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Klappet og klart
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Syd

Vest har åpnet
med 2 hjerter som
viser hjerter og en
minor og under
åpning. Etter pass
i Nord melder
Øst 2 spar og Syd
melder 3 kløver.
Etter 3 ruter
i Vest melder
Nord 4 kløver
som du høyner til
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Norsk Bridgefestival i Stavanger 2003
Det er 2 sesjoner pr dag med turneringsstart kl 10.00 og kl 15.00 (med enkelte unntak)

Turnering

Start

Sesjoner

Slutt

Velkomstturnering

Lørdag 26 juli kl 1915

1

Lørdag 26 juli kl 2330

NM for Veteraner

Lørdag 26 juli kl 12

4

Søndag 27 juli kl 19

NM for Juniorer

Lørdag 26 juli kl 12

4

Søndag 27 juli kl 19

NM for Lag

Lørdag 26 juli kl 12

4

Søndag 27 juli kl 19

Kløvertreff 1

Søndag 27 juli kl 11

2

Søndag 27 juli kl 18

NM Klubblag Finale

Mandag 28 juli kl 10

7 kamper

Onsdag 30 juli kl 18

NM Mix par

Mandag 28 juli kl 10

3

Tirsdag 29 juli kl 14

Board-a-Match

Mandag 28 juli kl 10

2

Mandag 28 juli kl 19

NM Monrad par

Tirsdag 29 juli kl 15

3

Onsdag 30 juli kl 18

NM Mix lag

Tirsdag 29 juli kl 15

3

Onsdag 30 juli kl 18

Singelturnering 1 og 2

Tirsdag 29 juli kl 10

1+1

Tirsdag 29 juli kl 1830

Kløvertreff 2

Onsdag 30 juli kl 10

2

Onsdag 30 juli kl 18

Imp across the field 1

Onsdag 30 juli kl 10

2

Onsdag 30 juli kl 18

NM par Finale

Torsdag 31 juli kl 11

6

Lørdag 2 august kl 17

Patton

Torsdag 31 juli kl 11

2

Torsdag 31 juli kl 19

De lisensløses turnering

Torsdag 31 juli kl 11

2

Torsdag 31 juli kl 18

NM for damer

Fredag 1 august kl 10

4

Lørdag 2 august kl 17

Imp across the field 2

Fredag 1 august kl 10

2

Fredag 1 august kl 19

Singelturnering 3 og 4

Fredag 29 juli kl 10

1+1

Fredag 29 juli kl 1830

Lynbridge

Lørdag 2 august kl 10

2

Lørdag 2 august kl 14

Sideturneringene er vanligvis 27 spill og varer i ca 3 1/2 time
Lørdag 26 juli kl 14

Søndag 27 juli kl 11

Søndag 27 juli kl 15

Mandag 28 juli kl 10

Mandag 28 juli kl 15

Tirsdag 29 juli kl 10

Tirsdag 29 juli kl 15

Onsdag 30 juli kl 10

Onsdag 30 juli kl 15

Torsdag 31 juli kl 11

Torsdag 31 juli kl 15

Fredag 1 august kl 10

Fredag 1 august kl 15

Lørdag 2 august kl 10

Lørdag 2 august kl 14

Kveldsturneringer på SAS Atlantic Hotell kl 2130 15 spill
Søndag 27 juli

Mandag 28 juli

Torsdag 31 juli

Fredag 1 august

Tirsdag 29 juli

Onsdag 30 juli
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Kast svake kretsledere!
I mange år har Norsk Bridgeforbund slitt med

impulser til sine miljøer vil nok fortelle om
det. Jeg undrer meg på hva de som satt
hjemme skal fortelle sine klubber.
Nå er det ikke bare denne ene kretslederkonferansen som vitner om dårlig organisasjonskultur. Generelt er klubber og kretser
usedvanlig trege – og de opptrer nesten aldri
innenfor de fristene som settes. Det gjaldt for
eksempel påmeldingen til KRU-konferansen
på Jessheim. Nesten ingen var påmeldt ved
fristens utløp. Så – etter litt purring – kom de
ramlende inn og bidro til en usedvanlig viktig
idédugnad for hele organisasjonen. Slik har
det vært i mange år, og det er liten tegn til
bedring.
Vi kan da ikke holde på på denne måten.
Klubber, kretser, enkeltmedlemmer, tillitsvalgte stiller fra tid til annen krav oppover
i systemet, mot forbundsledelse og administrasjon. Det er greit. Nå er det på tide å sette
krav til de ansvarlige i de kretsene som ikke
fungerer. Vanskelig? Vel – vi har vel egentlig
ikke så mange valg på sikt. Vær så snill; ta et
oppgjør med ukulturen – eller mangel på
organisasjonskultur.

en mildt sagt elendig organisasjonskultur. Det
ser ikke ut til å ha blitt bedre. På årets kretslederkonferanse i Bodø var det bare litt over
halvparten av kretsene som fant denne
konferansen viktig nok til å la seg representere – vi snakker om den viktigste politiske
begivenheten mellom Bridgetinget i 2002 og
2004. Og det attpå til i ei tid som har vært
ganske så dramatisk.
Det kan vel være grunner til at enkelte
kretsledere ikke stiller, og det kan også
tenkes grunner til at enkelte kretser heller
ikke sender andre representanter for kretsen.
Men det er helt åpenbart at enkelte ikke
kjenner sin besøkelsestid. Jeg synes klubbene
bør gjøre noe med det; kast lederne på neste
kretsting! Hvis de som lar seg velge ikke
ivaretar sitt ansvar som politisk bindeledd
mellom klubb og forbund – at de ikke representerer klubbene i sin krets og taler deres
sak på forbundets viktigste arena i år – ja så
bør de kanskje ikke sitte der de sitter.
Alternativet er å legge ned kretsene, eller
«administrere» de som ikke fungerer. Hva
skal vi med organisasjonsledd som forsinker,
fordyrer og som ikke fungerer godt på andre
måter heller?
Kretslederkonferansen i Bodø var likevel
en positiv opplevelse på mange måter. De
som deltok og reiste hjem igjen med viktige

Nordisk mesterskap ble en triumf for det
norske laget i åpen klasse, og det vakte berettiget oppsikt at én spiller «kjøpte» seg inn på
laget. Alternativet var å ikke delta – og med
det ville Nordisk kanskje ha sett sine siste
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dager. Med kretsledernes rådgivende uttalelse
fra kretslederkonferansen har man gitt sin
velsignelse til slike løsninger i fremtiden.
Men uansett velsignelse. Jeg ville ha gratulert seierherrene i alle fall. Så herved gjort.
Våre gratulasjoner til Per Erik ’Pil’ Austberg,
Geir Helgemo, Glenn Grøtheim , Terje Aa,
Tor Helness, Jon-Egil ’Turbo’ Furunes og Erik
Rynning.
De yngste juniorene har i skrivende stund
nettopp vunnet sitt nordiske gull i Finland.
Av hensyn til tidspunkt mellom denne
begivenheten og trykketiden av bladet har

det ikke vært mulig å referere fra juniorenes
flotte innsats. Men masse gratulasjoner også
til dem, som skal videreføre den fine sportslige arven.

Nå står Bridgefestivalen i Stavanger for tur.
Norsk Bridgefestival feirer fire år, og NBFs
«barn» – som er blitt så godt mottatt med
deltakelse fra hele landet – er et signal om at
vi kanskje er på rett vei – tross dårlig organisasjonskultur. «Vi glær oss«!
Geir

Forbundspoengturneringer
Oversikt per juli 2003
12.-13.
26.-2. aug
august
9.-10.
16.-17.
16.-17.
23.-24.
23.-24.
23.-24.
23.
24.
24.
oktober
25.

BK Trimplex, Nappstraumen Open
Norsk Bridgefestival, Stavanger

56

110

8-6-4-3-2-1

Drangedal BK, Gautefall-Cupen
Lyngdal BK, Lyngdalsturneringen
Hasvik BK, Sørøyturneringen
Kragerø BK, Kragerøcupen
NBF Møre og Romsdal, Geirangerturneringen
NBF Møre og Romsdal, Geirangerturneringen
Juniorklubben, Namsos Cup, par
NBF Oslo, Sommerbarometeren
Juniorklubben, Namsos Cup

48
52
32
40
46
32
34
30
16

94
102
93
80
90
93
66
60
56

4-3-2-1
6-4-3-2-1
Standard
3-2-1
8-6-4-3-2-1
Standard
Standard
Standard
Standard

48

60

Standard

Blommenholm BK, 70-års jubileumsturnering

A
B

Lag
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En krets som ikke fungerer, innebærer at
det er brudd i bindeleddet mellom forbundet
og klubben. Det innebærer at gjennomføringen av tilbud blir hindret, medlemmenes
mulighet for påvirkning reduseres, forbundet
bruker tid og ressurser på å purre, avklare etc.
I sum betyr dette et dårligere tilbud til medlemmene enn nødvendig.
Det er avgjørende at vi får velfungerende
kretser i hele landet. I 2004 skal vi evaluere
kretsstrukturen, for å evt. justere strukturen
hvis dette er årsaken til at kretsene ikke fungerer. Noen spørsmålsstillinger om kretsstrukturen som bør vurderes er: (1) Flere og
mindre kretser, (2) færre og større kretser, (3)
regioninndeling med samarbeidsordninger
lokalt, eller kanskje (4) kutte ut kretsleddet
slik at klubbene forholder seg direkte til forbundet.
I tillegg til kretsstrukturen skal vi i 2004
evaluere de nye vedtektene som er innført
i alle nivåene i organisasjonene, og ikke
minst handlingsprogrammet og økonomiplanen for perioden 2004 – 2008. Utgangspunktet for NBF inn i 2010 bør være: (1) Få
gode, aktive tillitsvalgte i alle ledd, (2) tilbud
i tråd med nåværende og nye medlemmers
ønsker, (3) en økonomi i balanse, og (4)
videreutvikle tilbudet, organisasjonen, og få
effektive beslutningsprosesser.
Til tross for noen turbulente år økonomisk,
har det vært jobbet målbevisst for å gjøre
NBF til en moderne organisasjon med gode

Bridgetinget i 2004 blir viktig for forbundets
videre utvikling. Da skal det tas beslutninger
om hva slags forbund vi skal fremstå som i år
2010. I den debatten bør du delta, du er både
kunde og eier.
Forbundet det er deg. Det kan virke vanskelig å påvirke, og at beslutningene som tas
ikke alltid er i tråd med dine oppfatninger.
Men det er ditt forbund, som innebærer at du
har både plikter og rettigheter som medlem.
Hva forbundet skal stå for, påvirker medlemmene gjennom årsmøtet i klubben, kretstinget og bridgetinget. Så er spørsmålet om de
som representerer deg på kretstinget og
bridgetinget, er representative for dine oppfatninger. Forbundsstyret opplever innimellom at det er stor meningsforskjell mellom
den diskusjonen som skjer i medlemsbladet
Norsk Bridge og Bridge i Norge, og de synspunkter og vedtak som fremkommer på
Bridgetinget.
NBF har vært igjennom en tøff periode
med store problemer. Styret og administrasjonen er i ferd med å få virksomheten under
kontroll. I praksis betyr det at økonomien er
i balanse, og tilbudet til medlemmene er tålelig bra.
Mange klubber og kretser fungerer godt,
eller ved det stabile og greie. Men vi må
erkjenne at noen klubber og kretser fungerer
dårlig. Dette er et problem for hele organisasjonen, ikke bare for den enkelte klubb eller
krets.
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NBF inn i år 2010

tilbud til medlemmene. Det er lagt et grunnlag for å bedre samspillet mellom medlemmene, klubbene, kretsene og forbundet. Forbundsstyret er lydhøre for hva organisasjonen mener, og har fokus på basisvirksomheten og med en liten administrasjon. Det er
stor grad av omfordeling av midler i organisasjonen gjennom reisefordelingskasser, arrangementsstøtte, andel av lotteriinntektene til
kretsene, og direkte kronestøtte i to år til
drift av kretsene.
Til tross for dette får vi ikke uttelling
gjennom økt rekruttering og medlemstall. Vi
vet at det er mange som spiller bridge
i Norge, ja kanskje så mye som 250.000, men
ikke i klubber tilsluttet NBF. Jeg vil anta at de
fleste kjenner til klubber som spiller jevnlig,
men som ikke ser det som hensiktsmessig
å være medlem av NBF. Dette innebærer en
stor utfordring, men også mulighet, for oss.

Visjonen for Norsk Bridgeforbund i år
2010 kan være:
– Tilfredse medlemmer
– Miljø- og verdier basert på trivsel, likeverd,
ærlighet, og fellesskap
– Flere ildsjeler
– Velfungerende og moderne organisasjon
– Mangfold og høy kvalitet på tilbudet
– 20.000 medlemmer
– Solid økonomi
– Samarbeid med Norges Idrettsforbund
– Et eget tankesportforbund
– Offentlig aksept av bridge
Med dette ønsker jeg alle medlemmer og tillitsvalgte en god sommer og vel møtt til
Norsk Bridgefestival 2003 i Stavanger. Spesielt håper jeg at det blir mange ungdommer
som deltar på forbundets juniorleir i forkant
av festivalen.
Jan Aasen
PRESIDENT

Fredrikstad bridgeklubb innbyr til
Fredrikstadturneringen 2003 lørdag 30. august kl. 10.00
Det spilles Monrad par, 15 runder a 4 spill. Spillavgift 250 kr/ spiller (+ ev. lisensavgift)
Turneringsledelse/regnskap ved Tore Farbrot
Pengepremier 5000–3000–2000 til de tre beste pr. par,
og sølvpremier til resten. 1/4 premieres.
Forbundspoeng etter standard tildeling.
Mat og drikke fås kjøpt på spillestedet. Røk og alkoholforbud i salen.
Spillested: Musikkhuset på Greåker. Kjør E6, ta av mot Fredrikstad langs 109 til
Rolfsøysund bro, ca 4 km. Alternativt E6 til Sollikrysset og ned 112 til Greåker.
Fra Fredrikstad kan 109 tas (Rolfsøyveien) opp til Rolsøysund bro, ca 6 km.
Påmelding innen 28. august til Tore Farbrot, Skogfaret 7B, 1624 Gressvik,
tlf.: A:69 95 95 08, P: 69 32 93 63, e-post: to-farbr@online.no eller pr. NBF data.
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Amerikanerne vant EM
Amerikanerne Eric Rodwell og Jeff Mecstroth
vant det første åpne EM for par i Menton. En
stor norsk koloni hadde reist nedover. Det
ble noen gode plasseringer på oss, selv om vi
ikke gikk helt til topps i noen av øvelsene.
Høyland – Høyland ble beste norske par
på 13.plass og Aabye-Helness på 27. plass.
I seniorfinalen havnet Buer-Munkvold på 10.
plass, og Hjerkinn-Pedersen på 15. plass.
I B-finalen for damer kom Kristine Breivik og
Marianne Harding på fjerdeplass.
Ellers gjorde Rune Hauges lag i mixlag det
bra med en fjerdeplass i meget godt selskap.
Her stilte altså 118 lag på startstreken! På
Hauges lag spilte P. Leslie og S. Cohen fra
Skottland, og J. Svendsen, Arthur Malinowski
og Siv Thoresen. Også her ble det seieer til
USA: Roy Welland, Christal HennerWelland og Robert og Jill Levin slo svenskene i finalen.
Vi har plukket et spill mixlag-turneringen,
hvor lag Brogeland, med T. Aasand, A.Fuglestad, Erik Sælensminde og Boye Brogeland
lenge var med og kjempet om de gjeveste
plassene. Her i kamp mot Eric Kokish sitt lag:
Etter å ha fått litt juling av Kokish & Co
tidlig i matchen slo nordmennene tilbake her:
S, E/V
♠ 984
♥ 754
♦ 96542
♣A6
♠ K63
♠ A Q 10 5
N
♥ Q92
♥ AKJ6
V
Ø
♦ J873
♦ K Q 10
S
♣ Q 10 7
♣92
♠ J72
♥ 10 8 3
♦ A
♣KJ8543

Tonje Aasand og resten av Boye Brogelands lag gjorde
en god jobb i ixlag i Menton.
Foto: Mnetonbulletinen)

Åpent rom
Vest
Nord
Kokish Sælensminde
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
3ru
Pass rundt

Syd
Fuglestad

1ru
Dble

2kl
Pass

Siden 1 ru kunne være kortfarge hadde Eric
Kokish et problem. Han gjorde sitt beste
med å passe først og deretter hoppe til 3
ruter etterpå. Men Cronier hadde vanskeligheter med å se at det var hjemgang i 3 NT, så
han valgte å passe. Det ble 110 inn, siden det
måtte bli to kløvertapere og to trumftapere.
I lukket rom dro det norske laget fordeler av
sin firekorts majoråpning:
Lukket rom:
West
North
Brogeland Molson
Pass
Pass
Pass
2hj
Pass
3NT
All Pass

East
Aasand

South
Seamon

1hj
3kl

2kl
Pass

Tonje Aasand kunne åpne med en hjerter og
deretter spørre om kløverhold var saken grei
nok for Boye. 3 NT, + 600 og 10 velfortjente
IMP.
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En god NBF sommer

S I ST

I følge meterologene skal sommeren være
i anmarsj. Vel, så langt har vi ikke sett noe til
den på våre trakter – men det er fint kontorvær! Men godværet kommer og det passer
bra for det er også en fin NBF sommer!
Norske bridgespillere hevder seg fortsatt
med bravour internasjonalt. I Torshavn på
Færøyene gjorde herrene kort prosess og
laget, med Erik Rynning som kaptein –
gjorde en flott innsats og ble som kjent
Nordisk Mester. Selvsagt hyggelig – men
også fordi det fra enkelte hold ble stilt spørsmål ved at NBF tillot en ordning med spillende sponsor. I korthet var dette et veivalg
fra Styret i en situasjon hvor Norge, av
økonomiske årsaker – ellers ikke ville vært
representert. Våre nordiske brødre og søsken
viste også forståelse for synspunktet og fremhevet at et NM uten Norge ville bety slutten
på Nordisk. Det ønsket vi selvsagt ikke,
personlig syntes jeg valget var fornuftig og
Kretsledermøtet i Bodø i juni ga også full tilslutning og støtte til Styret.
I vakre Sør Frankrike opplever et rekordartet antall nordmenn hetebølger i Menton.
Dette er første åpne EM i bridge og de beste
gratulasjoner til Rune Hauge og hans norskskotske lag i mix etter en kjempeflott bronse!
I skrivende stund er EM inne i sin andre uke,
så vi får se om det blir mer heder og ære.
Våre eldre juniorer er på plass i Finland og
også her har vi forventninger om flotte
norske prestasjoner.
Forbundskontoret er nå også vel på plass
på Ullevål Stadion i Oslo. Vi gjorde mesteparten av flyttejobben selv, så det var travle
og slitsomme dager i månedsskiftet mai/juni.
Vi begynner etterhvert å komme i orden og
det er ingen tvil om at flyttingen på mange

RU N E HAN DAL

måter representerer en ny giv. Her har vi
rasjonelle og gode kontorløsninger samt tilgang til support på flere områder. Vi har
glede av å kunne anvende enkelte av NIF's
administrative felletjenester og får lavere
kostnader enn før. Ikke minst betyr miljøet
mye og kontakten med de andre særforbundene (43) bør etterhvert bli til stimulans og
glede for bridgemiljøet i Norge.
Kretsledermøtet i Bodø ga anledning til
å bli kjent med flere av de tillitsvalgte og ga
innspill til debatt og innsyn i hva som rører
seg i de ulike kretsene. Imidlertid var kun 16
av 25 kretser representert og dette var overraskende siden møtet i Bodø var årets fremste
tillitsmannsamling. Møtet er behørig omtalt
i dette nummer av Norsk Bridge.
Siden jeg kom inn forbundet i januar, så
har vi brukt mye tid på arbeidet med sponsormarkedet og å søke nye samarbeidspartnere. Dette er tid- og ressurskrevende og
konsekvensene etter sammenbruddet i
SponsorService i vinter er velkjente. På inntektssiden har vi også brukt krefter pga.
regjeringens utspill og endringer for opplegget med spilleautomater. Riktignok har NBF
få slike tillatelser, men vi blir berørt av Stortingets vedtak om at Norsk Tipping skal
overta driften av landets ca. 19 000 spilleautomater. Samlet snakker vi om betydelige
beløp og bare Idretts-Norge fordeler 314 millioner automatkroner mellom seg.
Likeledes har vi arbeidet mye med å sikre
fremtiden til Norsk Bridgefestival. Arrange-
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mentet har på kort tid rukket å bli en suksess
og vår målsetning er at festivalen skal utvikle
seg videre til et årlig arrangement med høy
kvalitet, trivsel og oppmerksomhet. Vi ser for
oss at festivalen får en årlig økende deltakelse
og at festivalen blir bedre kjent i Norden og
Europa.
Det er derfor svært hyggelig å kunne gjøre
kjent at NBF har inngått en avtale med Rune
Hauge om den fremtidige utvikling og
gjennomføring av Norsk Bridgefestival. Avta-

len sikrer det økonomiske grunnlaget for festivalen og er inngått for en 3 års periode fra
2005. Rune's genuine bridgeinteresse er velkjent og vi tror festivalen vil få stor glede av
hans entusiasme, kompetanse og kontaktnett.
På gjensyn i Stavanger og i mellomtiden
– Nyt Sommeren!
Rune Handal

Til Harald Dalagers minne
Det er med sorg vi har mottatt budskapet om Harald Dalagers
død. Harald ble nesten 72 år gammel.
Harald Dalager var født 15.6.1931 i Bø i Vesterålen. Han døde
6. juni. Komplikasjoner etter en hjerteoperasjon i Trondheim ble
for mye. Harald ble begravet 12. juni. Geir Morten Skar og Jan
Roger Strømsvåg la på krans fra Sunndalsøra BK.
Selv lærte jeg å kjenne Harald som en ung bridgespiller. Som turneringsleder var han en autoritet med rettferdighet som fremste ideal. Som konkurrent ved
bridgebordet, og som et viktig sosialt bidrag i bridgemiljøet, var han alltid en fargeklatt
som vi så opp til, og som vi respekterte høyt.
Jeg erindrer spesielt hans stadige «mas» om å ta vare på nybegynnere og urutinerte
spillere. Med sine holdninger ville han den dag i dag ha vært et aktivum i forbundets
miljø- og verdidebatt, om han hadde fått noen flere år sammen med oss. Hans idealer for
bridgen vil alltid stå som udødelige. Vår oppgave er nå å videreføre dette på beste måte.
Våre tanker går nå til Haralds nærmeste, hans kone Anna, fire barn og fire barnebarn.
Vi takker for det Harald sto for av holdninger og verdier i bridgemiljøet i en mannsalder og lyser fred over hans minne.
Geir Gisnås
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Norge suverene
nordiske mestere i åpen klasse
tidlig nok til å rekke flyet videre. Fra Oslo
kom Turbo som hadde med seg sin kone
Trine. Turen via Billund gikk greit og vi
ankom Torshavn, der vi møtte Erik, nærmere
klokka 19. Gunn og Anne-Lill kom med
samme fly som oss, mens Åse og Ann-Mari
kom via København.
Litt systemprat , men mest avslapping for
å hente oss inn etter en lang reisedag, ble det
på søndagskvelden.
Mandag var det åpning og lunsj før de to
første kampene som skulle gå mot Danmark
og Finland. Det skulle spilles dobbel serie,
24 spills kamper med pause etter 12 spill.
Tirsdag skulle det spilles 3 kamper, onsdag
var spillefri, torsdag 3 kamper og fredag 2
kamper. Etter åpningen i et kunstgalleri satte
vi oss ned for å gå gjennom system og for
å legge strategi, hvem skulle spille med hvem
og hvor mye.
Erik hadde et systemkort som han spilte
med sine makkere, mens vi fire andre hadde
et felles systemkort. Det ble bestemt at Geir
skulle spille med Erik fra start mens vi andre
spilte med hverandre. De kampene Erik sto
over skulle Geir og Pil spille sammen med
Terje og Turbo (som aldri hadde spilt et spill
sammen før).

Nordisk mesterskap 2003 var lagt til
Torshavn på Færøyene og det ble tidlig
bestemt at NBF ikke hadde råd til å betale for
utøverne. De som reiste måtte betale alt selv.
Det ble også bestemt at vinnerne av 1. divisjon damer 2002 og vinnerne av 1. divisjon
åpen klasse 2003 skulle bli tilbudt å delta.
Vinnerne av damedivisjonen i fjor, Gunn
Helness – Ann-Mari Mircovic og Anne-Lill
Hellemann – Åse Langeland sa seg villige til
å reise på egen regning, mens vinnerne av
åpen klasse, Per Erik ’Pil’ Austberg – Geir
Helgemo, Glenn Grøtheim – Terje Aa og Tor
Helness – Jon-Egil ’Turbo’ Furunes hadde
problemer med å betale de cirka 12.000
kronene for reise og hotell (+ tapt arbeidsfortjeneste). Glenn og Tor måtte uansett melde
avbud, og vi andre spurte NBF om det var
mulighet for å ta med en ’P(l)aying Captain’,
altså en spiller til som betalte våre utlegg mot
å få spille på laget. Vi fikk klarsignal fra forbundet og vi fikk napp fra Erik Rynning som
gjerne ville være med på laget.
Diskusjonen om hvorvidt dette er en riktig
måte å ta ut et landslag på skal jeg ikke ta
opp her, men hvis vi ikke hadde fått lov til
å ta med en sponsor ville sannsynligvis ikke
Norge stilt lag i åpen klasse.
Så over til selve mesterskapet. I og med at
jeg selv spilte i åpen klasse, vil spill og inntrykk dreie seg hovedsakelig om det som
skjedde der. Trøndergutta Geir, Pil og Terje
måtte dra fra Trondheim i bil 18. mai klokka
4 om morgenen da det ikke gikk fly til Oslo

MANDAG 19. MAI
Første halvrunde mot Danmark sto Terje
over, parkombinasjonene var Geir – Erik og
Pil – Turbo. Danskene stilte med 4 juniorver-
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Pil spilte med Terje – Turbo. Etter en solid
halvrunde ved begge bord vant Norge halvrunden 45-27 og kampen 74-59 som holdt til
18-12 i VP. I de andre kampene i åpen klasse
kom det to overraskelser da Færøyene klarte
uavgjort mot Sverige og Finland slo Island
17-13.
Damene åpnet bra med en 19-11 seier over
Danmark. Sverige slo Færøyene 24-6 mens Finland slo
Island 22-8.
Mot Finland kom Erik inn igjen mens Pil
tok pause. Finnene stilte med det beste
mannskapet de har, og etter en jevn halvrunde ledet vi 27-23. Dette utrolige spillet
var uavgjort:

densmestre som har tatt steget opp på toppnivå også i åpen klasse. Halvrunden ble jevn,
danskene ledet knepent 32-29. I spill 2
meldte Pil og Turbo en 6 ruter som var litt
hard, men som gikk hjem:
Ø/NS
♠ 8
♥ AKJT53
♦ KQ53
♣ 98

N
V

Ø
S

♠
♥
♦
♣

A92
64
J842
AQ42

Meldingsforløpet gikk:
Vest
Øst
1K
1H
1 NT
2 R*
3R
3H
3 NT
4H
4 S*
4NT*
5 H*
6R
pass

S/ØV

2 ruter var kunstig utgangskrav (xy-NT),
4 spar cuebid, 4NT 5 ess Blackwood og
5 hjerter 2 av 5 ess uten trumf dame.
Spar kom ut til esset og liten ruter gikk til
nieren og damen som sto (nord la treeren).
Turbo la nå ned ess og konge i hjerter og da
damen falt i syd og ruteren satt 3-2 var det
bare å notere 920 og 10 IMP til Norge.
I andre halvrunde gikk Erik ut og Geir –

♠
♥
♦
♣

AKQJT9843
Q82
9

♠
♥
♦
♣

T
AKQ9743
AQJ86

Meldingsforløpet mot oss gikk:
Syd
Nord
1 K*
1S
2D
2S
3R
3S
4K
4S
5D
5S
6D
6S
pass
1 kløver var 16+.
Hvordan det gikk ved det andre bordet vet
jeg ikke, men sluttkontrakten ble ikke uventet den samme. Da øst var frekk nok til
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å starte med en hjerter fra KJ965 (ved begge
bord) ble resultatet 2 bet og 100 ut. Det
eneste bordet som hadde score nord-syd var
Færøyene mot Island der hjerter ikke kom ut
mot 6 spar og Færøyene kunne notere 980.
I andre halvrunde gikk som vanlig Erik ut
og Geir-Pil og Terje-Turbo spilte en god
halvrunde, 51-19 og totalt 78-42, 22-8 i VP.
For damene stoppet det imidlertid opp mot Finland
og de gikk på et 5-25 tap. Island slo Færøyene 16-13
(1 VP straff) og Danmark slo Sverige 22-8. Etter
første dag var stillingen:
1. Finland
2. Danmark
3. Sverige
4. Norge
4. Island
6. Færøyene

andre gjorde at vi lå under 17-34. Ut med
Erik og inn med Turbo (som spilte med
Terje). Andre halvrunden følte Terje og
Turbo at de ble overkjørt av Baldursson –
Jonsson og ruslet slukøret ut for å sammenligne. Men Pil og Geir hadde en enda bedre
liste og vi vant halvrunden 36-21 og tapte
kampen 53-55, 15-15 i VP.

47
33
32
24
24
19

Et flott spill av Jonsson var dette:

Stillingen i åpen klasse var litt hyggeligere
lesning:

N/Ingen
1. Norge
2. Færøyene
3. Sverige
4. Danmark
5. Island
6. Finland

♠
♥
♦
♣

40
32
30
27
26
25

♠
♥
♦
♣

Spillingen var ferdig 23:30 om kvelden, og
før vi gikk til sengs ble det bestemt at Turbo
skulle få sove lenge tirsdag morgen.

9
9762
JT65
AQT3

Q743
JT43
K8
K85
N

V

Ø
S

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

T86
K5
97432
942

AKJ52
AQ8
AQ
J76

TIRSDAG 20. MAI
Kontrakten var 6 spar i syd, og vest spilte ut
ruter 6. Jonsson stakk med damen, spilte spar
A, K og spar til damen i bordet. Hjerter
knekt ble dekket av kongen og esset, og
kløver ble spilt til kongen. Nå fulgte ruter-

Første kamp tirsdag gikk mot Island som
stilte med 2 verdensmestre fra 1991 (Jon
Baldursson og Thorlakur Jonsson) og et
yngre par. Første halvrunde spilte Pil og Terje
med Geir og Erik. To minuslister mot hver-
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Kamp 4 var mot Sverige som stilte med et
godt lag, men ikke deres beste. Geir og
Turbo spilte første halvrunde sammen med
Pil og Erik, altså nye parkombinasjoner.
Turbo bommet utspillet mot en 3NT, og
etter to svake lister lå vi under 29-41.
Svenskene protesterte imidlertid på et spill
der Pil og Erik hadde gitt forskjellig forklaring på en melding og etter appell fra
svenskene ble halvtidsresultatet justert til
20-41. Et interessant spill var:
esset, hjerterdame og resten av sparene. Før
den siste ble spilt var posisjonen:
♠
♥
♦
♣
♠♥ 97
♦ ♣ AQ

V/NS
♠ AKJ43
♥ J96
♦ KQ2
♣ K2

T4
85

V

Ø
S

♠
♥
♦
♣

5
8
J6

Ø
S

Øst
2K
3S

♠
♥
♦
♣

9765
4
AT954
954

Syd
2H
pass

Hjerter ut og kløver til konge og ess etterfulgt av kløver dame. Geir var ikke i tvil, spar
ess, hjerter til stjeling og spar til knekten som
sto. 420 inn var verdt 7 IMP da resultatet var
140 i 3 spar ved det andre bordet.
Andre halvrunde var vi tilbake til standard
andrehalvrunde oppstilling: Pil-Geir og TerjeTurbo. Etter en tett og god halvrunde ved
begge bord tok vi inn hele forspranget til
svenskene, halvtidsresultatet ble 33-10 til
Norge, totalt seier 53-51, 15-15 i VP.

På den siste sparen måtte vest kaste kløver,
bordet kastet hjerter, og en liten kløver godspilte knekten som det tolvte stikket. Ved det
andre bordet hadde Geir og Pil også meldt
den altfor harde slemmen, og med hjerter ut
til kongen slapp Geir å utføre den flotte skvisen som han hadde klart uten problemer.
I de andre kampene vant Danmark 21-7
(2 VP i straff) over Færøyene og Sverige 25-1
over Finland.
Damene knuste Island 21-4 etter å ha fått 4 VP
i straff da en av damene forsov seg med 20 minutter.
Danmark slo Færøyene 24-6 mens Sverige slo Finland
16-14.
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V

Meldingsforløpet:
Vest
Nord
1NT
pass
2S
3K
4S
pass rundt

likegyldig

N

N

Et godt motspill av Terje:
N/Alle
♠K
♥ AJ8532
♦ 53
♣ AQ62
N
♠ T5
♥ KQ7
V
Ø
♦ QT87
S
♣ KJ85
♠ J87642
♥9
♦ A62
♣ T97

♠
♥
♦
♣

Pil og Geir meldte seg pent opp i 7 ruter,
1440 inn. Ved det andre bordet åpnet Turbo
med 3 hjerter i vest, nord meldte 3 NT, og
der døde det. 14 IMP til Norge.
Resultat fra de andre kampene var at
Finland slo Færøyene 21-9 mens Danmark slo
Island 23-7.
Damene gikk på et nytt stortap, 5-25 mot Sverige.
Finland slo Færøyene 21-9 og Danmark slo Island
18-12 i de andre kampene i dameklassen.
Kamp 5 skulle spilles mot hjemmelaget.
Færøyene var tidligere sett på som et svakt
lag som man burde ha bortimot full pott mot
for å være fornøyde. De siste årene har de
imidlertid fått fram et landslag som er såpass
godt at det kan slå hvem som helst.
Pil sto over første halvrunde, Geir-Erik
spilte med Terje-Turbo. Færøyingene hadde
mye tur i første halvrunde, de meldte en
utgang på en meldemisforståelse, den sto.
I følgende spill meldte Terje og Turbo som
følger:

AQ93
T64
KJ94
43

Kontrakten var 2 spar i syd, utspill ruter 8 til
kongen som sto. Terje tok for spar ess og
spilte nok en ruter til esset. Spar knekt tok
med seg tieren og damen, og etter å ha tatt
for ruter knekt, spilte Terje kløver 4 til tieren,
knekten og damen. Hjerter ess og hjerter til
stjeling ble etterfulgt av spar åtte til nieren.
Kløver 3 fra øst gjorde at syd måtte få en
kløvertaper og gå en bet. Uten 2 ganger
kløver fra Terje vil Turbo bli skvist i hjerter
og kløver for 8 stikk.

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

Et spill som ga stor norsk gevinst var dette:
V/Ingen
♠ AK42
♥ AQJ
♦ KQJ4
♣ Q9
N
♠ 76
♠ QJ83
♥ KT96432
♥ 85
V
Ø
♦ 65
♦ T3
S
♣ J7
♣ T8532
♠ T95
♥7
♦ A9872
♣ AK64

T7652
7
KT942
53

N
V

Ø
S

♠
♥
♦
♣
Syd
1H
3NT*

A43
AT63
J85
A98

Vest
2NT*
pass
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KJ9
J984
AQ3
K42

♠
♥
♦
♣

Q8
KQ52
76
QJT76

Damene greier ikke å få opp kvaliteten på spillingen og
klarte bare 15 VP mot de svake damene fra Færøyene.
De andre kampene endte med 16-14 til Danmark over
Finland og 25-3 til Sverige over Island. Stillingen
halvveis:

2NT var utgangskrav med minst 4 kort
hjerter, 3NT viste 12-14 og fordeling 3433.
3NT var den beste kontrakten, men den
sure sitsen og det opplagte kløverutspillet
gjorde at det ble en bet. Færøyingene klarte
imidlertid å stoppe i 2 hjerter på en meldemisforståelse! 5 IMP ut.
Ved halvtid ledet Færøyene 24-15, og vi
satte inn de vanlige i andre halvrunde. Pil og
Geir brant en OK slem (AQ54-K987-3AKQ9 mot T98-AQ4-AQ9-T865) som de
meldte ved andre bordet, 11 IMP ut. Turbo
tok opp følgende hånd i gunstig sone:
AJT842-A-AK9-J65 og hørte følgende
meldingsforløp: 4H-4S-6H. Hva melder du?
Turbo klarte ikke å si annet enn 6 spar som
ble doblet med en bet. Makker hadde
Q9763-ingen-QJ9-KT972. Hvis Turbo
dobler 6 hjerter, tar de inn 800 som var resultatet ved det andre bordet. 14 IMP ut.
Et spill gikk Norges vei. Ingen i sonen,
Turbo hadde T62-K63-A653-632 og hørte
følgende meldingsforløp: pass fra deg, 2 spar
(svake), dobler, 3 spar, pass, pass og 5 kløver
fra makker. Pass fra høyre. Turbo meldte
6 kløver, makker hadde ingen-AQT8-QJ7AKQT54 og fargene satt pent. 920 og
11 IMP inn.
Norge taper halvrunden 25-28 og kampen
40-52, 13-17 i VP. Det har vært en svak
norsk dag med 43 VP på tre kamper. Stillingen etter halvspilt turnering:
1. Danmark
2. Norge
3. Sverige
4. Island
5. Færøyene
6. Finland

1. Sverige
2. Finland
3. Danmark
4. Norge
5. Færøyene
6. Island

ONSDAG 21. MAI
Onsdag var spillefri med arrangert båttur. For
de av oss som klarte å stå opp i tide til
å rekke båtturen ble det en opplevelsesrik tur
med flott natur og enorme fuglefjell.
På kvelden ble det arrangert en felles middag fulgt av en parturnering for de som var
mest bridge hungrige. Det var bare Ann-Mari
og Trine av de norske som deltok, uten stort
hell, vi andre slappet heller av foran en lang
og hard torsdag.

TORSDAG 22. MAI
Torsdagen begynte med Danmark, og Turbo
fikk som vanlig sove lenge. Etter en grei halvrunde ledet vi 35-27. Ut med Erik, og etter en
grei halvrunde for Pil og Geir, men en svak
halvrunde for Terje og Turbo taper vi kampen
54-62, 14-16 i VP. Et av spillene som danskene vant var da Terje og Turbo kom i 6 kløver
med AKJ62-A53-K87-KT i bordet, hånden
hadde 4-KJ84-J3-AQ7532. Utspillet var en
liten ruter fra esset, og da Turbo la liten i bordet endte det med en bet og 16 IMP ut da
den samme kontrakten gikk hjem ved det
andre bordet (med et annet utspill). I de andre

84
83
74
73
65
64
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98
96
91
65
49
43

nå seile til vests nier og hjerteren ble godspilt
før kløverinntakene til vest var borte. En bet
og 12 IMP til Norge.
En av de andre kampene ga godt resultat
sett med norske øyne: Sverige slo Danmark
24-6. I den andre kampen knuste Island vertene med 25-3. Dermed ledet vi plutselig
med 11 på Island og 12 på Sverige.
Damene kom seg til hektene igjen med en fin 16-14
seier over finnene mens Danmark slo Sverige 15-14
(1 VP straff) og Island slo Færøyene 16-14.
Den siste kampen torsdag var en viktig
kamp mot Island. Ut med Pil og inn med
Erik. Bortsett fra en meldemisforståelse som
kostet 13 IMP hadde Terje og Turbo en god
liste som gjorde at vi ledet 33-23 etter første
halvrunde.
Andre halvrunde mot Baldursson og
Jonsson ville ikke Terje og Turbo ha noen
repetisjon av forrige kamp mot Island, og
etter en grei halvrunde ved begge bord
vinner vi denne 21-11 og kampen 54-34,
19-11 i VP.
I de andre kampene slo Danmark Færøyene 16-14 mens Sverige slo Finland 25-5.
Stillingen før fredag og de to siste kampene
var da:

kampene vant Færøyene 18-12 over Sverige
og Finland 17-13 over Island.
Damene tapte 3-25 for Danmark og var helt kjørt
av uten sjanse på medalje. Sverige slo Færøyene 25-4
mens Finland slo Island 24-4 (2VP i straff).
Etter lunsj skulle vi møte Finland igjen, vi
har normalt godt tak på finnene og håper det
ikke snur seg nå. Ut med Terje, og etter en
meget god halvrunde ved begge bord ledet vi
med 54-11. Taket på finnene var ikke borte!
Erik brukte 0,38 sekunder på å finne kløver
dame i en slem som ikke var meldt ved det
andre bordet. 11 IMP inn i stedet for ut.
Kortene var AQ94-J84-AT-KJT9 mot KJ852AT5-K9-A73.
Andre halvrunde fortsatte på samme måte
for Pil-Geir og Terje-Turbo. Halvrunden endte
39-1 og totalseieren lød på 93-12 eller 25-1 i
VP. I dette spillet spilte Geir bedre enn finnen:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

K93
T8762
Q8
KJ4

AT87
AQ4
J76
972
N

V

Ø
S

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

642
953
KT93
Q65

1. Norge
2. Sverige
3. Island
4. Danmark
5. Færøyene
6. Finland

QJ5
KJ
A542
AT83

Ved begge bord kom hjerter ut mot 3 NT.
Geir spilte kløver til dukk og fikk ny hjerter.
Ny kløver fulgte, hjerteren ble godspilt, men
selv om øst hadde hatt spar konge ville
kontrakten gått hjem siden inntakene til
hjerteren (i kløver) var revet vekk.
Ved det andre bordet spilte spillefører spar
knekt i stikk 2 til konge og ess. Spar åtte fikk

141
135
122
120
102
87

Damene avsluttet dagen med tap mot et svakt islandsk
lag med 14-16. De andre kampene gav resultatene
Danmark – Færøyene 24-6 og Finland – Sverige 1614. Stillingen i dameklassen:
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1. Danmark
2. Sverige
3. Finland
4. Norge
5. Island
6. Færøyene

sto på kutt i ruter, A85 mot QJT3 måtte ikke
gi taper. Svenskene stoppet i 4HJ. Nye 11
IMP til Norge da kutten gikk, ledelse 27-6.
I spill 4 åpnet Helgemo i åpent med 1 NT
som vest. Rynning prøvde seg med 2 kløver
for å sjekke major. Da Helgemo hadde
hjerter, gikk Rynning i 4 hjerter på 3-korts
farge. Den står med åpne kort, men Helgemo
gikk en bet. Sverige tok hjem 9 stikk i 1 NT
i lukket. 6 IMP ut, 27-12 til Norge
Spill 5 valgte Norge i lukket rom å spille
4 hjerter som var bet mens svenskene kom
i 3 NT med 11 stikk, 13 IMP ut og 27-25 til
Norge.
I spill 6 åpnet Helgemo med 1 hjerter, og
fikk 2 hjerter fra Rynning. Helgemo ble ivrig
og meldte 3NT som forlangte cue bid. Da
Rynning allikevel slo av med 4 hjerter ble
dette sluttkontrakten. Sverige meldte 6
hjerter i lukket som sto på en ren kutt. Den
gikk imidlertid ikke, 13 IMP til Norge.
Norge ledet nå 40-25 etter marginale
avgjørelser med to slemsvinger inn + en solid
dobbeltscore. Hva kunne vel gå galt?
Ingen ting. I spill 7 kom svenske syd
i åpent i 3NT på følgende hånd:

155
151
151
98
77
73

Norge er kjørt av, men kampen om seieren er veldig åpen.

FREDAG 22. MAI
Den siste spilledagen åpner med en skjebnekamp mot Sverige og Turbo sover lenge. Vi
lar kaptein Erik beskrive sitt inntrykk av de
12 første spillene mot Sverige:
’Stemningsrapport Færøyene.
Selv om Norge vant klart til slutt, så var
det lenge spennende.
Etter 8 av 10 runder ledet Norge med
6 poeng på Sverige. I runde 10 møttes nettopp Norge og Sverige! Med seier ville Norge
kunne stole på seg selv, mens tap ville gi en
thriller-avslutning. Den moralske finalen
startet.
I spill 1 i åpent (Helgemo-Rynning) åpnet
svenske nord med 1 sterk kløver. Rynning
i øst meldte 2NT for å vise begge minor.
Svenske syd hadde ingen melding og passet,
4 spar fra Helgemo med pass rundt. 450 til
Norge, som var godt over snittet på alle
bord. Aa-Austberg i lukket ga imidlertid ut
690, noe som ga 6 IMP til Sverige.
Spill 2 ga en fabelaktig dobbeltscore til
Norge, 470 og 950. Det sto 5 ruter som ble
doblet nord syd og 2 hjerter som ble doblet
øst-vest. Rynning åpnet med 2 hjerter som
kunne være veldig svak. Den svenske Syd
valgte fatalt å doble med 6 kort ruter, og
Helgemo passet klokelig etterfulgt av pass
rundt. 16 IMP til Norge som ledet 16-6.
I spill 3 meldte Aa-Austberg 6 hjerter som

S/Alle
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

K9854
864
8
T852

N
V

Ø
S

♠
♥
♦
♣
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AT7
AK92
AJ75
64

32
Q3
642
AKJ973

♠
♥
♦
♣

QJ6
JT75
KQT93
Q

I spill 11 kom svenske nord-syd i åpent
i 6 kløver. Rynning fant ikke ruterutspillet, og
kontrakten føk hjem med 920 ut. Mot
Aa-Austberg fant svensken utspillet, dermed
15 IMP til Sverige. 60-45.
I spill 12 var det ubetydelig forskjell
mellom lagene, 1 IMP til Sverige.’
Sammenlagt ledet Norge 60-46 foran siste
halvrunde, bra omsetning på 12 spill!
Erik ut og Turbo inn, etter en jevn halvrunde vant vi denne med 34-32, totalt 94-78
som gav 18-12 i vinnerpoeng. Noen interessante spill:
Du er i gunstig sone og har ingen-Q7A952-KJT9865. Meldingsforløpet går:

Her hadde Helgemo et naturlig sparutspill
der svensken lasjerte Rynnings knekt og
dame. Hjerter til kongen ble fulgt av liten
kløver til damen som svensken stakk. Deretter måtte han slippe inn Geir på kløver ti
for en bet. I lukket kom granden på nords
hånd med ruter ut – noe diskutabelt, da dette
nærmest forutsetter esset hos makker, som
følge av manglende innkomst i øst. På den
annen side, den dagen makker har ruter ess,
ser det veldig rart ut å ha lagt ned spar dame
i utspill. 12 nye IMP til Norge, 52-25.
Ny dobbeltscore i spill 8 , hvor Helgemo
i åpent åpnet med 1 spar på KT8653-4-AK75T9. Det åpnes tynt når man liker hånden sin
for øvrig. Svenske nord meldte 1 NT. Rynning med 4-AK98-J94-J6432 hadde til 2 kløver, og svenske syd hoppet til 3 hjerter, invitt
til utgang. Ingen hadde noe mer å tilføye før
Rynning doblet i siste hånd. Det ga 100 inn,
mens sparkontrakt hos vest ga 100 inn
Norges vei i lukket. 5 IMP inn, 57-25.
Hovmot står for fall. I spill 9 kom Helgemo
og Rynning i en meget god 4 spar, men Rynning var blitt litt for varm i trøya etter flere
brukbare spill, spilte uforsiktig og gikk en bet
etter å ha fortet seg å ta ut trumfen etter ruterutspill. Feilgjetting av kløversitsen i sluttspillet
ga en bet. Aa-Austberg fikk imidlertid spille
5 kløver doblet, ga ut 100, og reddet spillet til
corner for Norge. 5 IMP ut og 57-30.
I spill 10 passet Rynning i åpning, 1 kløver
kunstig fra svenske syd startet ballet,
Helgemo gikk inn med 1 spar, Nord 1 NT og
Rynning 2 kløver, doblet fra Sverige.
Helgemo likte ikke kontrakten, og tok ut i
2 spar, som svenske syd doblet igjen, uten at
noen hadde noe å tilføye.
500 ut i åpent ga et lite plusspill for Norge
mot 3 NT 9 stikk og 600 nord – syd i lukket.
3 nye IMP, 60-30!

Makker
Pass
5K
pass

Svenske1
3S
pass
pass

Du
4K
pass
?

Svenske2
4S
5S

Turbo meldte pass og klarte ikke å spille ut
liten ruter (makker har kongen dobbel). Dermed 650 ut mens det var bare en bet i
6 kløver som svenskene ble doblet i ved det
andre bordet. 11 IMP ut.
V/Alle
♠ AK842
♥ AQT3
♦ AJ53
♣Meldingsforløpet:
Turbo
Terje
1S
2NT
4K
4H
4NT
5K
5R
5S
6S
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♠
♥
♦
♣

T976
K
62
AKQ754

Ved det andre bordet kom ikke ruter ut, og
dermed 10 IMP til Norge.
Resultatene fra de andre kampene var Færøyene – Finland 20-10 og Island – Danmark
14-16. Norge ledet dermed 12 VP på
Sverige, 22 på Danmark og 24 på Island. Bra
for Norge var det at Island og Sverige skulle
møte hverandre i den siste matchen.
Damene klarte 15-15 mot Sverige i den nest siste
matchen der Island og Danmark også spilte 15-15
mens Finland slo Færøyene 16-14. Danmark ledet dermed med 3 VP på Finland og 4 VP på Sverige.
Mot de hyggelige færingene startet Pil og
Turbo ved ene bordet og Geir og Erik ved
det andre. Etter en kanonliste fra Pil og
Turbo ledet vi 35-12 ved halvtid og Erik og
Trine fikk i oppdrag å skaffe glass til champagnen som Trine var forutseende nok til
å kjøpe på Gardermoen ved avreise og til
å legge i kjøleskapet i resepsjonen på hotellet
fredag morgen.
Men vi tok intet for gitt og spilte optimalt
andre halvrunde også. Terje og Turbo hadde
en god halvrunde og bortsett fra det følgende
spillet hadde Pil og Geir også det:

2 NT var krav til utgang med 4+ spar og
4 kløver viste renons. 4 hjerter var cuebid
mens 4NT var 5-ess Blackwood. Legg merke
til at Terje viste 0 (eller 3) ess og altså underslo kløveresset i og med at Turbo hadde vist
renons i kløver. 5 ruter spurte om trumf
dame, 5 spar benektet denne, og da nøyde
Turbo seg med 6 spar. Sparen satt 2-2 slik at
7 spar sto.
Ved det andre bordet rotet svenskene seg
opp i 6 grand med ruter ut. De var dermed
avhengige av at sparen gav 5 stikk. Det
gjorde den og dermed et heldig uavgjort spill
for svenskene.
Hva spiller du ut med følgende hånd 964JT84-AJ3-QT2 etter meldingsforløpet (motparten melder alene) 1 hjerter (5 kort) –
3 kløver (invitt med 6 korts) – 3 grand?
Turbo spilte ut ruter ess, og det var blink
da spillet så slik ut:
Ø/ØV
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

964
JT84
AJ3
QT2

Q53
5
QT5
AK8763
N

V

Ø
S

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

V/ingen

T872
A63
K762
95

♠
♥
♦
♣

AKJ
KQ972
984
J4

♠
♥
♦
♣

JT
A52
953
KT632
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N
V

Ø
S

♠
♥
♦
♣

Ruter ess etterfulgt av liten ruter gikk til
damen og konegen. Ny ruter (sekseren fra 76
for å indikere hjerter ess) til knekten og deretter hjerter til esset og en bet da vest ble
skviset etterpå. Utspillet ser veldig godt ut,
men hvilken som helst ruter beter 3 grand.

KQ742
Q3
K74
854

A986
J
AQJ82
Q97

♠
♥
♦
♣

53
KT98764
T6
AJ

Meldingsforløpet:
Vest
Nord
Pass
pass
2S!
2NT
pass
pass

Øst
1S!
pass
pass

Island – Sverige 18-12 og Finland – Danmark
25-3. Sluttstillingen ble da:

Syd
2R
3NT

1. Norge
2. Sverige
3. Island
4. Danmark
5. Færøyene
6. Finland

Hjerter utspill og fortsettelse og 4 bet etter
en meget effektiv psykisk melding som også
skapte høylydt latter rundt bordet.
Mot Terje og Turbo kom færingene i den
mere normale utgangen 4 spar med hjerter ut
til esset, kløver til esset, kløver knekt til liten
og kongen og kløver til stjeling. En bet, men
4 IMP ut.
Vi vant halvrunden 29-19 og kampen 6431, 21-9 i VP. Vi var nordiske mestere!
Damene avsluttet bra med å knuse Færøyene 25-3. Sverige slo Island 22-8 mens
Finland slo Danmark 18-10 (2VP i straff).

180
159
154
139
131
122

Multihold ble vunnet av Pil og Geir med et
snitt på 17,18 på 10 halvrunder foran
Baldursson-Jonsson med 16,47 på 20 halvrunder og Terje og Turbo med 16,11 på 13
halvrunder. Erik og Geir kom over middels
med 15,07 på 9 halvrunder.
Etter en meget hyggelig turnering der
bridgen stort sett var bra, og der Erik viste
sin sterke psyke ved bridgebordet (husk han
hadde aldri spilt i nærheten av landslaget tidligere), feiret vi seieren med et glass champagne før premieutdeling og bankett. Etter
premieutdeling med nasjonalsanger, taler og
mat (stående buffet) ble alle invitert til en
lukket klubb hvor vi feiret og koste oss langt
ut i de små timer.
Åse og Ann-Mari dro av gårde tidlig lørdag
morgen mens vi andre skulle være over til
søndag. Generalsekretær Rune Handal og
visepresident Rune Strøm var kommet over til
Færøyene og på lørdag ble vi spillerne
(+ noen av spillerne på Færøyene) invitert på
en fantastisk båttur av Rune og Rune. En
herlig avslutning på en flott uke på Færøyene.

Sluttresultatet for damene ble da:
1. Sverige
189
2. Finland
185
3. Danmark
180
4. Norge
138
5. Island
102
6. Færøyene
90
Catarina Midtskog – Kathrine Bertheau (opprinnelig fra Norge) og Ylva Karlsson-Uisk –
Jenny Evelius spilte på det seirende laget til
Sverige. En skuffende innsats av de norske
damene som nok hadde forventet å være med
å kjempe om medaljer.
Butleren, eller multihold som de kaller det
i Danmark, ble vunnet av Sue Bäckstrøm og
Raija Tuomi fra Finland med et snitt på 17,36
på 20 halvrunder. Her er 15,00 middels.
Gunn og Ann-Mari sluttet på 15,46 mens Åse
og Anne-Lill fikk 14,23.
De andre kampene i åpen klasse endte slik:

NORSK BRIDGE

21
NR. 3 · JULI 2003

Kretslederkonferansen i Bodø:

– Det går likar no!
Av Geir Gisnås

Men det var nå det politiske som var det
viktigste. Sett i lys av at konferansen er den
viktigste bridgepolitiske begivenhet mellom
Bridgetinget i 2002 og 2004, så var det
bemerkelsesverdig at bare vel halvparten av
kretsene hadde funnet det viktig nok å delta!!

Kretslederkonferansen i Bodø
startet naturlig nok med noe kritikk
mot styre og stell for røde tall i
regnskapet for 2002, som man
mente ikke var i samsvar med de
signaler som var gitt. Men tross
dette endte konferansen opp med
en rådgivende uttalelse som kort
fortalt uttalte at «Det går likar no».

ØKONOMIEN SENTRAL
Det var naturlig at det var den økonomiske
situasjon som skapt mest engasjement.
Debatten startet nok mer kritisk enn den
sluttet, ikke uventet. For det var et tydelig
misforhold mellom faktisk resultat på minus
519 400 kroner, og budsjettert underskudd på
225 000 kroner for 2002.
Men de budsjetterte inntektene fra lotteriet på 300 000 kroner ble ikke bokført i 2002.
100 000 kroner ble bokført på fjoråret, mens
150 000 kroner blir inntektsført i inneværende år. Automatvirksomhetens inntekter på
50 000 kroner fra 2001 og 2002 ble ikke bokført på fjorårsresultatet, men i inneværende
år. Avsetningen på fremtidige tap på fordringer ble økt med 50 000 i 2002, samtidig som
det ble foretatt ekstraordinære avskrivninger
på tap i varelager på 60 000 kroner.
Realøkonomisk innebærer dette at det ikke
er noen vesentlig forskjell, og at resultatet
egentlig er i tråd med budsjettet.
Og da kretslederne ved konferansens
avslutning oppsummerte med sin rådgivende
uttalelse var kritikken redusert til at kvartalsrapporteringen ikke hadde vært tilfredsstil-

Konferansen var en politisk svært omfattende
øvelse, og denne gang – som under Bridgetinget i Bergen – kunne nok deltakerne takke
dirigent Helge Stanghelle for at de kom seg
hjem etter planen.
Salten krets, med evig aktive Jostein
Øvervatn i spissen, sto som vertskap for
konferansen som ble åpnet av byens Bodøs
ordfører Tore Fygle.

Halvor Vågene, Terje Ingvaldsen og Gerd Marit
Harding følger engasjert med i presidentens
redegjørelse om NBFs arbeid fram mot 2010.

NORSK BRIDGE

22
NR. 3 · JULI 2003

lende, og at den måtte forbedres slik at organisasjonen kunne ha en reell mulighet til
å følge med i den økonomiske situasjonen.
Regnskapet måtte gjøres mer forståelig,
mente kretslederne. Dette har for øvrig vært
et ankepunkt i lengre tid.

POSITIV TIL LOTTERIET
På samme måte som KRU-konferansen på
Jessheim hadde uttalt seg positivt til rekrutteringslotteriet, sa også kretslederne seg fornøyd med denne satsningen. Et resultat fra
fjoråret på vel 310 000 kroner, hvorav en stor
del tilfalt kretser og klubber, sier sitt. Men
kretslederne poengterte at klubber og medlemmer TIDLIG får god informasjon om
lotteriet, noe både forbund og krets hadde
ansvar for.
Det ble reist kritikk for måten lotteriet
hadde foregått på i 2002. De ansvarlige har
imidlertid tatt til underretning de innspillene
som er kommet og vil forsøke å endre på
årets lotteri i tråd med disse.

Asbjørn Anthonsen fikk etter hvert samlet kretslederkonferansen til en rådgivende uttalelse.

spillere i klubbene, sa Kalberg blant annet.
Det ligger for øvrig an til at man kan få til
en KRU-samling i året med erfaringsutveksling fra arbeidet rundt omkring, noe som
sikkert vil være en spore til videre innsats
i dette helt avgjørende arbeidet for bridgens
framtid i Norge.

FÅ HAR OPPRETTET KRU
Halvor Kalberg kunne meddele at det ikke
engang var halvparten av kretsene som til nå
hadde opprettet KRU. Til tross for stor entusiasme, blant annet på KRU-konferansen på
Jessheim, så var det få kretser som foreløpig
hadde fulgt opp pålegget om å etablere KRU
i sine kretser.
– KRU skal dekke hele kretsen geografisk,
og informere og inspirere til rekrutteringsarbeidet. KRU må rive oppsøkende virksomhet; besøke klubber i kretsen legge opp til
nye aktiviteter og videreføre miljø- og verdidebatten. Det er en god idé å hjelpe klubbene til å lage en plan for mottak av nye

RÅDGIVENDE UTTALELSE
Kretslederne vedtok avslutningsvis følgende
rådgivende uttalelse:
«Det er gjort mye godt arbeid det siste
året, særlig i de ulike utvalg og komiteer.
Forbundet synes å være på riktig veg når
det gjelder å bygge opp gode administrative
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Sigmund Bakke og Kirsten Rita Arnesen var aktive deltakere under kretslederkonferansen i Bdoø

Det er imidlertid svært viktig at klubbene
og medlemmene tidlig får god informasjon
om lotteriet, noe både forbund og kretser har
ansvaret for.

rutiner og å utvikle organisasjonen. Særlig
positiv er den sterke satsingen innen rekrutteringsarbeidet.
En vanskelig økonomi synes å være i
bedring.

Internasjonal representasjon.
For internasjonale turneringer gis styret
mulighet for alternative finansieringsmåter,
inklusive egenandeler og sponsorer. Dette for
å muliggjøre representasjon også i mesterskap
som ikke kan dekkes av Norsk Bridgeforbund.»

Regnskap 2002
Regnskapet har ingen kritiske merknader fra
revisor eller kontrollkomiteen.
Kvartalsrapporteringen har ikke vært tilfredstillende og må forbedres slik at organisasjonen kan ha reell mulighet til å følge med
i den økonomiske situasjonen.
Regnskapet må gjøres mer forståelig, og
kvartalsrapportene må inneholde en vurdering av eventuelle avvik og forventet årsresultat.
Både økonomiplanen, opprinnelig budsjett,
og daterte budsjettrevisjoner presenteres.
Lotteri 2003
Kretslederne er positive til årets lotteri for
å skaffe inntekter til rekrutteringsarbeidet.
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Bedre enn lotto:

750 000 til bridgen!
Av Geir Gisnås

Så er vi i gang igjen med lotteri.
20 000 lodd til 50 kroner stykket vil
innbringe 3/4 million til forbundets
rekrutteringsarbeid. Både KRUkonferansen og kretslederkonferansen har sagt seg positive
til satsingen.

legg til bilen er det mulig å vinne kunst fra
anerkjente kunstnere, reiser og praktiske
gjenstander som de fleste av oss har bruk for.
Loddene skal selges i perioden 25. juli til
20. desember. Trekning er planlagt til
23. desember.
Diskusjonen rundt lotteriet gikk noe på
hvordan man skal selge eller bruke loddene.
Flere kretser og klubber hadde gode erfaringer med å bruke lodd som premier i lokale
turneringer. At enkelte hadde funnet det
vanskelig å selge lodd var vanskelig å selge
– i hvert fall for kretslederkonferansen
i Bodø.
Bilen som er lotteriets hovedpremie vil om
praktisk mulig bli utstilt på Bridgefestivalen
i Stavanger. Drømmen er, sa Halvor Kalberg
på Kretslederkonferansen, å bygge opp en
reserve slik at vi igjen kan kjøre et nytt
bridgekurs på TV.

Det har vært mye støy om forbundets rekrutteringslotteri. Kritikken har gått på for dyre
lodd (100,-/stk), og at lotteriet ble tredd ned
over hodene på medlemmene uten skikkelig
informasjon.
Men når det er sagt så er organisasjonen
svært positiv til tiltaket, og når forbundsledelsen har tatt innspillene til underretning
og gjort sine endringer i tråd med det medlemmene ønsker, ja da er det vel bare å kjøre
på. For årets lotteri blir enda bedre enn fjorårets, og gevinstene også bedre enn før. I til-

Gevinstene i årets lotteri er:
1)
Suzuki Wagon R +, ekstrautstyr, radio, met. lakk,
4 ekstra dekk på felg. listepris
2)
Reise etter eget valg
3)
Reise etter eget valg
4)
Reise etter eget valg
5)
Karl Erik Harr, «Henningsværtrykket» eget trykk, 65 x 82 cm
6)
6 Rødvinglass m/ Karaffel fra Nøstetangen
7)
Eva Harr, «Natt nordpå», lit. Nr 135/180, 62x 80 cm
8)
Nicolaus Wiederberg, Tulipandronningen
Nr 7. lit. 13/25, 51 x 61 cm.
9)
Nicolaus Wiederberg, Tulipandronningen,
Nr.11. lit. 13/25, 51 x 61 cm.
10)
Ferdinand Finne, Sommerfuglfatet nr 11. fra «fat til glede»,
glassfat 38 cm
11–30)
20 Svipptursekker,samlet
samlet verdi
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kr 171000,kr 30000,kr 20000,kr 10000,kr
6500,kr
5500,kr
3800,kr

3500,-

kr

3500,-

kr
3000,kr
5000,kr 261 800,-

Vest-Agder vant SM Damer 1. divisjon
Vest-Agder stakk av med en knepen seier i årets seriemesterskap for
damer. På vinnerlaget spilte Åse Biribakken, Marianne Homme, Ann Karin
Fuglestad og Åse Langeland. Vi gratulerer!
Årets SM Damer 1. divisjon ble arrangert på
Bridgens Hus på Økern i Oslo fra 29. mai til
1. juni. Fjorten lag stilte på startstreken, og
det ble close race mellom Vest-Agder 2 og
Hordaland 1, med Kristine Breivik, Marianne
Harding, Sølvi Remen og Siv Thoresen.
Bronseplassen gikk til Oslo 1 med Anne
Lill Hellemann, Ida Wennevold, Gunn Helness og Ann Mari Mirkovic. Vest-Finnmark 1
kapret den siste plassen som ga plass i neste
års 1.divisjon.
Åse Biribakken og Marianne Homme fra
vinnerlaget toppet butleren.
Komplette lister med kampresultater og
butler finner du på våre nettsider.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lagnavn
Vest-Agder 2
Hordaland 1
Oslo 1
Vest-Finnmark 1
Oslo 2
Troms og Ofoten 4
Telemark 3
Hordaland 5
Møre og Romsdal 1
Oslo 3
Midt-Trøndelag 1
Vestfold 1
Møre og Romsdal 2
Telemark 1

Vinnerlaget Vest-Agder, med Åse Biribakken, Marianne
Homme, Ann Karin Fuglestad og Åse Langeland.

Kaptein
Ann Karin Fuglestad
Kristine Breivik
Gunn Helness
Eva Lund Heitmann
Pernille Lindaas
Gerd Larsen
Unni Welander
Kirsten Arnesen
Ingjerd Kavli
Eirin Halvorsen
Eirin Karlsen
Jorunn Feness
Eldbjørg Halvorsen
Lise Aasland

VP
246
243
227
222
202
199
195
189
189
181
177
162
142
141
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IMP+
531
541
494
425
379
346
380
363
297
398
361
357
333
291

IMP315
313
372
315
354
330
374
382
325
431
425
504
553
503

Kvot
1.69
1.73
1.33
1.35
1.07
1.05
1.02
0.95
0.91
0.92
0.85
0.71
0.6
0.58

Butlerresultat for de beste:
1. 15 Åse Biribakken – Marianne Homme
2. 10 Eva L. Heitmann – Elin Lyngedal
3. 28 Marianne Harding – Kristine Breivik
4. 29 Sølvi Remen – Siv Thoresen
5. 1 Anne Mørch – Liv Bugge
6. 3 Anne Lill Hellemann – Ida Wennevold
7. 14 Ann Karin Fuglestad – Åse Langeland
8. 21 Barbro Spillum – Maja Rom Anjer
9. 23 Unni Mikkelsen – Hege Skau Jensen
10. 7 Unni Welander – Torgunn Foss
11. 24 Eirin Halvorsen – Hege Skau Jensen
12. 36 Berit Svarem – Bjørg Tvinnereim
13. 8 Unni Bjørnstad – Tina Ovenstad
14. 19 Stine Holmøy – Ingunn Uran
15. 18 Berit Skotnes – Gerd Larsen
16. 33 Aase Aulid – A. K. Lystad
17. 27 Else Mari Heibø – Berit Nygård
18. 34 Eirin Karlsen – Haldis Guttormsen
19. 5 Anne Sophie Bue – Bodil Eikeli

Vest-Agder.
Vest-Finnmark 1
Hordaland 1
Hordaland 1
Hordaland 5
Oslo 1
Vest-Agder
Oslo 2
Oslo 3
Telemark 3
Oslo 3
Møre og Romsdal 1
Telemark 3
Oslo 2
Troms og Ofoten 4
Møre og Romsdal 2
Vestfold 1
Midt-Trøndelag 1
Telemark 1

174
156
155
133
119
110
63
53
43
41
40
35
34
30
27
21
9
1
0

Sølvmedaljer til Hordaland; Kristine Breivik, Marianne
Harding, Sølvi Remen og Siv Thoresen.

Bronselaget kom fra Oslo; Anne Lill Hellemann, Ida
Wennevold, Gunn Helness og Ann Mari Mirkovic.
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NORSK BRID
Velkommen tilbake til Stavanger
På vegne av Stavanger by er det en glede for
meg som byens ordfører å kunne ønske alle
bridgespillere og gjester hjertelig velkommen
til Stavanger og til Norsk Bridgefestival 2003.
Stavanger kommune setter pris på at
festivalen igjen er lagt til Stavanger.
Stavanger har med årene utviklet seg til
å bli en travel festivalby hvor mange ulike
arrangementer foregår i løpet av året. ONS
er oljeindustriens store messe og konferansearrangement, musikkinteresserte har kammerfestival og jazzfestival som sine høydepunkter, sportsinteresserte har fått etablert sin
sandvolleyballfestival, matglade byborgere
koser seg igjennom den årlige matfestivalen,
og nå har altså bridgeinteresserte fått i oppgave å arrangere «Norsk Bridgefestival».
Vi er kjent med at Stavanger og Rogaland
gjennom mange år har hevdet seg i bridgesammenheng og at vi derfor også på dette
området er med å sette byen vår på kartet
nasjonalt og internasjonalt. Selv om det er
blitt noen år siden byens spillere hevdet seg
i den ypperste elite håper vi at dette arrangementet kan være en spore for våre lokale
spillere til videre satsing.
Stavanger er som kjent en åpen og internasjonal by og byens omgivelser gir innbyggere
og gjester unike muligheter for rekreasjon.
I øst ligger en av Norges mest maleriske fjorder, Lysefjorden med Prekestolen og ikke
minst Kjerag, som har utviklet seg til å bli et
"mekka" for basehoppere med sine tusen
meter fritt fall ned til strandkanten. I nord
ligger et skjærgårdsparadis, med hundrevis av
øyer og holmer, et fantastisk sted for båtsport

og seiling. Vi er kjent med at gjestene under
bridgefestivalen får anledning til å oppleve
dette ved å delta på et cruise med MS
Rogaland i løpet av mesterskapet, vi håper
flest mulig av de tilreisende gjester benytter
anledningen til å få oppleve den storslagne
naturen rundt byen vår.
I tillegg vil første del av bridgefestivalen
falle sammen med den årlige matfestivalen
som er til stor glede for byens befolkning og
tilreisende gjester. Stavanger sentrum blir da
forvandlet til en sydlandsk ferieby, med uterestauranter og små og store «matbarer» med
alle slags gastronomiske tilbud. Vi håper
dette kan være et godt ekstratilbud til våre
tilreisende bridgegjester.
Igjen hjertelig velkommen til Stavanger.
Med vennlig hilsen
Leif Johan Sevland, ordfører
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DGEFESTIVAL
Stavanger er klar til å ta imot bridge-Norge
Kortene er lagt. Forberedelsene er inne
i sluttfasen. Nå gleder vi oss til storinnrykk
fra hele landet, forteller festivalsjef Rune
Strøm. Han lover at følgende er på plass når
du kommer:
– En spillehall på 5000 m2
– 200 bord og 800 stoler skal plasseres ut
– Catering, mat til 6-800 bridgespillere hver
dag
– Et nettverk med 18 PC’er skal installeres
– Kopimaskiner som skal kunne produsere
3-400 bulletiner pr dag
– 20-30.000 kortstokker skal forhåndgis.
Disse skal fraktes til Stavanger fra hele
landet.
– Mens du spiller må det gis ytterligere
20-30.000 kortstokker

– Resepsjon. Betalingsterminal skal installeres. Bridgemateriell skal legges ut for salg.
– Premier skal produseres
– Diplomer skal trykkes

Selv om det forventes tusenvis av spillere er det god plass i spillehallen.
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Juniorspillerne trives godt på festivalene.

stokker skal være tilgjengelig under festivalen. Mange flere kunne vært nevnt, ikke
minst alle de som har sagt seg villig til
å arbeide i arrangementstaben under
festivalen.
– En takk også til Stavanger Kommune som
støtter festivalen økonomisk gjennom redusert pris på spillehallen og gjennom direkte
økonomisk støtte.
– Bridgehotellet Radisson SAS Atlantic hotell
( Tlf 51761000 ) har lovet å legge alt til
rette for hyggelig sosialt samvær i bridgepuben og tilstøtende spillelokaler. Av
erfaring fra siste festival i Stavanger har de
doblet bemanningen i år. En nyrestaurert
festsal står klar til åpningsseremoni/
åpningsturnering og bankett.

– Forsiden på bulletinen skal forhåndstrykkes
– Åpningsseremonien skal være klar
– Banketten skal være planlagt i minste detalj
– Hotellet skal være klar til sosial bridge hver
kveld
– Turneringsledere, regnskap, ryddepersonell
etc
– Dette for å ha nevnt noe av det som skal
fungere når du kommer. Alt skal på plass i
løpet av en dag. Fredag 26 juli Kl 9.00
starter en stor lokal stab riggingen i hallen.
Lørdag morgen 27 juli sitter du ved spillebordet.
– En takk til alle som er med å gjøre dette
mulig. En spesiell takk til datafirmaet Solve
IT som uten kostnad har tatt på seg
å installere nettverket i hallen, og til Per
Norland og Sigmund Bakke som har stått
for det meste av planleggingen av turneringsprogrammet og det bridgetekniske
rundt selve arrangementet. Sven Pran har
tatt på seg ansvaret for at over 50.000 kort-

Vi gleder oss og håper vi får se deg i
Stavanger! Alt er lagt til rette for at du skal
ha en hyggelig uke i Stavanger. Ikke la
sjansen til gå fra deg, sier Rune Strøm.
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Bakspillere hører med når ekspertisen tryller. Her er blant annet Harald Nordby og Leif-Erik Stabell i aksjon.
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Aktivitetstilbud for barna
flyter i bassengene som er fordelt på 5 plan
mesteparten er innendørs. Bassengene har en
temperatur på 31 grader. Boblebad og utebasseng har høyere temperatur. Havanna
Badeland er barnas favoritt. Her kan store og
små boltre seg i bl.a Vannsklier, bølgebasseng, kanaler og fossefall. Havanna Badeland har bred erfaring på gjennomføring av
arrangementer
Informasjonstelefon: 51 62 92 00

Vi ønsker at barna skal få en spennende opplevelse av Stavanger under Norsk Bridgefestival i sommer. Her er noen av mulighetene en har i Stavangerområdet.
På «Festivalhotellet» Radisson SAS Atlantic
Hotell:
Vi vil gjerne stille et eget lokale til disposisjon for barna hvor det kan arrangeres aktiviteter som eks. eventyrstund, tegne/malekurs, visning av film på ettermiddagene og
spill av ulike typer.
Vi vil også være behjelpelige med å formidle transport for de ulike aktivitetene om
ønskelig.

Kongeparken
Kjører du sørover på E39 fra Stavanger til
Ålgård (20 min) finner du Kongeparken.
Kongeparken er Vestlandets største opplevelsespark med mange tilbud og attraksjoner for hele familien. Her finner du alt fra
sjokoladefabrikk til bobbane, barnekaruseller
og Svalbard Ekspressen berg- og dalbane.
Alle attraksjoner og show er inkludert i dagskortet. Alle under 90cm GRATIS. Åpent alle
dager i skoleferien (fra 23. juni til 19. august)
ellers helge og helligdagsåpent. Åpent fra
kl. 10.00-18.00.
Informasjonstelefon: 51 61 71 11

Solastranden:
Ligger 10-15 minutter fra Stavanger Sentrum
med bil eller buss. Det er kanskje Norges
fineste sandstrand. Her kan det arrangeres
leker og aktiviteter for både barn og voksne
som for eksempel fotball eller volleyballkonkurranse.

Fortidslandsbyen Landa
Ligger en times kjøretur fra Stavanger
Sentrum med buss eller bil.
– En bonde på Fossanmoen søkte myndighetene om å få fjernet en gravhaug fra sin
eiendom. Da arkeologene undersøkte området fant de spor etter gamle bosetninger
rett under haugen. Dette var oppstarten på
Norgeshistoriens største arkeologiske utgravning. Utgravningene fortalte om bosetninger
helt fra eldre bronsealder og frem til eldre

Havanna Badeland:
Ligger i Sandnes, en 20 minutters kjøretur fra
Stavanger Sentrum. Havanna Badeland: er et
av de største i sitt slag i Nord – Europa med
sine 7000 kvadratmeter. En million liter vann
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jernalder. I store deler av perioden bodde
menneskene i landsbylignende samfunn. Fortidslandsbyen Landa tar i mot grupper hele
året og tilbyr omvisning, aktiviteter og servering av mat og drikke. Grupper med barn tilbys pedagogiske opplegg som er utarbeidet
av Arkeologisk Museum i Stavanger. Det
arrangeres mange spennende aktiviteter for
barn som eks. tautrekking, hesteskokast,
Torshammerkast, spiralløp, balansegang og
steinblokk kast.
Informasjonstelefon: 51 70 39 59

Norsk Barnemuseum
ligger i Sølvberget Kulturhus, en 5 minutters
gange fra Radisson SAS Atlantic Hotel. Her
er det lov å skli, sykle, klatre og krype. En
kan utforske barndomsloftet med lommelykt,
klatre opp i hytta i treet og leke i prinsessestuen. En kan gå på stylter og male i verkstedet. Faste utstillinger er «Min tresko er
lastet med», lokalprodusert leketøy og «Alt
for barna» som forteller om stavangermannen
Lars H. Lende og om hans fantastiske innsats
for barn og ungdom.
Informasjonstelefon: 51 91 23 90

Arkeologisk museum
Ligger sentralt i Stavanger, en 5 minutters
gange fra Radisson SAS Atlantic Hotel.
Museet er spesielt tilrettelagt for opplevelser
av forhistorien gjennom aktiviteter og lek.
I Museoteket får barn i alle aldre utforske
forhistoriens dagligliv på cd-rom-dataspill.
Skattejakt blant oldsaker er også tilpasset
ulike alderstrinn, og praktisk bruk av forhistoriske redskaper og klær lar barna erfare
livsvilkårene langs kysten for tusener av år
siden. I sommerhalvåret setter en aktivitetsleder barna i sving med aktiviteter av ulike
slag: kle seg ut i vikingklær, prøve seg som
arkeolog, fiske fra stokkebåt og mye mer.
I vinterhalvåret inviterer vi hele familien til
morsomme og instruktive søndagsprogram.
Hele året kan barn og voksne veksle fra aktiv
lek og opplevelse av fortidens kultur og
natur, til et besøk i «kinosalen» med korte
videofilmer om dyr og mennesker på storskjerm.
Informasjonstelefon: 51 84 60 04
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Fredagsbridge 26-2003

Ole K’s triumf
Av Alf Helge Jensen

Det første Nordkalottmesterskapet i bridge ble så absolutt en suksess.
Den som først og fremst skal ha takk for at det ble en realitet, er
Ole K. Sara fra Alta.
Mixvinnerne hadde dessverre ingen spill,
men det hadde parvinnerne. Først en interessant slem:
♠ ED10x
♥ KJ10x
♦ –
♣ D9xxx
N
♠ xx
♠ KJ98
♥ D7
♥ 8x
V
Ø
♦ J109xxx
♦ K8xx
S
♣ K10x
♣ Jxx
♠ xxx
♥ E9xxx
♦ EDx
♣ Ex

Ole K. Sara jobbet med ideen både gjennom
kretsen og sitt verv som styremedlem i Norsk
Bridgeforbund. Det var hans initiativ som
gjorde at forbundet ble overbevist om at
dette var noe å satse på, og fikk forbundene
i Finland og Sverige til å slutte seg til.
De aller første nordkalottmestere ble Anne
Britt Andreassen (Bardufoss) og Villy
Johansen (Hammerfest). De vant mixmesterskapet etter imponerende spurt, foran Rita
Kofoed (Tromsø) og Lemet Ivar Hætta
(Kautokeino). Sistnevnte ledet det meste av
turneringa. Tredjeplassen gikk til Eva Lund
Heitmann (Alta) og Jo-Arne Ovesen (Vadsø).
Åpent parmesterskap ble overlegent vunnet av Dag Stokkvik (Sørreisa) og Christer
Kristoffersen (Trondheim). Etter få runder var
de oppe på bord 1 – og der ble de med stadig
større ledelse. Ivar Bull og Svein «Pille»
Ernstsen (Alta) knep andreplassen foran
Harald Brynjulfsen og Kjell Monsen (Alta).
Alta Bridgeklubb gjorde en god jobb som
arrangør. Svein Erik Bull var turneringsleder,
Alf Åge Johansen var alltid i skarp ruter
i regnskapet, Kjell Jensen var salsjef og Jan
Ragnar Guttormsen bulletinsjef. Lørdag kveld
inviterte de til grillparty et stykke opp i Altaelva. Det ble meget vellykket.
Vårt eneste ankepunkt er at det var for få
dubletter, noe som førte til tregere avvikling
enn nødvendig.

Giver øst, nord-syd i sonen. Uten innblanding fra motparten ble Christer i syd spillefører i 6 hjerter. Ruter knekt ut var hyggelig.
Bort med spar i bordet. Kunsten var å kombinere sjansene. Christer spilte liten kløver mot
bordet i stikk to. Dette bevarer kontrollen,
samtidig som han fikk utsatt den vanskelige
avgjørelsen i trumf. Vest stakk med kongen
og dermed hang det bare på å finne trumf
dame. Det klarte Christer, noe som ble
belønnet med pluss 25,9 av 28 mulige.
De fleste stoppet i fire hjerter. Flere valgte
å spille på dobbelfinessen i spar. Med en av
honnørene tredje i kutt, forsvinner kløvertaperen på fjerde sparen. Men med ruter ut må
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det være bedre å spille på kløvern. Hvis den
sitter 3-3, er det det samme hvor kongen er.
Alternativt må vest ha kongen. Går alt dette
galt, prøver man sparfinessen til slutt.
Ved fem bord ble det bet i 6 hjerter. Deriblant undertegnede. En frisk vest hoppet inn
med 3 ruter og hans makker sperret videre
med 5. Ruter knekt kom ut. Planen var å spille på kløvern, men først måtte trumfen løses.
Og da var det nærliggende å tro på singel i
vest. Denne fikk på dama, skiftet til spar og
fikk to bet. Minusen ble like stor som plussen
til vinnerparet.
Christer er en fargerik spiller som gjerne
finner på litt. Her er et eksempel:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

10
8x
EKD10xx
KD10x

EK9xx
EKD9x
Jx
x
N

V

Ø
S

♠
♥
♦
♣

NORDKALOTTVINNERE: Fra venstre: Dag Stokkvik,
Villy Johansen, Anne Britt Andreassen og Christer
Kristoffersen. (Foto: Alf H. Jensen)

♠
♥
♦
♣

ruter fra vest gir øst trumfhøyning (4 hjerter
betes på samme måte).
Dette er nest siste bridgespalte før sommerferien. Vi tar med at Sørøyturneringen
i Hasvik avvikles 16. og 17. august. Mer om
det neste fredag.

Dx
Jxx
9x
EJ8xxx

J8xxx
10xx
xxx
xx

NORDKALOTTMERSTERSKAP MIX:
1. Anne B. Andreassen–Villy Johansen,
Målselv–Hammerfest
115
2. Rita Kofed–Lemet Ivar Hætta,
Tromsø–Kautokeino
100
3. Eva Lund Heitmann–Jo-Arne Ovesen,
Alta–Vadsø
84
4. Britt Nilsen–Bernhard Iversen, Vadsø 67
5. Gerd Larsen–Karl Larsen, Harstad
67
6. Elin Lyngedal–Are Antonsen, Alta
58
7. Lisbeth Trollvik–Jan Trollvik, Tromsø 52

Giver nord, øst-vest i sonen. Dag Stokkvik
i nord åpnet med 1 hjerter og Christer i syd
svarte 2 hjerter! Vest meldte inn 3 ruter og
Dag avsluttet med 4 hjerter. Christer måtte
bare ta sjansen på å passe, for 4 spar ville
vært cuebid!
Vest startet med to ganger ruter og skiftet
spar. I og med at Christer var markert med
fem hjerter, var det ingen vits med en tredje
ruter. Ti stikk ga vinnerparet pluss 11. Det
var få som fant riktig motspill for å bete
4 spar. To ganger ruter, en gang kløver og ny

Disse hadde mer enn 50 pluss. 26 par deltok.
5 premier.
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9. Jack Mikkelsen–Dagfinn Bakken,
Lakselv
10. Trond Hegrand–Stein Eliassen,
Tromsø
11. Asbjørn Anthonsen–Jan Trollvik,
Vadsø–Tromsø
12. Trond O. Rønbeck–Tore Larsen,
Hammerfest–Tromsø
13. Britt Nilsen–Bernhard Iversen,
Vadsø
14. Ole K. Sara–John Pedersen,
Alta–Tromsø
15. Kjell Karlberg–Hans J. Johansen,
Lakselv–Oslo

NORDKALOTTMERSTERSKAP PAR:
1. Christer Kristoffersen–Dag Stokkvik,
Trondheim–Sørreisa
460
2. Svein Ernstsen–Ivar Bull, Alta
336
3. Kjell Monsen–Harald Brynjulfsen,
Honningsvåg
329
4. Johannes Utsi–Paul Thomassen,
Kautokeino–Alta
242
5. Idar Hansen–Bjørn I. Hansen,
Mehamn–Tromsø
231
6. Knut H. Lyngedal–Villy Johansen,
Øksfjord–H.fest
228
7. Odd Erik Bjørn–Roar Bjørkli,
Tromsø–Lakselv
212
8. Jo-Arne Ovesen–Alf Helge Jensen,
Vadsø
194

189
184
166
143
135
110
105

Disse hadde mer enn 100 pluss. 57 par deltok. 11 premier.

Kjære medlemmer, klubber og kretser som har
arrangert Poenghøsten i vår!
Til sammen bidro dere til at det kom nesten
kr. 40.000,- i kassa til internasjonal representasjon. En spesiell honnør til NBF Møre og
Romsdal der hele 11 klubber arrangerte
Poenghøsten. TUSEN TAKK!

I tillegg til at UIR (utvalg for internasjonal
representasjon) ønsker at så mange som
mulig arrangerer Poenghøsten så vil utvalget
selv arrangere Poenghøsten på Bridgens
Hus, Økernsenteret, Oslo, lørdag 20. september. Spillestart kl. 12. Antall spill:
ca 50. Turneringsform: par.

Ny Poenghøst
Når dere starter spillinga til høsten hva med
å arrangere Poenghøsten på første spillekveld?
Se eget innlegg annet sted i bladet om
hvordan og hvorfor arrangere Poenghøsten.

Vennlig hilsen
Inger Hjellemarken, Leder UIR
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B R I D G E F O R D E R E L AT I V T F E R S K E
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.

ØYSTEI N ER I KSEN

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.

renons og kaster en ruter. Nå spiller du ruter
Ess og ruter til trumf før du fortsetter med
liten kløver til kløver Knekt og stjeler din
siste ruter med bordets siste trumf. En spar
mot Damen sikrer deg stikk uten at Øst kan
gjøre noe fra eller til og straks du kommer
inn tar du ut den siste trumfen. Dermed
ender du opp med en spartaper og en taper
i hjerter. Slik så de fire hendene ut fra start:

En relativt lett oppgave passer vel nå som det er sommer. Jeg var kanskje litt for hard med dere sist så derfor
er jeg snill denne gangen.

Alt til rett tid
Vest har åpnet med 2 hjerter som viser
hjerter og en minor og under åpning. Etter
pass i Nord melder Øst 2 spar og Syd melder
3 kløver. Etter 3 ruter i Vest melder Nord
4 kløver som du høyner til 5. Det er like
soner og det går pass rundt.
♠
♥
♦
♣

N
V

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

E742
DJ75
2
9653

♠
♥
♦
♣

N
V

Ø
S

♠
♥
♦
♣

Ø
S

5
E98543
KD10654
–

D98
10
EJ9
EKJ742

E742
DJ75
2
9653
♠
♥
♦
♣

KJ1063
K6
873
D108

D98
10
EJ9
EKJ742

Slik det satt her kunne du latt spar 5 gå rundt
men du kunne jo ikke vite at Vest var renons
i trumf, utspillet tyder jo absolutt ikke på det.
Øst/Vest har en god stamp i 5 ruter som
maksimalt er en bet, med litt slurvete motspill
kan kontrakten sågar gå hjem. Vi må jo også
si det var et noe underlig utspill av Vest, de
fleste hadde vel spilt ruter Konge ut, men slik
falt kortene der jeg var vitne til spillet. Ha en
riktig god sommer.

Vest spiller ut en liten spar og så legger du
din slagplan. Etter Østs innmelding er det
nok sannsynlig at utspillet er en singleton og
selv om det er fristende å la den utspilte sparen gå må du motstå fristelsen og stikke med
Esset i bordet, stikk for spar Dame kan du
sikre deg siden bare du passer på å være inne
på bordet i det riktige øyeblikket. Du trekker
straks en liten kløver til Kongen men Vest er
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Har du glemt lisensen?
medlemskapet skal gjelde for 2003, selv om
man for eksempel spilte kun første helg av
SM. Videre at dersom man hadde behov for
lisens i 2002, skal det løses lisens for
2002/03. Lisensen bestilles gjennom klubben,
med tidligere utsendt passord.
Dersom lisensen av en eller annen årsak
skal avbestilles, må det tas kontakt med NBF,
slik at vi kan få ryddet opp i databasen. Liste
over registrerte lisenser samt ubetalte lisenser
ligger på forbundets nettsider.
For kommende sesong er det nødvendig
med en betydelig innskjerping på overholdelse av frister for påmelding, betaling,
kontingenter/lisens og rapportering fra turneringer, da det i dag brukes betydelige
ressurser på purring som skulle ha vært brukt
på mer konstruktivt arbeid.
Ta kontakt med undertegnede dersom noe
er uklart.

Det er fortsatt mange som ikke har betalt
spillerlisens og medlemskap. Lisens og medlemskap skal være i orden før turneringen
spilles. NBF har så langt valgt en myk linje
i forbindelse med innføringen, men nå er
tålmodigheten slutt, og disse forhold må
bringes i orden senest 1.august dersom reaksjoner skal unngås. NBF vil da gå igjennom
årets SM, SMD, NM Klubber, NM Par og
FP-turneringer. De som ikke har betalt lisens
og medlemskap vil bli oversendt de relevante
organ (TMU / DK) for videre behandling.
Reaksjoner vil blant annet kunne være diskvalifikasjon, stryking av oppnådde FP, bøter
eller utestengelse. NBF aksepterer ikke at
enkelte spillere ikke betaler de vedtatte avgifter, ikke minst av hensyn til de som gjør opp
for seg. Alle påkrevde lisenser vil bli innkrevd!
Det er den enkelte spillers ansvar at medlemskap/lisens er i orden. Det vises til lisensreglementet under for hvem som trenger
lisens. For medlemskap, skal alle være medlem av minst en klubb. Videre må man være
A-medlem av alle klubber/kretser man skal
representere. Det gjøres oppmerksom på at

Sigmund Ivar Bakke
Leder TMU
E-post: sigmund.bakke@kmss.no,
si-bak@online.no
Telefon: 906 56 608

Reglement for spillerlisens
Revidert 23.12.2002
Det kreves spillerlisens for å spille turneringer med forbundspoeng, inklusive Seriemesterskapet, Seriemesterskapet for damer og Norgesmesterskap.
Lisensen følger kalenderåret, imidlertid er
første lisensperiode 1.9.2002 til 31.12.2003.
Det vil være anledning til å løse en enkeltlisens for en enkelt turnering, men se

begrensinger for NMK/SM/SMD. Enkeltlisens koster 50,-. årslisens koster 450,- for
første periode (1,5 år).
Fra 1.1.2003 kan årslisens bestilles for
kr 300,-, denne gjelder da kun 2003. De som
trenger lisens for 2002 og 2003 skal imidlertid betale 450,-, selv om lisensen betales
etter årsskiftet. Det gjøres spesielt oppmerk-
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som på at for Seriemesterskapet / NM for
klubblag, gjelder kravet om årslisens etter to
kamper uavhengig av årskiftet, og dersom en
av kampene gikk i 2002, trenger man lisens
for 2002 og 2003 (450,-).
Juniorer over 16 år betaler halv pris for årslisens og enkeltlisenser.
I parturneringer må begge spillere ha
lisens, i lagturneringer må alle spillere på
laget ha lisens.

medlemmer av NBF er fritatt for å betale
enkeltlisenser. I de turneringene der det
kreves årslisens, er det også krav om medlemskap i NBF.
• Yngre juniorer er fritatt for lisensplikt til
og med det året de fyller 16.
• TMU kan gi dispensasjon for lisenskravet
for helt spesielle turneringer (f.eks. veledighetsturneringer) etter søknad. Det vil her
bli fulgt en restriktiv praksis.

Følgende unntak fra lisenskravet gjelder:
• Det kreves ikke lisens for FP-turneringer
arrangert av egen klubb. Det kreves at man
er A-medlem, J-medlem eller K-medlem
i arrangørklubben.
• Det kreves ikke lisens for laveste divisjon
i Seriemesterskapet og Seriemesterskapet
for damer (5.div hhv. 2.div).
• En spiller uten årslisens kan delta i én
kamp i NM for klubblag eller de øvre divisjoner i Seriemesterskapet og Seriemesterskapet for damer mot å løse enkeltlisens.
Deltakelse i to eller flere kamper utløser
krav om årslisens.
• Det kreves ikke lisens for Bedriftsmesterskapet for lag.
• Det kreves ikke lisens for Mestertreff og
tilsvarende turneringer.
• Det kreves ikke lisens for turneringene
under Bridgefestivalen, med unntak av
Norgesmesterskap. I åpne NM vil det være
anledning til å løse enkeltlisens.
• For å delta i finalen i NM Par, kreves årslisens. Det kreves ikke lisens i kvalifiseringsturneringene i kretsene.
• Stedfortredere innsatt ved Force Majeure
ifølge turneringsreglementet er unntatt
lisensplikt. Dette gjelder maksimalt én
kamp per stedfortreder i NM for klubblag /
Seriemesterskapet / Seriemesterskapet for
damer. Dersom en spiller mer enn én kamp,
vil man være et fullverdig medlem av laget.
• Utenlandske gjestespillere som ikke er

Det presiseres forøvrig at det er forsatt krav
om A-medlemskap, J-medlemskap eller Kmedlemskap i alle klubber en skal representere.
Lisensen betales av det enkelte medlem.
Giro skal bestilles gjennom medlemmets
klubb. Det er mulighet for bestilling på nett
(anbefalt), faks, e-post eller brev.
Enkeltlisens kreves inn av arrangøren dersom ikke spilleren har bevis på gyldig lisens.
Liste over løste enkeltlisenser samt spillere
som har årslisens, men ikke har kunnet framlegge dokumentasjon, sendes NBF sammen
med FP-rapporten. Enkeltlisenser vil bli fakturert arrangøren fra NBF sammen med FPavgiften.
Enkeltlisens gjelder én turnering, dvs der
det arrangeres flere påfølgende turneringer
(f.eks. bridgeuke), må det løses lisens for hver
enkelt turnering.
Betalt enkeltlisens vil ikke bli tilbakebetalt
dersom spilleren senere løser årslisens.
Lisens skal være i prinsipp være betalt før
turneringen spilles. I innføringsfasen aksepteres imidlertid etterbestilling av årslisens rett
etter turneringen. Da utsendelsen av lisenser
skjer periodisk, kan det ta inntil 14 dager før
man mottar giro med lisenskort.
Straffebestemmelser for manglende lisens
følger de samme retningslinjer som for manglende medlemskap.
Ved uklarheter om reglementet, skal NBF
ved TMU kontaktes.
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Bridgeklubben i 17. mai-toget

Hei!
Tenkte jeg måtte skrive et innlegg i medlemsbladet om en gledelig hendelse vi i Farsund
Bridgeklubb er veldig stolte av.
To ildsjeler i klubben, Gro Svendsvoll og
Mette Mossmann, satt over en formiddagskaffe og pønsket på om de skulle få bridgeklubben til å delta i byens folketog.
Dette ble tatt opp samme kveld i klubben,
og ingen hadde noen motforestillinger til
dette…tvert imot. En gruppe personer startet
kveldene etter med å lage plakater, fane og
bilpynting. Plakatene, hvor det sto humoristiske slagord og lokkende utrop, ble utformet
slik at de ble hengende foran og bak, både på
folk og bil. Som rammer rundt hadde vi
stiftet fast gamle spillkort og meldekort. De
lokkende slagordene ble jo rettet mot folkemassen for å bidra til økning av medlemsmassen i klubben. Dette er jo absolutt ikke på
grunn av at vi er få, men vi vil jo bli så mange
flere – ikke sant?
Dagen kom og vi hadde fått med oss en
hel del medlemmer og disses barn, totalt
ca. 25 stykker. På bilen vi brukte, en med
lasteplan, satt det fire og spilte med jumbokort, og dette var noe som tilskuerne beundret. Folk i gatene både klappet og lo, samtidig som vi delte ut et par spillkort til de
som ville ha. Vi hadde en meget trivelig togtur, og på toppen av det hele ble vi tildelt
førstepremie for beste innslag i folketoget
2003 i Farsund.
Dermed fikk vi, som debutant i 17. mai-

toget, en sjekk på 1 000 kroner til klubben
samt første napp i en vandrepokal.
De to som startet det hele, Gro og Mette,
ble kjempefornøyd, og de som kommer til
Farsund neste 17. mai kan helt klart regne
med å se bridgeklubben i folketoget.
Grunnen til at jeg ville skrive dette er at
det koster så utrolig lite å profilere seg sterkt,
sa,tidig som det gir mye.
Livet er kort – spill bridge!
Med hilsen
Håvard Svendsvoll
For Farsund Bridgeklubb
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Feforturneringen
på Fefor Høifjellshotell
Vinstra i Gudbrandsdalen 11.–14. september 2003
Opplev mer enn en bridgeturnering, i en vakker fjellnatur!
Åpen klasse
For dem som er vant til turneringsbridge,
men ikke bare for «eksperter» (cirka 95 spill).
Turistklasse
For mindre garvede spillere, for eksempel med kurs bak seg, som
gjerne vil være med på en hyggelig hotellturnering (cirka 85 spill).
Turistklassen er også til en viss grad åpen for «vanlige» klubbspillere.
Vi siterer også fra Tore Mortensens artikler i BIN:
«Her opplever jeg en sosial tilhørighet langt utover den felles
interessen for bridge.» «Alle hadde tid til aktiviteter i tillegg til bridgen.»
Unn deg opplevelsen å kunne kombinere bridge, fest og friluftsliv
på et førsteklasses hotell med et førsteklasses arrangement.
Spillingen starter fredag klokka 14.00.
Priser for hele helgen (tre døgn):
Dobbeltrom fra kr 2145,- (full pensjon)
Enkeltrom fra kr 2520,- (full pensjon)
Priser for to døgn:
Dobbeltrom fra kr 1740,Enkeltrom fra kr 1990,Flotte hytter med selvstell:
6 sengs; kr 2805,- (to døgn kr 2070,-)
8 sengs; kr 3270,- (to døgn kr 2380,-)
Kretspoeng i turistklasse. Forbundspoeng i åpen klasse. Startavgift kr 350,Påmelding og nærmere opplysninger:
Arne Olsen, Stormyrveien 4, 0672 Oslo, telefon: 22 26 23 85 (privat)
Randi Lavik, telefon 22 04 35 32 (arbeid), e-mail: randi.lavik@sifo.no
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Tommy Sandsmark:

Fyrtårn og vaktbikkje
Av Geir Gisnås

R

Man kan trygt si at Tommy
Sandsmark (55) er et fyrtårn i norsk
bridge. Ikke det høyeste, men
avgjort ett av de kraftigste.
Samtidig passer han godt på at
våre bridge-politikere og
administratorer får så hatten
passer.

FYRTÅRN
– Hvor lenge har du vært bridgejournalist?
– Jeg forsto tidlig i min bridgekarriére at
jeg aldri kunne bli landslagsmateriell, for jeg
fikk ikke lov av mine foreldre å begynne før
jeg hadde tatt artium. Etter dette har jeg
egentlig forsøkt å bli best i de grenene som
befinner seg rundt bridgen: journalistikk,
turneringsledelse, arrangement osv. Hvorvidt
dette har lykkes er det ikke opp til meg å
vurdere, sier en overraskende beskjeden
Tommy Sandsmark.
Men om det skulle være noen som fortsatt
er i tvil, så kan Norsk Bridge enkelt og greit
slå fast at Tommy har lykkes. Ikke så høyt et
fyrtårn kanskje, men definitivt et av dem som
har blinket kraftigst!
– Jeg har vært bridgejournalist siden 1975,
dvs. i snart nesten 30 år. Det er forøvrig en
kuriositet at jeg skulle leve av pennen min,
for det var med nød og neppe at jeg greide
å bestå eksamen artium i begge norskfagene.
Jeg trøster meg med at jeg og Ibsen..

Bridgejournalist, forfatter, internasjonal
turneringsleder og bridgelærer. Tommy
Sandsmark lever av bridgen. Han lever for
bridgen også, og her er det vel delte meninger om hvilke karakteristikker som passer best.
Rabulist, opposisjonell og vaktbikkje vil være
noen.
Men uansett hvilken arena han opptrer på,
så gjør han det med faglig tyngde og verbal
styrke – men alltid med smilet på lur.
Tommy har vunnet et utall journalistpriser
i inn- og utland opp gjennom årene, inkludert NBPs Pressepris, Ranik Halles Pris for år
2000, som Tommy fikk for sitt engasjerte og
dyktige virke i bridgejournalistikkens tjeneste, Bols-prisen og «the Precision Award».
Han har også mottatt hedersbevisninger
for sitt administrative arbeid. Han er således
æresmedlem i sin bridgeklubb Bridgekameratene og i «Norsk Bridge Presse» (NBP). Han
innehar dessuten tittelen «President Emeritus» i «The International Bridge Press Association» (IBPA), der han var president i 6 år.

BRIDGE I NORGE
– Husker du den aller første bridgespalten din? Når,
hvor – og hva inneholdt den?
– Min første jobb som bridgejournalist var
i BIN nr. 1-1976, det aller første nummeret.
Der skrev jeg et rimelig vellykket og morsomt referat fra en stor turnering i Marbella
i Spania, som het «Marbella-Donna».
Foruten gode spill, inneholdt den en stem-
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Tommy Sandsmark og pusekatten på kontoret. Pusekatten til venstre.

ningsrapport rundt aktivitetene der nede, idet
Spanias diktator Franco døde og turneringen
måtte avlyses på grunn av landesorg. Jeg
husker at det var noen fantastiske robbersesjoner med bl.a. Garozzo, Belladonna og to
svenske junior-europamestre, Max Ödlund og
Svante Ryman, og i en improvisert turnering
fikk jeg selveste Giorgio Belladonna til
å bytte spill i turneringen i en times tid!

elsk i Glenn Grøtheims engelske utgave av
boken om relépresisjon. Har imidlertid planer
om flere bokutgivelser. De neste tre skal også
omhandle bridgehumor, og kommer til
å hete: «Det skal gjøres ved bordet!», «Bridgen er
rund!» og «Det er alltid makkers feil!»
– Har du peiling på hvor mange spill du har analysert
og gjengitt?
– Nei, kjære noen, det er en helt umulig
jobb, men det må dreie seg om (ti)tusener.

DET KOMMER FLERE BØKER
– Du har «bare» én bok fra egen hånd ennå. Kommer
det flere?
– Hittil har jeg kun gitt ut én bok: «Det
nytter ikke å gråte over spilt bridge!» på eget
forlag (Bridgens Bokklubb). Jeg har oversatt
halvparten av boken «Bridge» fra tysk til
norsk, og jeg har oversatt alle Arne Hofstads
utredelser i Adresseavisen fra norsk til eng-

– Hvor har du hentet/henter du spillene fra?
– Jeg er vel slik som de aller fleste bridgejournalister, og stjeler spill der jeg kan finne
dem: i andre aviser, i bridge-tidsskrifter,
i bøker, i mesterskapsbulletiner og på nettet.
Man kan imidlertid ikke gjengi disse ordrett
uten å gi kreditt til forfatteren, men spillet i seg
selv er aldri gjenstand for noen type copyright.
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– Du har spilt selv, sittet ringside og vært en særdeles
kvalifisert observatør til den sportslige utøvelsen av
bridgen i en mannsalder. Hvilke refleksjoner gjør du deg
når det gjelder meldesystemene, spillestilen og gentlemanship?
– Vi er kommet lenger og lenger i våre
metoder og midler, og systemer og konvensjoner utvikler seg raskt til å bli mye sikrere
instrumenter enn de var tidligere. Samtidig
setter dette store krav til kort- og langtidsminnet hos brukeren. Det er flere i dag som
kan mye mere enn det var i gamle dager, og
derfor er det svært vanskelig å vinne turneringer i dagens bridge-Norge. Jeg har stor
respekt for dem som gjør dette stadig vekk,
for de må være usedvanlig dyktige. (Ellers så
har de kanskje en bra makker?)
– Klimaet i turneringer har hardnet til etter
at pengepremiene ble innført. Det betyr mer
for folk å vinne, når det ikke blott er æren
det står om lenger. Det harde klimaet er
ganske sikkert en av grunnene til at folk ikke
lenger går «alle mann av huse» for å delta
i åpne turneringer.
– Gentlemanship er et ord som ikke lenger
betyr så mye, selv om jeg har opplevd såvel
hyggelige som velmenende med- og motspillere. Det har vel noe med dannelse (eller
mangel på sådan) å gjøre...

– Hvorfor denne interessen for bridge-journalistikk?
– Jeg opplevet vel ganske fort at jeg hadde
evnen til å formidle et spill på en slik måte at
det var forståelig for den som leste spalten
min. Denne opplevelsen, svært mange journalistpriser både i inn- og utland pluss
tilbakemeldinger fra mitt lesende publikum,
har nok sikkert vært en stor drivkraft.
– Er du en bedre journalist enn spiller?
– Jeg føler vel selv at jeg ikke er så helt
håpløs som spiller, selv om jeg av min klubb
i forbindelse med at jeg ble kåret til æresmedlem fikk merkelappen «Best uten kort!» Det er
meg og Leo... (Tommy har 834 Forbundspoeng – mangler 21 FP på å være stormester).

MAN SKAL LÆRE NOE AV
BRIDGESPALTEN
– Hva er viktig for en bridgejournalist?
– Å variere innfalls-og utfallsvinkler i henhold til det stoffet du skal presentere. Av og
til har dette med plassen du har til disposisjon å gjøre, men når jeg har hatt «frie
tøyler» har jeg alltid forsøkt å gjøre spalten
min så variert og så levende som mulig. Man
har så altfor lett for å bli «stereotyp», men
dette er jeg klar over – og redd for. En god
bridgejournalist kan sikkert greie å finne noe
interessant ved selv det mest opplagte spill,
og jeg tror at man skal sette kvalitetskrav til
spill man velger å presentere. For det første
skal det være interessant å lese, slik at leseren
blir aktivert. For det andre skal det ha en
historie å fortelle som enten er morsom eller
interessant, og for det tredje skal beskrivelsen
av et spill som regel ha et didaktisk formål:
noe man kan lære noe av. Når man vet hva
man vil fram til er det dessuten mye lettere
å finne innfallsvinkelen.

FÆRRE KLUBBER – FÆRRE SPILLERE
– Hvordan tror du bridgen vil utvikle seg framover?
– Hvis det er en egenskap jeg virkelig har,
så er det evnen til å se inn i fremtiden. Jeg
tror at det vil komme til å bli færre og færre
bridgeklubber, og færre og færre som spiller
i turneringer i fremtiden, uansett hvor mye vi
skulle velge å satse på rekruttering (hittil er
det jo som kjent satset 0, så det skal virkelig
ikke mye til for å toppe dette!). Dette henger
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sammen med en samfunnsutvikling som gjør
at folk får mindre og mindre tid til rådighet,
og dessuten med de spennende muligheter
som Internett presenterer.

NÆRMEST GENIALT?
Psykologi er en viktig del av dette spillet som
vi alle er så glade i, og her skal vi se Geir
Helgemo, som gang på gang har sjokkert
verdenspressen gjennom sin utrolige teft,
i det han setter motspillerne på prøve. Spillet
er hentet fra NM klubber i Florø, da Nidaros
møtte Mo i Rama. Se bare her:

– Hva må til for at bridgen skal få økt oppslutning?
– Det vil bli flere og flere aktive spillere
som vil bli passivisert gjennom å sitte foran
egen PC i stedet for å gå i klubben og spille,
og dette vil bridgen tape masse på. I tillegg vil
spillerne tape på det gjennom at de mister
kontakt med et ellers positivt og lærerikt
miljø. Jeg er dessverre redd for at NBF verken
har forståelse for disse fakta, eller mannskap
og kunnskaper nok til å kunne reversere denne
utviklingen til et for NBF mye mer positivt
resultat. Ikke glem at når det ikke lenger finnes folk i klubbene, faller kretsene bort, og
deretter vil det ikke være noe igjen av NBF,
verken økonomisk eller på noen annen måte.
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– Er det noe spesielt spill du som journalist har skrevet
om som du husker ekstra godt?
– Jeg er vel sikkert den bridgejournalisten
i hele verden som har dårligst hukommelse.
For å få med meg et spill som skjer ved
bordet, må jeg ta nøyaktige notater. Jeg har
aldri noe problem med å se selv de vanskeligste poenger, men det hele blir skrevet
i min store, store glemmebok om jeg ikke
setter det ned på papir med en gang. Men jeg
har skrevet om svært mange spill som har
vært både psykologisk og teknisk gode, og et
20-talls journalistpriser forteller om det.
– Jeg har alltid hatt sans for de psykologiske
og nærmest overnaturlige evnene Geir Helgemo alltid har demonstrert ved bordet, og han
står nesten alltid fram som en ren trollmann
idet han trekker den ene kaninen opp av
hatten etter den andre. Her er et spill jeg
hadde i bulletinen under NM klubber i Florø.
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Lukket rom:
Vest

1 sp
pass

Nord
Aa
2 hj
pass

Øst
1 kl
3 sp

Syd
Grøtheim
pass
pass

Hjerter ess kom ut, og korrekt skiftet Nord
til ruter knekt, og da denne fikk beholde
stikket spilte han også ruter 10, som ble stukket med esset i Øst. Nå fulgte spar konge og
en spar til esset, og trumfen var ute. Liten
kløver fra Vest ble stukket i Nord med esset,
og Nord greide nå å underspille hjerterfargen
slik at Syd kom inn på damen og hentet seg
beten i ruter.
Meget godt motspill av Terje Aa i Nord,
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Helgemo er i stand til å gjøre ved bordet.
Han er så god at han øyeblikkelig ser, ikke
bare hvilke problemer han selv har, men også
hvilke problemer han kan forsyne motparten
med.

men lite kunne han vite at hans prestasjon
skulle bli satt helt i skyggen av spilleførerens
ved det andre bordet:
Vest
Helgemo
1 sp
3 sp

Nord

2 hj
pass

Øst
Tislevoll
1 kl
2 sp
pass

Syd
pass
3 hj
pass

ANALYSE OG «TABLE FEELING»
– Hva med spill du selv har spilt, og som har en ekstra
plass i hjertet?
– En venn av meg sa en gang: «Du er så
dum at du har vakuum i hue’!» Men da tenkte
jeg: «Det er nå tross alt bedre å ha vakuum
der enn ingenting!» Tro det eller ei, men jeg
har faktisk gjort helt briljante ting ved
bordet. Her er en grundig analyse av et spilleproblem fra Bridgekameratene, som jeg selv
løste gjennom analyse og table feeling ved
bordet:

Også her var innledningen den samme:
hjerter konge ut fra Nord, skift til ruter, og
Helgemo stakk den andre ruteren med esset
i bordet. I Ramasalen var det ingen som på
dette tidspunkt var det minste i tvil om at
resultatet i åpent rom ville bli identisk likt
det i lukket, for etter hjerterstøtten i Syd var
det helt usannsynlig at Nord ikke ville greie
å finne varianten med underspilling av
hjerteresset. Man hadde i grunnen begynt
å ofre seg mer for kaffen enn spillet, da spillet
plutselig tok en helt dramatisk vending. Geir
spilte i neste stikk spar til knekten (som
illuderte at han kanskje hadde en spartaper)
og la uten forvarsel ned hjerter knekt (!!!!) fra
hånden i neste stikk.
Dette satte Nord på en meget vanskelig
psykologisk prøve. Når Helgemo spilte en
hjerter frivillig, kunne dette tyde på at det
var han som hadde hjerterdamen, og ikke
Syd, og at han prøvde å tilsnuske seg et stikk
i hjerter for å vinne kontrakten.
Men – den gang ei, tenkte Nord, og var så
til de grader vippet av pinnen på grunn av
dette høyst uventede spillet at han stakk opp
med hjerter ess.
Dermed hadde hans makker plutselig, som
lyn fra klar himmel mistet innkomsten sin til
det godspilte ruterstikket, og kontrakten var
nødt til å gå hjem.
Dette er et typisk eksempel på hva Geir
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Med mindre kn 10 sitter meget løst i en av
de røde fargene, vil du som spillefører i Nord
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Med kongen dobbel i Øst vil det eneste
forløsende være å spille kløver ess og deretter
en liten kløver fra begge hender! (4 av 26)
Hvis Vest er utstyr med lavhonnør dobbel
vinner du kun ved å spille liten kløver fra
esset, og med mindre Vest legger i tieren
eller knekten, legger du kløver 9 fra hånden,
går inn igjen på hånden og trekker kløver
dame, også kalt intrafinesse (4 av 26). Når du
spiller slik, og dette er riktig, er du i klasse
med Geir Helgemo! Baksiden av medaljen er
naturligvis at dette blir veldig galt alle de
gangene det ikke sitter nøyaktig slik som
beskrevet (22 av 26). Oddsen for at denne
spilleføringen skal være riktig er altså svært
liten.
Hvordan du spiller de to første stikkene
i denne fargen er faktisk ganske viktig, og det
er 10 måter å spille på som alle gir deg
vinnersjanser:
– Esset først og deretter liten til damen.
– Esset først og deretter finesse gjennom
Vest.
– Esset først og deretter liten fra begge
hender.
– Liten til damen og deretter esset.
– Liten til nieren og deretter esset.
– Liten til nieren og deretter intrafinesse med
damen.
– Liten fra begge hender og deretter esset.
– Damen fra Nord får seile og deretter esset.
– Damen fra Nord får seile og deretter nieren
til ny finesse.
– Nieren fra Nord får seile og deretter esset.
Ut fra denne analysen er det opplagt minst
farlig og gir deg flest sjanser å legge ned
esset først. Så det gjør du vel, ikke sant? På
esset legger Øst toeren og Vest sekseren.
Deretter spiller du en liten mot hånden, og
Vest følger på med knekten. Hvordan ser du
på vinnersjansene?

ikke ha mer enn 3+3+3+1 stikk = 10. Det
eneste som ville kunne føre fram, er om
kløveren kan gi 3 stikk. Spørsmålet er bare
hvordan den sitter, og det er faktisk et vell av
mulige spilleplaner. Visste du eksempelvis at
motpartens 5 uteværende kort kan sitte på 34
forskjellige måter? Det er 2 sitser med 5-0, 10
med 4-1 og hele 22 med 3-2! Dette til tross
er hjemgang i denne kontrakten en ren
50-prosenter dersom du innledningsvis spiller
med oddsen.
Det er åtte sitser som gjør det umulig
å vinne. De kan vi glemme og i stedet
konsentrere oss om de resterende 26 sitsene
som gir hjemgang.
En muligheter er lavhonnør singel i Vest:
a) kn
K 10 6 2
c) 10
K kn 6 2
Sits b) og c) byr på to mulige spilleplaner
(2 av 26) som begge vil kunne føre fram:
A: Spill damen fra Nord og la den seile
dersom Øst ikke legger kongen. Men dette
går jo til gjengjeld riktig dårlig hvis Øst har
singel honnør, uansett hvilken, for i da er du
nødt til å spille esset fra bordet først og deretter ta kløverfinessen gjennom Vest for
å vinne. (3 av 26)
B: Spill en liten kløver fra bordet mot
damen og ta deretter finessen gjennom Øst.
Denne planen går imidlertid i toalettet dersom det eksempelvis øst har: K eller K 6 2.
I siste tilfelle vil du gå bet ved å finesse
andre gang, men du kan faktisk vinne ved
å gjette riktig på sitsen og toppe ut den gjenværende honnøren hos Vest i andre kløverspill. (1 av 26)
Sitter kongen dobbel eller tredje i Vest vil
det være riktig å enten å spille kløver til
damen eller å legge ned esset før du spiller
kløver til damen! (10 av 26)
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Det er 3 kløverkort igjen ute hos motparten, nemlig K kn og 10. For at du skal
kunne vinne to av de tre siste kløverstikkene,
må disse sitte slik:

Tommy Sandsmark er
som et kraftverk å regne
i det norske bridgemiljøet. Journalist, forfatter, turneringsleder
og bridgelærer.

D95
N

1) K kn
2) kn 10

V

10
K

Ø
S

874
begrenset mulighetene til et rent 50 % valg
mellom to sitser. Hvis du starter spillingen
i kløverfargen med noe annet kort enn esset,
så vil dine sjanser til å gjette hvordan du skal
fortsette bli vesentlig dårligere!

Du kan nå velge mellom å legge damen, som
gir suksess i 1), eller liten, som fører til målet
i 2). Legg merke til at innledningsvis ga 1)
10 vinnermuligheter mens 2) kun ga 4, men
fordi du har innledet på beste måte, har
sjansen til suksess utjevnet seg til en ren 50%.
Men fordi du spiller mot mennesker, er det
noe udefinert til stede som vi kan kalle «table
feeling» som vil kunne avgjøre hva du bør
velge. Selv tittet jeg på Vest, som var helt
uanstrengt idet han la knekten. Jeg tenkte at
med kongen hadde han kanskje ikke vært
fullt så uanstrengt, og derfor la jeg liten, noe
som førte til vunnet kontrakt da den opprinnelige sitsen var:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

kn1098
kn10876
2
kn106

– Har du personlig én stor opplevelse ved bridgebordet
som du kan tenke deg å trekke fram?
– Den største opplevelsen jeg har ved
bridgebordet var da jeg var turneringsleder
sammen med Jomar Zahl under NM i
Trondheim i 1980. Jomar hadde en måte
å være på som var helt spesiell. Han
begrunnet alle sine avgjørelser slik at de
feilende var lei seg fordi han måtte dømme
imot dem, og de som ikke hadde gjort noen
feil, var lei seg fordi de hadde tilkalt ham, og
dermed satt ham i den pinlige situasjonen.
Men Jomar var en turneringsleder med
hommør og en god porsjon vidd. Han ga
aldri straffepoeng hvis han i det hele tatt
kunne unngå det. En gang var jeg med ham
til bordet i en stopp-situasjon, og da sa han
til synderen: «Æ tildele’ dæ fy i ansiktet og
smækk på fingeren!» Og etter at synderen
hadde sett litt uforstående ut, fortsatt han:
«Og næste gang, blir det omvændt!»

KD7
K4
EK97
D953
N

V

Ø
S

♠
♥
♦
♣

JOMAR ZAHL

♠
♥
♦
♣

653
32
kn108654
K2

E42
ED95
D3
E874

Men det er verd å legge merke til at gjennom
å spille med oddsen (esset først), så får du
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Suksess for Rottneros
Klipp fra Svend Novrups referat i Dansk
Bridge, redigert af Ib Lundby/Geir Gisnås
På svenskamerikaneren Pål Horns initiativ, og
med Horn som sponsor, ble Rottneros Cup
innstiftet i 1985. I år ble det spilt for tiende
gang på det maleriske herresete Rottneros,
i det idylliske og billedskjønne Värmland,
nord for Vänern. Rottneros ligger i Sunne,
som er kjent for, at Selma Lagerlöf bodde
her, og hennes roman «Gösta Berlings Saga»
er filmatisert med Rottneros i «rollen» som
godset Ekeby!
Det var ventet at de danske favorittene ville
få sterk motstand, ikke minst fordi Sverige og
Norge stilte med sterke lag, Sverige med et
lag fullt av europamestere og bronsevinnere
fra Bermuda Bowl, Norge med bronsevinnerne fra SM, Tom Høiland, Øystein Jensen
(stand in for for Roald Mæsel), Nils Kåre
Kvangraven og og Helge Mæsel.

OMVISNING PÅ ROTTNEROS
Før kampen mellom Danmark og Norge var
spillerne på omvisning i den vakre parken
ved Rottneros, med Pål Horn som en velopplagt guide. Han fortalte historier om Rottneros og om etableringen av en fanta-stisk nordisk skulptursamling i parken.

Men danskene dro seieren i land med klar
margin. Norges lag endte på fjerdeplass etter
å ha tapt klart mot Danmark og Island, spilt
jevnt med Sverige og Finland og vunnet klart
mot Færøyene.
Sluttresultatet
1. Danmark
2. Island
3. Sverige
4. Norge
5. Finland
6. Færøerne

Han viste oss det treet (en fembladet kastanje) som Jens Kruuse på Nordisk Bridge Unions vegne hadde plantet under den første turneringen i 1985, og som har vokst seg like
stort og frodig som det nordiske bridgesamarbeidet. Det vil heldigvis også i fremtiden
omfatte et nordisk mesterskap, som skal sirkulere mellom Danmark, Norge og Sverige,
mens Rottneros Cup neste gang spilles i 2006
og deretter i alle like år.

108
90
81
69
52
38
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Nord / Ø-V

NORGE – DANMARK

♠
♥
♦
♣

Spill 3 i kampen mellom Norge og Danmark
var nær ved at skape en stor sving:
Syd / Ø-V
♠ 96532
♥9
♦ kn 6
♣ D 10 8 5 4
♠ kn
♠ E K 10 8
N
♥ EKD875
♥ kn 10 6 3
V
Ø
♦ 42
♦ E9853
S
♣ kn 9 7 6
♣♠ D74
♥ 42
♦ K D 10 7
♣EK32
Vest
Tom
Høiland

Nord
Mathias
Bruun

Øst
Niels Kåre
Kvangraven

2♦ 1)
5♥
pass

2♥!
pass
pass

4♠
6♥

♠
♥
♦
♣

ED
9874
E94
E742

pass
4♥
pass

Syd
Nicolai
Kampmann
1NT
pass
pass

V

Nord
Mathias
Bruun
Pass
1♠
4♠
pass

Ø
S

♠
♥
♦
♣

8753
KD32
K kn 8 5 3

10 9 2
E kn 10 5
K D 10 8 7
9
Øst
Niels Kåre
Kvangraven
pass
D
5♥
pass

Syd
Nicolai
Kampmann
1♦
2♠
D

Utspill: ♦ 2.
Tre beter og 800 til Danmark. Ved det andre
bord ble ikke Blakset-Auken testet med 4♠,
men ble doblet i 4♥ til 500. 7 imp til Danmark.

1) = Ukjent majorfarge pluss kløver.
2♥ var «naturlig», og Øst dro til på direkten
med 4♠. Det satte Vest i et slemt dilemma.
Lenge håpet Bruun at det ville komme en
pass, men så ga Vest ham et skjevt smil og
meldte 5♥, som Øst ikke hadde noen problemer med å løfte til slem – og uavgjort spill,
men det var nære på.

Kampen endte 25–5 til Danmark.

Seks spill senere lyktes det til gjengjeld for
danskene å kaste nordmennene over bord:
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N

♠
♥
♦
♣
Vest
Tom
Høiland

K kn 6 4
6
kn 6 5 3 2
D 10 6

Nytt fra rekrutteringsutvalget:

Vi venter fortsatt på at enkelte
kretser skal oppnevne KRU!
som så må suppleres etter behov. Men
klubbene skal heretter kunne få alt materiell
via sitt KRU.
I vinter kunne vi og, finansiert av lotteriet,
innby alle kretsene til å sende 2 representanter fra sitt KRU til en samling på Gardermoen. Her møtte representanter for 20
kretser. Erfaringene fra KRU- samlingen var
ubetinget positiv. Vi møtte der en glød og
vilje til innsats som nesten var utrolig. Og vi
vet at mange har fulgt opp i tiden etterpå. Nå
må vi bare støtte KRU med materiell og hjelp
slik at de får muligheten til å gjøre sin jobb.
Vi vet og at klubbene gjerne vil sette i gang
kurs , og litt hjelp og råd fra KRU kan medvirke til at prosjektene settes ut i livet. Et
annet arbeidsområde er å få klubbene til og
ta en «miljø og verdidebatt». Vi må sørge for
at klubbene tar godt imot de nye, og beholder de. Temaet er: Hvordan vil du, og de
nye, ha din klubb?

Vi tror at så godt som alle er enig i at vårt
største problem, er mangel på kontakt ned på
klubbnivå. Informasjonen har lett for
å stoppe opp, og klubbene får for liten hjelp
i rekrutteringsarbeidet. Tiltak som er satt
i gang for å hjelpe på dette er blant annet
kretssamlingene som nå er holdt i 20 kretser,
og de øvrige planlegges neste sesong.
Men dette var ikke nok, og vi satte i gang
arbeidet med rekrutteringsutvalg i alle
kretser, KRU som de nå heter. Dette arbeidet
har gått trått. Selv om det på siste bridgeting
ble vedtatt at alle kretser skulle oppnevne sitt
KRU er det fortsatt kretser som ikke har satt
tingvedtaket ut i livet.
KRU skal nettopp være bindeleddet som
skal viderebringe all informasjon og hjelp ut
til klubbene, samt formidle all informasjon og
forslag tilbake til krets og forbund. Videre
skal KRU sørge for at alle har nok informasjons- og kampanjemateriell. Vi har allerede
oversendt en «grunnpakke» til alle kretsene

Lotteri eller ikke lotteri?
Ingen ønsker å måtte bruke lotteri i arbeidet
for å skaffe penger. Spillelidenskapen kan vi
dekke ved hjelp av tipping og andre etablerte
lotterier. Men – har vi råd til å la være?
Rekrutteringslotteriet 2002 ga til slutt
kr 249 000 i inntekt til klubb og krets, og
hele kr 310 000 til NBF. Av dette ble vel
100000 inntektsført i 2002 mens resten ble
ført i 2003.

Det var lotteriet som gjorde det mulig for
oss å gjennomføre KRU-samlingen, hvor
kretsens egenandel, etter at reise og opphold
i 2 dager var dekket, kun ble på kr. 1 000.
Det som er vesentlig når vi skal bedømme
lotteri eller ikke, er at alle inntektene skal gå
til rekruttering. Nå skal vi ikke bruke pengene uansvarlig, men heller legge grunnlaget
for en oppbygging av et rekrutteringsfond
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vi selger ett og gir bort det andre, ja da er
jobben utført.
Salgsperioden blir, om vi får det som vi vil,
fra 25. juli til 20. desember. Men vi må ha tillatelsen i hånden, før vi kan sette i gang.
Men i alle fall må vi klare å sende loddene ut
til kretsene senest i midten av august.
Loddene vil bli fordelt på kretsene med et
mindre antall fast, og resten fordelt etter
medlemstall. Trekningen, ja den får bli
mandag 29. desember, for da er vel alle
pakkene under treet delt ut, og stammen med
navn på alle loddkjøpere er returnert.
Denne gangen skal vi og bli flinkere med
enklere rutiner. Vi skal levere god informasjon om gevinstene og rutinene, slik at hele
organisasjonen vet hva som skal gjøres og
hvorledes.
I tillegg håper vi at gevinstlisten vil virke
salgsfremmende. Det burde være noe for
enhver smak. Om du ikke vil ha bil eller
flotte reiser kan vi love vakre kunstverk til
pynt og glede for alle hjem.
Vi slutter med ønsket om at alle løser sin
oppgave, slik at vi sammen kan glede oss
over resultatet.

som kan brukes til større tiltak. Det er ingen
grunn til å legge skjul på at et TV – kurs tilsvarende det som gikk for en del år siden,
står høyt på ønskelisten, og det vil koste en
god del penger.
Men vi er i en helt ny situasjon med
lotteriinntekter. I år kan vi produsere en
rekke nye trykksaker. Vi kan fullføre kretssamlingene i alle kretsene, og sist men ikke
minst så kan vi nok invitere til en ny KRUsamling allerede i vinter/vår. Alle har tro på
KRU som kanskje det viktigste leddet
i rekrutteringsarbeidet framover, og da må vi
også satse og støtte de.
Gledelig var det at et samrøstes kretsledermøte sammen med styret anbefalte at vi skal
ha lotteri som et inntektstiltak. Videre forutsatte en at denne gangen skal alle delta.
Dette er en jobb vi skal gjøre sammen.
Basert på de erfaringer vi fikk sist, vil vi
makte å selge alle loddene som vil si, 20000
lodd a kr 50,-. Dette vil i praksis bety opptil:
Kr 350 000,- i provisjon til Krets/Klubb.
Kr 400 000,- i inntekt til NBF.
Og disse inntektene har vi ikke råd til å gi
slipp på!

Halvor Kalberg
Leder RU og lotteriansvarlig

Oppgaven er ikke så vanskelig. Om hvert
medlem gir bort 2 lodd i julegave , eller om

Hvem av våre toppspillere ønsker du å spille med i Stavanger?
Som annonsert i forrige nummer av Norsk Bridge (side 29) så vil det bli muligheter for
å «kjøpe» seg en landslagsspiller/toppspiller til side-/kveldsturneringene i Stavanger. I den
anledning hadde det vært ønskelig å få vite hvem du kunne tenke deg å spille med, så kan
vi ta kontakt med vedkommende å høre om det passer. Gi beskjed til leder av utvalg for
internasjonal representasjon, Inger Hjellemarken, e-post: ihj@bridgefederation.no, eller
send brev til NBF, SB 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo, attn: Inger. Takk for hjelpa!
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PRIS
LI

Salg av bridgemateriell

ST E

Salg av bridgemateriell er, som en følge av samarbeidet med
Idrettsforbundet, nå flyttet til Ullevål. Varer kan nå bestilles fra:
Idrettsbutikken
Serviceboks 1 Ullevål stadion
0840 Oslo.
Tlf. 21029010 • Fax. 21029001
E-post: ordre@nif.idrett.no
Bestillinger kan også gjøres via nettbutikken på våre hjemmesider

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

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

Bordplansjer
2660060002
2660060002
2660060003
2660060004
2660060005
2660060006
2660060007
2660060008
2660060009
2660060010
2660060011
2660060012
2660060023
2660060102
2660060103
2660060104
2660060105
2660060106
2660060107
2660060108

2 bord Serie
2 bord Serie
3 bord Serie
4 bord Howell/Serie
5 bord Howell/Serie
6 bord Howell/Serie
7 bord Howell/Serie
8 bord Howell/Serie
9 bord Howell/Serie
10 bord Howell/Serie
11 bord Howell/Serie
12 bord Howell/Serie
3 bord «Maccarini-Howell»
2 bord Singel
3 bord Singel
4 bord Singel
5 bord Singel
6 bord Singel
7 bord Singel
8 bord Singel

pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
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87,50
87,50
100,00
112,50
125,00
137,50
150,00
162,50
175,00
187,50
200,00
212,50
100,00
87,50
100,00
112,50
125,00
137,50
150,00
162,50

2660060107
2660060201
2660060202
2660060301

9 bord Singel
Bordplansjer, enkle
Bordnummer, laminert
24-spills plansjer Redusert Howell

pr.sett
pr. stk
pr.stk.
pr.sett

175,00
30,00
20,00
437,50

pr.pk.
pr.pk.
pr.pk
pr.pk.
pr.pk.
pr.pk.
utgått
pr.eske
pr.pk.
utgått
pr.pk.
utgått
pr.pk.
utgått
pr.pk.
utgått
pr.stk.
pr.pk.
pr.pk.
utgått
pr.pk.

92,50
162,50
262,50
90,00
345,00
1250,00

pr.eske

250,00

pr.pk.
pr.eske

2000,00
250,00

pr.pk.
pr stk
pr.stk.
pr.stk.
pr.sett
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.stk.
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.stk.

2000,00
90,00
100,00
25,00
400,00
137,50
137,50
262,50
10,00
137,50
137,50
262,50
10,00

Turneringsmateriell
2660016001
2660016002
2660016003
2660016011
2660016021
2660016022
2660016029
2660016032
2660016031
2660016039
2660016041
2660016049
2660016051
2660016059
2660016061
2660016069
2660016071
2660016081
2660016091
2660016099
2660015001

Howellslipper, 200 stk.
Howellslipper, 500 stk.
Howellslipper, 1000 stk.
16-spills slipp, hvit, 200 stk.
Barometerslipper i bane, enkle, 2,000 stk.
Barometerslipper i bane, enkle, 8,000 stk.
Barometerslipper i løpende bane, enkle
A-4 ark, perforerte slipper, eske á 2500
A-4 ark, perforerte slipper, pakke á 500
A-4 ark, perforerte slipper, enkle ark
Regnskapsark 16 par, 100 stk.
Regnskapsark 16 par
Lagkampliste, 32 spill, 500 stk.
Lagkampliste, 32 spill
Lagkampliste, 40 spill, 500 stk.
Lagkampliste, 40 spill
Robberbridge-blokker
Privatprotokoll, 96 spill, 100 stk.
Systemkort NBF, 100 stk.
Systemkort NBF
Diplom, pk. á 10 stk.

1000,00
250,00
125,00
300,00
300,00
20,00
125,00
125,00
125,00

Kort, mapper og bridgebord
2660062001
2660029012
2660062005
2660029013
2660062011
2660062021
2660062031
2660062041
2660063002
2660063003
2660029002
2660063001
2660063012
2660063013
2660029003
2660063011

Spillkort lerretspreg m/NBFs logo, eske m/12 stk.
Spillkort lerretspreg m/NBFs logo, storpakke, best. av
10 stk. 2660062001, til sammen 120 kortstokker
Strekkodekort 7-bar m/NBF-logo, eske m/12 stk.
Strekkodekort 7-bar m/NBF-logo, storpakke best. av
10 stk. 2660062005, til sammen 120 kortstokker
Spillkort helplast
Jumbospillkort
Spillkort stor indeks
KEM-kort, etui m/2 kortstokker
Kortmapper, grønne, serie 1-16
Kortmapper, grønne, serie 17-32
Kortmapper, grønne, serie 1-32
Kortmapper, grønne, 1-32 valgfritt
Kortmapper, grå, serie 1-16
Kortmapper, grå, serie 17-32
Kortmapper, grå, serie 1-32
Kortmapper, grå, 1-32 valgfritt
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2660063022
2660063023
2660029001
2660063021
2660063032
2660063033
2660029004
2660063031

Kortmapper, blå, serie 1-16
Kortmapper, blå, serie 17-32
Kortmapper, blå, serie 1-32
Kortmapper, blå, 1-32 valgfritt
Kortmapper, svart, serie 1-16
Kortmapper, svart, serie 17-32
Kortmapper, svart, serie 1-32
Kortmapper, svart, 1-32 valgfritt

pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.stk.
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.stk.

2660029005
2660064002
2660064003
2660064004
2660064005
2660064008
2660064006
2660064007
2660064015
2660064016
2660064018
2660064011
2660064012
2660064014
2660064017
2660064032
2660029009

Meldebokser for 1 bord m/superklemme
Meldekort for 1 bord
Superklemmer for 1 bord
Meldebokser 1 bord u/klemmer, u/meldekort
Superklemme
Meldebokser (3010) for 1 bord m/skrufeste
Adopter for skrufeste
Skrufester for 1 bord
Meldekort - Alert
Poengskala - eget kort for meldeboks
Meldekort - 1 kløver
Meldekort - Pass
Meldekort - Dobler
Meldekort - Stopp
Meldekort - lkke royk
Meldebokser for 1 bord, BridgePartner,
Meldeboks, BridgePartner, Klubbpakke, komplett
m/meldekort for 6 bord, sorte til sammen 24 stk.
Meldekort for 1 bord, BridgePartner
Meldekort, BridgePartner, Storpakke, komplett
for 6 bord, til sammen 24 sett
Meldeboks, BridgePartner, sort
Meldebokser for 1 bord, BridgePartner, grå
Meldeboks, BridgePartner, grå
Meldebokser for 1 bord, BridgePartner, burg.
Meldeboks, BridgePartner, burgunder
Meldebokser for 1 bord, BridgePartner, grønn
Meldeboks, BridgePartner, grønn
Meldekort - 1 kløver, BridgePartner
Meldekort - Pass, BridgePartner
Bridgebord, standard, 81x81 cm, med filt
Bridgebord, de luxe, 81x81 cm, med velour
Velour til 81x81 bord
Bridgebord, de luxe, 9lx9l cm, med velour
Velour til 9lx9l bord
Bridgebord, standard, 91x91 cm, med filt
Glassholder for bridgebord, rød
Glassholder for bridgebord, brun

137,50
137,50
262,50
10,00
137,50
137,50
262,50
10,00

NB! Enkle kortmapper vil gå ut av sortimentet etter hvert som de blir utsolgt!

2660064071
2660029010
2660064031
2660064042
2660064041
2660064062
2660064061
2660064052
2660064051
2660064073
2660064072
2660065001
2660065011
2660065022
2660065012
2660065023
2660065002
2660065031
2660065032
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pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.stk.
pr.sett
pr.stk
pr.sett
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
sort pr.sett

450,00
235,00
150,00
150,00
45,00
387,50
12,50
75,00
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
387,50

samlet pris
pr.sett

1500,00
235,00

samlet pris
pr.stk.
pr.sett
pr.stk.
pr.sett
pr.stk.
pr.sett
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.

900,00
112,50
387,50
112,50
387,50
112,50
387,50
112,50
3,50
3,50
900,00
900,00
190,00
1350,00
215,00
1100,00
285,00
285,00

2660066001

Kortholder, bordmodell eller en-hånds

pr.stk.

87,50

Bridgeprogrammer for PC
2660041001
2660041002
2660041003
2660041004
2660041005
2660041021
2660041023
2660041031
2660041041

BridgeMaster Classic Windows
BridgeMaster Begynner Windows
BridgeMaster Fortsetter Windows
BridgeMaster A-nivå Windowws
BridgeMaster Ekspert Windows
Ginsberg’s Intelligent Bridgeplayer, versjon 4
GIB oppgradering til versjon 4
Turnering 2000
GOTO Bridge II

pr.diskett
pr.diskett
pr.diskett
pr.diskett
pr.diskett
pr.CD-ROM
pr.CD-ROM
pr.CD-ROM
pr.CD-ROM

260,00
260,00
260,00
260,00
260,00
790,00
350,00
325,00
430,00

T-skjort, hvit, L
T-skjort, hvit, XL
T-skjort, hvit, XXL
T-skjort, grå, L
T-skjort, grå, XL
T-skjort, grå, XXL
T-skjort, svart, L
T-skjort, svart, XL
T-skjort, svart, XXL
T-skjort, blå, L
T-skjort, blå, XL
T-skjort, blå, XXL
T-skjort, grønn, L
T-skjort, grønn, XL
T-skjort, grønn, XXL
Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, M
Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, L
Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, XL
Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, XXL
Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, M
Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, L
Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, XL
Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, XXL
Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, M
Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, L
Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, XL
Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, XXL
Caps m/NBF-logo, khaki
Caps m/NBF-logo, svart
Caps m/NBF-logo, marin
Ryggsekk m/NBF-logo
NBF-krus «Livet er kort, spill bridge», hvit
NBF-krus «Livet er kort, spill bridge», svart

pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.

125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
112,50
112,50
112,50
250,00
62,50
62,50

NBF-effekter
2660080001
2660080002
2660080003
2660080011
2660080012
2660080013
2660080021
2660080022
2660080023
2660080031
2660080032
2660080033
2660080041
2660080042
2660080043
2660080111
2660080112
2660080113
2660080114
2660080121
2660080122
2660080123
2660080124
2660080101
2660080102
2660080103
2660080104
2660081001
2660081002
2660081003
2660081011
2660090001
2660090002
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2660090003
2660090011
2660090012
2660090021

NBF-krus «Livet er kort, spill bridge», blå
Gelelys m/NBF-logo, Mini
Gelelys m/NBF-logo, Maxi
Slipsnålsett

pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.

62,50
112,50
195,00
312,50

pr.stk.
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.sett
pr.stk.
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.serie

220,00
45,00
45,00
45,00
45,00
337,50
60,00
50,00
60,00
32,50
42,50
45,00

Auto-bridge, TOPS og Facit-spill
2660091001
2660091011
2660091012
2660091013
2660091014
2660091101
2660091102
2660091103
2660091104
2660091201
2660091202
2660091301

Autobridge
Autobridge, Privatleksjoner, 5 spill
Autobridge, Lett serie, 20 spill
Autobridge, Vanskelig serie, 20 spill
Autobridge, Eliteserie, 20 spill
Tops grunnsett
Tops boks
Tops tilleggsserie, 32 spill
Tops kommentert serie, 32 spill
Fasitspill, 16 spill
Fasitspill, 24 spill
Match, lagfasit, 24 spill

Turneringsutstyr
2660067001
Tids-ur for turneringer
Kortdubleringsmaskin

pr.stk.
Be om pris

2800,00

Mesterpoeng
2660099001
2660099011
2660052001

Klubbpoeng blokk á 100 stk.
Kretspoeng, blokk á 100 stk.
Mesterpoengnål (mistet nål, oppgi spillernr.)

pr. blokk
pr. blokk
pr.stk.

400,00
800,00
35,00

Internsjonale lover for Turneringsbridge 1997
Tävlingsledaren, svensk – 550 sider
The Official Encyclopedia of Bridge
Bridge i hjemmet, turneringer for 2-3 bord
Minibridge, av Villy Dam
Relepresisjon, av Glenn Grøtheim
2 - over - 1, av Ø. Ludvigsen og J. Mikkelsen
«Amerikanerboka», av G. Rye og B. Pedersen
Drep skvisen, av William B. Herseth
Norske Ess, av Tarjei Eck-Hansen
Bridge i Helgemos verden, av Geo Tislevoll
Bridge for begynnere
Mer bridge
Bridge for begynnere og Mer Bridge

pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
utgått
utgått
utgått

100,00
480,00
580,00
10,00
25,00
168,00
160,00
90,00
100,00
99,00
180,00

Bøker
2660019001
2660019003
2660019005
2660019007
2660019009
2660019011
2660019013
2660019017
2660019019
2660019021
2660019023
2660019031
2660019033
2660019035
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Kursmateriell
2660017001
2660017002
2660017003
2660017004
2660017005
2660017006
2660017007
2660029006
2660029007
2660029008

Bridgekurs VK 1, komplett perm for læreren
Bridgekurs, Grunnkurs, komplett perm for læreren
Transparenter for Grunnkurs,113 stk samlet i perm
Meldestav, pk a 10 stk
Basisbridge 1 – studiebok for VK 1 (og VK2),
Basisbridge 2 – studiebok for VK 1 (og VK2),
«Et spill for livet» inkl. Meldestav, studiebok for Grunnkurs
Basisbridge 1 og 2,
Basisbridge 1 og 2, Storpakke, 6 av hver bok,
«Et spill for livet», Storpakke, 12 bøker m/meldestav,
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pr stk
pr stk
pr stk
pr pk
pr stk
pr stk
pr stk
samlet pris
samlet pris
samlet pris

200,00
200,00
400,00
100,00
170,00
170,00
125,00
310,00
1530,00
1200,00
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B-blad
Returadresse:
Norsk Bridgeforbund
Enebakkveien 133
0680 OSLO

Vi melder superpriser!

NORSK BRIDGEFESTIVAL 2003
Radisson SAS Globetrotter Hotel
Radisson SAS Atlantic Hotel
Radisson SAS Royal Hotel

Enkeltrom kr 475
Enkeltrom kr 610
Enkeltrom kr 715

Dobbeltrom kr 575
Dobbeltrom kr 710
Dobbeltrom kr 815

Våre 3 flotte Stavanger-hotell melder spesialpriser for deltagerne under Norsk Bridgefestival 2003! Ovennevnte priser
gjelder pr. rom pr. døgn og er inklusive stor frokostbuffet. Våre gjester får også et eget festivalkort som gir følgende
fordeler: Fastpris på transport til Siddishallen - Dagens bridgerett til kr. 95,- samt en halvliter til kr. 48,- på bridgehotellet Atlantic - Fri adgang til Cobra Nattklubb mandag-torsdag, kr. 60,- fredag-lørdag - Bridgecafé i Kiellandsalen med utvidede åpningstider.Vi er stolte over å være festivalens hotellpartner og ønsker alle hjertelig velkommen!
Radisson SAS Globetrotter Hotel, Lagårdsveien 61
Radisson SAS Royal Hotel, Løkkeveien 26
Radisson SAS Atlantic Hotel, Olav V´s gt. 3
For reservasjon, ring 51 76 00 04 eller
e-mail Reservations.Stavanger@RadissonSAS.com
www.radissonsas.com

