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Utspillet stikkes med Esset
og du spiller liten ruter
mot Kongen. Vest er
renons og kaster en spar.
Du stikker med Kongen,
hvordan vil du nå
fortsette?

Les mer om Bridge for de
relativt ferske på side 30.

Du er havnet i 5 ruter etter
sparinnhopp fra Vest, og
det går pass rundt. Vest
spiller ut spar Konge, fra
Øst kommer Knekten:

Syd
♠ E84
♥ K87
♦ E9642
♣ J10

Nord
♠ 73
♥ EDJ6
♦ K83
♣ ED97

Hvordan 
spiller du?

Store ambisjoner:
2 000 nye medlemmer innen 2008, side 19

Oslo leder rekordjevnt SM, side 8

Klubben i mitt hjerte: Elverum BK, side 28

Sudoku og bridgenøtter, side 44

♦♣
God Jul og Godt Nytt År!



Bridgetur mai 2007 til Mallorca

Prisen inkluderer transfer, mat på fly, bridge og en hyggelig middag hver uke. Mot tillegg i pris 2 roms leilighet,
havutsikt og bo alene. Evt flytillegg fra andreflyplasser enn Oslo Lufthavn. Bosted: Ponent Mar. Det spilles bridge 
hver ettermiddag.Alle hendvendelser MÅ skje til undertegnede. Dette gjelder også eventuelle avbestillinger.
Arrangør: Janne og Trygve Sætereng.Vardekroken 5, 2054 Mogreina.Tlf. 63 97 07 54. Mobil 99 63 97 02/45 61 81 57.
e-mail: janne.saetereng@start.no

Kunne det friste med en bridgeturnering på Mallorca? Turneringen foregår på Ponent
Mar i Palma Nova. Dette er et velkjent leilighetshotell med flott beliggenhet og utsikt. Palma
Nova gir deg det beste av både strandliv og byliv i ferien. Det er også mange muligheter for
andre aktiviteter i tillegg til bridge og strandliv i Palma Nova. Restauranter, barer og fornøy-
elser ligger rett utenfor hotelldøren, og det er kun 15 km til Palma, hovedstaden på Mallorca,
der du finner kultur, historie og et stort shoppingtilbud.
For golfentusiaster kan vi nevne at golfbanene Poniente, Son Termens og Son Antem ligger i
kort avstand fra Ponent Mar.

2 uker 1. mai 2007 7995,-
1 uke 1. mai 2007 5595,-
1 uke 8. mai 2007 5495,-



NORSK       BRIDGE

Forsidefoto: Oda Halland fra Kirkebakken
barnehage i Mo i Rana kan bli en av våre
fremtidige rekrutter om noen år. Ambisjonene er
2000 nye medlemmer i perioden 2006–2008.
Foto: Geir Gisnås.
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Vi står foran et spennende år. NBF skal
feire seg selv og sine 75 første år med
mange aktiviteter på flere arenaer. Hva som
står på planen kan du lese mer om i dette
bladet. Jubileums-general Per Bryde
Sundseth forteller her litt om det som skal
foregå på de forskjellige arenaene. 

Nå er det slik at vi ønsker at jubileumså-
ret 2007 også skal bli et jubelår. Det blir
ikke uten videre et jubelår. Her må med-
lemmer og tillitsvalgte trå til. Hver og en av
oss kan bidra på så mange måter. Litt eks-
tra trivsel ved bridgebordet, si ja når noen
ber om et bidrag, skrive artikler til Norsk
Bridge og fortelle om det som skjer i krin-
ker og kroker i klubben og kretsen. 

Rekrutteringsutvalget har satt seg ambi-
siøse mål for perioden 2006–2008; 2 000
nye medlemmer. Derfor er det naturlig å
ha en ekstra fokus på det som gjøres for å
få nye rekrutter til bridgebordene. Se nå for
eksempel på det Mixklubben i Tromsø drar
i gang; en rekrutturnering. Det er en god
idé, og vi håper de lykkes. Ikke bare det.
De til og skriver en artikkel om det. Den
kan du lese om i bladet. Det er ikke nok å
si Halleluja. En må gjøre det også!

Etter gruppearbeid under Bridgetinget
i Trondheim, og sist også under NBFs orga-
nisasjonsdager i høst, er det kommet fram
kommentarer, kritikk og ønsker om forbed-
ringer av medlemsbladet. Du kan lese mer
om det i artikkelen om organisasjonsdagene. 

Norsk Bridge har allerede tatt en god del
av dette til underretning og gjort en del
endringer. Samtidig må det sies at det er
ikke alt som kommer fram som vi er enige

i, eller som vi kan etterkomme. Det som
imidlertid er viktigst her er engasjementet
rundt medlemsbladet. Vi trenger engasjerte
lesere, og vi skulle så gjerne også hatt
uttrykk for et slikt engasjement på leser-
brevplass – eller som artikler – i våre spalter.

Engasjement merker jeg også når jeg tref-
fer bridgespillere rundt omkring, og det er
gledelig at folk er irriterte over at de ikke
har fått medlemsbladet. Men det som er
lurest da er at den det gjelder henvender seg
til kontoret, eller at klubben tar opp dette
på en spillekveld og lager en liste over hvem
som ikke har fått siste nummer av bladet. 

Når det er gjort kan den listen sendes
NBFs kontor, slik at vi får kontrollert at
navn og adresse stemmer med våre lister.
Spesielt kan de som har flyttet være opp-
merksom på at de må melde inn dette.

Klubben i mitt hjerte er denne gangen
Elverum BK.  Denne artikkelserien, som
ble til nærmest ved tilfeldigheter, er ifølge
tilbakemeldingene noe av det våre lesere
setter mest pris på. Men vi trenger flere
bidrag. Får vi det vil artikkelserien fortsette,
også inn i jubileumsåret 2007. 

Vi har ingen artikler til neste nummer, så
det er bare å sette i gang. Send oss stoff og
bilder. Det er heller ingen ting som tilsier at
det bare trenger å være én klubb i mitt hjer-
te i hvert nummer. Vi har plass til flere. Ut-
fordringen ligger klar; Hvem blir «Klubben
i mitt hjerte» i jubileumsårets første utgave? 

Helt til slutt ønsker jeg dere en riktig
god jul og et jublende nytt år med gode
forsetter til fremme av det vi synes er mor-
somst; å spille bridge!

Geir GisnåsJubel-år

L e d e r
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Ved inngangen til jubileumsåret 2007 er
det gledelig å konstatere at det er økning
både i medlemstallet og deltakelsen i NBFs
turneringer. En økning på 200 medlem-
mer pr 1. november er svært positivt. Jeg
håper at alle klubber og kretser er opptatt
av å ta godt i mot nye medlemmer slik at
vi får oppleve økt bridgeaktivitet og en
større bridgefamilie i årene som kommer.

I jubileumsåret blir rekrutteringsarbei-
det prioritert sterkere enn noen gang fra
styrets side. Det er budsjettert med
kr 500.000 til å gjennomføre aktiviteter
som kontakt med tidligere K-medlemmer,
regionale samlinger/kurs for nybegynnere/
ferske spillere, opplæring av bridgelærere,
nettundervisning, rekrutteringskampanje
samt en del andre aktiviteter for å legge til
rette for rekruttering blant ulike definerte
målgrupper. Dette er meget ambisiøst, og
suksessen avhenger av at klubber og kretser
stiller opp og tar sin del av det lokale/
regionale rekrutteringsarbeidet. Det vil bli
arrangert samlinger for å kunne dele erfar-
inger og stake ut veien videre i fellesskap
blant de som er engasjerte i rekrutterings-
arbeid. 

Samlinger for tillitsvalgte og engsjerte
i organisasjonsarbeid har så langt ikke
vært enkelt å få til. Etter å ha gjennomført
landsdekkende organisasjonsdager for til-
litsvalgte i klubber og kretser, valgte vi i år
å prøve en regional modell med parallelle
organisasjonsdagarrangement  tre forskjel-
lige landsdeler samtidig. Opplegget ble
presentert på kretsledermøtet i sommer
med bifall fra et samlet kretsledermøte.
Responsen var svært ujevn. I en landsdel,
nord-Norge, var responsen så dårlig at
arrangementet måtte avlyses. Etter en tele-

fonaksjon ble påmeldingen til slutt såpass
at arrangementene kunne gjennomføres
i Trondheim og Oslo med tilsammen ca
50 deltakere. Tilbakemeldingen fra deltak-
erne var svært positiv og samlingene ga
grunnlag for å arbeide videre med den
rekrutteringssatsingen vi nå er i gang med. 

Ildsjeler er nødvendig for at frivillige
organisasjoner som NBF skal utvikle seg.
Med store hvite flekker på det norske
bridgekartet blir den naturlige konsekven-
sen at de klubber og kretser som engasje-
rer seg får mest støtte og oppfølging. Det
er også her resultatene vil komme.
Hvordan står det til i din krets?

2007 skal bli NBFs store jubileumsår.
I tråd med vedtatt økonomiplan er det
planlagt og budsjettert med mange jubile-
umsaktiviteter som vi håper alle medlem-
mene vil delta i på en eller annen måte.
Det blir skrevet jubileumsbok, lørdag 3.
mars blir det arrangert jubileumsturnering
med mange puljer fordelt over hele landet
og felles resultatutregning for hele landet,
5–9. juni er arrangerer vi Nordisk Mester-
skap på Lillehammer – i forbindelse med
avslutningen avholdes kretsledermøte med
jubileumsmarkering. Årets bridgefestival
vil bli sterkt jubileumspreget, med ulike
jubileumsarrangement i tillegg til det ordi-
nære festivalprogrammet. Det arbeides
også med et jubileumsopplegg for klub-
bene og et TV-opplegg i forbindelse med
høstens TV-innsamlingsaksjon. 

2007 vil bli husket som NBFs store
jubileumsår. La oss også håpe at det det vil
bli husket som det året Norge vant VM
for nasjonslag. Sjansen byr seg i Shanghai
til høsten!
God jul og godt jubileumsår!

Helge StanghelleKjære bridgevenner

P r e s i d e n t e n s  h j ø r n e
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Mandag 4. juni
1900 - Middag
2100 - Captain’s Meeting

Tirsdag 5. juni
0900 - 1040 Kamp 1
1050 - 1230
1230 - 1330 Lunch
1330 - 1510 Kamp 2
1520 - 1700
1710 - 1850 Kamp 3
1900 - 2040
2100 - Middag

Onsdag 6. juni
0900 - 1040 Kamp 4
1050 - 1230
1230 - 1330 Lunch
1330 - 1510 Kamp 5
1520 - 1700
1710 - 1850 Kamp 6
1900 - 2040
2100 - Middag

Torsdag 7. juni
0900 - 1040 Kamp 7
1050 - 1230
1300 - 1400 Lunch
1400 - 1700 Besøk på Maihaugen
2000 - Middag

Fredag 8. juni
1000 - 1140 Kamp 8
1150 - 1330
1330 - 1430 Lunch
1430 - 1610 Kamp 9
1620 - 1800
1930 - «Middag i koiene» med andre

gjester og trubadur

Lørdag 9. juni
1000 - 1140 Kamp 10
1150 - 1330
1330 - Lunch – ettermiddagen til egen

disposisjon
1900 - Cocktail
1930 - Jubileumsmiddag med

premieseremoni

NBF inviterer til Nordisk
Mesterskap på Lillehammer 
5.–9. juni i jubileumsåret 2007.

Som vanlig konkurreres det i Åpen klasse,
Dameklasse og Juniorklasse, og mester-
skapet finner sted i samsvar med regelver-
ket etablert for NBU Championships.

Turneringene vil finne sted i herlige
omgivelser på Radisson SAS Lillehammer
Hotell, og alle deltakerne vil bo samme
sted. Se www.lillehammerhotel.no for
mer informasjon.

Norsk Bridgeforbund feirer i 2007 sitt
75 års jubileum og Nordisk Mesterskap
vil stå sentralt i jubileumsmarkeringen.  

Samme uke arrangeres derfor krets-
ledermøte samt møte i Nordic Bridge
Union, og mesterskapet vil avsluttes med
stor jubileumsmiddag lørdag 9. juni for
alle spillerne samt inviterte gjester.

Lillehammer med sine vakre omgiv-
elser har mye å by på og NBF vil gjøre
vårt beste for at mesterskapet skal bli en
opplevelse for alle våre gjester. 

Hovedturneringsleder er Per Nordland,
og bulletinsjef blir GeO Tislevoll.
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N o r d i s k  M e s t e r s k a p  

Programmet blir slik:

NORDISK MESTERSKAP 2007 – PROGRAM
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Vi fyller 50år?
Nesodden ligger kun en kort båttur 
fra Oslo. Rutebåten går klokken 
09.32 fra Aker Brygge hvor en
representant fra klubben vil være 
med for å vise vei til spillelokalet. 

Dersom man heller ønsker å kjøre bil 
er det selvfølgelig også fullt mulig.

Parpremiering med forbehold om fulltegning (60 par):
1. Premie 10 000,-
2. Premie 6 000,-
3. Premie 4 000,-

Sted: Nesodden Samfunnshus
Dato: Søndag 28. januar 2007
Tid: 1015–1800
Pris: 250,- per spiller

Forbundspoeng.

Påmelding kan gjøres via NBF Data, 
e-post til rolf@sjodal.com eller 
telefon 91 585 562.

Sjekk også vår hjemmeside http://www.black-adder.net/nbk.htm 
for nærmere informasjon.

VELKOMMEN!



Oslo, med Per Løwe, Harald
Nordby, Arve Farstad, Jan
Mikkelsen, Øyvind Ludvigsen og
Runar Lillevik, leder seriemester-
skapets 1. divisjon etter første helg.
Men det er ingen trygg ledelse.
Ned til åttendeplass skiller kun tolv
poeng.

Det er tredelt andreplass, tre poeng bak
lederlaget. Her finner vi blant annet
Østfold og Follo 1 som gjorde sine saker
bra i dette spillet:

♠ 2 
♥ J9853 
♦ Q7 
♣ JT732 

♠ AQT84 ♠ K765
♥ T764 ♥ AK
♦ 86 ♦ A32
♣ 64 ♣ AK95

♠ J93
♥ Q2
♦ KJT954
♣ Q8

Vest Nord Øst Syd
Rolf N. Jonny Arne Bjørn
Hansen Rasmussen Almendingen Bentzen

pass 1 kl 2ru
2 sp pass 4 kl pass
4 sp pass 5 sp pass
6 sp pass rundt

1kl er presisjonskløver.

Jonny Rasmussen spilte ut ruter dame til
bordets ess. Rolf Normann Hansen for-
langte to ganger hjerter fra bordet. Han
spilte deretter to høye spar og puttet så
inn Bjørn Bentzen i Syd på ruter.

Uansett hva Syd returnerer tar Rolf
Normann Hansen ut trumfen og stjeler
en hjerter i bordet. Firekortsposisjonen er
denne: 

♠ - 
♥ J 
♦ - 
♣ JT7 

♠ T ♠ -
♥ T ♥ -
♦ - ♦ -
♣ 64 ♣ AK95

♠ -
♥ -
♦ T9
♣ Q8

På spar ti fra Rolf Normann Hansen er
Nord trumfskvist og må gi opp holdet i
hjerter eller i kløver. Tolv vakre stikk, og
et viktig spill så langt for Østfold og
Follo 1.
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Resultater fra 1. divisjon etter halvspilt seriemesterskap:

1 Oslo 1 Per Løwe, Harald Nordby, Arve Farstad, Jan Mikkelsen, 
Øyvind Ludvigsen, Runar Lillevik 69,0

2 Østfold og Follo 1 Arne Almendingen, Harald Skjæran, Rolf Normann Hansen, 
Per-Ove Grime, Rolf E. Olsen, Kjell Gaute Fyrun 66,0

2 Midt-Trøndelag 1 Terje Aa, Glenn Grøtheim, Ulf Håkon Tundal, Jon-Egil Furunes 66,0
2 Møre og Romsdal 1 Terje Lie, Geir Olav Tislevoll, Bjørn Olav Ekren, Ole Arild Berset, 

Espen Kvam 66,0
5 Østerdal 1 Steingrim Ovesen, Espen Larsen, Jan Einar Sætre, Tore Skoglund, 

John-Hallvard Skoglund, Stian André Sundklakk 64,0
6 Hordaland 1 Bjørn Bentzen, Arild Rasmussen, Jonny Rasmussen, 

Thomas Charlsen 63,0
7 Vestfold 1 Frank Erik Svindahl, Sondre Labraathen Hogstad, 

Kjell Otto Kopstad, Ole Kristoffer Kopstad, Jan Tore Berg, 
Odin S. Svendsen 59,0

8 Hordaland 2 Tor Bakke, Sven-Olai Høyland, Sam Inge Høyland, Jim Høyland, 
Magne Eide 57,0

9 Vest-Agder 1 Helge Mæsel, Roald Mæsel, Tom Anders Høiland, Snorre Aalberg, 
Geir Brekka, Nils Kåre Kvangraven 52,0

10 Midt-Trøndelag 2 Hans Noreng, Petter Tøndel, John Våge, Morten Tilset, 
Erik A. Eide, Espen Lindqvist 37,0

2. divisjon, Avd. A, Tromsø
1 Salten 1 Tarjei Eck Hansen, Jostein Øvervatn, Ståle Digre, Jørn Åselid, 

Jon Helge Johansen, Espen Torp 123,0
2 Troms og Ofoten 2 Jan Trollvik, Peter Marstrander, Rune Brendeford Anderssen, 

Trond Hegrand, Jan Arild Øverli, Christian Heiberg 109,0
3 Helgeland 1 Sverre Åsmund Selfors, Leif Riksvold, Viggo Schytte, 

Tommy Kristiansen, Roger Fagerdal 98,0
4 Troms og Ofoten 1 Jo Arne Ovesen, Svein Aril Olsen, Dag Jørgen Stokkvik, 

Siv Thoresen 96,0
5 Rogaland 3 Berton Gudmestad, Reidar Laland, Ståle Frøyland, Tor Moi, 

Odd Magne Borsheim, Toril Ueland 91,0
5 Troms og Ofoten 5 Ingebrigt Jenssen, Jonny Reinholdtsen, Frank Ivar Falsen, 

Lemet Ivar Hætta, Roy Hugo Olsen, Ingar Kofoed Hansen 91,0
7 Troms og Ofoten 4 Odd Erik Bjørn, Jan Inge Eriksen, Bjørn Inge Hanssen, 

Are Sivertsen 88,0
8 Lofoten og Vesterålen 1 Håkon Arild Bergsrud, Pål Tore Fondevik, Olav Ellingsen, 

Sigve Alf Smørdal 83,0
9 Troms og Ofoten 3 Paal Risnes, Arnulf Føre Hanssen, Dagfinn Kristiansen, Jan Wibe 79,0
10 Troms og Ofoten 6 Stein Erik Øines, Bjørn Harald Larssen, Einar Cato Størkersen, 

Eirik Bergvik, Bjørnar Løvhaug 75,0
11 Vest-Finnmark 1 Svein Erik Bull, Ivar Bull, Jan Ragnar Guttormsen, 

Svein Olav Ernstsen, Paul I. Thomassen, Svein Andersen 73,0
12 Sogn og Fjordane 1 Jarle Torbjørn Årdal, Leif Kvamsdal, Helge Sæterdal, 

Ludvig Langedal 68,0
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Avdeling B, Trondheim
1 Oslo 2 Fodstad Bjørnar Halderaker, Tor Ivar Bang, Svein Arild Naas Olsen, 

Eskil Monrad Hagen, Atle Sæterdal, Anders Fodstad 107,0
1 Midt-Trøndelag 4 Berg Ingmund Bjørkan, Kay Robert Brastad, Kjetil Krogh, 

Tor Ove Reistad, Erik Berg 107,0
3 Nord-Trøndelag 1 Davidsen Per Arne Flått, Gunnar Øvereng, Stein Arne Galguften, 

Ragnar Davidsen, Frode Nybo, Jørn Arild Ringseth 99,0
3 Sør-Trøndelag 1 Bårset Trond Stafne, Stein Bjerkset, Asgeir Langen, Reidar Bårseth 99,0
5 Hordaland 3 Halvorsen Helge Toft, Per Halvorsen, Kåre Mathias Beyer Kristiansen, 

Geir Husebø, Anders Dale, Martin Andresen 98,0
5 Rogaland 1 Fjælberg Reinert Amundsen, Atle Grefstad, Jan Fjælberg, 

Martin Reinertsen, Åse Langeland 98,0
7 Midt-Trøndelag 5 Hornslien Einar Asbjørn Brenne, Børre Lund, Olav Arve Høyem, 

Bjørn Morten Mathisen, Aksel Hornslien 97,0
8 Midt-Trøndelag 3 Aa Bjørn Aa, Arild Skulbørstad, Petter Eide, Steinar Aa, 

Allan Livgård, John Vegard Aa 95,0
9 Møre og Romsdal 2 Vinjevoll Oddbjørn Vinjevoll, Jørund Årdal, Haldor Sunde, Frode Holen, 

Kenneth Skov, Paul Henning Loen 84,0
10 Nord-Trøndelag 2 Mediå Baard Olav Aasan, Knut Storeide, Pål Arne Mediå, Robert Althe 77,0
11 Hordaland 4 Johnsen Reidar Johnsen, Jørn Thunestvedt, Rune Horvei, Torstein Rongved 72,0
12 Helgeland 2 Solli Erling Solli, Asbjørn Berg, Louise Nilsen, Roger Hestø, 

Liv Marit Grude 35,0

Avdeling C, Oslo
1 Oslo 4 Sten Bjertnes, Vidar Smith, Lars Øivind Allard, Håvard Jensen,

Gjermund Rekstad, Sigurd Evjen 115,0
2 Vestfold 2 Per Bryde Sundseth, Knut Kjærnsrød, Arvid Lorentzen, 

Tore Heitun, Tor Walle, Finn A. Gjone 106,0
3 Rogaland 2 Ingvar Erga, Tor Helness, Jan Petter Svendsen, Erik Sælensminde, 

Rune Hauge, Per Erik Austberg 105,0
4 Hedmark og Oppland 1 Jan Erik Lübker, Lars Eide, Kjell Arne Holth, Nils Otto Eliassen, 

Frode Johnstuen, Harald Eide 101,0
5 Hedmark og Oppland 3 Per Johnsen, Torgeir Månum, Knut H Haslene, Lars Aasen, 

Øyvind Saur 97,0
6 Hedmark og Oppland 2 Johnny Holmbakken, Alf E. Andersen, Gunnar Nordby, 

Jan Erik Bråthen, Stian Andersen 91,0
7 Oslo 3 Arne Olsen, Knut Koppang, Tormod Clemetsen, 

Åsmund Stokkeland, Sverre Johnsen 88,0
8 Oslo 5 Kjell Kaspersen, Einar Jørgenrud, Terje A. Pedersen, 

Børge Ongstad 87,0
9 Østfold og Follo 3 Hans Edin Holme, Leif-Johan Lundal, Terje Garseg, 

Thor Simonsen, Henrik Livgård, Fredrik Simonsen 86,0
10 Buskerud 2 Trond Skiaker, Jan Guldbrand Ohren, Finn Brentebråten, 

Svein Seiersten, John Ivar Seiersten, Åge Seiersten 79,0
11 Buskerud 1 Åsmund Wiborg Eriksen, Sverre Nordseth, Thor Holm, 

Hans Melby, Tina Melby 68,0
12 Østfold og Follo 2 Roar Larsen, Raymond Frivåg, Egil Nordby, Simon Rasmussen, 

Morten Korsaksel 57,0
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3. divisjon, Avdeling A, Alta
1 Vest Finnmark 4, Alf Ole Berglund 82,0
2 Troms og Ofoten 10, Freddy Johansen 73,0
3 Øst Finnmark 1, Alf Helge Jensen 70,0
4 Vest Finnmark 5, Svein M Sivertsen 59,0
5 Vest Finnmark 3, Pål Stian Bekkhus 58,0
6 Vest Finnmark 2, Peer Andersen 55,0
7 Vest Finnmark 6, Elin Nilsen 53,0
8 Vest Finnmark 7, Eva Lund Heitmann 51,0
9 Troms og Ofoten 12, Torbjørn Lydersen 50,0
10 Vest Finnmark 8, Idar Pedersen 49,0

Avdeling B, Harstad/Stokmarknes
1. Salten 3, Thomassen 76
2. Troms og Ofoten 9, Kirkesjord 68
3. Troms og Ofoten 11, Harr 66
4. Lofoten og Vesterålen 5, Ingvaldsen 62
5. Lofoten og Vesterålen 2, Johansen 59
6. Salten 5, Helness 58
6. Troms og Ofoten 7, Munkvold 58
8. Lofoten og Vesterålen 4, Klausen 51
9. Troms og Ofoten 8, Aralt 50
10. Lofoten og Vesterålen 3, Andreasen 47

Avdeling C, Mo i Rana
1. Salten 4, Lyngen 83
2. Helgeland 8, Hatten 65
3. Helgeland 4, J. Bogen 64
3. Helgeland 5, A.I., Bogen 64
5. Helgeland 3, F. Bogen 63
6. Helgeland 6, Granhaug 62
7. Helgeland 10, Lund 60
8. Helgeland 7, Stefansen 57
9. Salten 2, Karlsson 42
10. Salten 6, Hole 39

Avdeling D, Sjøåsen
1 Nord-Trøndelag 5, Øystein Lerfald 77,0
2 Nord-Trøndelag 4, Lorentz Bjarne Nitter 69,0
2 Midt-Trøndelag 9, Eirin Karlsen 69,0
2 Midt-Trøndelag 10, Hjørleif Brenne 69,0
5 Nord-Trøndelag 3, Ragnar Midjo 62,0
6 Midt-Trøndelag 11, Bjørn Lindgren 60,0
7 Helgeland 9, Frank Færø 59,0
8 Nord-Trøndelag 6, Mathias Mediå 53,0
9 Helgeland 11, Thor Knutsen 52,0
10 Nord-Trøndelag 7, Norvald Henninen 26,0

Avdeling E, Trondheim
1 Midt-Trøndelag 7, Meisingset 83,0
2 Midt-Trøndelag 6, Berg 76,0
3 Østerdal 2, Moen 61,0
4 Møre og Romsdal 4, S Ekren 59,0
4 Sør-Trøndelag 2, Winsnes 59,0

6 Sør-Trøndelag 4, Mælen 54,0
6 Midt-Trøndelag 8, Nordland 54,0
6 Sør-Trøndelag 5, Hoff 54,0
9 Sør-Trøndelag 3, Helgemo 51,0
10 Møre og Romsdal 7, Taknes 48,0

Avdeling F, Ålesund og Førde
1. Møre og Romsdal 3, Haram 81
2. Sogn og Fjordane 3, Hoff 77
3. Sogn og Fjordane 6, Vasset 68
4. Sogn og Fjordane 4, Storøy 64
5. Sogn og Fjordane 7, Menes 62
6. Møre og Romsdal 5, Hartvigsen 55
7. Sogn og Fjordane 2, Gjertsen 54
8. Møre og Romsdal 8, Strandabø 47
9. Møre og Romsdal 6, Natvik 46
10. Sogn og Fjordane 5, Gjerde 43

Avdeling G, Bergen/Haugesund
1. Haugaland 2, Svendsen 79
2. Haugaland 4, Høyland 73
3. Haugaland 6, Pedersen 68
4. Hordaland 5, Lien 67
5. Hordaland 7, Øvstedal 65
6. Hordaland 6, Breivik 63
7. Haugaland 3, Nitter 59
8. Haugaland 5, Træet 51
9. Hordaland 8, Glærum 47
10. Haugaland 1, Rydland 26

Avdeling H, Stavanger/Lyngdal
1. Vest-Agder 3, J.S. Hansen 71
2. Rogaland 7, Austad 70
3. Rogaland 4, Haagensen 64
4. Vest-Agder 2, Knutsen 63
5. Vest-Agder 4, Hægeland 62
6. Vest-Agder 5, Jørgensen 61
7. Rogaland 5, Skimmeland 60
8. Rogaland 6, Reve 58
9. Rogaland 8, T. Høie 48
10. Aust-Agder 3, R. Arnesen 41

Avdeling I, Skien
1. Telemark 2, Årmot 84
2. Vestfold 3, Riisnæs 77
3. Aust-Agder 2, Birkeland 67
4. Telemark 1, Øberg 62
5. Aust-Agder 1, Lindqvist 61
6. Telemark 3, Wefald 58
7. Buskerud 5, Grinde 57
8. Vestfold 4, Rydland 50
9. Buskerud 4, Ellefsen 43
10. Vestfold 5, Feness 36
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Avdeling J, Hamar
1. Hedmark og Oppland 10, Westmo 74
2. Østerdal 4, Bjørnstad 71
3. Gudbrandsdal 1, H. Morken 69
4. Hedmark og Oppland 5, Lauritsen 68
5. Gudbrandsdal 2, Lunna 66
6. Hedmark og Oppland 4, Os 60
6. Hedmark og Oppland 6, Vermund 60
8. Gudbrandsdal 3, Byrkjeland 52
9. Hedmark og Oppland 8, Rustestuen 48
10. Gudbrandsdal 4, V. Morken 19

Avdeling K, Vestby
1 Oslo 6, Skaar 82,0
2 Oslo 9, Arntzen 80,0
3 Oslo 13, Brown 73,0
4 Romerike 2, Jørgensen 67,0
5 Hedmark og Oppland 7 64,0
6 Ø&F 8, G. Pettersen 55,0
7 Østerdal 3 51,0
8 Ø&F 5, Rotefoss 49,0
9 Oslo 10, Henriksen 36,0
10 Romerike 3, Rasmussen 33,0

Avdeling L, Oslo
1 Romerike 1, Haga 77,0
2 Oslo 11, Frydenlund 76,0
3 Oslo 7, Hauksson 69,0
4 Hedmark og Oppland 9, Napstad 68,0
5 Østfold og Follo 4, Jacobsen 61,0
6 Oslo 8, Berger 57,0
7 Oslo 12, Gudmundseth 54,0
8 Østfold og Follo 7, Hjerkinn 46,0
8 Østfold og Follo 6, Moen 46,0
10 Buskerud 3, Lobben 43,0

4. divisjon, Avdeling 1, Vadsø
1. Vadsø, A. Anthonsen 97
2. Kirkenes, Uchermann 90
3. Vadsø, T. Nylund 78
4. Kirkenes, Hustad 67
5. Vadsø, P. Dybos 57
6. Vadsø, G. Næss 56

Avdeling 2, Alta
1. Alta 3, Birkely 79
2. Honningsvåg, Statle 77
3. BK33/Lakselv, Svendsen 67
4. Alta 1, Berg 66
5. BK33, Jacobsen 61
6. Alta 2, Amundsen 57
6. Hasvik, Olsen 57
8. Alta 4, Somby 52
9. KOS, Thomassen 51

10. Havøysund, Amundsen 33

Avdeling 3, Finnsnes
1. Sørreisa 3, Mt Nikolaisen 93
1. Målselv BK 1, Straumsnes 93
3. Sørreisa BK 1, Eriksen 87
4. Sjøvegan BK, Nygaard 83
5. Sørreisa BK 2, Jakobsen 81
6. Lyngseidet BK, Bjørn 78
7. Kirkesdalen, O Jensen 70
8. Botnhamn BK, Henriksen 65
9. Målselv 2, Traasdahl 64
10. Dyrøy BK, Nergård 61
11. Sørreisa BK 4, AL Nikolaisen 48

Avdeling 4, Tromsø/Harstad
1. Narvik BS 1, Teigen 83
2. Harstad S&BK 1, T. Lichtwarck 68
3. Harstad S&BK 2, Ottemo 64
4. Mix-klubben Tromsø, Eilertsen 62
5. Tromsøstudentene, Irgens 55
5. Skånland BK, Nilsen 55
7. BK 1933 Tromsø 1, Johnsen 31
8. BK 1933 Tromsø 2, Hegsbro 26
9. Narvik BS 2, L Toresen 24

Avdeling 5, Stokmarknes
1. Vestvågøy, Andreassen 98
2. Lødingen 2, Brattland 88
3. Sortland 2, Olsen 87
4. Sortland 3, Jakobsen 84
5. Lødingen 1, Ellingsen 82
6. Sortland 1, Viggo A. 66
7. Lødingen 3, Christensen 48
8. Svolvær BK, Arntsen 46

Avdeling 6, Bodø
1. Salten 11, H.B. Paulsen 106
2. Salten 9, Frank Holdal 99
3. Salten 8, M. Birkelund 83
4. Salten 10, Lars Bang 63
5. Salten 12, O. Westvig 46
6. Salten 7, Harald Aarstein 40

Avdeling 7, Mo i Rana
1. Helgeland 22, Tovås 61
2. Helgeland 20, Straumbotn 56
3. Helgeland 30, Schytte 56
4. Helgeland 32, Tjelmeland 44
5. Helgeland 14, Gisnås, A.M. 42
6. Helgeland 21, Aastrøm 34
7. Helgeland 15, Aanonli 29
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Avdeling 8, Søvik
1. Helgeland 12, Hansen 85
2. Helgeland 16, Tuven 74
3. Helgeland 28, Ekrem 73
4. Helgeland 17, Langvatn 68
5. Helgeland 23, Nergård 60
6. Helgeland 29, Ragnarsøn 41
7. Helgeland 19, Mikalsen 37
8. Helgeland 18, Sørgjerd 33

Avdeling 9, Sømna
1. Helgeland 13, Christensen 97
2. Helgeland 26, Lund 93
3. Helgeland 24, Reppen 86
4. Helgeland 27, Graven 71
5. Helgeland 31, Vega 61
6. Helgeland 25, Moe 34

Avdeling 10, Rørvik
1. Leka BK 1, Jostein Riseth 85
2. Juniorklubben 1, Kjell Moen 74
3. Leka BK 2, Hjørn Strand 68
4. Rørvik BK, Per M. Moen 62
5. Tømmerås BK, Lars B. Løvaas 61
6. Nærøy BK 1, Svein K. Riise 47
7. Nærøy BK 2, Johnny Eide 43
8. Nærøy BK 3, Jan Halsen 33

Avdeling 11, Sjøåsen
1 Inderøy BK 1, Arthur Saltvik 82,0
2 Stiklestad BK, Per Sundal 73,0
2 Malm BK, Lasse Lindstrøm 73,0
4 Juniorklubben 2, Hjørdis Lunde 69,0
5 Inderøy BK 2, Fredrik Wolan 63,0
6 Ogndal BK, Ivar Stene 59,0
7 Namdalseid BK, Torgeir Daling 49,0
8 Snåsa BK 1, Eirik Nagelhus 48,0
9 Snåsa BK 2, Kåre Pedersen 47,0

Avdeling 12, Trondheim
1 NBF Midt-Trøndelag 18 Leistad 77,0
2 NBF Midt-Trøndelag 15 Guttormsen 74,0
3 NBF Midt-Trøndelag 19 Garberg 72,0
4 NBF Midt-Trøndelag 13 Fenstad 63,0
5 NBF Midt-Trøndelag 14 Sæther 59,0
6 NBF Midt-Trøndelag 22 Faber 56,0
6 NBF Midt-Trøndelag 17 Østreim 56,0
8 NBF Midt-Trøndelag 12 Åsmul 50,0
9 NBF Midt-Trøndelag 21 Borsethaug 47,0
10 NBF Midt-Trøndelag 16 Leirvoll 41,0

Avdeling 13, Sør-Trøndelag
1. Sør – Trøndelag 6, Barikmo 93
2. Sør - Trøndelag 7, Helgemo 90

3. Midt – Trøndelag 20, Ueland 86
4. Sør - Trøndelag 9, Singsaas 83
5. Sør - Trøndelag 10, Kleven 53
6. Sør - Trøndelag 8, Kjønsvik 42

Avdeling 14, Frei
1 Molde 1 / Øye 89,0
2 KBK 2 / Kvisvik 85,0
2 KBK 1/ Stene 85,0
4 Møstknektene/ Jørgensen 48,0
5 Kleive/ Ellingsgård 44,0
6 Molde 3 / Boksasp 39,0
7 KBK 3 / Biesmans 36,0
8 Molde 2 / Rausand 33,0

Avdeling 15, Skodje
1. B&S/Bk Grand, Justen 105
2. Vestnes, Ødegård 93
3. Haramsøya, Austnes 91
4. B&S, Restad 87
5. Bk Grand 2, Vågsæther 84
6. Rauma, Stølen 70
7. Fosnavåg 2, Langvatn 69
8. Fosnavåg 1, Westbø 61
9. Bk Grand 1, Hesseberg 48
10. Vardal, Weum 35

Avdeling 16, Førde
1 Nordfjordeid loftesnes 94,0
2 Høyanger sæbø 89,0
3 Dale nitter 83,0
4 Sande ness 80,0
5 Nordfjordeid reksten 63,0
6 Førde hegrenes 62,0
7 Sandane kjørvik 59,0
8 Florø skeie 57,0

Avdeling 17, Leikanger
1. Hafslo/Solvorn, Hamrum 113
2. Sogndal, Bøe 101
3. Sogndal, Mardal 83
4. Skjolden, Bolstad 82
5. Sogndal, Pedersen 79
6. Gaupne, Røneid 77
7. Balestrand, Grøneng 70
8. Vik, Fimreite 56
9. Sogndal, Vikesland 42
10. Leikanger, Skaar 33
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Avdeling 18, Bergen
1. Hordaland 21, Alfheim 74
2. Hordaland 25, Bastiansen 74
3. Hordaland 16, Vallestad 68
4. Hordaland 29, Rekkum 66
5. Gulen & Masfj., Høyland 61
6. Hordaland 15, Sæbø 59
7. Hordaland 17, Arnesen 58
8. Hordaland 27, Eltvik 5

Avdeling 19, Bergen
1. Hordaland 28, Juvik 91
2. Hordaland 13, Nilsen 74
3. Hordaland 20, Winjum 67
4. Hordaland 19, Kyrkjebø 60
5. Hordaland 10, Tjore 54
6. Hordaland 14, Veland 53
7. Hordaland 30, Bendiksen 48
8. Hordaland 23, Sylta 27

Avdeling 20, Bergen
1. Hordaland 18, Gåsdal 108
2. Hordaland 12, Mjøs 87
3. Hordaland 11, Meyer 86
4. Hordaland 22, Dalland 82
5. Hordaland 26, Christensen 76
6. Hordaland 9, Skotheim 73
7. Hordaland 24, Brynie 67
8. Hordaland 32, Larsen 64
9. Hordaland 31, Troland 34

Avdeling 21, Haugesund
1 Haugaland 7, Kjell Inge Seim 128,0
2 Haugaland 9, Egil Nerheim 118,0
3 Haugaland 16, Arvid S. Vallestad 117,0
3 Haugaland 11, Kåre Frøystein 117,0
5 Haugaland 12, Per Østhus 100,0
6 Haugaland 8, Svein Olsen 95,0
7 Haugaland 10, Borghild Rameckers 91,0
8 Haugaland 17, Bjarne Sørvaag 86,0
9 Haugaland 13, Jarle Heddeland 71,0
10 Haugaland 15, Egil Johannessen 48,0
11 Haugaland 14, Torbjørn Hagen 36,0

Avdeling 22, Stavanger
1. Rogaland 12, Bang, Bang 105
2. Rogaland 11, Gjertveit 90
3. Rogaland 10, Larsen 84
4. Rogaland 17, Veland Thu 79
5. Rogaland 13, Stangeland 77
6. Rogaland 14, Østhus 73
7. Rogaland 18, Sanne 64
8. Rogaland 9, Andreassen 60
9. Rogaland 15, Borsheim 58

10. Rogaland 16, Strøm 56

Avdeling 23, Lyngdal
1. Kristiansand 1, Egil Homme 106
2. Kristiansand 2, Alf T Albert 88
3. Søgne 3, Torhild Hansen 87
4. Søgne 4, Magne Lorentzen 85
5. Farsund 2, Håvard Svendsvoll 78
6. Søm 2, Per Skretting 77
7. Søgne 2, Sven I Pettersen 75
8. Mandal, Arnt leirkjær 75
9. Søm 1, Thore odd Berge 71
10. Søgne 1, T Skarpholt 56
11. Farsund 1, Even Jensen 54
12. Ruter 7, Kjetil Granli 39

Avdeling 24, Arendal
1 Arendal BK4 (Braathen) 101,0
2 Arendal BK3 (Olsen) 98,0
3 Myra BK2 (Lynne) 97,0
4 Risør BK (Danielsen) 90,0
5 Myra BK1 (Halvorsen) 68,0
6 Øyestad BK (Syvertsen) 67,0
7 Telemark 6 (Hagelia) 64,0
8 Lillesand BK (Eikhom) 61,0
9 Myra BK3 (Olsen) 51,0
10 Telemark 9 (Isaksen) 44,0

Avdeling 25, Skien
1. Telemark 8, Skogheim 107
2. Telemark 11, Valen 85
3. Telemark 7, Aasland 75
4. Telemark 12, Hermansen 71
5. Telemark 4, Agersen 67
6. Telemark 13, Haugerud 45

Avdeling 26, Horten
1 Vestfold 6 - Rikstad 102,0
2 Vestfold 8 - Løvmo 96,0
3 Telemark 5 - Thunberg 91,0
4 Vestfold 9 - Indreiten 84,0
4 Vestfold 7 - Ajaxon 84,0
6 Oslo 16 - Ongstad 71,0
7 Buskerud 18 - Raaen 70,0
8 Vestfold 10 - Hellenes 53,0
9 Vestfold 11 - Låhne 50,0
10 Telemark 10 - Ljosland 35,0

Avdeling 27, Krøderen
1. B20, Olsen – Solberg 78,00
2. B19, Kolstad - Sølvknekt 75,00
3. B6 - Lafton, Hen 73,00
4. B21 - Gill - Konnerud 63,00
5. B12 - Evje - Vikersund 62,00
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6. B9 - Tryterud - Fjerdingstad 60,00
7. B8 - Karlsen - Drm.Arb. 36,00
8. B16 - Egge - Kløver Ess 21,00

Avdeling 28, Krøderen
1. B11 - Follestad - Asker 85,00
2. B15 - Flo - Flesberg 76,00
3. B14 - Lærum - Galleberg 68,00
4. B7 - Nilsen - Hønefoss 65,00
5. B17 - Wirstad - Kløver Ess 63,00
6. B13 - Lauvlid - Vikersund 51,00
7. B22 - Nyhagen - Konnerud 35,00
8. B10 - Dokka - Fjerdingstad 32,00

Avdeling 29, Røros
1. Østerdal 20 (Tolga 2) 89
2. Østerdal 9 (Tynset 2) 87
3. Østerdal 8 (Glåmos) 87
4. Østerdal 7 (B.O.M. 1) 69
5. Østerdal 21 (Fåset 1) 61
6. Østerdal 18 (Ålen/Fåset) 57

Avdeling 30, Rendalen
1. Østerdal 6 (Koppang 2), 

Åsmund Jørgensen 125
2. Østerdal 10 (Rena), Eivind Larsen 118
3. Østerdal 19 (Engerdal 2), 

Trine Samuelshaug 105
4. Østerdal 11 (Elverum 2), Geir Langdalen 103
5. Østerdal 5 (Koppang 1), Knut Nybakken 97
6. Østerdal 15 (Engerdal 1), 

Arne Kristian Winge 95
6. Østerdal 17 (Engerdal 3), 

Odd Helge Nesheim 95
8. Østerdal 13 (Ytre Rendal 3), Reidar Lomnes 78
9. Østerdal 16 (Øvre Rendal), 

Bernt Roar Lunde 64
10. Østerdal 12 (Ytre Rendal 2), Tore Berget 62
11. Østerdal 22 (Elverum 3), Morten Rogstad 61
12. Østerdal 14 (Koppang 3), Kjell P. Graabeget 57

Avdeling 31 - 32, Ringebu
1. Gudbrandsdal 18 Skjåk 139
2. Gudbrandsdal 7 Dombås 134 
3. Gudbrandsdal 8 Sør Fron   130 
4. Gudbrandsdal 6 Dombås 127 
5. Gudbrandsdal 16 V.Gausdal 120 
6. Gudbrandsdal 11 V.Gausdal 116 
7. Gudbrandsdal 5 V.Gausdal 104 
8. Gudbrandsdal 13 Ringebu/Fåvang 103
9. Gudbrandsdal 15 Ringebu/Fåvang 95 
10. Gudbrandsdal 17 V.Gausdal 89 
11. Gudbrandsdal 10 Otta 85 
12. Gudbrandsdal 12 Ringebu/Fåvang 82 

13. Gudbrandsdal 9 Heidal 81
14. Gudbrandsdal 14 55

Avdeling 33, Hamar
1. BK-Hein 46/Ridabu bk, Molberg 88
2. BK-Hein 46/Hamar bk 2, M.Eide 85
3. BK-Hein 46/Stange bk, Myklebusth 68
4. BK-Hein 46/Hamar bk 1, Garvik, 62
5. Brufoss bk, Brobakken, 61
6. Raufoss bk, Gjerdinga, 45
7. Hamar bk, Bekkelund, 5

Avdeling 34, Romerike
1 Norrøna, Terje Nyborg 114,0
2 Lillestrøm 2, Anita Ower Aasum 108,0
3 Jessheim 4, Per Olav Storengen 107,0
4 Lørenskog 1, Kjell Ruud Hansen 105,0
5 Lillestrøm 1, Arild Bondal 104,0
6 Lørenskog 2, Jens Bjørn Haugen 102,0
7 Jessheim 2, Espen Østli 85,0
8 Jessheim 1, Arve Teksum 81,0
9 Haga BK, Ulf Knutsen 70,0
10 Jessheim 3, Arne Bakke 67,0
11 Frogner, Dag Aasum 52,0

Avdeling 35, Vestby
1 Østfold og Follo 10 - Ørje 84,0
2 Østfold og Follo 11 - Fredrikstad 1 74,0
3 Østfold og Follo 18 - Kolbotn 1 67,0
4 Østfold og Follo 16 - Vestby 2 64,0
5 Østfold og Follo 15 - Nesodden 63,0
6 Østfold og Follo 13 - Ski 5 61,0
7 Østfold og Follo 14 - Tempo 58,0
8 Østfold og Follo 19 - Drøbak 53,0
9 Østfold og Follo 12 - Fredrikstad 2 46,0
10 Østfold og Follo 17 - Ski 6 19,0

Avdeling 36, Oslo
1 Oslo 15, Andersen 121,0
2 Oslo 24, K. Brandsnes 115,0
3 Oslo 14, Falster 110,0
4 Østfold og Follo 19, Dybdahl 100,0
5 Oslo 20, Iversen 95,0
6 Østfold og Follo 19, Bårtveit 88,0
7 Oslo 23, Kirkholt 83,0
8 Oslo 22, Rynning 81,0
9 Oslo 18, H.T. Holmøy 80,0
10 Oslo 17, Bjerkestrand 74,0
11 Oslo 21, Nøkleby 67,0
12 Oslo 25, Peterson 54,0
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SM Damer ble i år lagt om til gruppespill og sluttspill. 
I gruppespillet ble det spilt kun lørdag-søndag – rundt 100 spill totalt 
– og med varierende deltakelse rundt omkring. Alle puljevinnere er kvalifisert 
til sluttspillet, samt toerne i Trondheim og Oslo. Sluttspillet går av stabelen 
7.–9. mars og spilles i Oslo.
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S e r i e m e s t e r s k a p e t

Avdeling A, Tromsø
1 Troms/Øst-Finnmark, A-B. Andreassen 95

Anne-Britt Andreassen, Britt Nilsen, 
Berit Rubach, Aud Veseth

2 Øst-Finnmark 2, B.A. Hortman 91
3 Troms og Ofoten 1, T. Eilertsen 80
4 Troms og Ofoten 5, S. Lintvedt 66
5 Troms og Ofoten 6, G.I. Austli 64
6 Øst-Finnmark 1, M.Z. Jonassen 51

Avdeling B, Harstad
1 Troms og Ofoten 2, G. Larsen 81

Gerd Larsen, Anne Lichtwarck, 
Berit Skotnes, Vivi Uhre

2 Tromsog Ofoten 4, Solbritt Lindahl 80
3 Troms og Ofoten 3, E. Ulriksen 53
4 Salten, L. Mathisen 43
5 Troms og Ofoten 7, L. Thoresen 42

Avdeling C, Trondheim
1 Midt-Trøndelag 2, E. Karlsen 124

Rigmor Høyem, Eirin Karlsen, 
Gerd Rokne, Gerd Aa

2 Midt-Trøndelag 5, H. Guttormsen 120
Haldis Guttormsen, Hilde Meland, 
Tove Stoen, Jonill Storøy, Gunn Tove Vist

3 Midt-Trøndelag 3, L.M. Grude 117
4 Sør-Trøndelag, O. Rian 107

5 Midt-Trøndelag 1, H.C. Faber 106
6 Midt-Trøndelag 4, R. Bogen 99
7 Helgeland, E.M. Aastrøm 86
8 Nord-Trøndelag, E.M. Nålsund 81

Avdeling D, Brattvåg
1 Møre&Romsdal 3, Sandvik 117

Ingebjørg Grimsmo, Eldbjørg Halvorsen, 
Anne Lise Lillebostad, Cecilie Sandvik

2 Møre&Romsdal 2, Austnes 107
3 Møre&Romsdal 4, Restad 83
4 Møre&Romsdal 1, Hessberg 49

Avdeling E, Oslo
1 Oslo, P. Lindaas 128

Maja Rom Anjer, Inger Hjellemarken, 
Stine Holmøy, Pernille Lindaas

2 Oslo/Hordaland, G. Helness 128
Anne-Trine Espås, Anne-Lill Hellemann,
Gunn Helness, Ann-Mari M. Juvik, 
Ida Wennevold

3 Hordaland, K. Breivik 118
4 Vest-Agder/Rogaland, E. Solheim 109
5 Telemark, A. Verpe 108
6 Østfold&Follo/HedOpp, J. Livgård 94
7 Vestfold, A.S. Bue 91
8 Buskerud, E.C. Orsteen 57

Lag Oslo, som ble lykkelige vinnere av damepulja i Oslo.
Fra venstre; Stine Holmøy, Maja Rom Anjer, 

Inger Hjellemarken og Pernille Lindaas. 
De vant på kvotient foran Lag Oslo/Hordaland 

(Gunn Helness, Anne-Lill Hellemann, 
Anne-Trine Espås, Ida Wennevold og 

Ann-Mari M. Juvik). 
Begge lag gikk videre til sluttspillet.



Stine Holmøy spilte en god 3NT under
SM damer, og det ble et godt bidrag til
puljeseieren i Oslo, som kvalifiserte til
sluttspill til vinteren.

♠ AJ63
♥ 4
♦ Q96
♣ KJ954

♠ 72 ♠ KQ54
♥ Q732 ♥ KJT96
♦ JT743 ♦K8
♣ T3 ♣ 87

♠ T98
♥ A85
♦ A52
♣ AQ62

Stine satt Syd og fikk tre ganger hjerter
ut mot 3 NT. Etter å ha dukket to ganger
kom hun inn på esset. Så langt hadde
hun kastet en spar og en ruter i bordet. 

Da Stine kom inn på hjerteress spilte hun
fem ganger kløver. Øst kastet først en
spar, en hjerter og så en spar til. Stine
begynte nå å ane sitsen; kongen dobbel
i ruter og minst en sparhonnør hos øst.

I sekskortsposisjonen var situasjonen: 

♠ AJ6
♥

♦ Q9
♣ 9 

♠ 72 ♠ KQ5
♥ Q ♥ J
♦ JT7 ♦ K8
♣ ♣

♠ T98
♥

♦ A52
♣

Stine forlangte bordets femte og siste
kløver.  Nå slet øst. Kastet hun ruter 8
kunne Stine ta for ruter ess og felle
kongen slik at damen ga det niende
stikket. Kastet øst en spar til godspilles
ett ekstra sparstikk med esset og en til.
Om øst kastet sin siste hjerter kunne
Stine ta for spar ess og sette øst inn i spar.
Etter to sparstikk må hun spille ruter
unna kongen til kombinert saks; damen
hos nord og esset hos syd. Pent!
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Stines 3 NT
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S e r i e m e s t e r s k a p e t

Rundenr 3

Spillnr 41(13)

Giver: Nord

Sone: Alle

N

S

V Ø

N

S

V Ø

■■■ Tilbud på kort og mapper
Nye eller brukte hull- eller strekkodekort (7-bar) ev. også pent
brukte mapper tilsalgs. Brukt dubleringsmaskin (hull) vurderes solgt.
Dublerte kort leveres over hele landet. 
Ferdig gitte fasitspill til utlån. 

Henv. Rolf Tjørswaag e-post: roer-tj@online.no , mobil 92089490.



Inger Hjellemarken og Svein Gunnar
Karlberg vant mix-turneringen Ladies
Invitational i Mo i Rana lørdag
4. november. Turneringen, som har vært
en suksess fra starten av, satte ny
deltakerrekord med 36 par da den nå ble
arrangert for åttende gang.

Hjellemarken – Karlberg ledet meste-
parten av turneringen, og ei stund så det
ut til at seiersmarginen skulle bli meget
klar. Men konkurrentene nærmet seg
faretruende på slutten, og etter at siste
kort var lagt skilte det bare fire fattige
poeng mellom de to første.
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Ladies for åttende gang:

Hjellemarken – Karlberg vant

18

L a d i e s

1. Inger Hjellemarken - Svein Gunnar Karlberg, Pass BK/Mo BK 159
2. Sonja Myrstad - John Falstad, BK 1933 Tromsø/Ørland BK 155
3. Elisabeth Solum - Per Tjelmeland, Båsmo BK/Mo BK 104
4. Lotta Sjøstrøm - Viggo Schytte, Mo BK 103
5. Tove Ramseng - Ingvar Ramseng, Sjona og Utskarpen BK 79
6. Wenche Smedseng - Frank Bogen, Mo BK 69
7. Anne Irene Bogen - Roger Fagerdal, Mo BK 67
8. Ann Karin Karlsen - Terje Skjæran, Båsmo BK/Mo BK 65
9. Beate Eriksen - Geir Hogne Bonsaksen, BK 2000/Mo BK 62

10. Marit Andersen - Espen Larsen, Fauske BK 59
11. Trude Selfors - Sverre Åsmund Selfors, BK Ruterknekt/Mo BK 57
12. Solfrid Nilsen - Idar Lyngen, Spar-Ess/Ørnes BK 52
13. Gerd Marit Harding - Helge Stanghelle, Mo BK 34
14. Siri Smukkestad - Jan Erik Paulsen, Nesna BK 32
15. Eli Marian Aastrøm - Thor Arne Karlseng, Sjona og Utsk. BK/Båsmo BK 30
16. Frøydis Karlsen - Brynjar Karlsen, Sandnessjøen BK/Mo BK 15
17. Eva Carina Schytte - Erlend Amundsen, Båsmo BK/Korgen BK 12
18. Ylva Johansson - Tommy Kristiansen, Uppsala/Mo BK 6
19. Lisbeth Mathisen - Håkon Bogen, BK 2000/Mo BK 4
20. Gry Johansen - Roger Storeng, Sjona og Utsk. BK/Glomfjord BK 0
Middelscore: 0 poeng.

De beste:

Svein Gunnar Karlberg og Inger Hjellemarken vant
den åttende Ladies Invitational. 
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I forbindelse med NBF´s 75 års jubileum
2007, har styret nedsatt en jubileums-
komite som består av Berit Anne
Hansen, Geir Gisnås, Rune Handal,
Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth.

Komiteen har vært i arbeid en stund,
spesielt Geir som hardt arbeidende med
å få laget en jubileumsbok.  Produktet
nærmer seg ferdigstilling og det som så
langt foreligger tyder på at det blir en
flott jubileumsbok med spennende beret-
ninger og friske intervjuer. Boken vil
foreligge 1. kvartal neste år, for distribu-
sjon til kretsene.

For øvrig har vi noen aktiviteter som er
besluttet gjennomført og andre på plan-
leggingsstadiet.

Lørdag 3. mars blir det en landsomfat-
tende jubileumsturnering som allerede er
tatt inn i terminlisten.  Over halvparten
av kretsene har svart positivt på henvend-
elsen om å arrangere en pulje, og vi håper
at mange flere av kretsene finner anled-
ning til å være med på dette store arran-
gementet.

Uken 5.–9. juni arrangeres Nordisk
Mesterskap på Lillehammer.  Her blir det
også en kretslederkonferanse.  Med så
mange og prominente tilstedeværende,
var det klart at vi ønsket å utvide den
vanlige avslutningsmiddagen under
Nordisk.  I tillegg til deltakere og krets-
ledere, blir det sendt invitasjon til bridge-
personligheter i inn- og utland, samt

lokale størrelser.  Jubileumsmiddagen blir
holdt på Radisson SAS Lillehammer
hotell lørdag 9. juni.

Som leserne er kjent med blir
Bridgefestivalen også i jubileumsåret
arrangert på Lillehammer.  Med det brid-
gespillende Norge tilstede ønsker vi også
å markere 75-års jubileet med en middag
mandag 30. Juli.  Her blir det ordnet
med servering i hagen på Radisson SAS
Lillehammer hotell med kulturelle inn-
slag, og avslutning med dans inne på
hotellet.

I tillegg er det planlagt at MP-treffen
omgjøres til Jubileumstreffen 1. uken
i desember 2007, og den oppmerksomme
har også registrert at det etter hvert har
kommet opplæringsaktiviteter på
Internett.  Dette forsøkes intensivert
i jubileumsåret.

Avslutningsvis orienteres om en særdeles
spennende aktivitet i forbindelse med TV
aksjonen søndag 21. eller 28. oktober,
som vi virkelig har tro på og som vi
håper å få til i samarbeid med NRK.
Planen er å auksjonere bridgespillende
kjendiser innen teater, sport, media og
politikk, hvor inntektene uavkortet går til
TV aksjonen.  Komiteen har stor tro på
at dette vil skape blest om bridgen og om
NBF´s jubileum.  Forhåpentligvis også
mange kroner i tilskudd til aksjonen.

Spennende aktiviteter 
i jubileumsåret



O r g a n i s a s j o n s d a g e r
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I slutten av september var over 50
av våre tillitsvalgte samlet til NBFs
organisasjonsdager i Trondheim 
og på Gardermoen.

Det er ingen tvil om at det er nyttig
å komme sammen til slik erfaringsutveks-
ling og samlingene var preget av godt
humør og mange gode historier. Klubbene
ble utfordret og forpliktet seg til konkrete
tiltak, og mange ga uttrykk for at dette
var «nyttig påfyll» og motiverende.

Etter stemningen blant deltagerne
å dømme fikk programmet godkjent
karakter – både med hensyn til innhold
og gjennomføring. Mange fikk også med
seg gode tips til egen klubb og krets i de
mange ivrige diskusjonene som fant sted
blant deltagerne mellom de formelle
programpostene. Av programmet som ble
gjennomgått på samlingene nevner vi
spesielt:

Det nye Rekrutteringsutvalget  er i full
gang og har lagt de første planer for
utvalgets arbeid. Det mangler ikke på
ambisjoner og målsetningen er 2 000 nye
medlemmer i tingperioden 2006–2008.
Det er avgjørende at klubber og kretser
følger opp og tett dialog med alle enheter
er satt i gang. Landet er delt inn i regio-
ner som de enkelte styremedlemmer skal
følge opp. Nytt er også satsing på opp-
læring av instruktører til bridgekurs og
det satses på fem regionale helgesamling-
er for bridgelærerutdanning neste år med

Geir Olav Tislevoll (GeO) som ansvarlig.

Rekrutteringsportalen på NBF’s hjemme-
side vil også bli gjennomgått og det blir
ny layout i forbindelse med omlegging av
forbundets hjemmesider – ferdige tidlig
2007. Fra deltagerne på konferansen fikk
Jan Olav Røseng med seg en oppfordring
om at man sentralt i forbundet konsen-
trerer seg spesielt om de store skole- og
universitetssentrene i landet. Tidligere var
disse viktige  rekrutteringsgrunnlag til
landslag og andre representasjonslag 
– i senere år sørgelig forsømt. Mot denne
målgruppen vil det faktisk være mulig
å drive sentral rekrutterings- og opp-
læringsvirksomhet i samarbeid med
kretsene.

Ungdomsutvalget konsentrerer seg i høst
om nettopplæring via BBO. Allerede

50 tillitsvalgte samlet på
NBFs Organisasjonsdager

Stemningsbilde fra samlingen i Trondheim
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onsdag 27.september begynner kurs for
viderekomne – i første omgang spesielt for
de som deltok på den nettbaserte nybe-
gynneropplæringen  i våres – opplegget
i høst regnes fortsatt som et pilotprosjekt.

Fra 2007 planlegges det Nybegynner- og
Videregående kurs både i vår- og høst-
terminen. Hver leksjon vil bli gjentatt
alle dager i de ukene opplæringen går
over, slik at deltagerne ikke blir bundet
av å være tilstede på en spesiell ukedag. 

Norsk Bridge trenger en kjærkommen
ansiktsløfting. Det satses til dels betyde-
lige midler på medlemsbladet og målet er
naturligvis å gjøre det til et levende organ
som medlemmene virkelig vil sette pris
på. Det inviteres til forslag til fornyelse 
– fyll postkassen til Asbjørn Anthonsen;
asbjorn.anthonsen@vegvesen.no

Noe av det som kom inn av innspill på
Gardermoen var blant annet
– Det bør fortsatt være en del resultater

i Norsk bridge. 
• Ikke alle er på Internett. 
• Kjekt å få navnet sitt på trykk.

– For mange lederartikler (det er nå
redusert fra tre til to).

– Norsk bridge burde samarbeide med
BIN. Norsk bridge bør reklamere for
BIN.

– Mer stoff som treffer ferske bridge-
spillere (a la Øystein Eriksen).

– Egen spalte for K-medlemmer.
– Mer fagstoff.
– Forslag om å lage en perm for hvert år

som en kan samle bladet i. Evt. lage
hull i bladet slik at det blir lettare
å arkivere.

– Stjele mer stoff (frå heimesider, Victor
Mollo).

– NBF er i ferd med å legge om hjem-

mesidene sine. Kan det være aktuelt
å la noen blogge der. Stjele frå bloggen
til bladet.

– Være mer løs i formen. Ha for eksem-
pel kåsører (som Dansk bridge).

– I stedet for å referere spill, bør Norsk
bridge ha turneringsreferat. 

– Blir for sen i forhold til nyheten
(landslagssaka var over for lenge siden
da det sto om den i Norsk bridge).

– Artikler i Norsk bridge vekker opp-
merksomhet. Folk liker at klubben
deres får omtale.

Planene for NBFs 75 år Jubileum er klare
og en folder er sendt alle medlemmene
(gjennom klubbene) om hvilke aktiviteter
jubileumsmarkeringen vil inneholde.
Innledningsvis blir det en landsdekkende
Jubileumsturnering 3. mars hvor kretsene
vil være arrangører av sine puljer. Det vil
bli både samlet premiering på landsbasis
og premiering av puljevinnerne, og man
satser på en bredest mulig deltagelse.
Kravet er at det minst skal være 20
påmeldte par i hver pulje. 

Veiviseren – NBFs håndbok for klubb-
styrene vil bli lansert i løpet av høsten.
Den vil inneholde råd og dåd om hvor-
dan klubbstyrene bør takle de oppgaver

En pust innimellom ute i det fri var godt for
deltakerne på Gardermoen. 
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og ansvar de har påtatt seg. Veivisern vil
bestå av 3 deler:

Del 1) Beskrivelse av klubbens ulike
ansvarsområdene og hvilke oppgaver man
forventet at klubbstyret tar tak i.

Del 2) Styrekalenderen – her er plottet
inn når i «bridgeåret» det er naturlig for
klubbene å ta tak i de forskjellige opp-
gavene og praktiske råd om hvordan de
skal løses.

Del 3) Oppgavebeskrivelser – der de
større oppgavetypene vil bli beskrevet, og
hvordan klubbene bør organisere, plan-
legge og utføre de forskjellige aktivite-
tene. I denne delen vil det også bli gitt
eksempler på hvordan andre klubber har
løst oppgavene og hvilke erfaringer de
har gjort.

Veiviseren blir lagt ut på NBF’s hjemme-
sider, slik at man enkelt kan hente råd og
dåd der. Del 1 og 2 vil imidlertid også bli
sendt ut til klubbene som en egen publi-
kasjon, slik at klubbene blir gjort opp-
merksom på tilbudet og kan gjøre seg
sine tanker om hvordan de kan nyttig-
gjøre seg den. 

Drift av bridgeklubb var også en post på
programmet. På Gardermoen gikk man
gjennom hvordan Nesodden BK la opp
sitt første styremøte før ny sesong. De
praktiserer å gå igjennom alle krinkler og
kroker av hva klubbstyret bør vurdere
å ta tak i før den kommende sesong.
Hensikten er å skjele til hvilke erfaringer
man har fra forrige sesong og hva som
kan gjøres bedre. Det ble poengtert at det
også var en nyttig drill for å oppdatere
eventuelle nye styremedlemmer og sette
dem inn i hvilket ansvar og oppgaver et
klubbstyre har.

I Trondheim ble Munken BK presentert
og deretter gjennomgikk man alle
klubbene som var representert. Samtlige
kommitterte seg sporty til nye oppgaver! 

SparTi ble også gjennomgått og hele 177
klubber har nå utvekslet datapakker med
NBF ved medlemsregistrering og innmel-
ding av klubbpoeng. Tilbakemeldingene
er gode og en ny og forbedret program-
versjon vil bli implementert i løpet av
oktober måned. NBF arbeider også med
opplæringstiltak for å få flere klubber til
å ta programmet i bruk og det vil bli flere
regionale samlinger for brukere i 2007.

Bridgemate har kommet for å bli. På
Bridgefestivalen på Lillehammer ble
Bridgemate testet i stor skala og med bare
gode tilbakemeldinger.  De første
klubbene har allerede tatt Bridgemate
i bruk og flere ligger i startgropa. NBF vil
også kunne leie ut terminaler til de større
turneringene og alle som ønsker mer
informasjon og demonstrasjon vil få dette
hos NBF.

Det var full konsentrasjon om oppgavene da de
tillitsvalgte var samlet til NBFs Organisasjonsdager
på Gardermoen.
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Norsk Bridgeforbund har endelig
gjort alvor av å starte et opplegg
for utdanning av bridgelærere.
Forslag om dette har kommet før,
faktisk i flere tiår(!), uten at det har
blitt en realitet. Nå skjer det altså
noe, heldigvis.

Våre naboland og andre nasjoner som vi
pleier å sammenligne oss med ligger
uendelig langt foran Norge på dette feltet.
Vi forsøker nå å ta igjen noe av forsprang-
et, og de som driver med slikt i Sverige og
Danmark er positive til å la oss ta del i
den erfaring og kompetanse de har på
området.

Betydningen av å skolere de som skal
holde bridgekurs bør være opplagt. Dette
tiltaket kan være et viktig bidrag i forhold
til rekruttering, og være med på å vinne
den kampen bridgen er nødt til å ta mot
andre fritidsaktiviteter. Dessuten bør nok
norsk bridge gjøre nye fremstøt mot sko-
leverket. Da kan det være greit å ha et
ferdig opplegg for utdanning av bridge-
lærer, og at vi har autoriserte bridgelærere
å tilby.

Det er mange feller når man skal under-
vise. Det å være flink i bridge i seg selv
kvalifiserer på ingen måte til å kunne
være bridgelærer. Dette skal vi nå gjøre
noe med, gjennom utdanning av lærere
på helgeseminarer. 

Samtidig som det må innrømmes at
å være bridgelærer er vanskelig, og at det
kanskje gjøre mange pedagogiske feil
i slike sammenhenger, er det klart at det
finnes mange dyktige og velkvalifiserte
bridgelærere i Norge allerede. Vår idé er
at disse ressurspersonene bør være med
å dra lasset i utformingen av den bridge-
lærerutdanningen vi ønsker oss. Semi-
narene bør dermed bli en fin blanding av
erfarne kursholdere, og folk uten erfaring
som ønsker å kunne bli kursholdere.
Dette er altså en fin sjanse for alle, enten
du har holdt på med kurs, holder på med
det, eller aldri har gjort det. 

Det vil i løpet av vinteren avholdes tre
helgeseminarer (fra fredag ettermiddag).
Seminarene holdes på Gardermoen (først
ute den siste helgen i januar), Stavanger
og Tromsø. 

Detaljer for innholdet på seminarene vil
bli sendt ut noe senere. Det er imidlertid
tenkt slik at programmet ikke skal være
altfor rigid. Håpet er at disse helgene vil
bli en kreativ prosses hvor seminardelta-
gerne er med på å utforme den bridgelæ-
rerutdanningen vi ønsker oss. Det er like-
vel lagt opp til gjennomgang og arbeid
med en del viktige tema som er obligato-
riske. Gjennomføringen av det første
seminaret på Gardermoen vil være prøve-
kluten, og dermed bli en slags mal for de
neste seminarene.

Hvert seminar kommer altså til å inne-

Bridgelærerutdanning, 
– endelig!
Av GeO Tislevoll



holde en noen obligatoriske hovedtemaer
etter en innledning hvor vi spør oss hva
vi ønsker oss med bridgelærerutdanning-
en, så vel som enkeltpersoner som sett fra
NBF’s side. Så kommer punktet om
autorisasjon/sertifisering. Et av de viktig-
ste temaene blir om pedagogikk. Her skal
jobbes med bridgelærers opptreden, peda-
gogiske triks, spørsmålsteknikker osv. Det
vil deretter bli et punkt på programmet
om HVA som skal læres bort, dvs. kon-
kret hva et kurs bør inneholde når det
gjelder meldesystem, spill- og motspills-
teknikk osv. Videre vil det jobbes med
hvordan kursvirksomheten organiseres.

Hvem bør organisere kursene? Klubben?
Kretsen? Forbundet? Avslutningsvis vil
det bli jobbet med enda et svært viktig
tema, arbeidet med kursdeltagerne når
kurset er ferdig. Hvordan beholde dem
i bridgen?

om sagt kommer flere detaljer om inn-
holdet på disse seminarene ut til klubb og
krets i løpet av kort tid.  Da bør folk
kjenne sin besøkelsestid å melde seg på!
Dette er en ypperlig sjanse til å få faglig
påfyll for den enkelte, og til å kunne være
med på skape noe som vil ha positiv
påvirkning på bridgens fremtid.
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NBFs bridgebibliotek er nå flyttet fra
forbundets kontoret til Nasjonal-
biblioteket på Drammensveien i Oslo.
Det dreier seg om ca. 30 hyllemeter
med bøker og tidsskrift. 

Bridgeforbundets bibliotek er nå
registrert i Bibsys i sin helhet. Det er
registrert 810 bøker og 26 småtrykk. 

De som har interesse av å søke etter
norsk eller internasjonal bridgelitteratur
som kan lånes på Nasjonalbibliotekets
lesesal i Oslo kan gå inn på:
http://wgate.bibsys.no/search/pub?lang=N

Her vil dere finne det som er tilgjenge-
lig av bridgelitteratur.

Bridgebiblioteket flyttet
til Nasjonalbiblioteket

Redaktøren i Norsk Bridge, Geir Gisnås, var 
med og pakket ned ca. 30 hyllemeter med norsk 
og internasjonal bridgelitteratur på NBFs kontor 
for et år siden. Nå er dette lettere tilgjengelig for 
hvermansen enn tidligere.
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Tromsø satser 
på rekruttene
Av Kristian Meyer, Mix-klubben Tromsø 

Den 16.desember ser en «ny» turnering dagens lys i Tromsø. Bakgrunnen for dette
er sviktende oppmøte blant rutinerte spillere over tid. I tillegg har terskelen for
å spille organisert vært høy for mange. Tanken er å ha en turnering som er åpen
for alle, men som har fokus på rekrutter og uerfarne spillere. 

Først blir det en kvalifisering over 6 runder, med 3 spill i runden – totalt 18 spill.
De 12 beste parene fra kvalifiseringen vil deretter spille i en A-pulje. De øvrige vil
spille i B-puljen. Premiering i begge puljer. I tillegg vil det være premiering av
beste par hvor en av spillerne er rekrutt/uerfaren. Kravet for å konkurrere om
denne premien er at maks en spiller har over kløvernål.

Hvordan gå frem for å få folk til å stille opp? Jo, ringe til de antatt beste personlig,
fortelle om turneringen og spørre om de kan tenke seg å stille opp med en fersk
spiller. Tilbakemeldingen har vært overveldende positiv. Dette selv om en kan
risikere å måtte spille i B-puljen for første gang på mange år. Det har vært god
vilje til å innlemme nye spillere i turneringsbridgen.

Dette kan kanskje også være en ide for andre klubber og kretser som sliter med
å få folk til å stille på turneringer? 

Vi gleder oss nå til en spennende turnering med mange nye fjes. 

Mix-klubben Tromsø inviterer til førjulsturnering på Alfheim stadion lørdag
16. desember 2006. Registrering kl 1100, spillestart kl 1130. 
Startkontingent: 200 kr pr spiller. Gode spurtpremier og premier til beste fjerdedel
i begge puljer. Kretspoeng i begge puljer.

Påmelding på nett (nbfdata.bridge.no) eller til 
Kristian Meyer, tlf 99 22 10 95.



Planleggingen er i gang. Turnerings-
programmet er klart, og vi har valgt
å videreføre fjorårets opplegg, med et par
tillegg. På bakgrunn av tilbakemeldinger
fra deltakerne har vi besluttet å forsøke to
nye turneringer, Veteran Lag og Damer
Lag. I første omgang vil ikke disse turner-
ingene få NM-status. Om oppslutningen
er god, vil vi vurdere å utvide turnering-
ene til 3 sesjoner fra neste år slik at de
kan få NM-status. Slik vi har lagt opp
programmet nå, vil både veteranene og
damene få en frisesjon mellom par og
lagturneringene. Vi tror mange ønsker en
mulighet til å koble av litt, og på denne
måten vil det bli mulig. For de av dere
som mener vi spiller for lite bridge allere-
de under festivalen, har vi alltids sidetur-
neringene som en nødløsning.

Vi har også en annen gledelig nyhet.
Det ligger an til at det blir endringer i
forhold til restauratøren i hallen. Vi
håper å få større påvirkningsmulighet på

pris og vareutvalg, slik at deltakerne får
det de ønsker til en rimeligere penge.

Med dette medlemsbladet følger ditt
nye medlemskort. Under festivalen plan-
legger vi å bruke dette som ID-kort for
spillerne slik at det er enklere å finne ut
hvem man spiller mot. Dessuten vil dere
da alltid ha medlemsnummeret tilgjenge-
lig. Ta derfor vare på medlemskortet og
husk å ta det med til festivalen.
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Ta med medlemskortet, så har du medlemsnummeret
tilgjengelig og andre kan se hvem du er.

I serieturneringene vil antall spill
avhenge av antall deltakere. Alle priser
per par/lag. Juniorrabatt i alle turner-
inger. Lisensplikt alle turneringer unn-
tatt sideturneringer, kveldsturneringer,
Åpningsturneringen og Avslutnings-
turneringen. Årslisens kr 300,- eller
engangslisens kr 50,- per turnering.

Det vil bli utgitt ytterligere to med-
lemsblad før festivalen med mer detal-
jert informasjon om sommerens store
bridgebegivenhet, og med det siste av
disse kommer også Festivalavisa med
informasjon om festivalen og

Lillehammer generelt. Oppdatert infor-
masjon om festivalen vil du hele tiden
kunne finne på festivalens hjemmesider,
www.bridgefestival.no. 
Vi håper det overstående er tilstrekkelig
informasjon til at de som foretrekker
å være tidlig ute, allerede nå kan bestille
hotellrom og reisebilletter. Ryktene vil
ha det til at mange bestilte rom allerede
under festivalen i sommer! Vi sees på
Lillehammer!

Festivalgeneralen



Fredag 27.juli 
– lørdag 28.juli

Lørdag 28.juli

Søndag 29.juli 
– mandag 30.juli

Mandag 30. juli

Tirsdag 31. juli 
– torsdag 2. august

Tirsdag 31. juli

Tirsdag 31. juli 
– onsdag 1. august

Onsdag 1. august 
– torsdag 2. august

Torsdag 2. august

Fredag 3. august 
– lørdag 4. august

Lørdag 4. august 
– søndag 5. august

Alle dager

29.juli 
– fredag 3.august

17:30-21:30
10:30-14:30
15:30-19:30

21:30-00:30

10:30-14:30
15:30-19:30
10:30-14:30

20:00-21:00

10:30-14:30
15:30-19:30
10:30-14:30
15:30-19:30
10:30-14:30
15:30-18:30

10:30-14:30
15:30-19:30

10:30-14:30
15:30-19:30
10:30-14:30

15:30-19:30
10:30-14:30
15:30-19:30

10:30-14:30
15:30-19:30

10:30-14:30
15:30-19:30
10:30-14:30
15:30-19:30

21:30-00:30
10:30-14:30

Alle sesjoner

21:30-23:30

NM mix par
(monrad)
NM junior (serie)
(født tidligst 1.1.1982)

Åpningsturnering
(avbrutt serie)

NM monrad par
(monrad)
NM mix lag
(monrad)

Jubileumsmiddag

NM par (serie)
(kun kvalifiserte par)

Veteran Lag
(serie eller monrad)

NM damer par
(serie eller monrad)
Patton (lag)
(monrad)

NM veteran par
(monrad)
(født senest 31.12.1949)

Damer Lag
(serie eller monrad)
Imp across the field 
(monrad eller serie)

NM monrad lag
(monrad)

Avslutningsturnering
(monrad)

Sideturnering
(avbrutt serie)

Kveldsturnering
(avbrutt serie)

3 sesjoner 
(90 spill)
3 sesjoner 
(90 spill)

1 sesjon 
(21 spill)

3 sesjoner 
(96 spill)
3 sesjoner 
(84 spill)

Grillmat og
underholdning

6 sesjoner 
(170 spill)

2 sesjoner
(56 spill)

3 sesjoner 
(90 spill)
3 sesjoner 
(84 spill)

3 sesjoner 
(90 spill)

2 sesjoner
(56 spill)
2 sesjoner 
(60 spill)

4 sesjoner 
(112 spill)

2 sesjoner 
(51 spill)

1 sesjon
(30 spill)

1 sesjon
(15 spill)

kr 1000,-

kr 500,-

kr 300,-

kr 1200,-

kr 1800,-
(ikke avklart)

kr 1200,-

kr 1000,-

kr 1600,-

kr 1000,-

kr 1200,-

kr 600,-

kr 2200,-

kr 800,-

kr 250,-

kr 150,-
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Håkons hall

Radisson SAS 
Lillehammer Hotel

Håkons hall

Radisson SAS 
Lillehammer Hotel

Håkons hall

Håkons hall

Håkons hall

Håkons hall

Håkons hall

Håkons hall

Radisson SAS 
Lillehammer Hotel

Håkons hall

Radisson SAS 
Lillehammer Hotel



Elverum Bridgeklubb er klubben i mitt
hjerte. Jeg lærte bridge på en forblåst øy
i Finnmark da jeg var 11, men først da
jeg flyttet til Elverum i 1982 i en alder av
15 begynte jeg å spille seriøst og ofte. For
at dere skal få vite litt mer om klubbens
75 årige historie vil jeg derfor ta med
Peder Olsens tilbakeblikk på Elverum
Bridgeklubb som han skrev i forbindelse
med klubbens 70 årsjubileum i 2001.
Dessverre har Peder Olsen, som har vært
klubbens formann, gått bort siden den
gang. Han satt med mye kunnskap om
klubbens historie og vil bli savnet. 

Den spede begynnelse startet da en eng-
ere krets kom sammen en gang i måne-
den til en bedre middag med derpå føl-
gende sosialt samvær hvor kortene etter
hvert ble en vesentlig del av hyggen. 

Styret i ELVARHEIM – som var identisk
med – Elverum samlag for øl og vin
utskjenkning – ville ha møtene i mer faste
former. De laget derfor et utkast til lover
og innkalte til et konstituerende møte. 

På dette møtet som ble holdt den
19. februar 1931 ble lovutkastet enstem-
mig vedtatt og den første protokoll ført
i pennen. Navnet ble «Klubben». Til
stede var ni mann. Som formann ble
John Sollien valgt. Den 19. februar
regnes som klubbens stiftelsesdag. 

Den 18. mars ble klubbens første møte
avholdt med opptak av sju nye medlem-
mer. Klubben var nå kommet opp i 16
medlemmer. Møtene ble den første tiden
holdt på Elvarheim annen hver onsdag,
mer høytidelige møter på lørdagene.
Møtene startet klokken 19:30 med opp-
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Her er et bilde fra Elverum BK i høst. Vi spiller i luftige lokaler på Hotel Central. 



tak av nye medlemmer, etterfulgt av
bespisning med påfølgende selskapelig
samvær, hvor kortene var det vesentligste.
Men når man spiller kort går tiden fort,
så avslutningene ble gjerne noe sent.
Dette medførte at man på årsmøtet
i 1932 bestemte at møtene skulle avslut-
tes senest klokken 02:00 natt. 

I årene frem til 1939 tok kortene mer og
mer overtaket på bespisningen. På årsmø-
tet i 1939 ble det besluttet å gå over til
ukentlig spillekvelder. Det ble samtidig
besluttet enstemmig at man skulle gå inn i
NBF under navnet Elverum Bridgeklubb. 

Vanskelige krigsår
Så kom det skjebnesvangre året 1940.
Spesielt vil den 11. april være en sorgens
dag. Ved bombingen av Elverum omkom
to av klubbens medlemmer. Formannen
Aage Møystad og materialforvalter Erik
Løken. Samtidig brant Elvarheim og
klubbens protokoll, hele arkivet og alt
materiell ble flammenes rov. Klubben var
ribbet. Protokollen ble ved god hukom-
melse og egne notater rekonstruert av
Halvor Svenkerud og John Sollien til
glede for senere medlemmer. 

Reorganiseringen tok litt tid da lokaler
var vanskelig å få tak i. Arkitekt Herselv
tilbød imidlertid lokaler på Gårder og det
første møtet ble holdt i desember 1940.
Som ny formann ble valgt Hermann
Rustad. Klubben hadde så regelmessige
spillekvelder hver tirsdag og klubbens
ånd blomstret bak blendingsgardinene og
i herskapelig omgivelser. 

Da Herslev flyttet høsten 1941 ble spille-
stedet Vestend og spillekveld fredager.
Alle større arrangementer ble imidlertid
avviklet på Gråberg. Høsten 1942 var

klubben igjen på flyttefot, denne gangen
til Leirets Cafe, og spillekveldene ble
igjen endret, denne gangen torsdag. 

På årsmøte i 1943 ble det bestemt at
man skulle arrangere klubbmesterskap.
Det første klubbmesterskapet ble arran-
gert 1944, og de første klubbmestrene ble
Nordstrøm – Skrede. 

I 1945 ble det fremmet forslag om
å utdele diplomer ved spesielle anled-
ninger. Det ble derfor sendt henvendelse
til Kjell Aukrust som utarbeidet et forslag
som ble enstemmig godkjent. Dette
diplomet ble første gang utdelt til klubb-
mestrene i 1945, som var Herman
Rustad og Arve Strand. 

Fredstid
Så kom mai 1945. Det viste seg at klubb-
møtene ikke bare hadde vært nyttet som
spillekvelder, men også til utveksling av
informasjoner om rikets tilstand. Da ble
det også kjent at en del av medlemmene
hadde deltatt aktivt i det illegale frigjør-
ingsarbeidet. 

Men der solen skinner faller det også
skygge. La oss ikke dvele med dette. 

Klubben har siden 1945 hatt forskjellige
spillesteder hvor av 20 år på Centralen,
hvor vi er tilbake i dag.

Hvordan har så interessen vært utad disse
årene? Den startet meget bra med pokal-
kampen mot Rena, Koppang, Løten,
Hamar, Hein og Brumunddal i Øst og
Nord. Videre sørover til Jømna, Åsnes,
Kirkenær og Kongsvinger. I Sverige
hadde klubben forbindelse med Dalarne
Bridgeforbund med formann Wilje som
fast kontakt.
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Ett navn går igjen i klubbens historie fra
start av, og det er Halvor Svenkerud. Han
var med i styret i 19 år hvorav 8 som for-
mann. Det var derfor naturlig at han ble
klubbens første æresmedlem. Vi har hatt
5 æresmedlemmer. 

§2
I 1955 ble det valgt et ordenskollegium
som skulle utarbeide forslag til regler for
tildeling av hederstegn til spesielt fortjen-
te medlemmer. Hederstegnet «Den gyld-
ne furu» ble første gang utdelt ved 25 års
jubileet i 1956. 

Av stormestere har vi 6 stykker, av
Commandører har vi 10 stk og av
Riddere har vi 27 stk hvor av ett ikke er
medlem, nemlig Svensken Wilje, som
fikk den grunnet godt arbeid for bridgens
fremme landene i mellom. 

Hederstegnet ble siste gang utdelt ved
50 års jubileet i 1981. Klubbens lover har
gjennom tidene vært gjenstad for en del
korrigeringer  

§2 er den som har klart seg lengst. Den
hadde denne ordlyden: «Som medlem
kan kun opptas menn over 21 år hjem-
mehørende i Elverum!» 

Aldersgrensen ble først senket til 18 år.
Senere har denne paragrafen vært
gjenstand for mange orddueller og var
i mange år fast post på årsmøtene. Mangt
et forslag er slått for at kvinner kunne 
bli medlemmer, først i 1978 ble paragra-
fen endret slik at begge kjønn kunne søke
medlemskap. Dette ble bestemt på
årsmøtet. Da voteringsresultatet ble 
kjent – 19 for og 2 imot – hente
følgende. 

Man hørte ett sukk, en hånd i været og
en stemme sa – formann vent litt – hvor-
på vedkommende snur seg mot sin side-
mann og man blir vitne til følgende
replikk veksling: 

«– Er det bare du og jeg? 
– Ser sånn ut 
– Skal vi legge ned våpnene og si vi er

enige

En liten pause… 
– OK! Formann vi stryker de nei stem-
mene så blir det enstemmig». Og slik ble
det. 

Vi fikk ingen respons fra kvinner før
i 1981 da Gerda Mæhre og Berit Stokke
begynte å spille med sine ektemenn…

Og der stopper vi Peder Olsens tilbake-
blikk, den siste ridder av «den gyldne
furu». Jeg husker han bar en stor medalje
med stolthet. 

Elverum Bridgeklubb var som dere 
sikkert skjønner lenge en sosietetsklubb
der menn, og i høyere stillinger, koste 
seg med kortstokken. Som dere kunne 
lese brant den første protokollen opp, men
vi har den rekonstruerte protokollen som
er fra tiden før krigen og går helt til 
60-tallet. 

Der kan man se at på det meste hadde
klubben 72 medlemmer. Og her finner
man sorenskriveren, lensmannen, advoka-
ter, majorer og alt av fint folk. Det skal
nevnes at Elverum har en egen dame-
klubb utenom NBF, Spardame, som den
dag i dag har 7-8 bord. Blandt disse er
Elverum BK fortsatt «herreklubben» selv
om klubben i dag har flere kvinnelige
medlemmer enn menn.
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Av kuriositeter fra den gamle protokollen
kan man lese at for å bli medlem måtte
man først «nomineres» av 2 medlemmer
og så måtte 2/3 av medlemmene god-
kjenne dette ved valg for at man skulle
bli tatt opp i klubben.

En annen plass ser jeg at det var avstem-
ming om hvem som skulle få spille i A og
B. Vinnerne hadde sikkert gjort god valg-
kamp og vant med 17 stemmer. Mer
merkelig er selvtiliten til det paret som
ikke en gang fikk sine egne stemmer.

Unge Skoglund
Men dette var før min tid og i 1982 kom
som tidligere nevnt en 15 årig unge herr
Skoglund til Elverum og da han troppet
opp på klubben med sin far ble det selv-
sagt diskusjoner. §2 i klubbens vedtekter
sa at medlemmer måtte være 18 år, men
det ble bestemt på et hastemøte at junio-
ren skulle få spille på dispensasjon. Hans
far var jo rektor, så kanskje det telte litt.

Med de unge kom også viljen til foran-
dring, og det var ikke alltid så lett for de
som var vant med å gjøre ting på sin
gamle vante måte. Lover og regler i brid-
ge var det ikke mange som brydde seg
særlig om. I gentlemanns ånd var revoke-
regler tøvete og «un fair». 

Stopp- og Alertreglene skapte en del furo-
re i starten. Som ung og fremadstormende
bridgespiller var dette noe jeg sammen
med likesinnede prøvde å innføre i klub-
ben. Vi forklarte at Alert, som ble gjort
ved at makker banket alle kunstige mel-
dinger, var tross alt nedfelt i bridgelovene.
Men for de stakkars eldre som ikke var
vant måtte det selvfølgelig bli et problem.
Og når de unge i tillegg spilte presisjons-
kløver med innlagte Alfa, Beta, Gamma

og nesten hele det greske alfabet så ble det
banket i bordet både titt og ofte. 

På et årstinget fikk noen av de eldre nok,
og som en av klubbens spillere sa; «Det
høres mer ut som et snekkerverksted enn
som en bridgeklubb». Årsmøtet bestemte
seg for å forby banking. Men Alerten sto
i NBFs lovverk og vedtaket ble funnet
ugyldig senere.

Stoppregelen skapte også problemer for
noen. Unge Skoglund hadde spilt turne-
ring der dette hadde blitt introdusert for
ham. Det samme visste pappa og en
klubbkveld gikk det 1 spar fra pappa
Skoglund, pass, og så sa unge Skoglund
høyt «Stopp» og meldte 4 spar. Vi skulle
uansett ikke høyere men motstanderne
ble sinte da pappa passet. «Ikke rart du
passer når din sønn sier STOPP». Enda
en runde med forklaringer.

Elverum BK er ikke en klubb som
gjennom historien har hatt særlig «sports-
lig» suksess. For de fleste medlemmer av
klubben er det å ha det hyggelig og
kunne konkurrere med andre vært godt
nok. Men i skrivende stundt har faktisk
klubben 6 medlemmer som spiller 1.divi-
sjon. 3 av oss har tilhørighet i klubben
mens 3 er «leiesoldater» fra andre steder
opp mot nord. Men sånn er det med all
konkurranseidrett. Man må ha med de
man mener er gode nok. I tillegg klarte
brødrene skoglund , mangeårige medlem-
mer i klubben, sølv i NM-par.

Jubileumsturneringen i Elverum ble
gjennomført som monrad, og med hele
40 par på startstreken, gledelig mange!
Lenge hadde elverumsspillerne Jørgen
Petter Nermo – Stig Vestveit ledelsen,
men de sprakk på slutten og turneringen
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ble vunnet av Tor Ivar Bang – Svein Arild
Naas Olsen, Akademisk BK/OBK/
Kløverknekt med 227,9 poeng. På de
neste plassene kom Ketil Olsen – Jan
Frode Karlsen, Bridgekameratene/
OBK/Kløverknekt, med 204,8 poeng,
mens artikkelforfatter John Hallvard og
broder Tore Skoglund havnet på tredje-
plass med 185,7 poeng. 

Om kvelden var det bankett der man
holdt taler og NBFs visepresident Jan
Olav Røseng (som også har hatt gjeste-
opptredner i klubben) ga diplom og
holdt gratulasjonstale.

Elverum BK er i dag en levende klubb
med fra 7-9 bord. På midten av 90-tallet
slet klubben med bare 3 bord, men med
intens kursing fikk vi nye fjes og nytt liv
i klubben. Dagens klubbledelse har gjort
det fleksibelt å spille i en travel hverdag
slik at man ikke er bundet til å spille alle
kvelder. Sommerbridgen er godt besøkt
og skulle du ha lyst til å spille en kveld,
uansett på året, så prøver man å skaffe
deg en makker. Elverum BK er en klubb
med sjel som man blir glad i.
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Klubbens leder Mathias Stokke
med NBF sin nestleder Jan
Olav Røseng under banketten.

Vinnerne Svein Arild Naas Olsen og Tor Ivar

Bang i midten, mens du ser turneringsleder

Kenneth Syversen til venstre og klubbens leder,

Mathias Stokke.

Det vanket også gratulasjoner fra NBF Østerdals flinke leder Arne GeorgAunøien
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For dere som ønsker å spille bridge på
Internett, lister vi igjen opp en samling
med aktuelle nettsteder. Det vil være
umulig for oss å ta for oss alle her, men de
viktigste skal vi klare å ta for oss. Linkene
som er oppgitt vil være der du laster ned
spillmotorene fra. Flere er nemlig klienter
du må ha installert på din egen maskin.

BBO (Bridge base online):
Dette er den mest kjente plassen for de
fleste som spiller på nett. BBO har blitt
plassen hvor mer eller mindre alle spiller.
NBF har hatt nybegynnerkurs her og et
videregående kurs er pågående (onsdager
kl 1900 på «Bridgekurs» sitt bord). Som
på alle steder må man også her lage seg et
kallenavn (skjer under innlogging første
gang), så er det bare å begynne spille. 

Spillmotoren har norsk meny, så de
fleste skulle klare seg greit. På alle stedene
man kan spille vil det i den første tiden
være litt «knoting» før man har skjønt
åssen ting virker. Litt «høyreklikking» kan
være smart da det fort skjuler seg noe lurt
her og der.

Det mest attraktive ved BBO foruten
den gleden egen spilling gir, er ramaover-
føringer fra mesterskap. Det er nesten
ingen grenser for hva de viser. Mye av
norske mesterskap blir vist på BBO. Her
kan du følge med på NM, 1.divisjon og
noen ganger mindre norske turneringer.
EM og VM vises selvfølgelig også.

I tillegg har plassen muligheter til
å teste seg sjøl i mesterspill, meldetrening
med makker osv. Med for drøy språkbruk
risikerer du utestengelse fra BBO, så har
du en dårlig dag så er ikke makker den
du bør la det gå ut over.

Det er gratis å være medlem på BBO,
men nettstedet tilbyr også spilling om

penger i større eller mindre målestokk.
De fleste turneringer er dog gratis.
http://online.bridgebase.com/

Topbridge:
Topbridge er Norges «flaggskip» innen
internettspilling. Her spiller man kun
singlebridge og det kåres daglige vinnere
med påfølgende pengepremier. Det
benyttes ett fast system og man pugger
med hell dette før man starter spillingen.

Man spiller sesjoner av 16 spill og
vinneren er den med den beste sesjonen
hver dag. Prisen er ca 1kr pr spill og dags-
vinneren henter 150$, så om man er hel-
dig og dyktig kan man gå bra pluss her.

Ca 80% av de som bruker Topbridge
er norske. Nettstedet har i den senere tid
også startet med lagspilling av meget høy
kvalitet, så om laget ditt vil ha en utfor-
dring så meld dere på her. Informasjon
angående lagspillingen finnes her:
(http://home.no.net/tbridge/)
http://www.topbridge.com/

OKBridge:
OKBridge var lenge den beste plassen for
spilling på nettet – det var i hvert fall her
de beste samlet seg for spilling. Alle spiller-
ne har en rating etter sine prestasjoner og
dette er noe av problemet. Som relativt
fersk opplevde undertegnede det vanskelig
å finne makkere som holdt noenlunde mål.
Spiller du med dårlige spillere, faller også
ratingen din ned – noe som gjør det enda
verre finne bedre makkere neste gang. 

De som spiller der er uendelig opptatt
av ratingen man til enhver tid har, og har
du lavere rating enn makker, er det ikke
utenkelig at han forlater bordet og «lar
deg i stikken».

Det er i tillegg ingen grenser for hva

Bridge på Internett
Av Espen Forberg



spillere kan si til hverandre for å uttrykke
sin misnøye ovenfor makker. «Null-
toleransen» har ikke nådd frem til
OKBridge og det har nok vært ødeleg-
gende for nettstedet på sikt. 

Kvaliteten på spillermassen er det nem-
lig ingen feil på. OKBridge er javabasert
og enkel å finne frem i – når man har
knota ferdig.

Dersom du har 99$ i året å spandere
på et nettsted som fremavler makkere
som fritt kan kalle deg rasshøl og/eller
idiot, er OKBridge stedet for deg.
http://www.okbridge.com/

Swan games:
Swan har i likhet med BBO overføringer
fra enkelte mesterskap, i tillegg til at de
arrangerer spesielle lagkamper for oss som
liker å se på de beste. Stedet har en kose-
lig atmosfære og sjøl om man også her får
en rating i likhet med OKBridge, er det
vesentlig mindre «testosteron» her. 

Mulig er grunnen at Swan er dominert
av de kartoffelspisende vennene våre i
syd. Det er nemlig stor andel dansker på
Swan og de syns kanskje «en lille en» er
mer «nemt» enn å flå makker. 

Dette er kanskje den plassen på nettet
med best miljø. Foruten dansker er det
nemlig og en del svensker og nordmenn
her. Litt sjølskryt av oss skandinaviere
tåler vi.

Det negative er at man må være med-
lem for å spille turneringer, og menyene
gir enda mer knoting enn hva som strengt
tatt er nødvendig. Så ille at man ikke
finner frem er det dog ikke, og man har
stor plass til å utgi seg sjøl eller systemet/
konvensjonene man helst liker å spille.

For knappe 80$ er du medlem av
Swan i ett år. Å bivåne mesterskap som
blir overført er gratis og det samme
gjelder spilling ved bord man lager sjøl.
http://www.swangames.com/

Zone:
Zone er Microsofts egen side for diverse
spill. Bridge er ett av mange. Kvaliteten
på spillerne er vel så som så, men det er
uansett mulig å spille gratis uten altfor
mye stress. Det er flere rom for de ulike
nivåer, men alle her er stort sett eksperter.
Det av den enkle grunn av at det er
i ekspertrommene folk befinner seg. De
andre rommene har ikke så mange spillere
og det er jo kjekt å ha noen å spille mot. 

Zone er fin plass om man er lei bridge
eller bare vil prøve andre typer nettspill.
Det er uante mengder muligheter her
blant annet domino (je trudde det var
sånn «Velte-Petter»-ting…).
http://zone.msn.com/

Start:
Start tilbyr også bridgespilling. Fin for
deg som jobber en plass hvor jobben ikke
tillater nedlastninger som de først nevnte.
Er mange «matpakkespillere» på start og
det er relativt uhøytidelig.
http://www.start.no/

Det vil være omtrent umulig å ta for seg
alle stedene man har muligheten til spil-
ling på nettet. Det dukker opp nye hele
tiden og noen forfaller da de store har til-
trekker en stor andel av spillerne. Som en
kuriositet nevnes til slutt:

Latinbridge:
Nettstedet tillater kun spansk og stedet
har 80% chilenske medlemmer. Her
tvinges du til å få pussa opp «feriespan-
sken» din og spilling her skjer vel i språk-
lig øyemed for oss nordboere. Særlig mer
enn det kan jeg ikke si om nettstedet da
min spansk er vel rusten for mer nær-
gående informasjon. 
http://www.latinbridge.cl/
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For å hjelpe ferske, men også mer rutiner-
te spillere, vil jeg forsøke å belyse vanlige
situasjoner som oppstår i bridge, og som
krever at TL tilkalles. Det er ikke mening-
en at disse artiklene skal gå i detalj på
innfløkte resonnementer i appellsaker,
men rett og slett opplyse spillerne om
hvilke rettigheter de kan gå glipp av om
de unnlater å tilkalle turneringsleder.

Jeg vil igjen minne om at turneringsleder
ALLTID skal tilkalles når det skjer noe
ureglementert. Noe av det mest irriterende
jeg vet som turneringsleder, er at spillere
kommer bort til meg etter runden, eller
enda senere, og sier at motstanderne gjor-
de sånn og slikt, kan de virkelig gjøre det?
Det er svært sjelden at turneringsleder kan
gå inn i etterkant og gjøre noe med et spill
om han ikke har blitt tilkalt underveis.
Tilkall derfor turneringsleder når tingene
ikke har gått riktig for seg.

I denne artikkelen skal jeg ta for meg sys-
temkort, hvorfor vi bruker det, hvordan
de fylles ut og hva som skjer om man
ikke har fylt ut skikkelig. Deretter skal vi
kikke på Stopp og Alert, de etiske
reglene, og claim (krav) og avståelser.

Hvorfor fylle ut systemkort?
De fleste bridgeforbund har påbudt sys-
temkort i turneringer på et visst nivå.
I Norge skal det benyttes i alle turnering-
er med forbundspoeng, og det er normalt
at arrangørene påbyr det også i turnering-
er med kretspoeng. I klubbturneringer er

nok det normale at man dropper system-
kortene. 

Avtaler skal være tilgjengelige for
motparten
Som nevnt i forrige artikkel i denne seri-
en, er det kun offentliggjorte avtaler som
er tillatte bærere av informasjon i bridge.
Systemkortet er et av de viktigste midlene
vi har for å offentliggjøre avtalene våre til
motstanderne. Selvfølgelig får ikke alle
avtaler plass på systemkortene, men de
fleste normale situasjoner dekkes.

Dokumentere system ved feil melding
Ved siden av at motparten har krav på
å vite hvilke avtaler dere har, er det også
til deres egen fordel å ha et fyldig utfylt
systemkort. Når makker glemmer syste-
met og melder feil, er det godt å ha et
systemkort som viser at din forklaring er
rett. Da har nemlig ikke motparten krav
på noen erstatning om de skulle bli ska-
det av uoverensstemmelsen mellom mel-
dingen og forklaringen. 

Hvis du forklarer og makker på noen
som helst måte bruker denne forklaring-
en til å hente seg inn etter å ha meldt
feil, kan motparten allikevel ha rett på
erstatning fordi makker har benyttet seg
av urettmessig informasjon.

Dokumentere system ved bløff
Det samme gjelder om du eller makker
skulle finne ut at tiden var inne for en
bløff. Hvis dere ikke har systemkort som
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sier hva avtalen deres er, vil TL nesten
utelukkende måtte dømme mot dere om
motparten bli skadelidende. Har dere et
systemkort som bekrefter avtalen, skal det
mye til for at TL vil dømme mot dere.
Det vil i så fall være fordi dere har bløffet
i lignende situasjoner tidligere slik at dere
er mer oppmerksom enn motparten på at
bløff kan forekomme i den aktuelle situa-
sjonen.

Husk at å bevisst oppgi en annen avtale
enn det man faktisk bruker, er ren juks,
og er et av de verst tenkelige lovbruddene
vi har i bridgen.

Klargjøre avtaler
Å fylle ut et systemkort i samarbeid med
makker, vil garantert føre til at dere blir
enige om avtalene i mange flere situasjo-
ner enn om dere bare gjør en rask avtale
før spillestart. Mange poeng kan reddes
på den måten.

Reaksjoner ved manglende
systemkort
NBF har vedtatt at systemkort skal
benyttes i turneringer med forbunds-
poeng, men turneringsledere har vært
slappe med å følge opp dette. I forkant av
årets bridgefestival har Lovutvalget
instruert turneringslederne om å følge
opp dette strengere.

Det som skjer når man ikke har fylt ut
systemkort og gjort dette tilgjengelig for
motparten, er at TL vil tildele dere et
standard systemkort som dere må spille
i henhold til, inntil dere har fylt ut deres
eget systemkort. Dere har ikke anledning
til å ha andre avtaler enn de som er
beskrevet i systemkortet, med mindre
dere sørger for å skrive de inn selv.

Ved gjentatt manglende systemkort i en
turnering, skal TL gi dere en straff som
tilsvarer 10% av en topp i parturnering,
eller 0,5 VP i en lagturnering. Neste gang
det gjentar seg vil det dobles.

En annen ulempe ved ikke å ha system-
kort, er at TL vil være nødt til å dømme
mot dere hver gang meldingene ikke
stemmer overens med forklaringene som
er gitt. Det kan bli ganske så mange
poeng i løpet av en turnering.

Hvordan fylle ut systemkortet?
Siden du nå vet hva som skjer om dere
ikke fyller ut systemkortet, er du sikkert
interessert i å sørge for å ha det i orden.
De aller ferskeste vil helt sikkert kunne
benytte et av standardkortene NBF har
trykket opp, Norsk Standard GK eller
VK1. Hvis det er avtaler eller konvensjo-
ner der som dere ikke bruker, kan dere
bare sørge for å stryke ut de. Verre er det
ikke å unngå rot på grunn av manglende
systemkort.

Hvis dere har mange avtaler som avviker
fra standardkortene, eller mange ekstra
konvensjoner, lønner det seg å fylle ut et
eget systemkort. De skal ligge tilgjengelig
både i resepsjonen og i sekretariatet i hal-
len.

Som hovedregel skal dere oppgi poeng-
grenser og antall kort som kreves for de
forskjellige meldingene. Om dere av og
til kan ha færre eller flere poeng eller
kort, bør det noteres i parentes. Unngå
å bruke navn på konvensjoner. Det er
ofte ulike oppfatninger av hva en kon-
vensjon innebærer. Lovutvalget fikk for
en stund siden en appell fra 1. divisjon
hvor det var forskjellige oppfatninger av
hva norske fordelingskast innebar.
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Forsiden
På forsiden av systemkortet fyller dere ut
grunnsystem, som vanligvis vil være
Naturlig. Goren, Beste minor, BIN
Standard, SAYC og 2/1 er alle varianter
av Naturlig. Noen vil skrive Naturlig,
mens andre bruker den andre beteg-
nelsen. Det spiller mindre rolle hvilken
dere velger. 

Under spesielle avvik bør dere liste opp
hvilke åpninger som har en vesentlig
annen betydning enn det som kan forven-
tes. Multi 2ru, Sterke 2-åpninger, Svake
grandåpninger og Ekrens 2ru er eksemp-
ler på avvik som bør listes opp her.

Dere bør også liste opp hvilke åpninger
som er krav til melding fra makker. For
de fleste vil dette være bare 2kl, og kan-
skje 2ru om dere bruker Multi. Noen har
også andre åpninger som krever at mak-
ker svarer.

Grandåpningen skal deklareres, det
samme skal åpning 1kl og 2ru siden de
kan ha vidt forskjellige betydninger selv
i et naturlig system.

Videre skal doblingers betydning i relativt
vanlige situasjoner forklares. Hva betyr
dobling når dere åpner 1 i farge, 1NT
eller en kravåpning og motparten melder
inn? Det er greit å få avklart for de fleste.

Dessuten skal hvilke styrke- og fordeling-
skast dere bruker, stå på forsiden.

Midtsidene
På den første av midtsidene skal dere gi
en detaljert beskrivelse av åpningene, og
eventuelle spesielle svar. Her bør dere
oppgi antall kort og poenggrenser for de
forskjellige åpningene, og om dere av og

til kan avvike fra dette, bør grensene for
avviket angis i parentes.

På den andre dreier det seg stort sett om
situasjoner der motparten blander seg inn
i meldingsforløpet, eller har åpnet mel-
dingsforløpet.

Baksiden
På baksiden skal dere utdype hvilke sig-
naler dere bruker i motspill, og hvilket
kort dere spiller ut fra forskjellige kort-
kombinasjoner. For mange vil det være
tilstrekkelig å angi om dere bruker 4.
høyeste, invitt eller norske fordelingsut-
spill. Hvis dere har spesielle avtaler for
noen av kombinasjonene, så bør dere
markere de. 

Hvis dere alltid spiller høyeste fra
sekvens, eller invitt/fordeling så trenger
dere ikke fylle ut detaljene ettersom de er
gitt av hovedregelen.

Å fylle ut et systemkort tar ikke lang tid,
og hvis du og makker ikke har spilt sam-
men før eller diskutert systemet nøye, vil
dere garantert ha nytte av å fylle ut sys-
temkortet sammen.

STOPP
Hensikten med STOPP er å tvinge mot-
standerne til å bruke 10-15 sekunder før
de kan melde for å unngå en eventuell
tenkepause. Hvis du lar være å bruke
STOPP i situasjoner hvor det er påkrevet,
blir du ikke automatisk straffet, men
motparten vil få mye større spillerom i
forhold til hva som skal dømmes som
formidling av urettmessig informasjon.

Når skal STOPP brukes?
Lovutvalget har uttalt at STOPP skal
brukes etter hoppmeldinger, og fra og
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med 3-trinnet i meldingsforløp der begge
sider deltar med andre meldinger enn
pass. Sistnevnte ble innført for noen få år
siden, og baktanken var at det skulle
redusere problemet med formidling av
urettmessig informasjon. Hvis man legger
antall appeller i denne typen situasjoner
til grunn, er det mye som tyder på at det
har slått til.

Hvordan bruke STOPP?
I meldeboksene skal det finnes et rødt
STOPP-kort. Før du avgir en melding
som krever STOPP, legger du opp
STOPP-kortet, eller sier STOPP. Deretter
lar du det gå 10-15 sekunder før du sier
vær så god, og nestemann kan melde.
Det er feil av motstanderen å melde før
du har sagt vær så god, og det formidler
like mye UI som en eventuell tenkepause.
Ikke glem å si vær så god!

Om du glemmer å bruke STOPP-kortet,
har motparten allikevel krav på 10-15
sekunder, og helst litt mer, før det kan
sies at det er formidlet urettmessig infor-
masjon. 

ALERT
Hensikten med ALERT er å gjøre mot-
standerne oppmerksom på at en melding
ikke er naturlig. Sammenlignet med
STOPP, er det verre å glemme å bruke
ALERT. Hvis du unnlater å alertere en
melding som ikke er naturlig, og motpar-
ten dermed blir skadelidende, vil vanlig-
vis TL justere spillet, og eventuell tvil vil
gå i din sides disfavør.

Hvilke meldinger skal ALERTeres?
Du gjør aldri noe galt om du alerterer en
melding som ikke trenger å alerteres,
men hvis du skal alertere hver eneste mel-
ding makker avgir, vil du sitte å banke i

bordet hele tiden. Det er derfor greit å
vite iallfall litt om når det må alerteres.

Alle konvensjonelle meldinger skal alerte-
res. I tillegg skal også meldinger hvor det
kan være tvil om kravnivået, eller som
formidler ekstra informasjon som mot-
standerne ikke nødvendigvis er klar over,
alerteres.

Hvordan ALERTere?
I meldeboksen skal det finnes et blått
ALERT-kort. Når makker avgir en mel-
ding som krever at du alerterer, legger du
fram ALERT-kortet, eller banker tydelig i
bordet. Noen meldebokser (av den typen
som står på bordene) har et blått ALERT-
kort som stikker opp på siden av boksen.
I så fall kan du knipse på ALERT-kortet.

Husk at det er du som alerterer som har
ansvar for at motparten registrerer aler-
ten. Noen har lagt seg til den uvanen at
de bare så vidt berører bordflata med en
finger når de mener å alertere. De har et
problem om motparten ikke registrerer
ALERTen, og dermed blir skadelidende.

Eksempler på meldinger som skal
ALERTeres
➺ Vienna 1♣-åpning
➺ Sterk 2♣-åpning
➺ Overføringsmeldinger og svar
➺ Søkemeldinger
➺ Meldinger som gir flere opplysninger

enn det som er naturlig å anta
➺ Presisjonskløver 1♣ og 1♦

➺ Michael’s
➺ Marmic
➺ Ekrens
➺ Og vi kan fortsette lista over konven-

sjoner…
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Psykisk melding / avvik som
følge av bridgemessig vurdering
Enhver spiller har anledning til å fravike
systemet som han måtte finne det for
godt. Den eneste betingelsen er at mak-
ker ikke har noen større mulighet for å
vite at meldingen ikke er i henhold til
systemet, enn det motspillerne har.

For at en melding skal kunne defineres
som psykisk, og ikke en endring av sys-
tem, må den være grovt villedende i for-
hold til enten styrke eller fordeling. Et
mindre avvik, som 1 poeng eller 2, er
ikke psykisk, men en bridgemessig vurde-
ring av kortene som medfører et avvik fra
systemet. Slike avvik skal deklareres.
Å unnlate å gjøre det, vil gjøre at motpar-
ten nesten automatisk vil få medhold om
de blir skadelidende som følge av den
ufullstendige forklaringen.

Om man for eksempel ofte åpner 1NT
med semibalanserte hender med en singel
konge, skal dette deklareres selv om man
normalt ikke åpner 1NT med hender
som inneholder en singelton.

Skjulte makkeravtaler
Det er en del situasjoner som er attrakti-
ve for psykiske meldinger. Mange av disse
er problematiske siden det i et samspilt
makkerpar over tid utvikles en forståelse
for når en melding er psykisk, og kanskje
til og med hva makker har i disse situa-
sjonene. Et typisk eksempel er 1♥-dbl-1♠,
som veldig ofte avgis med hender som
ikke har 4 kort spar.

Når makker begynner å ta høyde for dette
når han skal melde i etterkant, da har det
utviklet seg en skjult makkeravtale. Selv
om avtalen ikke er eksplisitt, så følger den
implisitt av makkerparets felles historie.

Hvis åpneren unnlater å støtte med 4 kort
spar i eksemplet over, da befinner man seg
beste fall i en etisk gråsone. 

Mange spillere er dessverre ikke klar over
dette, og begår dermed grove overtramp
i forhold til bridgens etiske regler.

Korrekt holdning og opptreden
Hovedbudskapet i de etiske lovene er
å oppføre seg høflig mot alle, også mak-
ker. Selv om motparten etter din mening,
har gjort noe som krever at TL skal
dømme, må du forholde deg høflig. Det
er ingen unnskyldning for egen oppførsel
om motparten kan ha gjort noe feil.
Et etikettebrudd som går igjen hele tiden,
er fremmøte ved rundens start. Det syn-
des mot dette hver eneste runde. Å ikke
være på plass i tide, er irriterende og det
fratar motspillerne spilletid de egentlig
har krav på.

Om motparten ikke er kommet til bordet
i tide, bør du tilkalle turneringsleder.
Hvis dere ikke tilkaller TL, vil det nor-
malt være slik at begge sider får samme
straff om dere ikke blir ferdige i tide.

Krav og avståelse
Krav og avståelser er en ofte frekventert
del av bridgen. Lovene sier til og med
eksplisitt at du ikke skal fortsette å spille
kortene når det er klart at resten av stik-
kene er dine.

Definisjoner
Et krav (claim) er ethvert utsagn som går
ut på at en selv vil vinne et visst antall
stikk. Det er også et krav hvis en spiller
foreslår at spillet skal avbrytes, eller viser
fram kortene sine (med mindre det er
åpenbart at han ikke hadde til hensikt
å fremsette et krav).
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En avståelse (concession) er ethvert utsagn
som går ut på at en spiller vil tape et visst
antall stikk. Hvis en spiller krever et visst
antall stikk, er det samtidig en avståelse
av de resterende. Grunnen til at vi har
definisjoner av både krav og avståelser, er
at stikk du krever berammes av andre
lover enn stikk du avgir.

Hva skjer etter at et krav eller 
en avståelse er skjedd?
Når en spiller krever eller avstår et visst
antall stikk, skal spillet uansett opphøre.
Motstanderne kan ikke kreve at spillet
fortsetter. Om de gjør det, og den som
har framsatt kravet gjør en feil, og der-
med ikke får det antall stikk han krevde,
skal TL se bort fra dette når han vurderer
om kravet var gyldig. Internasjonale
appeller har stadfestet dette. De som hus-
ker noen år tilbake, minnes kanskje
Gunnar Hallberg som claimet på tosidig
skvis, gikk bet etter at motparten insister-
te på at han spilte videre, og fikk tilbake
stikkene sine av appellkomiteen.

Hvis motparten godtar kravet og
senere trekker godtagelsen tilbake
Hvis motparten, etter å ha godtatt et
krav, finner ut at kravet ikke er rett, kan
de trekke godtagelsen tilbake. De får
imidlertid bare stikk som faktisk er blitt
vunnet, eller som ikke kan tapes ved noe

normalt spill av de resterende kortene.
Normalt spill inkluderer merkelig nok
også andre spilleplaner hos den som
fremsatte kravet. Artikkelforfatteren er
ikke komfortabel med denne tolkningen,
men det virker som internasjonale auto-
riteter er av en annen oppfatning.

Hvis motparten ikke godtar kravet
Hvis motparten ikke godtar kravet, må
TL tilkalles, og han vil vurdere spillet.
Eventuell tvil vil falle motparten til den
som fremsatte kravet, til gode.

Hvis det er trumf igjen, må følgende tre
betingelser være tilstede for at motparten
skal få stikk for denne;
– trumfkortet er ikke blitt nevnt
– den som fremsatte kravet var ikke klar

over trumfkortet
– trumfkortet kunne vinne et stikk

Annullering av avståelse
Hvis du har avstått stikk, kan denne
avståelsen annulleres innen turneringens
protestfrist. Du får da tilbake stikk som
ikke kan tapes på noe lovlig spill av de
resterende kortene. Hvis du trekker av-
ståelsen før dere begynner på neste spill,
eventuelt neste runde, vil du også kunne
få tilbake spill som ikke kan tapes ved
noe normalt spill av de resterende kor-
tene.
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Som relativt fersk i bridgespillet er det
alltid moro å få en ren topp når du er
i din klubb og spiller. I hvert fall når det
er av egen oppfinnsomhet og meldetek-
nikk toppen er ervervet. Ann Mari
Mirkovic Juvik har fortalt meg denne
morsomme historien:

Det var i hennes tidlige år som bridge-
spiller, hvor hun og makker var da de
eneste i hennes klubb som hadde funnet
den gode kontrakten 6kl. På spørsmål
om hvordan de fant denne kontrakten,
var da svaret enkelt. «Jo, makker åpnet
i svake 2kl og da hoppa jeg til 6…»

I deres system var 2kl uten «STOPP»
svakt, mens med «STOPP» viste 2kl den
vanlige sterke kravåpningen. De ble selv-
følgelig gjort oppmerksom på at dette
ikke var tillatt og svake 2kl falt dermed
ut av systemet deres.

Som leser lurer du sikkert på hvorfor jeg
drar denne historien inn en diskusjon om
hvorvidt dagens «STOPP»-regler er gode
eller dårlige. Vel, la oss ta en titt på følg-
ende meldingsforløp:

Nord Øst Syd Vest
1H X 2H 2S
3H* 3S*

Som dere ser er det en stjerne etter Nords
3H og Østs 3S-melding. Etter reglene vi
nå burde kjenne, skal det meldes «STOPP»
dersom meldingene 3H og 3S er

«konkurransepregede». Gode makkerskap
vil vite om 3S nå er invitt eller ikke. 
(Det er vanlig at X viser invitt, mens
melding er kamp – red.)

I en lagkamp for en tid tilbake møtte vi
motstandere som hadde et uvanlig godt
system. De brukte konvensjonen Multi.
Det uvanlige dog var at de hadde utarbei-
det et svarsystem som enkelt kunne angi
om åpner hadde supermaks, nesten maks,
minimum eller «uhuuu, je burde ikke
åpna i det hele tatt». Etter åpners 2ru og
kravet 2nt, forekom følgende flere ganger: 
Ved å legge inn en tenkepause hadde
plutselig 3kløver fått to betydninger.
Uten tenkepause ville det vise supermaks
med hjerter – med tenkepause nesten
maks. Det er ikke umulig at 2nt med
kjempelang tenkepause etter 2ru-åpning-
en gjerne var for spill og ikke krav, men
det stod nå ikke på meldekortet deres, så
jeg er ikke helt sikker.

Jeg skal ikke påstå at motstandere ved
bordet normalt jukser, men for mange
nye regler, gjør at mange jukser uten
å mene det. Etter at man har spilt en
stund med en makker vil etikken bli litt
utvanna pga at man vil kjenne igjen
makker i slike situasjoner. Man får infor-
masjon som motstanderne ikke får, men
normalt etter reglene har krav på å vite.
Hvor går grensa hen her?

Kan vi avsløre uforklarte, men klare
makkerskapsavtaler hos motparten? Er
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Reglene for bruk av ”STOPP”
– et gode eller onde?
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det egentlig pent å påstå at motparten
jukser?

Dersom man ser gjennom et gjennom-
snittlig felt i hvilken som helst turnering
i Norge (inkl NM), vil man se at
«STOPP» så å si er fraværende i disse
situasjonene.  Hvorfor skulle så de som
spiller motsatt være nødt te å alertere? De
som ikke bruker «STOPP», blir ikke
staffet slik regelene blir praktisert nå – og
hvilken rettferdig straff er egentlig til-
gjengelig? 

Rettferdig er vel den regelen som alle
skal følge og de fleste faktisk gjør det. 

Iom at under 5% (vill tipping selvfølge-
lig, men er nok ikke langt fra sannheten)
følger denne regelen, ville det ikke være
veldig urettferdig om man skulle straffe
en spiller som unnlot å følge «STOPP»-
regelen i en slik situasjon?

Tanken bak denne regelen (og andre
regler innen bridge), bør være at det rett-
ferdige aspektet skal være enkelt å ivareta.
Det er lett å hevde at det i praksis er likt
for alle parter når regelen står der.
Enkelte «gode» turneringsledere ser og
«gjennom reglene» da de blir tilkalt til et
bord hvor et urutinert par møter et ruti-
nert et. Tenkepausen som «med rette»
blir påklaget er da fordi nybegynnere ten-
ker mer – og mer «uetisk» enn mer ruti-
nerte spillere vil gjøre. I dag vil nok
enkelte ha problemer med å vite når
«STOPP»-lappen skal på bordet og
bedømmingen ved påklaging vil nok være
deretter.

Enten man er gammel eller ung bridge-
spiller, nybegynner eller har spilt i 50år,
så er det følgende som slår meg når jeg

tenker på om en slik situasjon skulle opp-
stå ved «mitt» bord:

Er vi ikke her for å ha det litt hyggelig
og? Blir det hyggeligere om jeg påstår at
motparten jukser? Neppe…

Jeg vil aldri kunne tilkalle turneringsleder
for at det mangler en «STOPP»-melding
i et slikt meldingsforløp som nevnt tidli-
gere. Men på motsatt side:
Kan jeg hevde at motparten er uetiske og
lite hyggelige dersom de vil straffe meg
for å «ha glemt» «STOPP»-melding i en
slik situasjon? Neppe…

Satt på spissen:
Er det ikke nesten juks å benytte seg av
en regel «ingen» andre følger? Ved bruk
av «STOPP» har du jo fortalt makker at:
«Heeeeei – vi skakke høyere enn det her
i hvert fall!!!»

Innenfor nevnte temaer som jeg har tatt
opp her, vil det og være nesten umulig
å oppdage skjulte makkerskapsavtaler. Da
lever vi vel fort bedre uten regelen om
«STOPP» og er tilbake ved det gamle at
X er invitt og melding er kamp. Så
trenger man ikke bry seg med mer enn at
man syns motparten tenkte lenge
(grukka) i en gitt situasjon eller ikke.

For dere som vil utfordre «STOPP»-
reglene i konkurransepregede situasjoner
har jeg følgende system til rådighet for
dere:
(øst-vest benytter seg av vanlig «etter
reglene» – 3S* er med «STOPP» og
konkurransepreget)

Nord Øst Syd Vest
1H X 2H 2S
3H1) 3S* ?:
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1) Foreløpig er dette obligatorisk i vårt system
pass minimum med 3kortsstøtte

«STOPP» pass Invitt med 3kortstøtte og god sidefarge 
i kløver – alerteres som invitt 
(ser merkelig ut ellers..)

Tenkepause «STOPP» pass Invitt med 3 kortstøtte og god sidefagre
i ruter
– alerteres som invitt
(ser merkelig ut ellers…)

X Straff – spill ut trumf

Tenkepause X Straffebetont invitt med 4kortsstøtte,
spredde motspillsverdier – alerteres som
invitt

«STOPP» X Straff – spill ut kløver – alerteres som kamp
med motspillstikk
(ser merkelig ut ellers…)

Tenkepause «STOPP» X Straff – spill ut ruter – alerteres som kamp 
med motspillstikk
(ser merkelig ut ellers…)

«STOPP» 3H Kamp med 3kortsstøtte – spill evt ut kløver 
– alerteres som kamp

Tenkepause «STOPP» 3H Kamp med 3 kortsstøtte – spill evt ut ruter 
– alerteres som kamp

(Ja, disse siste 2 er undermeldinger som selvfølgelig justeres til pass
dersom motparten ikke godtar meldingene. Eneste negative er at det
hindrer makker fra melde 4H, men det blir lettere beite 3S dersom 
du er sikker på 4H ikke kan stå.)

Dersom du og makker har et bedre system, ta gjerne kontakt!!!
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Sudoku

Navn: 

Adresse: 

Postnummer: Poststed: 

Løsninger må være oss i hende senest 1. februar 2007.
Norsk Bridgeforbund
Serviceboks 1, Ullevål Stadion
0840 OSLO
Eller til: geir.gisnas@monet.no

Sudoku-løsningene strømmer inn fra hele
landet. Som i forrige nummer er det Anne
Lene Johnsen som har laget oppgavene. Hun
er kjent som kommentator ved BBO-over-
føringene fra de siste festivalene og forfatter

av «Du er smartere enn du tror» og 
«IQ – Hjernetrim for alle».
Besøk Anne Lenes hjemmeside: 
www.annelene.no

Løsninger og vinnere nr. 1 2006
Vi har trukket ut tre vinnere som vinner hvert sitt NBF-krus:
- Ellen Linløkken, Sørlisvingen 8, 1473 Lørenskog
- Pippi Steen, Hagerups vei 43 D, 5093 Bergen
- Helge Leonhardsen, Hovemov. 200, 2624 Lillehammer

  1 7 9 2         
6           2     
  3 8   1   9     
      5   1 8     
        7 6   1   
                  
  4     5 8       
      7   4     6 
9   1         5 7 

 

1 4 5 6 2 3 8 9 7 
2 3 7 8 5 9 6 4 1 
9 8 6 4 1 7 3 5 2 
6 2 3 5 7 4 1 8 9 
7 9 8 1 6 2 4 3 5 
5 1 4 3 9 8 7 2 6 
8 7 9 2 4 1 5 6 3 
3 6 1 9 8 5 2 7 4 
4 5 2 7 3 6 9 1 8 

 

Oppgave 1 (middels) Oppgave 2 (vanskelig)

Oppgave 1 (middels) Oppgave 2 (vanskelig)

Gratulere
r!



Du trenger vel også i år noen små nøtter
å kose deg med i julen mellom ribbe,
pinnekjøtt og lutefisk. Her har du derfor
litt å tenke på. Som tidligere er opp-
gavene beregnet på de som ikke har spilt
bridge så alt for lenge, ekspertene får
finne sine problemer andre steder.

1) Vi starter med en liten peanøtt, god
smak og forholdsvis lett å knekke. Du
har kommet i 6 hjerter på disse kortene:

♠ 6
♥ J76
♦ D973
♣ EKD72

♠ EJ952
♥ EK932
♦ E
♣ 86

Du har spurt i 4 grand og 5 ruter i Nord
har Øst doblet, Vest spiller av den grunn
ut ruter 5. Hvilke muligheter ser du til
å vinne kontrakten ?

2) Så var det tid for en liten hasselnøtt.
Etter at Øst har åpnet i 1 kløver har du
blitt spillefører i 4 hjerter på disse kortene:

♠ E10943
♥ 62
♦ 32
♣ KD87

♠ 82
♥ EKDJ108
♦ K1087
♣ 5

Vest spiller ut spar 6. Hvordan ser du så
på dine vinnersjanser her?

3) Vi har for oss en valnøtt så du skjøn-
ner at vankelighetsgraden øker litt men
ikke mye. Du skal spille kontrakten 6
ruter på disse kortene:

♠ EJ862
♥ EKD8
♦ D83
♣ 5

♠ 53
♥ 4
♦ EKJ52
♣ KD873

Vest spiller ut spar Dame og du er selv-
sagt fornøyd med at du ikke fikk trumf
ut. Hvordan vil du fortsette?

4) Vi har foran oss en paranøtt, hard
men god. Øst/Vest har i gunstig sone
vært med til 4 spar men du og din mak-
ker står på og havner i den sjanserike
kontrakten 6 hjerter på disse kortene.

♠ 6
♥ ED2
♦ EKJ953
♣ J109

♠ 7
♥ K98754
♦ 102
♣ ED42

Vest starter med spar Ess og skifter så til
hjerter Knekt. Hvilke tanker gjør du deg
om å spille hjem dette?
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5) Så gjenstår bare koksnøtta. Ta fram
øksa og hogg til, fuglene skal også ha
mat. Du har kommet i den utmerkede
kontrakten 4 spar.

♠ ED10
♥ 752
♦ E7
♣ K10872

♠ KJ9832
♥ K64
♦ 3
♣ E93

Du har åpnet i 1 spar og Vest har meldt
inn 2 ruter i gunstig sone. Din makker
i Nord hopper til 4 ruter og inviterer til
større ting men med minimum slå du av
i 4 spar. Vest spiller ut ruter Konge, hvor-
dan vil du så legge opp dette?

Norsk Bridge nr. 4  200646

J u l e n ø t t e r

N

S

V Ø

Et lite apropos til runde nr 7 spill nr.
49. Hele spillet så slik ut:

♠ 86543
♥ 84
♦ 5
♣ AJ97 

♠ AKT2 ♠ J97
♥ AQT3 ♥ J65
♦ 4 ♦ J876
♣ KQ52 ♣ 864

♠ Q
♥ K972
♦ AKQT32
♣ T3

I kampen mellom Giga og Gutta Boys
gikk meldingene slik;

Nord Frydenlund Syd Olsen
P P 1 ru dbl
P 1 NT ! p 3 NT

Kommentar: Sigurd Frydenlund ser nok
et kommende tapsspill i major – han
velger 1 NT på sine tre små knekter.

Syd får et motspillsproblem. Når
ruter Ess er lagt ned og han ser blinde-
manns kort plasserer han nok kløver
Ess trygt hos grandmelderen. Etter tre
raske ruterstikk + kløver Ess til mot-
parten – med en spar Dame som faller
på Esset, en hjerter Konge som blir
fisket opp er Sigurd Frydenlund med
sine tre små knekter, hjemme, med ett
kløverstikk, ett ruterstikk, tre hjerter-
stikk og fire sparstikk. Motstanderne
ved det andre bordet endte i 4 hjerter
med tre beit. En solid sving skapt av 
en kreativ melding bidro til at Giga
vant kampen.

Festivalens beste melding?
Av Åge Olsen

Giver: Nord

Sone: Nord-Syd
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Vi nærmer oss jul med stormskritt og
i slike tider gjelder det alltid å ha godt
lesestoff når du kryper sammen i sofaen.
Her er et par oppgaver du kan kose deg
med. Det er lagkamp, Syd gir og ingen er
i sonen.

Feil kontrakt
Du åpner som Syd i 1 ruter og Vest hop-
per inn med 3 spar. Din makker dobler,
det viser en del kort med 4 kort i hjerter.
Du burde vel egentlig ha passet ut denne
doblingen eller meldt 3 grand men du
velger å melde 4 ruter og makker høyner
til 5 ruter og det går pass rundt. Vest spil-
ler ut spar Konge, fra Øst kommer
Knekten og dette er kortene du skal spille:

♠ 73
♥ EDJ6
♦ K83
♣ ED97

♠ E84
♥ K87
♦ E9642
♣ J10

Utspillet stikkes med Esset og du spiller
liten ruter mot Kongen. Vest er renons og
kaster en spar. Du stikker med Kongen,
hvordan vil du nå fortsette? 

Her må det sitte pent skal du lykkes. Du
trekker liten ruter fra bordet, Øst dekker
med ruter 10 og du stikker med Esset. Så
må kløverfinessen forsøkes. Kløver Knekt

dekker Vest med Kongen og du med
Esset. Siden Vest dekker tyder dette på at
det er Øst som har kløverlengden og du
fortsetter med kløver til tieren, går inn på
bordet i hjerter og fortsetter med høye
kløvere. 

Øst hadde 4 så du fikk kastet begge
taperne i spar på kløver. Nå er vel fordel-
ingen klar? Øst har vist singel spar,
5 rutere og 4 kløvere, ergo har han
3 hjertere. Du tar 2 hjerterstikk til og har
nå bare ruter igjen. Liten ruter til ruter 8
i bordet bringer Øst inn på ruter Knekt.
Han kan ta for ruter Dame men må så gi
deg det 11. stikket for ruter 9. Her er
kortene fra start:

♠ 73
♥ EDJ6
♦ K83
♣ ED97

♠ KD109652 ♠ J
♥ 953 ♥ 1042
♦ – ♦ DJ1075
♣ K54 ♣ 8632

♠ E84
♥ K87
♦ E9642
♣ J10

Som du sikkert har sett er det 3 bet i
3 spar doblet og 11 stikk i grand så noen
stor parturneringskontrakt var 5 ruter
ikke. I lag er det jo imidlertid ikke så
mye du taper bare kontrakten spilles
hjem.
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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.

Øystein Eriksen



Den beste sjansen
Uten innmeldinger fra motparten har du
kommet i kontrakten 6 ruter på disse
kortene:

♠ D6
♥ J83
♦ EKDJ3
♣ EJ8

♠ EKJ
♥ E1094
♦ 10987
♣ D9

Etter at du åpnet med 1 ruter i Syd var
ikke Nord til å styre før kontrakten var
6 ruter. Du får spar 3 ut fra Vest, hvor-
dan vil du så spille dette? 

Skal du ta kløverfinessen og kaste en
hjerter i bordet på sparen eller skal du ta
dobbelfinessen i hjerter? Du bør velge
den siste varianten da den gir bedre odds
en kløverfinessen. Derfor skal du stikke
utspillet med spar Dame og straks spille
hjerter 8 som du lar gå når Øst legger liten. 

Vest kommer inn på hjerter Dame og
fortsetter med nok en spar. Du tar ut
trumfen i 3 runder og er inne på bordet.
Hjerter Knekt fra bordet lar du gå om
Øst ikke dekker og kløvertaperne i bordet
forsvinner på spar og fjerde hjerter da
kortene var disse:

♠ D6
♥ J83
♦ EKDJ3
♣ EJ8

♠ 1083 ♠ 97542
♥ D65 ♥ K72
♦ 654 ♦ 2
♣ 10762 ♣ K543

♠ EKJ
♥ E1094
♦ 10987
♣ D9

Selvsagt kunne Vest hatt begge hjerter-
honnørene og kløver Konge kunne sittet
hos Vest men i det lange løp bør du satse
på det som gir best sjanse, det vil du
tjene på.
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Åpent EM i Antalya i Tyrkia
Det tredje åpne EM vil finne sted i Antalya i Tyrkia fra 15. til 30. juni 2007. 
De to første åpne EM-arrangementene har vært en suksess, og det er ingen ting 
som tilsier at Tyrkia ikke skal kunne følge opp den suksessen.

Det blir alle slags turneringer; par, lag, mix, veteran og damer. Spillerne kommer
ikke bare fra Europa, men fra hele verden. Det innebærer blant annet at du kan
spille med en fra en helt annen verdensdel enn Europa. 

EM i Antalya vil foregå på luksushotellet World of Wonders Resort Hotell, et
fantastisk hotell med mange muligheter for opplevelser ved siden av bridgen.

Antalya er en havneby på sørkysten av Tyrkia full av historiske perler. 

Påmelding til turneringene kan skje via NBFs nettsider www.bridge.no



En hedersmann forlot oss da Arne Herseth døde 21. sep-
tember på Nesna, 78 år gammel. Arne og Jorunn Milli
Herseth var blant de første bridgespillerne jeg fikk
kontakt med da jeg kom til Helgeland på slutten av 
70-tallet. Jeg husker godt den varme og åpne mottakelsen
jeg fikk av ekteparet Herseth. Renskaffenhet, skikkelighet
og lun humor ved bridgebordet, så vel som i sosial
sammenheng, var kjennetegnet for både Arne og Jorunn. 

Vi følte oss alltid velkommen til Nesna, og i en periode
var Nesna Cup en av de mest populære turneringene på Helgeland. Ikke minst takket
være Arne Herseths arbeid for bridgeklubben.

Arne Herseth var født 24. februar 1928. Han bodde hele sitt liv på Nesna, bortsett
fra skolegang og et kort opphold som lærer i Farsund. Han ville tilbake til Nesna og
fikk jobb der som den Nesnapatriot han var. Som ordfører i kommunen i to og en halv
periode, og tilsatt ved Høgskolen i Nesna, var han aktivt med politisk for å få til utbyg-
ging av Høgskolen.

Arne giftet seg i 1955 med Jorunn, og de fikk tre barn og etter hvert sju barnebarn. 
Arne var med i Nesna bridgeklubb fra starten i 1953. Han ble lært opp underveis av

medspillere og ble etter hvert en meget habil spiller. Han ble kretsmester i 1979
sammen med Hartvik Austvik og nordlandsmester i 1974 sammen med Johs. Tveita. 

Johs. Tveita og Arne deltok samme år i Norgesmesterskapet for par. Han var i flere
perioder leder for Nesna bridgeklubb og flere ganger kursleder for nye spillere. Han var
også medlem og leder av styret for Helgeland bridgekrets i perioden 1968–74. Arne var
klubbmester i flere år, og han ble æresmedlem av klubben i jubileumsåret 2003.

Arne praktiserte bridgens kjerneverdier både ved bridgebordet og i forbindelse med
sosiale sammenhenger knyttet til bridgen. «Trivsel, likeverd, fellesskap og ærlighet» var
ikke påtatt. Det bare var der, helt naturlig. Mange har mye å lære av det. 

Arne fikk en fin begravelse ved sogneprest Finn Rindahl i fullsatt Nesna kirke.
Solveig Fretheim sang nydelig en folkevise, og barnebarnet Tonje på 17 år spilte vakkert
på piano Nord-Norsk Julesalme av Trygve Hoff i eget arrangement.

Ole Johan Ulriksen holdt tale fra Nesna bridgeklubb, direktør Sten Rino Bonsaksen
fra Høgskolen i Nesna hvor Arne arbeidet i mange år, og ordfører Anne Elise Wold fra
Nesna kommune hvor Arne Herseth i en årrekke hadde markert seg som en usedvanlig
hardt arbeidende og godt likt politiker. 

Jeg har bare gode minner fra mine møter med Arne Herseth. Han var sterk og
arbeidsom i alle år, helt til kreften fikk overtaket. Etter at han gikk bort har tankene gått
til hans kone Jorunn, deres barn og barnebarn. De kan være stolt av det Arne sto for og
arbeidet for i alle år. 

Det er et privilegium å ha kjent Arne. Det han sto for vil blomstre i lang tid hos så
vel enkeltmennesker som i de miljøene han virket. 

Jeg lyser fred over Arne Herseths minne.

Geir Gisnås
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Under årsmøtet i Norsk Bridge Presse
(NBP) på Lillehammer 1. august ble for-
bundets forhold til pressen diskutert både
på generelt grunnlag og når det gjaldt
håndteringen av den såkalte landslags-
saken. I første rekke på bakgrunn av
styrets og bridgetingets håndtering av Alf
Helge Jensens artikkel i BIN, besluttet
årsmøtet at det skulle gis en uttalelse om
saken. Den lyder som følger:

«Alf Helge Jensen skrev en artikkel om
landslagsuttaket i juninummeret av BIN
bygget på vanlige prinsipper for etter-
rettelig journalistikk. Forbundsledelsen
karakteriserte imidlertid Jensens journa-
listikk som bl.a. merkelig. På forbunds-
tinget 10. juni uttalte tidligere generalse-
kretær og eneste æresmedlem Rolf J.
Olsen at Jensens artikkel aldri skulle vært
skrevet, at den var full av feil, kom med
misvisende påstander og vitnet om mang-
lende innsikt i NBF’s organisasjonsmes-
sige behandlingsregler i slike saker. Ingen
i forsamlingen med bridgens fremste til-
litsvalgte fant grunnlag for å motsi Olsen
eller forsvare viktigheten av en åpen
debatt generelt i norsk bridge. Tinget
vedtok derimot enstemmig at Olsens
kommentar skulle vedlegges protokollen
sammen med president Stangehelles rede-
gjørelse. I protokollvedlegget er tatt inn
et redigert utdrag av Olsens innlegg. 

NBP vil påpeke at Jensens artikkel
bygget på vanlig etterrettelig research.
Artikkelen var ingen meningsytring, men
en saklig gjennomgang av det som hadde
skjedd og der de sentrale aktører ble
intervjuet. Så langt vi kan bedømme har

alle involverte parter kommet til orde.
Man kan være uenig i den vinkling jour-
nalisten har valgt, men slik vil det alltid
være med journalistikk. Det er et av
fagets karakteristika.

NBP finner det forstemmende at ingen
av NBF’s fremste tillitsvalgte på tinget
eller siden har forstått og erkjent at Alf
Helge Jensens artikkel er ordinært jour-
nalistisk arbeid. Slike artikler er mangel-
vare i norsk bridge og viktige hvis man
vil ha en åpen debatt generelt. 

Sett i lys av det mediafokus idretten
utsettes for, og i hovedsak ønsker, bør
NBF gå gjennom sine retningslinjer for
mediahåndtering, og hvis det på nytt
søkes medlemskap i Norges Idretts-
forbund bør saken settes på agendaen
i den forbindelse.

NBP ber om at forbundet er seg
bevisst pressens rolle i samfunnet og
respekterer de spilleregler som gjelder på
dette området. NBP oppfordrer forbun-
det til å svare på kritikk, samt delta i og
bidra til debatter. NBP ønsker at bridge-
journalister som hovedregel skal kunne få
svar/uttalelse fra forbundet når de reiser
spørsmål om relevante saker. NBP ønsker
at forbundets aktivitet rettet mot de
aktive journalistene opptrappes. Her er
bruk av mail og telefon viktige virke-
midler.»

Norsk Bridge Presse 10.11.2006

Arne Thomassen
Gaute Kolsberg

Peter Marstrander

Uttalelse til Norsk Bridgeforbund 
fra årsmøtet i Norsk Bridge Presse 
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For oss som bor nord for Dovre er Color
Line kanskje stort sett noe vi kjenner fra
reklamen, og en del av oss har vel brukt
dem som ferjer for å komme oss til
Danmark eller Tyskland på ferie. Blant
folk sørpå derimot er det mange som har
et helt annet forhold til ferjeselskapet, de
har konferanser eller julebord om bord,
de drar på shoppingturer, eller rett og
slett nyter cruise-livets luksus på helgetur
til Kiel. 

Så hva kan en reservetrønder fortelle
om noe hun slett ikke har kjennskap til
og aldri har reist med, tenkte jeg og tok
kontakt med Helen Berg Allum i
ColorLine for å finne ut av saken. 

Først litt fakta: Color Line er et cruise-
ferjeselskap med skip som seiler mellom
Norge og Danmark, Sverige og Tyskland.
Noen vitale data om Color Line er:

• 10 skip
• 6 linjer
• 10 havner
• 3 800 ansatte 
• Ca 4,5 mill gjester
• 810 000 biler 
• 170 000 vogntog 

Color line og Bridgeforbundet
Helene Berg Allum forteller at fordi
mange bridgespiller bruker skipene i dag
og synes de er en fin arena for bridgespill
ønsker Color Line å holde god kontakt
med denne kundegruppen.

Color Line og Bridgeforbundet har
derfor en avtale som innebærer at med-
lemmer får spesialpris på utvalgte seiling-
er på Kronprins Harald (Oslo-Kiel) og 

Peter Wessel (Larvik-Hirtshals). Det er
både ettermiddagsturer og helgeturer,
samt førjulstur med tid til shopping.
Etter nyttår vil det også komme
Bridgetilbud med Color Festival mellom
Oslo og Frederikshavn. 

Om bord på de forskjellige skipene er
det ofte mange bridgegrupper. Både på
Kronprins Harald og Color Festival er
det egne bridgebord, og Color Line
legger til rette for vellykkete bridgeturer.
«Vi arrangerer ikke bridgeturer selv,»
forteller Helene Allum Berg, «men det er
mange bridgegrupper om bord hos oss,
både store, proffe turneringer og to par
som reiser sammen, spiller kort og koser
seg. Derfor ønsker vi å gi dem et godt til-
bud for å vise hvor godt tilrettelagt
bridgeturer er hos oss, slik at gjestene kan
konsentrere seg om kortspillet og å hygge
seg – så ordner vi resten. Både Kronprins
Harald, Color Festival og Peter Wessel er
flotte arenaer for denne typen arrange-
ment – hvor man kan hygge seg sammen
med god mat og underholdning i tillegg
til å spille Bridge.»

Så kanskje en helgetur til Hirtshals
eller Kiel med bridgespill, bugnende buf-
fetbord og god underholdning mellom
slagene ikke hadde vært det dummeste nå
midt på svarteste årstida tenker jeg – og
får øyeblikkelig opp et bilde for mitt
indre øye, der jeg ser meg selv nyte
atmosfæren i Pianobaren, med shopping-
posene fulle, et godt glass vin innen
rekkevidde og en hånd jeg kan åpne med
Halles to kløver på – herlig! 

Norsk Bridge nr. 4  2006
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Forbundspoengturneringer
Oversikt per 30. november 2006

pulje ant. ant. skala
Arrangør og turneringsnavn par spill

desember

2. Psycho BK, Psycho Monrad Par 48 60 Standard

9. Sarpsborg BK, SA-cupen 36 70 Standard

27. Drøbak BK, Julecup 46 64 3-2-1

27. Sel BK, Julecup 32 62 Standard

27. Sogndal BK, Lerum Cup 48 62 Standard

29. Vestvågøy BK, Romjulsturneringen 32 62 Standard

30. BK Vest Oslo, NBF Oslo Julecupen 60 64 3-2-1

30. Førde BK, Gildeturneringa 20 62 Standard

30. Møstknektene, Romjulsbridge 32 62 Standard

2007

januar 

6.-7. Tynset BK, Savalen Cup 42 82 4-3-2-1

6. Namdalseid BK, Namdalseid Cup 30 48 Standard

6. Sortland BK, Julebukken 32 62 Standard

14. Hen BK, Hallingbycupen 36 60 Standard

20.-21. Bergen Akademiske BK, Storturnering A 62 102 Standard

20.-21. Bergen Akademiske BK, Storturnering Elite 72 102 8-6-4-3-2-1

20. Spar-Ess, Bodø Cupen 32 62 Standard

20. Harstad S&BK, Bymesterskap 36 64 3-2-1

21. Sandnessjøen BK, Sandnessjøen Cup 20 57 Standard

27. NBF Oslo, Oslopokalen Lag 16 60 Standard

27. Folldal BK, Gruvecupen Lag 10 56

28. Nesodden BK, Nesodden Open 50 60 Standarad

28. Folldal BK, Gruvecupen 32 62 Standard

februar

17. Horten BK, Hortensmesterskapet 36 64 3-2-1

24.-25. BK Vest Oslo, Oslo Open Monrad Par 50 96 8-6-4-3-2-1

24. Egersund BK, Dalanetreffen 42 50 Standard

24. Høyanger BK, Høyangerturneringa 32 62 Standard

mars

31.-1. BK Vest Oslo, Olrudpåsken Hovedturnering A 52 102 Standard

31.-1. BK Vest Oslo, Olrudpåsken Hovedturnering Mes 52 102 8-6-4-3-2-1

31. Snåsa BK, Snåsa Cup 26 50 Standard

31. Målselv BK, Istindtreffet 36 70 3-2-1
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april

2.-3. BK Vest Oslo, Olrudpåsken Lag 40 96 8-6-4-3-2-1

3.-4. BK Vest Oslo, Olrudmixen Mix 42 82 Standard

3. Førde BK, Påskebride i Angedalen 20 60 Standard

4. Hafslo/Solvorn BK, Påskebridge 36 64 3-2-1

4. Berkåk BK, Påskecup 40 60 Standard

4. Juniorklubben, Nattbridge 52 102 6-4-3-2-1

9. NBF Oslo, Påskecupen 40 64 3-2-1

9. Vestvågøy BK, Påskecup 24 69 Standard

28. Lørenskog BK, Lørenskogmesterskapet 36 70 3-2-1

mai

1. Drøbak BK, 1. mai-cupen 46 64 3-2-1

5. Engerdal BK, Femund Bridgefestival Lag 10 54 Standard

5. Rognan BK, Norlandia Cup 36 60 3-2-1

6. Engerdal BK, Femund Bridgefestival 20 48 Standard

11. SIB BK, Norway Open Singel 200 80 Standard

12. NBF Oslo, IMPen 40 64 3-2-1

12.-13. SIB BK, SIB Par Mester 52 102 8-6-4-3-2-1

12.-13. SIB BK, SIB Par Åpen 80 90 Standard

12. Lødingen BK, LoFast-turneringen 32 62 Standard

19.-20. BK Sølvknekt, Sølvcupen, Monrad 104 100 8-6-4-3-2-1

juni

2. Fauske BK, Fausketurneringen 36 64 3-2-1

16. Høyanger BK, Norevikturneringa 32 62 Standard

august

11.-12. Drangedal BK, Gautefall-Cupen 44 94 6-4-3-2-1

25. Fredrikstad BK, Fredrikstadturneringen 52 64 Standard

25.-26. Kragerø BK, Kragerøcupen 36 96 3-2-1

pulje ant. ant. skala
Arrangør og turneringsnavn par spill
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Stormester m/stjerne
Ulf Håkon Tundal, Heimdal BK / 
Sunndalsøra BK 1532

Stormester
Bjørn Westmo, BK Hein 46 921
Stein Bjerkset, Berkåk BK 774
Åse Biribakken, Farsund BK 771
Espen Torp, Bodø BK Lyn / Vestvågøy BK 720
Kjell Kaspersen, Astra/ABC 700

Grandmester
Tor Birkeland, Arendals BK 508
Harald Ingvald Brynjulfsen, Honningsvåg BK 503
Egil Nerheim, Sauda BK / Søgne BK / 
Ølen BK 502
Hjørdis Lunde, Juniorklubben 500

Sparmester m/stjerne
Åge Olsen, Gro BK / Rotnes BK / Sinsen BK 384
Ann Karin Fuglestad, Farsund BK 359
Sølvi Remen, Bergen Akademiske BK 333
Anne-Trine Espås, Asker BK 315
Åsmund Jørgensen, Koppang BK / Rotnes BK 311
Eivind Vik, Tjølling BK 307
Morten A. Rosset, Tømmerås BK 306
Åge Larsen, Konnerud BK 303
Roy Møller, Havøysund BK 303
Kai Fredriksen, BK 1933 Hammerfest 303
Eilert Sparsås, Arendals BK / Øyestad BK 301
Florry Sandsmark, Astra/ABC 300

Sparmester
Michael Zinglersen, Fredrikstad BK 290
Olav Brandshaug, Askim BK / Sogndal BK 237
Leif Bystrøm, Habberstad BK 228
Hilde Bjørlo, Statoil BK 161
Per Magne Moen, Rørvik BK 156
Odd Roar Smisetfoss, Sunndalsøra BK 154
Torgunn Foss, Skien BK 153
Magne Tønnesen, Vågsbygd BK 152
Knut Roald Leknes, Leka BK 152
Knut Leesland, Horten BK 152
Per Egil Rønneberg, Strand BK 152
Frank Lloyd Andersen, Nesodden BK 151

Terje Hermanseter, Ørje BK 151
Harald Winjum, Aurland BK 150
Rolf Bentsen, Solberg BK 150
Edgar Hoset, Kristiansund BK 150
Ole Bernt Jensen, Skien BK 150
Øystein Helness, Bodø BK Lyn 150

Hjertermester m/stjerne
Christian Scheie, BK Norrøna 149
Per Heide, BK Munken 127
Vidar Ungersnæss, Dombås BK / 
Lesja og Lesjaverk BK 123
Svein Weltzien, Golia BK 119
Geir Ungersnæss, Dombås BK / 
Lesja og Lesjaverk BK 111
Ole Fuglestad, Farsund BK 109
Audun Sandslett, Kopervik BK 104
Håvard Svendsvoll, Farsund BK 104
Ola Enget, Koppang BK 103
Flemming Knutsen, Risør BK 103
Lars Messel, Rosenberg BK 103
Kjetil Lund, Sømna BK 103
Audun Bjørlo, Vatland BK 102
Rune Michelsen, Åsane BK 101
Leif Skogly, Krødsherad BK 101
Ivar Marcussen, Fredrikstad BK 100
Svein Elserud, Roverud og Lunderseter BK 100
Trygve Skavlan, Snåsa BK 100
Jan Erik Johnsrud, Kolbotn BK 100
Knut Kiste, Lågen BK / Skien BK 100
Tor Båtstad, Skjåk BK 100
Leif Karlsen, Rognan BK 100

Hjertermester
Torfinn Bolme, Sinsen BK 83
Liv Marit Grude, Studentenes BK / Sømna BK 66
Per Sverre Jensen, Bindalseidet BK 62
Øyvind Hogstad, Lågen BK / Skien BK 59
Knut Erik Helle, Konnerud BK 56
Maiken B. Skaaren, Stavanger BK 55
John Arthur Frøge, Arendals BK 55
Jane Pedersen, Søgne BK 53
Erlend Skjetne, Heimdal BK / Studentenes BK 53
Arild Grøstad, Nesodden BK 52
Vivi Uhre, Harstad DBK 52

Nye mestere per 01.11.06



Gunvald Hella, BL Strileknekten 51
Asbjørn Austnes, Haramsøy BK 51
Kjell Asbjørn Helland, Åsane BK 51
Reidar Lomnes, Ytre Rendal BK 51
Leif Harry Arntsen, Ramberg og Reine BK 51
Tor Eivind Grude, Sømna BK 51
Åge Kveinå, Bindalseidet BK 51
Hans Arne Forseth, Studentenes BK / 
Tåkeheimen BK 51
Daniel Ueland, Nærbø BK / Studentenes BK 51
Bjørn Sundet, Asker BK 50
Vesla Iversen, Stavanger DBK 50
Geir Atle Toft, Myra BK 50
Bjørg-Inger Tormodsgard, Ål BK 50
Ingar Sundet, Koppang BK 50
Jostein Nessa, Strand BK / Vatland BK 50
Eli Marian Aastrøm, Sjona og Utskarpen BK 50
Kay Robert Brastad, Studentenes BK 50
Lars Kristian Moen, Jessheim BK 50

Rutermester m/stjerne
Virginia Chediak, Kragerø BK 44
Arne Steinbakken, Hattfjelldal BK 40
Hans Jørgen Rotvik, Storebrand BK 36
Torgeir Christensen, Spydeberg BK 36
Johnny Friberg, Stavern og omegn BK 36
Brynjar Berntsen, Sortland BK 34
Svein Magne Hauger, Stavern og omegn BK 34
Lars Erik Bergerud, Østerdølenes BK 34
Chris AndrÈ Løften, Otta BK 34
Hans Hofgaard, Idd BK 33
Asbjørn Unnerud, Spydeberg BK 32
John Olav Kvam, Strand BK 32
Reidar Nordtveit, Sjømannsbridgen DB BK 32
Helge Bjaaland, Astra/ABC 32
Erik Eliassen, Seljord BK 32
Kjetil Astrup, Øyestad BK 31
Jan Th. Thoresen, Tønsberg BK 31
Stig Langaas, Tvedestrand BK 31
Jørn Skryten, Birkeland BK 31
Johannes Kjellerød, Nøtterøy BK 30
Sigurd Kjøllesdal, Vartdal BK 30
Henning Blomqvist, Konnerud BK 30
Roar Laug, Statoil BK 30
Kåre Karlsen, Lyngseidet BK 30
Ann-Britt Fjeldsgaard, Frogner BK 30
Jytte Inge Skolleborg, BK Tempo 30
Hans Olav Dahlen, Tynset BK 30

Olav Auestad, Flesberg BK 30
Elsa Undem, Statoil BK 30
Randi Nordby, Pass BK 30
Jon Strømø, Vestre Gausdal BK 30
Geir Sverre Andersen, Bridgekameratene 30
Jan Terje Nilsen, Grimstad BK 30
Anders Nicolaysen, Fjerdingstad BK 30
Marit Hjerkinn, BånnSki BK 30
Bitten Rossebø, Haugesund Damebridge 30
Lajla Elefskaas, Søgne BK 30
John Arnesen, Roverud og Lunderseter BK 30
Endre Haukali, Brasseriet Single BK 30
Petter Kvien, Vartdal BK 30
Erik Ragnhildrød, Lågen BK 30
Morten Rolfsen, Stranda BK 30
Toril Anita Espe, Førde BK 30
Geir Børre Surdal, Psycho BK 30
Karl Oskar Fjørtoft, BK Grand 30

Rutermester
Hans Olaf Sandvold, Fåset BK 29
Ivar Nymo, Sørreisa BK 27
Sissel Grebstad, Pass BK 26
Kari Selstrøm, Fredrikstad BK 25
Tore Morten, Hurdal BK 21
Are Henriksen, Gro BK 20
Reinert Botten, Flekkefjord BK 20
Audhild Nygard, BK Modalsknekten 19
Hans Petter Vaagsæter, BK Grand 17
Jon Brøten, Vardø DK 16
Kenneth Lothe, Førde BK 16
Oddbjørn Skeie, Florø BK 16
Einar Kjell Westerhus, Grimstad BK 16
Torgils Våge, Evje BK 16
Hjørn Strand, Leka BK 16
Leiv Kvien, Vartdal BK 16
Egil Cudrio, Koppang BK 16
Astri Andersson, Captains BK / Reversen BK 16
Cato Saksgård, BK Tempo 16
Susann B. Farstad, BK Grand 16
Kristoffer Hegge, Snåsa BK 16
Wenche Falch Burum, Storebrand BK 15
Bjørn Berget, Eidskog BK 15
Oddbjørn Røseng, Hamar BK 15
Tordis Snortheim, Fagernes BK 15
Bøye Kvale, Vang BL 15
Jan Erik Vereide, Rygg BK 15
Sigurd Pedersen, Golia BK 15
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Alice Heitmann, Ringebu/Fåvang BK 15
Scott Nilsen, Grimstad BK 15
Helen Johansen, Botnhamn BK 15
Steinar Holmeide, Harestua BK 15
Yngvar Lepperød, Nesodden BK 15
Karl Ottar Rundereim, Måløy BK 15
Olav Lien, Birkeland BK 15
Eva Fonnaas, Raufoss BK 15
Anne Gerd Steen Sann, Golia BK 15
Siv Hamstad, Lødingen BK 15

Kløvermester
Tove Nann Andreassen, Tvedestrand BK 14
Asbjørn Lundtveit, Spydeberg BK 12
Bjørn Edvardsen, Gjøvik og Vardal BK 12
Karstein Lerum, Askøy BK 9
Ove Molvik, Løten BK 8
May Britt Helland, BK Modalsknekten 6
Sigmund Talleraas, Dombås BK 5
Ivar Apelseth, Førde BK 5
Axel Romsland Olsen, Risør BK 5
Finn Røise, Eidskog BK 4
Gunnbjørg Lie, Vatland BK 4
Jon Eigil Stave, Østerdølenes BK 4
Siv Kumetz Lintvedt, BK 1933 Tromsø 4
Hege Hildremyr, Brattvåg og Søvik BK 4
Turid Tøsdal, Åsane BK 4
Odd-Roger Nielsen, BK Tempo 4
Normann Kaada, Flekkefjord BK 4
Per Nygaard, Gro BK 3
Johannes Rugland, Nærbø BK 3
Ola Myrberget, Koppang BK 3
Erik Nielsen, Notodden BK 3
Kari Matre, Åsane BK 3
Stein Espeland, Tasta Randaberg BK 3
Norleif Førre, Hjelmeland BK 3
Egil Sønsteby, Lena BK 3
Bjørn Amdahl, Seljord BK 3
Oddmund Mogstad, Evje BK 3
Kåre Bjørn Petterson, Stord BK 3
Leik Barkved, Vatland BK 3
Halvor Skjeseth, Østerdølenes BK 3
Audun Boksasp, Molde BK 3
Wilhelm Foslien, Fjerdingstad BK 3
Bernhard Vallestad, BL Strileknekten 3
John Antonsen, Rognan BK 3
Ivar Pedersen, Strand BK 3
Karen Ekornes, Stavanger DBK 3

Trond Inselseth, Måløy BK 3
Gunvor Flotten, BK Trond 3
Andres Stykket, Tvedestrand BK 3
Tore Olsen, Sørreisa BK 3
Rolf Eide, Kirkenes BK 3
Torbjørg Steen, Narvik BS 3
Kari Wendt, Stavanger DBK 3
Jon Morten Hornnes, Evje BK 3
Grete Bjørke, Elverum BK 3
Marit Brunvatne, Honnør Formiddagsbridge 3
Laila Puck, BK Tempo 3
Lillian G. Olsen, Kopervik BK 3
Geir Tjetland, Bridgekameratene / 
Kristiansands BK 3
Elin Stranger-Johannessen, Hamar BK 3
Finn Stranger-Johannessen, Hamar BK 3
Ottar Eide, Åsane BK 3
Hege Johansen, Kolbotn BK / Posten BK 3
Synnøve Nygård, Sortland BK 3
Olav Kasin, Notodden BK 3
Lars Blomen, Stange BK 3
Trond Østlie, Kolbotn BK / Ski BK 3
Randi Dahlstrøen, Tynset BK 3
Cato Hareland, Søgne BK 3
Hjørdis Jordet, Elverum BK 3
Bjørn Lysthaug, Rena BK 3
Egil Steen Johansen, Rygge BK 3
Kjell Skåre, Rygge BK 3
Eli Bjørge, Flesberg BK 3
Sindre Svingen, Frogner BK 3
Yngve Lamo, Bergen Akademiske BK 3
Elisabeth Sjødal, Nesodden BK 3
Harald Flatebø, BK Vest Oslo 3
Hege Hurlen, Brattvåg og Søvik BK 3
Åge Erling Sveum, Kolbotn BK 3
Vegard Gjelstad, Seljord BK 3
Kenneth Balevik Rosengren, Balestrand BK 3
Tor Hagen, Måløy BK 3
Juul Solvang, Tynset BK 2
Per Arvid Hagen, Tynset BK 2
Dagfinn Morken, BL Strileknekten 2
Ingjerd Helen Skagen, Tynset BK 2
Kristen Negård, Tynset BK 0
Inger Merete Trøan, Tynset BK 0
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Styret i Norsk Bridgeforbund var samlet til årets siste styremøte siste helg 
i november, og etter møtet opplyser vi følgende:

– NBF forventer også i år et positivt regnskapsresultat over budsjett.

– Budsjett 2007 er vedtatt og neste år har vi spesielt fokus på 75-årsjubileet og
rekruttering/opplæring.
Det inviteres bl.a. til samlinger for bridgelærere i Oslo, Stavanger og Tromsø
i januar og februar og K-medlemmer siste to år følges opp.

– Medlemsutviklingen er svakt positiv med en tilvekst på ca 200 medlemmer
sammenliknet med siste år.

– Planene for forbundets 75-årsjubileum er i god gjenge og invitasjon til Nordisk
Mesterskap (5. – 9. juni) og NBU-møte på Lillehammer i juni er sendt ut.
Jubileumsboken trykkes i opplag på 5 000 og ventes å foreligge i mars.
Lørdag 3. mars spilles også jubileumsturnering over hele landet med felles
utregning.

– Lagkapteiner for de ulike klasser 2007 er tatt ut som følger:
-  Sten Bjertnes -  Åpen klasse
-  Per-Ove Grime -  Dameklasse
-  Sven-Olai Høyland -  Juniorklasse
-  John Våge -  Skoleklasse

NBF vil i 2007 delta i Bermuda Bowl (Åpen klasse) i Shanghai,
Europamesterskapet for junior (begge klasser) samt Nordisk Mesterskap på
Lillehammer i juni (Åpen, Dame og Juniorklasse).

– Stavanger BK er tildelt finalearrangementet for NM Klubblag 2008.
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Gode norske plasseringer 
i North American Bridge Championship
American Contract Bridge League arrangerte sine «Fall Nationals» i Honolulu,
Hawaii 16.–26. november. En stor norsk koloni deltok i mesterskapene. 

I Nail Life Master Pairs, med 266 par på startstreken, tok Martin Andresen og 
Tor Helness en glimrende 3. plass, mens Kenneth Skov – Haldor Sunde endte på
9. plass. 

I Open Board a Match (82 lag) endte Jørgen Molberg-Terje Aa på 2. plass, Geir
Helgemo-Tor Helness på 7. plass og Boye Brogeland på 10. plass av i alt 82 lag. 

I Reisinger Board a Match endte lag Meltzer, med Geir Helgemo-Tor Helness på 
4. plass.
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Opplev sjøen,
glem alt annet

Bridgetur med Kronprins Harald til Kiel 

•  Tilbudet gjelder ved minimum 8 personer.
•  Leie av konferanserom med bridgebord, kaffe og frukt fra kr 1750,-
•  Kronprins Harald seiler fra Oslo annenhver dag kl 1400 

For bestilling, ring 22 94 44 60 

Når det er som kaldest og mørkest ute, er det mange gode grunner til å unne seg et

cruise til Kiel med Kronprins  Harald. Inviter med noen gode bridgevenner og nyt to

dager med bridge, hyggelig selskap og god mat om bord i Kronprins Harald.

fra kr 950,-
Fra kr 950,- pr. person inkl. båtreise i en 2-stjerners innvendig dobbeltlugar, frokost

tur/retur, eveningbuffet med med tilhørende drikke på utreisen. Gjelder søn-ons 

02.01.-27.02.07. Tillegg for andre lugarkategorier og utreise torsdag. Aldersgrense 23 år.  

Turkode 7313.



B-blad
Returadresse:

Norsk Bridgeforbund
Serviceboks 1 Ullevål Stadion

0840 OSLO

Brigdebord Fransk

Før kr 1 640,-
Nå  kr 1 199,-

Spar kr 441,-

Sidebord

Før kr 990,-
Nå  kr 649,-

Spar kr 341,-

Bride class 1

Før kr 298,- Nå  kr 249,- 
spar kr 49,-

Superklemmer for
et bord

Før kr 150,- Nå  kr 125,- 
spar kr 25,-

TOPS Grunnsett

Før kr 340,- Nå  kr 279,- 
spar kr 61,-

I desember inviterer NBF 
alle sine medlemmer til julesalg!

Er du på jakt etter bridgejulegaver? 
Sjekk våre spennende tilbud!

I tillegg selger vi en rekke varer med
minst 30% rabatt!

www .idrettsbutikken.no
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