller premier. Vi gjør særlig oppmerksom på
spillkort , meldebokser, bridgebord med tilbehør, auto-bridge, bridgeprogrammer for PC,
bridgelitteratur eller våre NBF-effekter som T-skjorter, tennisskjorter, caps, ryggsekk, krus,
lys eller vårt slipsnålsett.

P R ISLISTE
Bordplansjer
2660060002 2 bord Serie pr.sett 87,50
2660060002 2 bord Serie pr.sett 87,50
2660060003 3 bord Serie pr.sett 100,00
2660060004 4 bord Howell/Serie pr.sett 112,50
2660060005 5 bord Howell/Serie pr.sett 125,00
2660060006 6 bord Howell/Serie pr.sett 137,50
2660060007 7 bord Howell/Serie pr.sett 150,00
2660060008 8 bord Howell/Serie pr.sett 162,50
2660060009 9 bord Howell/Serie pr.sett 175,00
2660060010 10 bord Howell/Serie pr.sett 187,50
2660060011 11 bord Howell/Serie pr.sett 200,00
2660060012 12 bord Howell/Serie pr.sett 212,50
2660060023 3 bord «Maccarini-Howell» pr.sett 100,00
2660060102 2 bord Singel pr.sett 87,50
2660060103 3 bord Singel pr.sett 100,00
2660060104 4 bord Singel pr.sett 112,50
2660060105 5 bord Singel pr.sett 125,00
2660060106 6 bord Singel pr.sett 137,50
2660060107 7 bord Singel pr.sett 150,00
2660060108 8 bord Singel pr.sett 162,50
2660060107 9 bord Singel pr.sett 175,00



2660060201 Bordplansjer, enkle pr. stk 30,00
2660060202 Bordnummer, laminert pr.stk. 20,00
2660060301 24-spills plansjer Redusert Howell pr.sett 437,50

Turneringsmateriell
2660016001 Howellslipper, 200 stk. pr.pk. 92,50
2660016002 Howellslipper, 500 stk. pr.pk. 162,50
2660016003 Howellslipper, 1000 stk. pr.pk 262,50
2660016011 16-spills slipp, hvit, 200 stk. pr.pk. 90,00
2660016021 Barometerslipper i bane, enkle, 2,000 stk. pr.pk. 345,00
2660016022 Barometerslipper i bane, enkle, 8,000 stk. pr.pk. 1250,00
2660016029 Barometerslipper i løpende bane, enkle utgått
2660016032 A-4 ark, perforerte slipper, eske á 2500 pr.eske 1000,00
2660016031 A-4 ark, perforerte slipper, pakke á 500 pr.pk. 250,00
2660016039 A-4 ark, perforerte slipper, enkle ark utgått
2660016041 Regnskapsark 16 par, 100 stk. pr.pk. 125,00
2660016049 Regnskapsark 16 par utgått
2660016051 Lagkampliste, 32 spill, 500 stk. pr.pk. 300,00
2660016059 Lagkampliste, 32 spill utgått
2660016061 Lagkampliste, 40 spill, 500 stk. pr.pk. 300,00
2660016069 Lagkampliste, 40 spill utgått
2660016071 Robberbridge-blokker pr.stk. 20,00
2660016081 Privatprotokoll, 96 spill, 100 stk. pr.pk. 125,00
2660016091 Systemkort NBF, 100 stk. pr.pk. 125,00
2660016099 Systemkort NBF utgått
2660015001 Diplom, pk. á 10 stk. pr.pk. 125,00

Kort, mapper og bridgebord
2660062001 Spillkort lerretspreg m/NBFs logo, eske m/12 stk. pr.eske 250,00
2660029012 Spillkort lerretspreg m/NBFs logo, storpakke, best. av

10 stk. 2660062001, til sammen 120 kortstokker pr.pk. 2000,00
2660062005 Strekkodekort 7-bar m/NBF-logo, eske m/12 stk. pr.eske 250,00
2660029013 Strekkodekort 7-bar m/NBF-logo, storpakke best. av

10 stk. 2660062005, til sammen 120 kortstokker pr.pk. 2000,00
2660062011 Spillkort helplast pr stk 90,00
2660062021 Jumbospillkort pr.stk. 100,00
2660062031 Spillkort stor indeks pr.stk. 25,00
2660062041 KEM-kort, etui m/2 kortstokker pr.sett 400,00
2660063002 Kortmapper, grønne, serie 1-16 pr.serie 137,50
2660063003 Kortmapper, grønne, serie 17-32 pr.serie 137,50
2660029002 Kortmapper, grønne, serie 1-32 pr.serie 262,50
2660063001 Kortmapper, grønne, 1-32 valgfritt pr.stk. 10,00
2660063012 Kortmapper, grå, serie 1-16 pr.serie 137,50
2660063013 Kortmapper, grå, serie 17-32 pr.serie 137,50
2660029003 Kortmapper, grå, serie 1-32 pr.serie 262,50
2660063011 Kortmapper, grå, 1-32 valgfritt pr.stk. 10,00
2660063022 Kortmapper, blå, serie 1-16 pr.serie 137,50
2660063023 Kortmapper, blå, serie 17-32 pr.serie 137,50
2660029001 Kortmapper, blå, serie 1-32 pr.serie 262,50
2660063021 Kortmapper, blå, 1-32 valgfritt pr.stk. 10,00
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2660063032 Kortmapper, svart, serie 1-16 pr.serie 137,50
2660063033 Kortmapper, svart, serie 17-32 pr.serie 137,50
2660029004 Kortmapper, svart, serie 1-32 pr.serie 262,50
2660063031 Kortmapper, svart, 1-32 valgfritt pr.stk. 10,00

NB! Enkle kortmapper vil gå ut av sortimentet etter hvert som de blir utsolgt!
2660029005 Meldebokser for 1 bord m/superklemme pr.sett 450,00
2660064002 Meldekort for 1 bord pr.sett 235,00
2660064003 Superklemmer for 1 bord pr.sett 150,00
2660064004 Meldebokser 1 bord u/klemmer, u/meldekort pr.sett 150,00
2660064005 Superklemme pr.stk. 45,00
2660064008 Meldebokser (3010) for 1 bord m/skrufeste pr.sett 387,50
2660064006 Adopter for skrufeste pr.stk 12,50
2660064007 Skrufester for 1 bord pr.sett 75,00
2660064015 Meldekort - Alert pr.stk. 3,50
2660064016 Poengskala - eget kort for meldeboks pr.stk. 3,50
2660064018 Meldekort - 1 kløver pr.stk. 3,50
2660064011 Meldekort - Pass pr.stk. 3,50
2660064012 Meldekort - Dobler pr.stk. 3,50
2660064014 Meldekort - Stopp pr.stk. 3,50
2660064017 Meldekort - lkke royk pr.stk. 3,50
2660064032 Meldebokser for 1 bord, BridgePartner, sort pr.sett 387,50
2660029009 Meldeboks, BridgePartner, Klubbpakke, komplett

m/meldekort for 6 bord, sorte til sammen 24 stk. samlet pris 1500,00
2660064071 Meldekort for 1 bord, BridgePartner pr.sett 235,00
2660029010 Meldekort, BridgePartner, Storpakke, komplett

for 6 bord, til sammen 24 sett samlet pris 900,00
2660064031 Meldeboks, BridgePartner, sort pr.stk. 112,50
2660064042 Meldebokser for 1 bord, BridgePartner, grå pr.sett 387,50
2660064041 Meldeboks, BridgePartner, grå pr.stk. 112,50
2660064062 Meldebokser for 1 bord, BridgePartner, burg. pr.sett 387,50
2660064061 Meldeboks, BridgePartner, burgunder pr.stk. 112,50
2660064052 Meldebokser for 1 bord, BridgePartner, grønn pr.sett 387,50
2660064051 Meldeboks, BridgePartner, grønn pr.stk. 112,50
2660064073 Meldekort - 1 kløver, BridgePartner pr.stk. 3,50
2660064072 Meldekort - Pass, BridgePartner pr.stk. 3,50
2660065001 Bridgebord, standard, 81x81 cm, med filt pr.stk. 900,00
2660065011 Bridgebord, de luxe, 81x81 cm, med velour pr.stk. 900,00
2660065022 Velour til 81x81 bord pr.stk. 190,00
2660065012 Bridgebord, de luxe, 9lx9l cm, med velour pr.stk. 1350,00
2660065023 Velour til 9lx9l bord pr.stk. 215,00
2660065002 Bridgebord, standard, 91x91 cm, med filt pr.stk. 1100,00
2660065031 Glassholder for bridgebord, rød pr.stk. 285,00
2660065032 Glassholder for bridgebord, brun pr.stk. 285,00
2660066001 Kortholder, bordmodell eller en-hånds pr.stk. 87,50

Bridgeprogrammer for PC
2660041001 BridgeMaster Classic Windows pr.diskett 260,00
2660041002 BridgeMaster Begynner Windows pr.diskett 260,00
2660041003 BridgeMaster Fortsetter Windows pr.diskett 260,00



2660041004 BridgeMaster A-nivå Windowws pr.diskett 260,00
2660041005 BridgeMaster Ekspert Windows pr.diskett 260,00
2660041021 Ginsberg’s Intelligent Bridgeplayer, versjon 4 pr.CD-ROM 790,00
2660041023 GIB oppgradering til versjon 4 pr.CD-ROM 350,00
2660041031 Turnering 2000 pr.CD-ROM 325,00
2660041041 GOTO Bridge II pr.CD-ROM 430,00

NBF-effekter
2660080001 T-skjort, hvit, L pr.stk. 125,00
2660080002 T-skjort, hvit, XL pr.stk. 125,00
2660080003 T-skjort, hvit, XXL pr.stk. 125,00
2660080011 T-skjort, grå, L pr.stk. 125,00
2660080012 T-skjort, grå, XL pr.stk. 125,00
2660080013 T-skjort, grå, XXL pr.stk. 125,00
2660080021 T-skjort, svart, L pr.stk. 125,00
2660080022 T-skjort, svart, XL pr.stk. 125,00
2660080023 T-skjort, svart, XXL pr.stk. 125,00
2660080031 T-skjort, blå, L pr.stk. 125,00
2660080032 T-skjort, blå, XL pr.stk. 125,00
2660080033 T-skjort, blå, XXL pr.stk. 125,00
2660080041 T-skjort, grønn, L pr.stk. 125,00
2660080042 T-skjort, grønn, XL pr.stk. 125,00
2660080043 T-skjort, grønn, XXL pr.stk. 125,00
2660080111 Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, M pr.stk. 237,50
2660080112 Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, L pr.stk. 237,50
2660080113 Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, XL pr.stk. 237,50
2660080114 Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, XXL pr.stk. 237,50
2660080121 Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, M pr.stk. 237,50
2660080122 Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, L pr.stk. 237,50
2660080123 Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, XL pr.stk. 237,50
2660080124 Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, XXL pr.stk. 237,50
2660080101 Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, M pr.stk. 237,50
2660080102 Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, L pr.stk. 237,50
2660080103 Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, XL pr.stk. 237,50
2660080104 Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, XXL pr.stk. 237,50
2660081001 Caps m/NBF-logo, khaki pr.stk. 112,50
2660081002 Caps m/NBF-logo, svart pr.stk. 112,50
2660081003 Caps m/NBF-logo, marin pr.stk. 112,50
2660081011 Ryggsekk m/NBF-logo pr.stk. 250,00
2660090001 NBF-krus «Livet er kort, spill bridge», hvit pr.stk. 62,50
2660090002 NBF-krus «Livet er kort, spill bridge», svart pr.stk. 62,50
2660090003 NBF-krus «Livet er kort, spill bridge», blå pr.stk. 62,50
2660090011 Gelelys m/NBF-logo, Mini pr.stk. 112,50
2660090012 Gelelys m/NBF-logo, Maxi pr.stk. 195,00
2660090021 Slipsnålsett pr.stk. 312,50

Auto-bridge, TOPS og Facit-spill
2660091001 Autobridge pr.stk. 220,00
2660091011 Autobridge, Privatleksjoner, 5 spill pr.serie 45,00
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2660091012 Autobridge, Lett serie, 20 spill pr.serie 45,00
2660091013 Autobridge, Vanskelig serie, 20 spill pr.serie 45,00
2660091014 Autobridge, Eliteserie, 20 spill pr.serie 45,00
2660091101 Tops grunnsett pr.sett 337,50
2660091102 Tops boks pr.stk. 60,00
2660091103 Tops tilleggsserie, 32 spill pr.serie 50,00
2660091104 Tops kommentert serie, 32 spill pr.serie 60,00
2660091201 Fasitspill, 16 spill pr.serie 32,50
2660091202 Fasitspill, 24 spill pr.serie 42,50
2660091301 Match, lagfasit, 24 spill pr.serie 45,00

Turneringsutstyr
2660067001 Tids-ur for turneringer pr.stk. 2800,00
Kortdubleringsmaskin Be om pris

Mesterpoeng
2660099001 Klubbpoeng blokk á 100 stk. pr. blokk 400,00
2660099011 Kretspoeng, blokk á 100 stk. pr. blokk 800,00
2660052001 Mesterpoengnål (mistet nål, oppgi spillernr.) pr.stk. 35,00

Bøker
2660019001 Internsjonale lover for Turneringsbridge 1997 pr.stk. 100,00
2660019003 Tävlingsledaren, svensk – 550 sider pr.stk. 480,00
2660019005 The Official Encyclopedia of Bridge pr.stk. 580,00
2660019007 Bridge i hjemmet, turneringer for 2-3 bord pr.stk. 10,00
2660019009 Minibridge, av Villy Dam pr.stk. 25,00
2660019011 Relepresisjon, av Glenn Grøtheim pr.stk. 168,00
2660019013 2 - over - 1, av Ø. Ludvigsen og J. Mikkelsen pr.stk. 160,00
2660019017 «Amerikanerboka», av G. Rye og B. Pedersen pr.stk. 90,00
2660019019 Drep skvisen, av William B. Herseth pr.stk. 100,00
2660019021 Norske Ess, av Tarjei Eck-Hansen pr.stk. 99,00
2660019023 Bridge i Helgemos verden, av Geo Tislevoll pr.stk. 180,00
2660019031 Bridge for begynnere utgått
2660019033 Mer bridge utgått
2660019035 Bridge for begynnere og Mer Bridge utgått

Kursmateriell
2660017001 Bridgekurs VK 1, komplett perm for læreren pr stk 200,00
2660017002 Bridgekurs, Grunnkurs, komplett perm for læreren pr stk 200,00
2660017003 Transparenter for Grunnkurs,113 stk samlet i perm pr stk 400,00
2660017004 Meldestav, pk a 10 stk pr pk 100,00
2660017005 Basisbridge 1 – studiebok for VK 1 (og VK2), pr stk 170,00
2660017006 Basisbridge 2 – studiebok for VK 1 (og VK2), pr stk 170,00
2660017007 «Et spill for livet» inkl. Meldestav, studiebok for Grunnkurs pr stk 125,00
2660029006 Basisbridge 1 og 2, samlet pris 310,00
2660029007 Basisbridge 1 og 2, Storpakke, 6 av hver bok, samlet pris 1530,00
2660029008 «Et spill for livet», Storpakke, 12 bøker m/meldestav, samlet pris 1200,00
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PULJE A:
Antall par: 52
Premiering: 1.premie kr 10.000,- / 2.premie kr 5.000,- / 3.premie kr 3.000,-

Pengepremier til 1/4
Startavgift: Kr 400,- pr. spiller.
Mesterpoeng: Forbundspoeng, 8-6-4-3-2-1
Turneringsleder: Jonill Storøy

PULJE B:
Antall par: 32
Premiering: 1.premie kr 3.000,- / 2.premie kr 2.000,- / 3.premie kr 1.800,-

Pengepremier til 1/3 !!
Startavgift: Kr 300,- pr. spiller.
Mesterpoeng: Kretspoeng (Spillerlisens ikke nødvendig)
Turneringsleder: Klaus Dalseth

Premieringen forutsetter fulltegning i puljen.

NBF Møre og Romsdal ønsker velkommen til

NBF Møre og RomsdalNBF Møre og RomsdalNBF Møre og RomsdalNBF Møre og RomsdalNBF Møre og Romsdal

(tidl. Geirangerturneringen)

STRANDA BRIDGEWEEKEND 2004

21. - 22. august på Stranda Hotell

Tlf. 70 26 90 00 - Faks 70 26 90 10 - E-post: resepsjon@strandahotel.no

Dobbeltrom inkl. frokost: 325,- kr. pr. person pr. døgn
Enkeltrom inkl. frokost: 475,- kr. pr. døgn

Påmelding til kretsstyret: nbfmr@norpost.no eller på internett: http://www.nbfdata.org
Påmeldingsfrist: Onsdag 18. august.

Ved spørsmål/påmelding ta kontakt med Halvor Vågene på tlf. 977 66 684 - 70 27 59 66 eller
gå inn på kretsens hjemmeside: http://www.bridgefederation.no/regionalt/t2.asp?siteid=225575



B-blad
Returadresse:

Norsk Bridgeforbund
Serviceboks 1 Ullevål Stadion

0840 OSLO

Bo på norsk bridgeforbund sitt festivalhotell
Radisson SAS Royal Garden Hotel

Hotellet ligger ved Nidelven midt i hjerte av Trondheim, og midt i det historiske
Trondheim. Store grønne miljøhaver, et variert restaurantilbud og rekreasjonssenter
med svømmebasseng står til deres disposisjon. Sentral beliggenhet i forhold til
kommunikasjon, fornøyelsestilbud og shopping. Flybussen stopper ved hotellet til og fra
flyplassen.

Alle våre 298 rom ligger både mot vakre beplantede glassgårder og mot Nidelven, alle
med eget bad/badekar, hårtørker,TV, minibar, buksepresse og skrivebord.

Følgende spesialpriser gjelder i forbindelse med festivalen:

– Pr. døgn i enkeltværelse Kr 745,-
– Pr. døgn i dobbeltværelse Kr 845,-

Stor frokostbuffet er inkludert i prisen. Barneaktiviteter.

Bestill på telefon 73 80 30 00 og henvis til Bridgefestivalen.


