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Du får hjerter ut.
Hvordan løser du opp-
gaven i parturnering?
Enn i lagkamp?

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

Uten innmeldinger har
du kommet i 6 kløver på
disse kortene:

Syd
♠ D64
♥ –
♦ E106
♣ EKDJ732

Nord
♠ E10
♥ E543
♦ KJ874
♣ 105

Hvordan 
spiller du?

Foreslår gjenvalg
Mer om Bridgetinget på side 19

BIN vant Bedriftsmesterskapet, side 9

Klubben i mitt hjerte: Nesodden BK, side 12

Organisasjonsdager på Gardermoen, side 36
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Du spiller grand, er inne på syds hånd og skal ta alle stikkene!

Løsning:

Ta de to kløverstikkene. Vest må sake spar 3 og hjerter knekt, på bordet legger du først en spar og så 
en ruter. Øst legger sine to små ruter. Når du nå spiller en ruter til esset er øst skvist i majorfargene.
Avhengig av hva han legger vil du få to stikk i spar eller hjerter.

Dagbladet er stolte over å kunne holde deg 
à jour med det som skjer på bridgefronten.

I avisa får du et nytt og spennende spill hver dag.

Aktuell på bridge
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Vi har tatt opp temaet kommunikasjon tid-
ligere. Det ble også behørig diskutert under
organisasjonsdagene på Gardermoen i begyn-
nelsen av mars. Konferansedeltakerne bekref-
tet hvor vanskelig dette er. Men egentlig er
det i grunnen pussig at vi med «bare» tre
organisasjonsledd har det jeg og mange andre
oppfatter som for dårlig kommunikasjon.
Det resulterer erfaringsmessig i misforståelser,
rykter, og mer eller mindre interessante
konspirasjonsteorier. Mange ser spøkelser
over alt. Dette tjener verken klubb, krets eller
forbund – eller medlemmene. Konferansen
på Gardermoen var en god konferanse, og all
ære til NBF Østfold og Follo og Nesodden
BK som virkelig forsøker å rydde opp for å få
en bedre struktur i arbeidet, og en klar og
tydelig ansvars- og oppgavefordeling.

Alle organisasjonsledd, hver enkelt klubb og
krets, burde sette kommunikasjon på dags-
orden. God informasjon kan ikke verdsettes
høyt nok. Settes dette i system – og det
burde ikke være så vanskelig – kan vi få
enda mer fart på den organisasjonen som
sørger for at vi får drive på med det vi synes
er morsomst. Og husk; medlemsbladet kan
være en viktig og god kanal.

Vi står foran en nytt Bridgeting. Derfra har
vi gjentatte ganger tidligere erfart at ting-
delegater er med på vedtak, for så deretter
å gå hjem å motarbeide dem. Jfr. Rekrut-
teringslotteriet. Jeg har en bønn til årets
tingdelegater; Informer klubben hjemme,
eller kretsen din, om det som faktisk har
skjedd på tinget, og følg deretter lojalt opp! 

Klubben i mitt hjerte er denne gangen
Nesodden BK. Er det Norges mest vel-
drevne klubb? Mye kan tyde på det. De
som vil forsøke å matche Nesodden BK er
hjertelig velkommen til å forsøke det. Det
kan være andre ting ved en klubb som gjør
at den betyr noe spesielt for deg. Jeg ber om
flere tips og bidrag til omtale av klubben
i ditt hjerte, hvor dere får lov til å fortelle
hva og hvorfor akkurat din klubb er spesiell. 

I julenummeret forsøkte vi oss med Sudoku
i stedet for det tradisjonelle kryssordet. Det
ble en suksess. Vi fulgte opp i forrige utgiv-
else, og denne gangen fikk vi inn enda flere
løsninger. Takk til Anne Lene Johnsen for
sine bidrag med Su doku-oppgavene. Har
du problemer med å løse oppgavene? Da
kan du jo skaffe boka hun har skrevet, som
også har et kapitel om Su doku. Boka er for
øvrig omtalt i denne utgivelsen.

Jeg gratulerer Bridge i Norge med Bedrifts-
mesterskapet. Ingen overraskelse med det
mannskapet. Så håper vi på enda bedre del-
takelse i denne turneringen neste år.

Til slutt vil jeg ønske oss alle en riktig god
sommer, et godt Bridgeting og ny
spennende og innholdsrik bridgefestival. 
I skrivende stund daler snøfillene ned, og
gradestokken er krøpet ned til minus 0,3.
Men det er sommer! Fortsetter dette 
«sommerværet» har vi enda en god grunn
for å dyrke sommerbridgen! 

Geir GisnåsKommunikasjon

L e d e r
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Når disse linjer skrives har sommeren tatt
tak, pollensesongen er på topp og bridge-
årets høydepunkt, festivalen, nærmer seg.
Men før den tid skal Bridgetinget finne
sted, i Trondheim denne gang.

Etter beslutningen i 1998 om å ha
Bridgeting hvert andre år, har oppslut-
ningen fra kretslederne og engasjementet
på Bridgetinget økt betydelig. Krets-
lederne er svært viktige tillitsvalgte i vår
organisasjon. De føringer som Bridge-
tinget legger har betydning for alle med-
lemmer av Norsk Bridgeforbund, og er
like forpliktende for alle tillitsvalgte. 

Norsk Bridgeforbund er en frivillig orga-
nisasjon. Ingen tillitsvalgte på noe nivå
mottar kompensasjon for innsatsen sin.
Dette kan medføre problemer for rekrut-
tering av tillitsvalgte, og det kan føre til
at viktig arbeid for Norsk Bridgeforbund
ikke prioriteres så høyt som ønskelig er.

For en såpass stor organisasjon som
Norsk Bridgeforbund stiller dette store
krav til interne lojalitetsforhold. Lojalitet
går som en rød tråd gjennom våre kjerne-
verdier – trivsel, likeverd, ærlighet og
fellesskap – som organisasjonen bygger
sitt arbeide på. Lojalitet og demokrati er
en forutsetning for at frivillige organisa-
sjoner som Norsk Bridgeforbund overle-
ver. Det er viktig at ikke enkeltpersoner
i kraft av sine bridgeferdigheter eller sin
økonomiske situasjon får anledning til
å styre Norsk Bridgeforbund.

Demokratiske spilleregler må derfor følges.
Tillitsvalgte på alle nivå har sin rolle, sitt
mandat, sine forpliktelser og rettigheter.
Dette gjelder like mye for et varamedlem 
i klubbstyret som en spiller som blir gitt
tilliten å representere Norsk Bridgeforbund
i et internasjonalt mesterskap. 

Norsk Bridgeforbund har vært gjennom
en periode med svært vanskelig økonomi.
Tiltak er gjennomført og ser ut til
å virke. Det er viktig å trekke med seg
lærdom fra slike perioder fram mot nye
utfordringer i framtida. 

På siste Bridgeting var kretsenes delegater
spesielt opptatt av tre ting: forbundets
økonomi, rekrutteringsarbeid og organi-
sasjonskulturen(e). 

Forbundets styre har hatt anledning til
å påvirke forbundets økonomi direkte.
Det har vi prøvd å gjøre og økonomien
er på bedringens vei. 

Rekrutteringsarbeidet skjer lokalt og
regionalt, det vil si at klubber og kretser
er de sentrale rekrutteringsarbeiderne.
Enkelte steder har dette arbeidet gitt
gode resultater, men det samlede bilde er
svært trist. På rekrutteringssiden har
forbundets styre prøvd å legge til rette
slik at alle som ønsker det skal få tak
i materiell, veiledning og øvrig støtte til
rekrutteringsarbeid. Dette har så langt
ikke gitt tilfredsstillende resultater.
Trøsten får være at kretsene har gode

Helge StanghelleAktiv sommer

P r e s i d e n t e n s  h j ø r n e
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økonomiske forutsetninger for å drive
rekrutteringsarbeid etter at kretsene
enstemmig bevilget seg inntekter fra
rekrutteringslotteriene som ble gjennom-
ført i 2003 og 2004.

Organisasjonskulturen påvirkes av
hvert enkelt medlem. Det er viktig at
profilerte medlemmer framstår som gode
rollemodeller i tråd med våre kjerneverdi-
er. Men det er minst like viktig at vi alle
markerer konsekvente holdninger til opp-

førsel og adferd som ikke er i tråd med
det demokratiske verdifundamentet i
Norsk Bridgeforbund. 

Organisasjonskulturen kan være vår stør-
ste trussel – og årsak til manglende
rekruttering.

God sommer!

Vi sees på Lillehammer

P r e s i d e n t e n s  h j ø r n e

Norsk Bridge nr. 2  20066

På tide å planlegge årets ferie?
Kom til Kristiansand og opplev sol, sommer og

Sørlandets Bridgeuke 24.–29. juni
SIB-uka arrangeres for 17. gang, spilles i Start-hallen, og byr på turneringene:

Color Line Bridge Cup: Lørdag 24. og søndag 25. Parturnering i 2 puljer 
(Elite & Åpen)

På lag med Montér: Mandag 26. og tirsdag 27. Lagturnering Monrad
Eventyrmixen: Onsdag 28. og torsdag 29. Parturnering (mixed-par)

Meget god 1/4-premiering!  Halve premierekken er pengepremier, 
resten bruksting.  
Bestemannspremie til spilleren med lavest plassiffer gjennom alle tre turneringene!
SIB’s hjemmeside på  www.sibuka.org  gir flere opplysninger, bl.a. tips 
om innkvartering.
Vær tidlig ute! Kristiansand er et attraktivt feriemål om sommeren.

Påmelding / opplysninger:
Påmelding kan gjøres på NBF's sider:  http://nbfdata.bridge.no
For øvrig påmelding/info hos:  Jorun Roald & Jan R. Hansen
tlf.: 37 27 31 98  •  fax: 37 27 56 93  •  epost: janrh@online.no



Med mainummeret har du nå fått den
fargesprakende festivalavisen – utvidet fra
16 til 24 sider – og dermed en invitasjon
til årets høydepunkt – Norsk Bridge-
festival 2006. 

En hjertelig takk til redaktør Aksel
Napstad som er ansvarlig for avisen og på
denne måten er med å skape oppmerk-
somhet og interesse for høydepunktet i
vår turneringsvirksomhet. Det blir mye
folk i år og både hotellene og
Lillehammer Turistkontor melder om
flere forhåndsbestillinger enn i fjor.

Sommeren er over oss og det med mye
bridgeaktivitet selv om sesongen nå stort
sett er over i kretsene og klubbene.
Kvalifiseringene til NM par er i skrivende
stund over og 72 par er klare for finalen.
Mange gjengangere er med i år også sam-
men med en del nye fjes. Det borger for
et sterkt finalefelt – spesielt etter at 14
par fra NM monrad par kommer til. Det
er tradisjonelt meget gode par som kom-
mer inn den veien.

Men først kommer NM for klubblag i
Kristiansand og finalistene er klare:
Studentenes BK (I. Berg-Kippe, Lerfald-
Ringset), Flekkefjord BK (Austad,
Brogeland, Ljung, Myhre, Skarpenes),
Bodø BK Lyn (Digre, Eck Hansen,
Larsen, Øvervatn, Åselid), Heimdal BK
(Austberg-Furunes, Grøtheim-Aa,
Helgemo-Helness), OBK/Kløverknekt
(Arntzen-Aarebrot, Fodstad-Naas Olsen),

BK Norrøna (Bjerkan-Buer, Haga-
Thuroczy, Grime), Narvik BS (Langbakk,
Munkvold, Olaussen, Teigen, Thoresen,
Vorren) og hjemmelaget Kristiansands
BK (Homme-Homme, Høiland-
Kvangraven, Mæsel-Mæsel).

Det blir en spennende finale på
Caledonien Hotell med alle resultater til-
gjengelig direkte på internett. I tillegg
vises en kamp i hver runde på Bridge
Base Online – begge bord overføres. 

For første gang blir også Bridgemate tatt 
i bruk i et mesterskap i Norge. Dette tråd-
løse scoringssystemet er kanskje den stør-
ste innovasjon siden meldeboksen ble inn-
ført – for rundt 30 år siden! Så følg med,
for den blir sannsynligvis en del av bridge-
spillernes hverdag om ikke for lenge.

Bedriftsmesterskapet på Fagernes samlet
22 lag i år. Riktignok en liten oppgang
fra i fjor, men allikevel en skuffende lav
deltakelse. Tenk på alle virksomheter,
private som offentlige rundt i Norge,
Bedriftsidrettsforbundet har alene over
400 000 medlemmer – vi må skape mer
oppmerksomhet rundt dette trivelige
arrangementet i kommende år!

I etterkant av årets seriemesterskap er
arrangementene evaluert på grunnlag av
innsendte rapportskjemaer fra deltakere
og arrangører samt andre innspill fra
noen deltakere. Resultatet av dette er at
to arrangement i de høyeste divisjonene

Rune Handal

S i d e n  s i s t
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har fått redusert arrangementsstøtten pga.
mangler ved arrangementene. I tillegg
fikk nær halvparten av arrangørene en
redusert støtte (symbolsk på kr 100) pga.
manglende innsending av rapportskjema-
ene som benyttes til evalueringen.

Det er forbundets ønske i større grad
å kvalitetssikre arrangementene og TMU
vil følge dette arbeidet opp fremover.

Rett over 17. mai er det duket for Nordic
Cup i Rottneros og her skal vinnerne av
1. divisjon (Vestfold I) forsvare de norske
farger. Samtidig avholder NBU (Nordic
Bridge Union) møte under Helge
Stanghelles ledelse.

Internasjonalt går det så slag i slag og det
blir bl.a. mange kjente norske fjes å se

under det åpne bridge VM i Verona
9.–24. juni – et av høydepunktene 
i WBFs turneringskalender. Juniorene
våre skal i august på flott tur til Thailand
og samme måned er det EM for nasjons-
lag i Polen. Dette skjer samtidig som vårt
polske søsterforbund feirer 50 års jubi-
leum og NBF skal være tilstede.

Bridgetinget finner sted i Trondheim og
fra flere kretser meldes det om god delta-
kelse. Det er bra, for bridgetinget er vårt
øverste organ, og vi ser frem til en sam-
ling som skal peke ut kurs for forbundet
fremover samtidig som våre fremste
tillitsvalgte står til valg.

Ha en fortsatt flott sommer!

S i d e n  s i s t
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Kristen Klausen er gått bort
Den 18. mars fikk vi den triste melding om at tidligere president 
og generalsekretær i Danmarks Bridgeforbund, Kristen Klausen 
var gått bort.

Livet tok slutt i en tragisk trafikkulykke på Jylland.
Kristen var en forgrunnsfigur gjennom mange år i dansk 

bridge og han gikk av som generalsekretær i DBF høsten 2005.
Kristen var også en varm bidragsyter og sentral i utviklingen av det nære 

bridgesamarbeidet i Norden og hans siste oppgave var å lede Nordisk Mesterskap 
i Vejle i fjor sommer. Alltid positiv og med sitt gode humør var det en fornøyelse 
å være sammen med Kristen.

Fortsatt var han aktiv i DBFs forlagsvirksomhet og vi hadde fortløpende kontakt.
Kristen var viktig for det nære samarbeid som er etablert mellom norsk og dansk
bridge. Alltid strålende opplagt og en sann Norgesvenn.

Kristen gledet seg til å nyte sitt otium som en aktiv pensjonist – ikke minst
sammen med sin store og nære familie, barnebarn og med mye bridge.
Han ble bisatt fra Grundtvigs kirke i København og kirken var vakkert pyntet 
med blomsterhilsener fra bridgevenner over hele verden.

Det er tragisk og trist at en hedersmann blir borte på en slik måte og Kristen vil
bli savnet som en av de store bridgepersonligheter i Norden.

Rune Handal



For 10. gang på rad gikk Bedrifts-
mesterskapet i bridge på Quality Hotell
& Resort Fagernes. 22 lag stilte til start
i den store, flotte salen på hotellet for
å kjempe om mesterskapet. Turneringen
spilles som Monrad. Hvert lag kan bestå
av 4–6 spillere fra inntil to bedrifter. Det
må foreligge et ansettelsesforhold til
bedriften spilleren representerer.
Medlemskap i NBF er ikke påkrevet.
Likeledes trenger du ikke spillerlisens for
å delta.

Mesterskapet var som så mange ganger
tidligere meget spennende. Men da det
siste kortet var lagt, stod Bridge i Norge
frem som årets vinner i Bedriftsmester-
skapet. På laget spilte de kjente spillerne
Jon Sveindal, Peter Marstrander, Harry
Arne Vågen og Tommy Sandsmark. På
2. plass fulgte Aetat Stavanger med Bjørn
Børre Leinan, Thorleif Skimmeland,
Rune Bjelland og Kjell Ramsvik. Bronsen
gikk til Samska med Per Gunnar Almås,
Svein Erik Dahl, Knut Irion og Marte
Vamnes.

Og så et flott spill fra Bedriftsmesterskapet:

♠ A Kn 5
♥ Ko 9 8 6 5 4
♦ A Ko 9 3
♣ - 

♠ 8 6 4 ♠ 9 2
♥ 2 ♥ 10 7
♦ Kn 10 8 2 ♦ Da 7 64
♣ A Kn 9 4 3 ♣ Ko 8 7 6 5

♠ Ko Da 10 7 3
♥ A Da Kn 3
♦ 5
♣ Da 10 2

Spill nr. 5 i 5.runde inneholdt en store-
slem som du måtte ha et godt melde-
system for å komme i. Det hadde
Tommy Sandsmark og Peter Marstrander
fra Bridge i Norge. 

Tommy åpnet meldingene som nord med
1 hjerter. Peter meldte 2 NT som viste
minst 4 hjertere og gode kort. 4 kløver
fra Tommy viste at han var renons i den
fargen. Nå spurte Peter etter ess med

Norsk Bridge nr. 2  2006

BEDRIFTSMESTERSKAPET 2006
Av Helge Mæsel

9

B e d r i f t s m e s t e r s k a p e t

Her ser vi vinnerlaget ved det grønne bord i deres kamp mot Hydro Al.Høyanger 2. 
Et lag som kjempet i teten hele tiden og som endte på en 5. plass.
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4 NT. Svaret 5 kløver viste 0 eller 3 av 5
ess hvor hjerterkonge var det femte esset.
5 ruter hos syd spurte etter trumfdame!

Dersom han ikke har den, svarer nord
5 hjerter. Til syds store forbauselse kom
svaret 6 ruter frem fra Tommy. Var det to
trumfdamer i kortstokken? Hadde vi en
feildublett eller var makker utsatt for et
anfall av presenilitet? Peter visste bedre.
Makker måtte ha en ekstra hjerter slik at
dama ikke var interessant. Og i tillegg
hadde han ruterkonge! Dermed kunne
Peter melde 7 hjerter i full forvissning
om at kontrakten stod. 

I mesterskapet deles det ut en pris til best
spill som meddeles Bulletinen. Blant de 
4 Bulletinene som kom ut ble dette spil-
let tildelt prisen for beste spill:

Atle Sæterdal ligger sammen med sitt lag
Thales på fjerde plass etter første dag
i Bedriftsmesterskapet. I andre runde
skulle han velge beste spilleplan i 4 hjer-
ter som øst.

Slik var kortene:

♠ Da 8 4
♥ 8
♦ 10 9 7 3
♣ Ko Da 7 6 2 

♠ 9 7 2 ♠ A Ko 5
♥ Ko 10 9 ♥ Da 7 6 5 3
♦ A Ko 5 ♦ Da Kn 2
♣ A Kn 10 3 ♣ 5 4

♠ Kn 10 6 3
♥ A Kn 4 2
♦ 8 6 4
♣ 9 8

Syd spilte ut spar-knekt. Øst tok seg en
fornuftig tenkepause for å komme frem
til beste spilleplan. Dersom kløverhonnø-
rene var fordelt og fargen ikke satt for
surt, ville en dobbeltkutt i fargen gi
avkast av en spar og øst kunne da klare
seg selv om han fikk to hjertertapere. En
sannsynlighet som ligger godt over de
50 % som en ren hjerterfinesse gir. 

Så vår helt i øst stakk med esset og spilte
en kløver til 9-eren, 10-eren og dama.
Nord kom altså inn og la ned spardame
som øst stakk. 

Atle likte ikke kløverni fra syd. Den tydet
på at kløverfargen satt skjevt. Dermed
forkastet han sin opprinnelige spilleplan
og gikk over til plan B: En liten hjerter til
9-eren som stod. Hjem på ruterdame og
nok en hjerter mot bordet. Da syd la
liten, ga 10-eren stikket. Men nå var fort-
settelsen viktig for Atle. Spiller han sløvt
hjerterkonge, tar syd esset, sparstikket sitt
og putter bordet inn i en minorfarge. Så
er det bare for syd å vente på et trumf-
stikk som vokser når det må spilles kløver
fra bordet.
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En fornøyd Tommy Sandsmark etter å ha gjennom-
ført storeslemmen med 13 stikk.
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For å unngå dette tok Atle sine minor-
stikk først for så å spille hjerterkonge. Nå
kunne ikke syd få mer enn et trumfstikk!

Spillet inneholder et par poeng til: Kan
du se hvordan kontrakten kunne betes
etter utspillet?

Kan du i tillegg få øye på den spille-
planen som gir vunnet kontrakt nå som
du ser alle kortene?

Hjerter til tieren sier du, inn på ruter og
nok en hjerter opp? Da må jeg nok skuffe
deg. Du går bet! Syd stikker andre hjerte-
ren med esset, tar sitt sparstikk og setter
bordet inn i minor. Og nok en gang vil
syd få på hjerterknekt siden øst får pro-
blemer med å komme hjem og tatt ut
syds siste trumf.

Dersom du fortsatt henger med i tanke-
gangen, kan jeg fortelle at du må gå hjem
på spar konge i stikk nummer tre for
å spille en hjerter mot bordet. Dermed
får du ruter som overgang for å ta ut
trumfen:

Var det noen som sa at bridge var et
kjedelig spill?

Turneringen ble solid styrt av Sigmund
Bakke med sin kone Eli Ann som regn-
skapssjef . Helge Mæsel tok seg av
Bulletinene og Marit Hjellemarken var
kortsjef. I tillegg sørget Kjell Frenning og
guttene hans fra Fagernes at alt lå til rette
for nok et strømlinjeformet mesterskap.
Et trivelig mesterskap som du får mulig-
heten til å delta på neste vår på Fagernes.
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OG HER HAR VI UNGE 
ATLE SÆTERDAL VED 
KORTBORDET I FAGERNES.

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

Ferdig gitte fasitspill til utlån. 

Henv. Rolf Tjørswaag e-post: roer-tj@online.no, mobil 920 89 490.



Tirsdag 2. mai holdt Nesodden BK sitt
årsmøte. Styret, med Per Watz i spissen,
kan vise til en med imponerende aktivitet
det siste året. Mye av det Nesodden gjør
kan tjene som tips til andre klubber. Vi
tillater oss derfor å gjengi deler av års-
meldingen til klubben som muligens er
en av landets mest veldrevne. 

«Et lite tilbakeblikk»
Datastøttet turneringsavvikling er nå en
selvfølge i klubben, og vi tror ingen

ønsker seg tilbake til «gammalmåten».
Bruk av data i turneringsadministrasjo-
nen gir en langt bedre resultatservice, og
gir overlegne muligheter for å variere tur-
neringsopplegget gjennom sesongen. Vær
imidlertid klar over at disse godene ikke
kommer helt av seg selv. Datastøttet tur-
neringsavvikling setter helt andre krav til
de som er ansvarlige for turneringsopp-
legget enn før. Spillfiler skal foreligge,
ferdiglagte spill skal hentes og bringes,
datautstyret skal fungere og nødvendig
materiell skal være tilstede og vi må ha
nødvendig kunnskap om hvordan pro-
grammene fungerer. 

I disse sammenhenger er vi stadig i en
innkjøringsfase, og noen problemer har vi
erfart gjennom dette bridgeåret. Det
synes imidlertid nå mer og mer at vi kla-
rer å mestre disse utfordringene og at vi
har klart å etablere nødvendig driftsappa-
rat for turneringsavviklingen i klubben.
Vi benytter BK2000 som turneringsregn-
skapssystem. For øvrig det mest anerkjen-
te programmet i bridge-Norge. Det er
godt, men er sårbart ved endringer i tur-
neringsoppsettet etter at turneringene er
startet opp. Erfaring med systemet og
drilling av oppstartsprosedyrer er nøkkel-
ordene for at ting skal fungere problem-
fritt. Ved oppstarten av årets bridgesesong
skortet det nok litt både her og der, men
vi mener som sagt at vi har kommet godt
på vei i så måte. Andre klubber har valgt
å benytte profesjonelle turneringsledere
også på klubbkveldene. Vi håper imidler-
tid å klare turneringsavviklingen selv, og
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Nesodden BK med Per Watz i styret kan vise til en
imponerende aktivitet siste år. Er Nesodden Norges
mest veldrevne klubb?



spare den kostnaden en ekstern turner-
ingsleder vil innebære.

Etter litt prøving og feiling, mener vi
å ha funnet fram til et opplegg på klubb-
kveldene som passer medlemmene svært
godt. Inndeling i A-pulje med pliktig
oppmøte på flerkveldsturneringer og en
åpen B-pulje synes å fungere godt.
Utvidelsen til 7 bord i A-puljen ble inn-
ført etter forslag fra spillerne, og har også
virket positivt. Vi vil anbefale det nye
styret å følge tilsvarende modell. 

Likeledes er regelen om at ingen runder
skal igangsettes etter klokken 22:00 nå
innarbeidet og fått positiv aksept. Riktig-
nok har det resultert i at vi enkelte
kvelder bare spiller 24 spill på kvelden,
men det bør kunne motvirkes med noe
bedre disiplin i spillavviklingen. 

Bruk av klippekort for betaling av kvelds-
kontingenten ble videreført også i år, og
har fungert tilfredsstillende. Medlems-
kontingenten og spilleavgiften ble fastsatt
av styret og ble opprettholdt uendret fra
i fjor. Det innebærer at Nesodden BK
praktiserer de laveste spilleavgifter
i Kretsen – kanskje i hele landet, og vi
har ikke inntrykk at medlemmene av den
grunn får et dårligere tjenestetilbud enn
i andre klubber – kanskje tvert imot.
I hvert fall er vi ikke kjent med at noen
andre klubber dekker spilleavgiften for
medlemmer som ønsker å delta i Kretsens
turneringer.

Medlemmer/rekruttering
Det ble gjennomført et nybegynnerkurs
over ti kvelder i januar – mars 2006. Til
tross for at det nok må innrømmes at
markedsføringen av kurset kunne vært
bedre, fikk vi hyggelige 28 påmeldinger.

Spesielt gledelig var det å kunne registrere
at det stort sett bare var «nye» ansikter
å se blant kursdeltagerne. Som en opp-
følging av kursdeltagerne er det nå opp-
rettet en egen opplæringspulje på klubb-
kveldene våre. Vi vil anbefale det nye
styret å vurdere hvordan disse kan gis et
velegnet tilbud fra høsten av. Vi vurderer
potensialet for å få faste spillere på klubb-
kveldene våre av denne kursgruppen til
å være 10–16 spillere. 

Både oppslutningen om kurset og erfar-
ing med kursdeltagerne skulle borge for
at potensialet for nye bridgespillere 
i sognet stadig er stort, og at det slett
ikke burde være noen umulighet å til-
trekke oss nye medlemmer i klubben. 
Vi våger å påstå at vi har et miljø i klub-
ben som er velegnet for å ta imot nye 
og urutinerte spillere, og klubbens
størrelse innebærer også at vi har mulig-
heter for å tilrettelegge for nykommerne.
Dermed velger vi å trekke den noe «stor-
snutete» konklusjon at begrensningen for
å rekruttere nye medlemmer, synes mer
å være vår egen vilje til å gjennomføre
profilerings- og rekrutteringsaktiviteter.
Denne oppfatningen er i sterk kontrast 
til andre klubber i kretsen og i hele
bridge-Norge, som stadig hevder at
rekruttering til klubbene er en svært
vanskelig oppgave. Ski BK og vi selv
synes å være kjerringene mot strømmen 
i denne sammenheng.

Kursdeltagerne innmeldes som K-med-
lemmer av klubben, og det innebærer at
medlemstallet i Nesodden BK kan nå nye
høyder med hele 113 medlemmer. 

Vi har gjennom sommeren, høsten og
våren hatt besøk av hele 137 spillere på
spillekveldene våre. Det tilsvarende tallet
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i fjor var 136, så det kan jo synes som
om ca. 135 spillere er det potensialet vi
har. Feil! Går vi nærmere igjennom resul-
tatlistene, viser det seg at 35 av de spiller-
ne som var innom i fjor dessverre ikke
har vist seg i år. Men isteden har vi hyg-
gelig nok hatt besøk av 36 spillere som er
«nye» av året. Altså har nærmere 175 
spillere besøkt klubben de siste to årene.
Vi gjentar – det er utvilsomt et potensial
for nyrekruttering.

Bridgekveldene høsten
2005/våren 2006
Også i år er det blitt arrangert 35 ordi-
nære spillekvelder i høst-/vår terminene.
2 fire-kveldsturneringer, 2 tre-kvelds, fem
to-kvelds og 11 en-kveldsturneringer ha
vi avviklet i løpet av dette bridgeåret,
samt en to-kvelds lagturnering …

For å støtte landslagene i NBF arrangerte
vi også Poenghøst – turneringer både
i høst- og vårterminen.

Julebridgen 2005/2006 ble også i år en
stor suksess. Oppslutningen var også i år
fin, fin med 76 deltagere. Særlig hyggelig
var det at så mange som vanligvis ikke
deltar på klubbkveldene våre beæret oss
med sitt nærvær. 

Oppfølging av turneringsreglene
i Bridge
Vi arrangerte i år under fem spillekvelder
presisering og oppfølging av enkelte deler
av turneringsreglementet. Utspillsregler
og bruk av stoppkort var blant de tingene
som ble tatt opp, og vi har en klar opp-
fatning av at det har hjulpet medlem-
mene til å være mer disiplinerte under
kveldsturneringene. Vi anbefaler det nye
styret til å lage en fortsettelse av dette
opplegget til neste år. Et og annet små-

rusk kan sikkert stadig lukes bort under
spillingen i klubben.

Klubb-bulletinen 
Klubb-bulletinen er videreført også i år.
I hvilken grad den blir lest og fulgt opp
er vi usikre på, men vi anser at likevel
fungerer bra som et kommunikasjonsledd
mellom styret og medlemmene. Regel-
messigheten i utsendelse av bulletinen og
resultatservicen fra spillekveldene har
funnet en form som synes å fungere til-
fredsstillene for medlemmene. Antallet
som mottar denne informasjonen på 
e-post er ytterligere utvidet.

Klubbens egen internettside
Full honnør til Øivind Adde for hans
arbeid med klubbens hjemmeside.
Spesielt kan vi rose oss av å ha en hjem-
meside som til enhver tid er ajourført –
bare det er et aktivum. Både drift og opp-
legg er det stadig Øivind som står for …
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■■ Oslo 2 vant SM damer 
Vi gratulerer Oslo 2 med seieren
i 1.divisjon SM damer. På laget
spilte Lise Blågestad, Pernille
Lindaas, Maja Rom Anjer og Stine
Holmøy. Etter en spennende avslut-
ning vant Oslo 2 foran Hordaland
(Kristine Breivik, Sølvi Remen, 
Eli Solheim og Siv Thoresen) og
Vest-Agder (Åse Biribakken,
Marianne Homme, Åse Langeland
og Tone Torkelsen Svendsen).



Bridgeforbundet har fått leiebilavtale med
Hertz. Som artikkelforfatter/journalist/
skribent i Bridgebladet får jeg av og til
oppdrag jeg ikke akkurat hopper i taket
over, og oppdraget om å skrive om leiebil-
avtalen med Hertz hører inn i den katego-
rien. (For å være helt ærlig utsatte jeg det
helt til jeg bare måtte hoppe i det!)

Leiebiler og selgere ... Jeg er i utgangs-
punktet litt skeptisk til selgere og biler er
først og fremst en praktisk sak som bring-
er meg fra A til B. Jeg har altså en inne-
grodd mistanke om at selgere er ute etter
å lure meg og prakke på meg noe jeg
egentlig ikke verken vil ha, eller har bruk
for og når det på toppen av alt er leiebiler
det dreier seg om – så det var med blan-
dede følelser jeg ringte distrikssalgssjef
Øystein Vangsnes i Hertz. 

Da jeg slo nummeret hadde jeg et lite håp
om at jeg skulle treffe en lidenskapelig
bridgespiller i den andre enden – for da
kunne vi prate litt bridge i stedet.
Optimist! Ikke spilte han bridge og ikke
hadde han planer om å starte med det
heller – så samtalen dreide seg mest om
leiebiler, priser, og innholdet i avtalen. Og
her var det helt klart en hel verden jeg
ikke har noe kjenneskap til! Øystein
Vangsnes fortalte; om at Hertz er verdens
eldste og verdens største biluteleifirma,
med 8000 kontorer. De har utleie av biler
på alle flyplasser og alle steder der liden-
skapelige bridgespillere enten reiser for
å spille bridge, eller for å feriere eller for
å jobbe, eller alt sammen. Det er 150
utleiekontorer bare i Norge. Han satte
opp regnestykker for hvor mye billigere

det ville bli for en gjeng bridgespillere som
kommer med fly til Gardermoen å leie bil
– framfor å ta flytoget. Han fortalte at de
har lagt vekt på å gi NBF spesielt gode til-
bud i helgene når bridgeturneringene ofte
går. Og at bridgeforbundets medlemmer
får 20% ekstra rabatt på alle kampanjetil-
bud som Hertz kjører! 

Bridgeforbundets medlemmer har som
alle andre medlemmer også tilgang til
Hertz #1 Club Gold medlemsskap. Med
et slikt medlemsskap registereres alle
personopplysninger slik at du bare treng-
er vise fram førerkortet når du bestiller
bil. Puh – og enda var det mye mer jeg
aldri rakk å notere ned! 

Nysgjerrig, spurte jeg hvordan i alle dager
denne avtalen hadde kommet i stand?
Øystein Vangsnes fortalte at han ofte var 
i møter hos Norges Idrettsforbund og
siden Rune Handal (Generalsekretæren,
om du skulle lure ;-) har kontor der, og
siden NIF allerede har avtale, og så videre
– så ville Hertz veldig gjerne gi NBF
samme avtalen. Og det er jo veldig
hyggelig om avtalen er så god som de sier? 

På tross av min skepsis mot selgere og
manglende interesse for biler – så ble det
faktisk både en interessant og spennende
samtale! Det hele endte med at jeg nesten
lovte ham å selge bilen min for å basere
meg på leiebilavtaler i framtida! 

Sukk! er det rart jeg er skeptisk til
selgere? Jeg går nesten på limpinnen hver
eneste gang!
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Om du vil sjekke denne avtalen nærmere
så finner du mer informasjon og priser på:
– www.bridgefederation.no
– Tlf: 800 5343 245
(for de av dere som er god til å knekke
nøtter – hva betyr nummeret? Svaret står
nederst)

Oppgi nummeret: CDP 637220 når du
kontakter Hertz, da får du bridgefor-
bundets leiebilpriser på leiebilen!

Løsning på oppgaven: 800 leiebil? 
Klarte du den har du sannsynligvis
bokstaver på telefonen din!
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Internasjonale mesterskap 2006
Norsk Bridgeforbund skal i 2006 delta i følgende internasjonale mesterskap:

• Ungdoms-VM i Bangkok, Thailand, 29, juli – 8. august med lag i junior- og skoleklassen
• EM for nasjonslag i Warzawa, Polen, 12. – 26. august med lag i åpen- og dameklassen

Styret i NBF har tatt ut følgende landslag:

• Juniorlag til VM i Bangkok
Erik Berg – Jørn Arild Ringseth, Meldal/Steinkjer
Erik A. Eide – Espen Lindqvist, Trondheim
Petter Eide – Allan Livgård, Trondheim
Kaptein: Sven-Olai Høyland, Bergen
Coach: Olav Ellestad, Oslo

• Skolelag til VM i Bangkok
Skolelag:
Håkon Bogen, Mo i Rana
Harald Eide, Hamar
Lars Arthur Johansen, Rognan
Fredrik Simonsen, Trondheim
Erlend Skjetne, Trondheim
Kaptein: John Våge, Trondheim
Coach: Virginia Chediak, Kragerø

• Damelag til EM i Warzawa
Damelag:
Ann Karin Fuglestad – Marianne Harding, Farsund/Bergen
Åse Langeland – Tone T. Svendsen, Stavanger/Førde i Hordaland
Sølvi Remen – Siv Thoresen, Bergen/Oslo
Kaptein: Per-Ove Grime
Coach: Kjell Gaute Fyrun

• EM for nasjonslag i Warzawa
Lag tas ut på et senere tidspunkt.

Lagene til Ungdoms-VM i Bangkok kvalifiserte seg til mesterskapet ved å ta 3. plass 
(skolelaget) og 4. plass (juniorlaget) under Ungdoms-EM i Riccione i fjor sommer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Harald Skjæran på telefon 21 02 90 00, eller 
E-post harald.skjaran@bridge.no



Nå er det kun omkring to måneder igjen
til årets bridgefestival, og tingene begyn-
ner å komme i orden. Med nok et års
erfaring på baken, håper vi at årets festi-
val blir enda bedre enn de foregående.
Sammen med dette bladet, kommer også
festivalavisa med detaljert informasjon
om det meste som skjer under festivalen.
For sikkerhets skyld repeterer jeg noe av
det viktigste her.

Betaling på forhånd
Det har lenge vært mulig å melde seg på
til bridgeturneringer via internett. I år
har vi tatt et skritt videre, og gjort det
mulig å også betale startkontingentene på
forhånd. Alle som har forsøkt å registrere
seg og betale for en turnering, vet hvor
mange det er som skal gjøre dette sam-
tidig, og hvilket kaos som pleier å oppstå
i forbindelse med dette. 

På tross av enkelte innkjøringsproblemer
som at bankkontoen ikke var klargjort
for innbetalinger med KID-nummer da
vi åpnet for påmeldingene, håper vi at
dette initiativet blir tatt vel imot. Tenk på
all den tida du sparer ved å betale på for-
hånd! Hvis dere synes det er gøy å stå
i kø, kan dere betale på stedet som før,
med kort eller kontanter.

Feil på internett
Selv om vi har vært flere som har lest
korrektur på hjemmesidene til festivalen,
har det allikevel klart å snike seg inn
noen mindre feil der. De er rettet nå,
men for å unngå at noen kommer for

sent til turneringer, eller på annen måte
har et feil bilde av hvordan programmet
for årets festival skal se ut, kan det lønne
seg å dobbeltsjekke mot programmet
i festivalavisa.

Det har vært feil starttidspunkt for NM
Veteran. Turneringen skal begynne etter
at NM Damer er avsluttet, dvs onsdag
2. august klokka 15:30. Damene som
også er veteraner får altså muligheten til
å spille begge turneringene. 

I samme slengen vil jeg minne om at
begge disse turneringene, NM Veteran og
NM Damer, er redusert tilbake til
3 sesjoner som det var tidligere. Antall
spill i disse turneringene vil ligge rundt
90, men vil for NM Damer avhenge av
deltakelsen.

Endringer i programmet 
– NM Junior
Av praktiske årsaker gikk festivalavisa
i trykken en god stund før dette med-
lemsbladet. I løpet av den perioden rakk
NBFs styre å vedta endringer i festival-
programmet i forhold til det som kom på
trykk i festivalavisa.

Endringen gjelder, nok en gang, NM
Junior. Etter at styret tidligere i vinter
flyttet NM Junior til helga før junior-
leiren, våknet ungdommen og sendte
brev til NBF med ønske om flytting av
turneringen til senere på høsten. Selv om
juniorene i forkant av den forrige flyt-
tingen også var blitt bedt om å komme
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med innspill i den forbindelse, var
tilbakemeldingene den gang svært spar-
sommelige. Brevet var støttet av snaut
30 juniorer med tilhold i Trondheims-
området, for det meste studenter, og
siden disse utgjør omkring halvparten av
det ventede startfeltet i NM Junior, fant
NBF det fornuftig å komme dem i møte.
NBF har, selv om enkelte ynder å påstå
noe annet, ingen ønsker om ikke å lytte
til ønskene fra medlemmene.

NBF har dermed besluttet å flytte 
NM Junior til Trondheim i helga 
23.–24. september.

Normalt vil NM Junior bli arrangert i til-
knytning til juniorleiren og Norsk
Bridgefestival, men på grunn av stevne-
kollisjonen med VM for juniorer og
skolelag, gjør vi altså et unntak i år.

Da gjenstår det bare å oppfordre alle til
å melde seg på til turneringene de ønsker
å spille, og benytte seg av muligheten til
å betale på forhånd. 

Vi sees på Lillehammer!
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BRIDGEKLUBBEN SØLVKNEKT

Husk Sølvcupen i Kongsberg (26.), 27. mai og 28. mai 2006

Baromerter fredag kl. 21.00

Rimelig overnatting: Fullpensjon f.o.m middag fredag t.o.m. lunsj søndag 1.090,- kr
Fullpensjon enkeltrom som over 1.435.- kr
Fullpensjon f.o.m. lunsj lørdag t.o.m. lunsj søndag 675,- kr
Fullpensjon enkeltrom som over 850.- kr
Vær tidlig ute.

Påmelding: m-raaen@frisurf.no – 32 73 33 60/99 62 23 80
Ola 32 72 11 58
Påmelding også til NBF data

Vår hjemmeside: www.solvknekt.net
Brosyre sendes på forespørsel.

■■ Lær å spille bridge
Det amerikanske opplæringsprogrammet «Learn to play bridge» fore-
ligger nå i norsk utgave. Oppdager du feil i programmet er det fint om
du melder fra om det. Programmet kan lastes ned forbundets nettsider. 



Lørdag 10. og søndag 11. juni avholdes
Bridgetinget i Trondheim. Det kan se ut
som om det blir et rolig bridgeting.
Økonomien er etter hvert en ikke-sak.
Det som er til behandling er beretning for
2004 og 2005, regnskap for de samme
periodene, handlingsplan for 2006–2010,
økonomiplan og valg av nytt styre. 

Vi bringer her et utdrag fra tingdoku-
mentene.

2004
2004 var et godt driftsår for Norsk
Bridgeforbund med omfattende aktivitet,
men samtidig uten de helt spesielle høyde-
punkt. Oppslutningen om forbundet viste
nedgang i medlemsmengden samtidig
som det ble arrangert en rekke kurs rundt
i landet for å tiltrekke nye medlemmer. 

NBF var godt representert ved internasjo-
nale arrangement i 2004 med EM i
Malmø som høydepunktet. Den yngre
garde oppnådde de beste resultat med
solid innsats EM for juniorer i Praha og
vi deltok også med godt resultat i første
VM for skolelag i New York. 

Bridgetinget på Lillehammer juni 2004
markerte et organisasjonsmessig skifte
ved at 8 av 10 styremedlemmer (inklusive
vara) kom inn som nye medlemmer.
Arbeidet for det avtroppende styret var
preget av forberedelsene til tinget og
arbeidet med Handlings- og Økonomi-
planen 2004–2008. 

Forbundet for andre år på rad fikk et
driftsresultat over budsjett. 

Styret har i 2004 nedlagt IT-utvalget
(overført til administrasjonen), Utvalget
for bridge blant blinde og svaksynte,
Markeds- og mediautvalget og Utvalget
for bridge blant døve. Nytt utvalg er opp-
rettet med Profileringsutvalget. 

Antall medlemmer har gått ned fra 2003
og antall medlemmer registrert pr.
31.12.2004 var 10 650 – en nedgang på
409 fra året før. Sett i lys av satsingen på
rekruttering anser styret dette ikke til-
fredsstillende. 

Ordinært bridgeting ble avholdt på
Lillehammer i juni med 48 stemmeberet-
tigede delegater. Valgene førte til større
utskifting, og Bridgetinget rettet spesielt
en varm takk til avtroppende president
Jan Aasen som har nedlagt 16 år i for-
bundsstyret. 

Et harmonisk ting sto samlet om forsla-
gene til målsetninger og økonomiplan
som ble fastlagt for perioden 2004–2008.
Med en økonomi under kontroll ønsker
styret å prioritere rekruttering, informa-
sjon og kommunikasjon gjennom med-
lemsbladet og en felles plattform for
verdier og mål. 

Bridgefestivalen i Trondheim juli 2004
må karakteriseres som en suksess med
over 8 000 deltakere i de ulike sesjoner.
Festivalen ble også overført til tusenvis av
mennesker i over 50 land via overføring-
ene på Bridgebase Online. 

Samarbeidet med Rune Hauge og Jan
Petter Svendsen i BridgeMedia Ltd. opp-
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fattes verdifullt og sikret festivalen øko-
nomisk, samtidig som partene samarbei-
der om den videre utvikling av festivalen. 

Generelt har deltakelsen i NBFs turner-
inger stabilisert seg, om enn på et lavere
nivå enn ønsket. 

2005
2005 ble også et godt driftsår for Norsk
Bridgeforbund, og med omfattende akti-
vitet. Dessverre er oppslutningen om for-
bundet fortsatt nedadgående. Bildet er
imidlertid ikke helsvart fordi kursaktivite-
ten rundt om i landet er økende. Styrets
vurdering er at de kretser og klubber som
engasjerer seg i rekruttering og arbeid for
å tiltrekke nye medlemmer lykkes. 

NBF har vært godt representert ved
internasjonale arrangement også 2005.
Den yngre garde markerte seg med solid
innsats EM for juniorer i Riccione, Italia
med 3. og 4. plass i henholdsvis skole-
klasse og eldre junior. Norge er dermed
kvalifisert til VM i begge klasser i år. 

Kretsledermøtet i Ålesund juni 2005 for-
løp i en god atmosfære. Det fremlagte
materiale ble tatt til orientering og kret-
sledermøtets uttalelse var positiv til den
utvikling NBF var inne i. 

Etter initiativ fra NBF ble paraplyorgani-
sasjonen Norsk Tankesportforbund etab-
lert i 2005. NBF er største særforbund
i organisasjonen. Styrets vurdering er at
dette vil være et vesentlig bidrag til å styr-
ke bridgens anseelse nasjonalt og interna-
sjonalt samt tankesportene sin naturlige
plassering i kultur- og idrettssammenheng. 

Forbundet fikk på nytt fikk et driftsresul-
tat over budsjett. Samlede driftsinntekter

er over 7.3 millioner kroner. Handlings-
planens målsetning om egenkapital i stør-
relsesorden 3 millioner kroner i 2008 er
alt realisert. 

Den negative utviklingen mht. medlem-
stall fortsatte fra forrige år, og antall med-
lemmer registrert pr. 31.12.2005 var 10
257 – en nedgang på nærmere 400 med-
lemmer. Sett i lys av målsetningen for
rekrutteringsarbeidet anser man ikke
dette som tilfredsstillende. Antall klubber
ble redusert og medlemsklubber i NBF
pr. 31.12.2005 var 480. 

Forbundets bridgebibliotek, som er
Norges største – ble i desember overført
til Nasjonal-biblioteket i Oslo. Etter kata-
logisering skal biblioteket være tilgjenge-
lig for publikum på høsten 2006. 

Med SparTi ble den største IT-satsingen i
forbundets historie lansert i oktober 2005
og dermed fikk bridge-Norge for første
gang en felles plattform for utveksling av
informasjon. SparTi fikk en god motta-
kelse og 130 klubber hadde tatt program-
met i bruk ved årsskiftet. Ved forbunds-
kontoret på Ullevål ble egne nye databa-
ser tatt i bruk på vårparten og IT pro-
sjektet er så langt gjennomført innen
budsjett. Det er forbundets intensjon at
IT løsningene skal videreutvikles og til-
passes klubbenes og forbundets behov. 

Personlige medlemskort ble introdusert
i desember sammen med lanseringen av
NBFs Fordelsprogram. Hensikten er å gi
større tilhørighet til organisasjonen samt
å kunne gi medlemmene attraktive tilbud
utover det rent bridgemessige. 

Samarbeidet med Rune Hauges selskap
BridgeMedia Ltd. om videreutvikling av
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Norsk Bridgefestival er utvidet i en fem-
årsperiode, og alle avtaler er inngått for at
festivalen vil finne sted på Lillehammer
både i 2006 og 2007. 

Kretsledermøte ble avholdt i Ålesund 
11. og 12. juni 2005 og 22 kretser var
representert. Foruten faste poster drøftet
Kretsledermøtet spørsmål rundt interna-
sjonal representasjon, IT prosjektet, tur-
neringsvirksomheten og organisasjons-
messige forhold (kultur) samt rekrutte-
ringsarbeidet. 

Deltakelsen i Norgesmesterskapene og de
andre turneringene under festivalen økte
i år. NM Damer holdt seg imidlertid på
det lave nivået vi har hatt de siste årene.
I 2006 år er NM monrad lag flyttet til
slutten av festivalen. Det betyr at dame-
turneringene vil gå etter hverandre under
festivalen. Mange av deltakerne i NM Par
deltar lite på festivalen – og vi har tro på
at de er mer villige til å delta etter parfi-
nalen. Samtidig har slutten av festivalen
ofte vært et antiklimaks deltakermessig –
det blir spennende å se om rokkeringen
vil bedre dette. Festivalprogrammet er for
øvrig konstant under vurdering, og vi har
i år laget et regneark for analyse av delta-
kelsen – som for eksempel mulighet til
å se på hvilke andre turneringer deltaker-
ne i Mix spilte. Ideen bak dette er selv-
sagt at med bedre kjennskap til spillernes
preferanser kan vi i større grad tilby det
produktet spillerne vil ha. 

Totalt deltok 1159 forskjellige personer
i turneringene (utenom side/kveldsturner-
ingen) – og de spilte i snitt 1,97 turne-
ringer hver. De mest meritterte fant vi
ikke overraskende i par-finalen, med en
gjennomsnittlig mesterpoengbeholdning
på 794 MP – eller rundt stormester i snitt!

BBO-overføringer har vært brukt både i
forbindelse med festivalen, NM for
Klubblag og 1. divisjon – med meget god
respons. Ikke minst gir dette god publi-
sitet for norsk bridge verden over – og
mange er imponert over den raske resul-
tatservicen – noe vi i dag tar for gitt
i Norge, men som slett ikke er gitt i tur-
neringer verden over. 

Seriemesterskapet fungerer tilfredsstil-
lende etter omleggingen, med omtrent
samme deltakelse som tidligere år. 

Seriemesterskapet for damer sliter fortsatt
med oppslutningen, og det må bli en dis-
kusjon I TMU og styret på våren om – og
evt. i hvilken form det skal fortsette.
Variasjonen kretsene i mellom er veldig
stor – flere kretser har ingen deltakere.
Blant alternativene som diskuteres er
å omgjøre seriesystemet til regionmester-
skap med et sluttspill blant regionvinnerne.

Disse representerte Norge i løpet av 2005: 

Bonn Nations Cup, april: 
– Tor Bakke (Bergen) 
– Magne Eide (Bergen) 
– Jim Høyland (Eivindvik) 
– Sam Inge Høyland (Oslo) 
– PC: Sven-Olai Høyland (Bergen) 

Laget deltok i denne turneringen for å få
internasjonal erfaring før de skulle spille
Nordisk Mesterskap. 

Junior-VM i Sidney, Australia, 7.–17.
august: 
– Erik A. Eide (Trondheim/Hamar) –

Espen Lindqvist (Trondheim/Arendal) 
– Petter Eide (Trondheim/Hamar) –

Allan Livgård (Trondheim/Askim) 
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– Håkon Kippe (Trondheim/Kvam) –
Jørn Ringseth (Steinkjer) 

– Coach: Olav Ellestad (Oslo) 
– NPC: Sven-Olai Høyland (Bergen) 
Laget ble nr 11. 

Nordisk Mesterskap, åpen klasse, Vejle,
Danmark, 7.–12. juli: 
– Tor Bakke (Bergen) 
– Magne Eide (Bergen) 
– Jim Høyland (Eivindvik) 
– Sam Inge Høyland (Oslo) 
– PC: Sven-Olai Høyland (Bergen) 
Laget tok GULL! 

Nordisk mesterskap, damer, 7.–12. juli: 
– Marianne Harding(Bergen) – Ann-

Karin Fuglestad (Farsund) 
– Eli Solheim (Sandnes) – Siv Thoresen

(Oslo) 
– NPC: Per-Ove Grime (Skjetten) 
Laget ble nr 4. 

Junior-EM, skoleklassen, Riccione, Italia,
13.–23. juli: 
– Harald Eide (Hamar, 13 år) 
– Erlend Skjetne (Melhus, 16 år) 
– Lars Arthur Johansen (Rognan, 17 år) 
– Håkon Bogen (Mo i Rana, 18 år) 
– Fredrik Simonsen (Trondheim/Askim,

19 år). 
– Coach: Virginia Chediak (Kragerø) 
– NPC: John Våge

(Trondheim/Randaberg) 
Laget endte som nr. 3 av 14 lag og sikret seg
dermed retten til deltakelse i VM i 2006.

Ski BK har fått mange lovord for arran-
gementet av finalen i NM for klubblag.
Ordningen med at arrangørklubben kan
søke om å få en plass i finalen fungerte
godt i forhold det å skape lokal interesse
– selv med noe sportslig motgang – og vil
bli videreført. 

Handlingsprogrammet 2006–2010
Handlingsprogrammet og økonomipla-
nen for 2006–2010 vedtas av Bridge-
tinget i 2006, og er førende for hele orga-
nisasjonens virksomhet. Alle organisa-
sjonsleddene er ansvarlig for å innarbeide
tiltakene i sine årsplaner og budsjetter. 

Basert på vedtatt handlingsprogram og
økonomiplan, utarbeider forbundsstyret
to-årige planer for gjennomføringen av
tiltakene. 

Oppfølgingen av handlingsprogrammet
og økonomiplanen rapporteres til
Bridgetinget gjennom styrets årsberet-
ninger og årsregnskapene. 

Handlingsprogrammet og økonomi-
planen rulleres av Bridgetinget i 2008. 

Videre prosess med å følge opp hand-
lingsprogrammet 
Forbundsstyret konkretiserer handlings-
planen med toårige tiltaksplaner for hvert
av virksomhetsområdene. Alle klubber og
kretser er ansvarlig for å innarbeide tilta-
kene i sine årsplaner og budsjett. 

Norsk Bridgeforbund i dag 
Norsk Bridgeforbund har gjennomgått en
krevende administrativ omstilling de
senere årene. Hovedfokus har vært rettet
mot økonomistyring, der egenkapitalen
nå er gjenopprettet og driftsresultatene er
akseptable. 

I høst ble det stilt et nytt administrativt
IT-system til disposisjon for alle organisa-
sjonsledd. Tankesportforbundet ble en
realitet og NBF overtok ledelsen av
NBU.  Norsk Bridgeforbund har 75 års
jubileum i 2007. Styrets vurdering er at
organisasjonen har best av å gå inn i en
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konsolideringsfase, der stabilisering av
sunn økonomi, utvikling av organisa-
sjonskulturen og utnyttelse av de tekniske
og administrative plattformene som nylig
er etablert settes i fokus. 

Rammebetingelser 
Visjon og verdigrunnlag for NBF 
• Bridge er tankesport som kan utøves av

alle gjennom hele livet. 
• Bridge utøves i et fellesskap basert på

redelig konkurranse i et trygt og godt
sosialt miljø. 

• Alle aktiviteter er basert på verdiene
trivsel, likeverd, ærlighet og fellesskap. 

Organisatoriske rammer 
• Vedtektene er den viktigste organisato-

riske rammebetingelse for virksomheten. 
• Virksomhetens aktivitetsnivå skal base-

res på en «sunn økonomi», hvor basis-
virksomheten er finansiert gjennom
medlemsavgifter og NBFs turnerings-
aktiviteter. 

• Økonomiplanen skal danne grunnlaget
for økonomistyring og planlegging av
virksomheten. Ved å synliggjøre bundne
kostnader og «frie» midler, skal
Bridgetinget kunne foreta overordnet
prioritering av ressursene. 

• Prioritering og økonomistyring i perio-
den mellom bridgeting er styrets ansvar. 

• Egenkapitalen skal til enhver tid utgjøre
minimum 3 millioner kroner. 

• Alle turneringer skal i prinsippet være
selvfinansierende. Avvik fra dette skal
dekkes inn gjennom overskudd fra
andre aktiviteter og som en konsekvens
av prioriteringer. Budsjettet skal ta
høyde for usikkerhet rundt deltakelse i
turneringene. 

• Forbundet skal være den ledende aktør
og konkurransedyktig innen salg av
bridgemateriell og -utstyr. 

• For å delfinansiere det sentrale rekrutte-
ringsarbeidet og landslagenes deltakelse
i mesterskap, skal det gjennomføres
inntektsbringende aktiviteter. 

Rammebetingelser for handlings-
programperioden 
• Finansieringsgrunnlaget er inntekter

hovedsakelig fra medlemmene,
gjennom kontingenter, startavgifter,
mesterpoengordningen, diverse inn-
tektsbringende aktiviteter, og salg av
materiell. Forbundet har hatt eksterne
inntekter fra automatvirksomhet, men
ingen offentlig støtte og lite sponso-
rinntekter. 

• Organisasjonens kapasitet til å gjen-
nomføre nye tiltak med få ansatte er
begrenset. Andre begrensinger er til-
gjengelige økonomiske ressurser og svak
organisasjonskultur. 

• Dataverktøyet SparTi er stilt gratis til
disposisjon for samtlige klubber og
kretser. Dette er et administrativt IT-
system som gir klubber og kretser den
støtte som trengs for administrasjon,
kommunikasjon og gjennomføring av
tiltak. 

• De siste årene har forbundet vært
gjennom betydelige endringer, både pga
behovet for å kontrollere kostnadene og
organisasjonsmessige endringer. 

• Når nye aktiviteter skal settes i gang,
skal behov, innsats og forventet resultat
avveies. Som en del av arbeidet med å
effektivisere de administrative oppga-
vene, vil det bli vurdert om enkeltopp-
gaver skal endres eller opphøre. 

• Det utarbeides hvert år en terminliste
for turneringsvirksomheten og andre
viktige begivenheter og tidsfrister. 
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FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2006–2010 

Valg
Valgkomiteen, med Jostein Øvervatn i spissen, har fremmet følgende forslag til Bridgetinget:

President: Helge Stanghelle, NBF Helgeland 
Visepresident: Jan Olav Røseng, NBF Hedmark og Oppland 
Styremedlemmer: Inger Hjellemarken, NBF Midt-Trøndelag 

Rolf Lassen Lersbryggen, NBF Østfold og Follo 
Sigmund Ivar Bakke, NBF Vestfold 
Kenneth Syversen, NBF Oslo 
Jonill Storøy, NBF Sogn og Fjordane 

1. varamedlem: Asbjørn Anthonsen, NBF Øst-Finnmark 
2. varamedlem: Jorunn Olsen, NBF Vest-Agder 
3. varamedlem: Morten Hole, NBF Salten 

Kontrollkomité
Leder: Øyvind Ludvigsen, NBF Oslo 
Nestleder: Svein Parnas, NBF Oslo 
Medlem: Arve Farstad, NBF Oslo 
1. varamedlem: Gunn Helness, NBF Oslo 
2. varamedlem: Anne-Lill Hellemann, NBF Oslo 

Disiplinærkomité. 
Leder: Lars Eide, NBF Hedmark og Oppland 
Nestleder: Asbjørn Davidsen, NBF Hedmark og Oppland 
Medlem: Jørgen Petter Nermo, NBF Hedmark og Oppland 
1. varamedlem: Dag Tore Røseng, NBF Hedmark og Oppland 
2. varamedlem: Åse Karin Grindheim, NBF Hedmark og Oppland 

Domskomité. 
Leder: Bjarne Berg, NBF Østfold og Follo 
Nestleder: Annelise Asla, NBF Oslo 
Medlem: Sverre Johnsen, NBF Oslo 
1. varamedlem: Tulla Steen Lybæk, NBF Oslo 
2. varamedlem: Gaute Kolsberg, NBF Oslo 

Valgkomité. 
Leder: Arne Georg Aunøien, NBF Østerdal 
Nestleder: John Helge Herland, NBF Rogaland 
Medlem: Haldis Guttormsen, NBF Midt-Trøndelag 
Varamedlem: Jostein Øvervatn, NBF Salten 
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Viktige målsettinger for perioden 2006–2010 
• Beholde nåværende medlemmer og rekrut-

tere nye gjennom et allsidig tilbud med høy
kvalitet. 

• Organisasjonskultur og kommunikasjon
mellom organisasjonsleddene skal bedres. 

• Lokale/regionale rekrutteringsaktiviteter
skal systematiseres 

• 75 årsjubileet i 2007 skal gis stor oppmerk-
somhet 

• NBF skal i samarbeid med andre organisa-
sjoner styrke relasjonene til norske
myndigheter 

• NBF skal bidra til å styrke samarbeidet
mellom nordiske bridgeforbund 
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Ace elsker å reise rundt på bridgeturne-
ringer. Han sier heller ikke nei til en fest
og har også etter hvert opparbeidet seg en
viss krets av kvinnelige bekjentskaper
rundt om i det ganske land, ja faktisk
også utenfor landets grenser. I sin beste
alder som han er foretrekkes bridge om
dagen, poker, natteliv og vakre damer om
kvelden. Ace kan vel beskrives som en
gutt som er glad i livet og høster av dets
goder. Ord som jobb og familie eksisterer
ikke i hans vokabular, slike sorger får
vente til gutten blir voksen.

Bridgemessig er Ace en dyktig spiller. Det
er sjelden han drar fra en turnering uten
å ha vært i premierekkene. Ace elsker
slemspill, og gjerne med litt skeiv sits så
spillet kan sendes videre for omtale 
i landets tabloider. 

For ikke så lenge siden var Ace i favoritt
leget, nemlig en hard utgang hvor det var
potensial for sur sits!

♠ 1054
♥ Dkn985
♦ Kn43
♣ 54

♠ ED973 ♠ 62
♥ 32 ♥ EK1074
♦ D10 ♦ 62
♣ D983 ♣ Ekkn10

♠ Kkn8
♥ 6
♦ EK9875
♣ 762

Meldingene gikk:
Syd vest nord Ace
1♦ pass pass dbl
3♦ 3♠ pass 4♥

p rundt!

Ace har aldri vært kjent for å være noen
stor meldeteoretiker. Den første dob-
lingen var naturligvis en feilmelding,
særlig da makker kom igjen med 3♠

Nord tenkte litt før han passet 4♥ så her
ante Ace muligheter for avisspill. 

Syd, som var en ukjent spiller, startet
motspillet med ruter ess. Etter litt tanke-
virksomhet kom det vri til en liten spar.
Ace måtte nesten ta sparkappen for å ha
sjanse til hjemgang. Etter at spar dame
holdt stikk spilte Ace hjerter 2 fra blinde-
mann, når nord la nr 5 nøyde Ace seg
med nr 7. Ikke så dumt siden den holdt
stikket! Nå var sitsen tegnet opp og Ace
spilte spar til ess, spar til stjeling. 

Posisjonen var nå som følger:
♠ -
♥ Dkn98
♦ Kn4
♣ 54

♠ 97 ♠-
♥ 3 ♥ EK10
♦ D ♦ 6
♣ D983 ♣ Ekkn10

♠ -
♥ -
♦ K9875
♣ 762

Ace spilte så Kløver Ess og kløver knekt
til Bordets dame. Så kom spar 9 fra
blindemann. Nord gjorde sitt beste med
å trumfe høyt, men Ace bare overtrumfet

Ace Baluba 
Av Tom I. Trumf
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og spilte nok en kløver. Nord trumfet
igjen men var nå innspilt. Enten måtte
han spille ruter til makker som igjen
måtte spille mer ruter til dobbeltrenons,
Ellers måtte han spille opp igjen trumf
i saksen til Ace hvorpå den siste kløveren
ble det 10. stikket. Resignert valgte nord
det siste og Ace kunne triumferende
notere 4♥ 10 stikk. Sjelden har vel Ace
vært så sikker på å få topp på et spill,
men akk ved et av de andre bordene gikk
meldingene som følger:

Syd Vest Nord Øst
Pass 1♠ pass 2♣(rele)
Pass 2nt pass 3nt
Pass rundt!

Nord, som bare kunne se sine egne kort,
spilte ut ♥ dame. Denne ble stukket med
esset og spar gikk til 8-9-10. Nord satt nå
på det avgjørende valget. Dessverre for
Ace spilte han nå opp en kløver. Spille-
fører stakk med esset i bordet, spilte spar
til damen, hjerter til tieren og kunne for-
lange 4 spar stikk, 3 hjerter stikk og 4
kløver stikk og 11 stikk totalt. Ikke lett
å slå slike scorer!

Litt skuffet over å ha blitt overgått etter
en slik spilleføring ruslet Ace tilbake til
turneringens neste runde. Nok en gang
skulle kort gudene være snille og gi Ace
litt vind i seilene med sur sits. 

♠ K108
♥ EKkn5
♦ EK862
♣ 9

♠ E97 ♠ 643
♥ - ♥ 108643
♦ kn105 ♦ D73
♣ KDkn10842 ♣ 75

♠ Dkn52
♥ D972
♦ 94
♣ E63

Ace Vest Nord Øst
1♦ pass

1♥ 3♣ 4♣ pass
4♥ pass 4nt pass
5♦ pass 6♥ pass 
pass pass

Vest spilte ut kløver konge, denne stakk
Ace på hånden. Hjerter til esset medførte
et par triumferende blunk fra øst. Nå
spilte Ace ruter ess og konge før spar
konge ble spilt fra bordet. Den fikk
beholde stikket, nå spilte han enda en
spar til damen som vest stakk over med
esset. Posisjonen var nå som følger:

♠ 10
♥ Kkn5
♦ 862
♣ -

♠ 9 ♠ 6
♥ - ♥ 10864
♦ kn ♦ D
♣ Dkn1084 ♣ 5

♠ Kn5
♥ D97
♦ -
♣ 63

Vest hadde ikke noe forsvar mot Ace,
Aktuelt prøvde han å spille en kløver. Ace
trumfet denne i bordet. Tok nå for spar
10. De siste stikkene krysset han hjem
med ruter til hjerter 7, spar til hjerter
konge, ruter til hjerter 9, kløver til hjerter
knekt og ruter til hjerter dame. Øst som
måtte undertrumfe hele fire ganger på de
fire siste stikkene hadde forlengst sluttet
å blunke. Han reiste seg bryskt fra bordet
og forlot lokalet ut mot røykeavdelingene
for å klage sin nød over flaksen som Ace
alltid skulle ha når han meldte slike
dumme kontrakter. Triumferende kunne
Ace høste inn skryt fra makker og til-
skuere mens han begynte å titte rundt
i lokale etter bridgejournalister. Endelig
var Ace tilbake i sitt Ess. 

A c e  B a l u b a  
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H v o r d a n  b l i  b e d r e ?

Bridge er et fantastisk spill. Uansett
nivå er det artig og spennende.
Og aldri blir man utlært. Et stort
spørsmål for mange er hvordan de
kan bli bedre spillere.

Det tar lang tid å bli en middels god
bridgespiller. Med mindre du er et uvan-
lig talent, må du regne med å bruke
minst et par år før du kan regne deg som
gjennomsnittsspiller. Samtidig er det hel-
digvis slik at helt fra de første famlende
grep rundt kort og meldebokser, er spillet
veldig fascinerende.

Så til spørsmålet om hvordan man blir
bedre. Ut fra egen erfaring våger vi
påstanden at man må lese teori. Men
man må også spille kort. De som aldri
leser og nøyer seg med den faste klubb-
kvelden i uka, kommer sjelden videre.

Nå er det ingen grunn til å la seg skremme
av dette. Det skal ikke så mye til. Det
handler om å velge fornuftig i den enorme
haugen av bridgebøker. Mange har det
null hensikt å lese, i hvert fall ikke før
man er blitt en rimelig bra spiller. Her skal
jeg anbefale noen bridgebøker på forskjel-
lig nivå. Den kanskje beste norske bridge-
bok gjennom tidene, og da tenker vi lære-
messig, er Basisbridge av Geo Tislevoll.
Den er kommet i to bind. Del 1 bør være
obligatorisk for de som har passert det
første nybegynnerstadiet.

Tislevoll gir en grei innføring i enkle og
riktige (!) prinsipper. Det handler om

å gjøre alt naturlig i utgangspunktet, for
så å ta inn de beste konvensjonene i tur
og orden. Med beste menes konvensjoner
du ofte har bruk for.

Advarsel: Ikke fordyp deg i en masse mel-
deteori. Og forsøk for all del ikke å finne
opp nye meldekonvensjoner. Kruttet er
oppfunnet! Bruk kreftene på å bli en
bedre spillefører. Av klassikerne nevner vi
Jannerstens Bridgebibliotek. Det består
av mange småbøker. Tror de er å få tak
i fortsatt (sjekk med forbundet). Her et
veldig enkelt eksempel  fra Spelføringen
i sang, skrevet av Jan Wohlin:

♠ K83
♥ J103
♦ E852
♣ 864

♠ DJ7 ♠ 10962
♥ D7652 ♥ E4
♦ D109 ♦ J63
♣ 72 ♣ K953

♠ E54
♥ K98
♦ K74
♣ EDJ10

Som syd er du kommet i 3 grand (eller
sang som det heter på svensk). Vest spiller
ut liten hjerter. Hva nå?

Det er ekstremt viktig å legge spilleplan
før man spiller på til første stikk i bordet.
Tell dine stikk. Hvis øst har kløver konge,
kan du få fire stikk i den fargen og vil da
alltid få minst ni. Det er gratis å legge
hjerter knekt i bordet. Hvis den holder,
har du en inngang til å ta kløverfinessen.

Hvordan bli bedre?
Av Alf Helge Jensen

N
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V Ø
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H v o r d a n  b l i  b e d r e ?

Om øst legger i dama, er kontrakten
bombesikker. Men nå stikker øst med
esset og spiller ny hjerter.

Dette er spillets kritiske punkt. Mange
ville nok rutinemessig lagt liten i syd. I så
fall blir det bet. Bordet mangler en inn-
komst til å få ni stikk. Du kan spille deg
inn på spar konge og ruter ess, men når
øst har kongen fjerde, blir det bare tre
stikk i kløver.

Den gode spiller ville rutinemessig lagt
hjerter konge i første stikk! Du kan regne
med at vest har dama. Forskjellen er at
hjerter knekt gir innkomst til ny finesse.
Alle som ikke krystallklart ser poenget
(det er ingen skam!), anbefales å legge
opp kortene og prøve i praksis.

Så fra det enkle til motsatt ende, for de
som er jevnt gode spillere og ønsker å bli
enda bedre. Det store bokutvalget får du
på engelsk. Siste tilskudd i egen hylle er
False cards av Mike Lawrence. Der er
mye bra å hente om hvordan du setter
motparten på prøve. Jeg har valgt et litt
spesielt eksempel:

♠ E1085
♥ EJ52
♦ D
♣ KDJ3

♠ D642 ♠ 3
♥ D83 ♥ 10976
♦ J95 ♦ 8763
♣ 1064 ♣ E975

♠ KJ97
♥ K4
♦ EK1042
♣ 82

Du sitter i vest og har sett motparten
melde seg opp i 6 spar. Nord åpnet med

1 kløver, syd svarte 1 ruter, 1hjerter
i nord og 1 spar i syd, nord hoppet til
3 spar, hvoretter syd spurte etter ess og
avsluttet med 6 spar. Hva skal du spille
ut i vest? 

Du vet at motparten har 4-4 i trumf.
I rundt halvparten av tilfellene vil du få
for spar dame. Kan du øke denne sjan-
sen? Ja, svarer Lawrence, ved å spille ut
liten spar. Forklaringen – på godt norsk 
– er at syd aldri vil tro at du spiller fra
dama. Det samme bør du gjøre om du
har ett ess. Spill det ut og skift trumf!
Advarsel: All bridgelitteratur, særlig når
det skrives om det spektakulære, bør
brukes med en viss skepsis. Det er for
eksempel ikke vanskelig å finne anke-
punkter mot utspill av liten spar. Men
det er ikke poenget i denne sammenheng.
Spørsmålet er hvordan du kan bli bedre.
Da handler det om å lese teori – og selv-
sagt få det utprøvd i praksis. Mine største
stunder som fersk spiller var da jeg fikk
prøve i praksis varianter jeg hadde lest
meg til på en bitteliten hybel i Oslo
høsten 1973.

N

S

V Ø

Seier i White House
International
I midten av mars deltok juniorlandslaget i en
stor internasjonal juniorturnering i Amsterdam,
med store deler av Europaeliten på startstreken.
Det norske laget gitt greit gjennom kvalifiser-
ingen (2. plass) og slo Frankrike knepent i en
spennende semifinale. Finalen mot Polen endte
med overlegen norsk seier. Vi gratulerer!

Det norske laget besto av Erik A. Eide, Erik
Berg, Allan Livgård, Petter Eide og Olav
Ellestad.
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S u d o k u

Sudoku

Navn: 

Adresse: 

Postnummer: Poststed: 

Løsningene må være oss i hende senest 6. august 2006
Norsk Bridgeforbund
Serviceboks 1, Ullevål Stadion
0840 OSLO
Eller til: geir.gisnas@monet.no

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

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

Løsninger og vinnere nr. 1 2006
Vi har trukket ut tre vinnere som vinner hvert sitt NBF-krus:
- Alf Meisingset, Leines, 8890 Leirfjord
- Arnfinn Rømuld, Grenadervn. 2, 4309 Sandnes
- Anne Krogsbøl Roa, Haukeliveien 2B, 1415 Oppegård

4 3 6 8 2

3 8 4 9 1

1 8

5 7

1 9 4 6

8 2

3 1 2

5 4

2 7 9 5

2 5

9 8 3 7

2 7 4 1

8 1

6 4 2 1 3 5

1 2

2 1 8 4

3 9 7 6

5 8 3

Oppgave 1 (middels) Oppgave 2 (vanskelig)

Oppgave 1 (middels) Oppgave 2 (vanskelig)

7 5 8 9 2 6 4 1 3

2 1 6 4 7 3 5 8 9

4 3 9 5 1 8 7 6 2

1 8 3 2 6 4 9 5 7

6 9 7 3 5 1 8 2 4

5 4 2 8 9 7 1 3 6

8 2 5 6 4 9 3 7 1

3 7 4 1 8 2 6 9 5

9 6 1 7 3 5 2 4 8

2 1 7 4 3 8 5 6 9

9 4 6 2 1 5 7 8 3

8 5 3 9 6 7 2 4 1

1 8 9 5 7 4 3 2 6

7 2 5 6 8 3 1 9 4

6 3 4 1 9 2 8 5 7

4 6 8 7 2 1 9 3 5

5 7 2 3 4 9 6 1 8

3 9 1 8 5 6 4 7 2

Gratulere
r!
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Denne gangen skal vi ta for oss forskjel-
len på parturnering og lagturnering, eller
rettere sagt forskjellen i spillemåte.
Dagens spill illustrerer dette veldig klart.
Uten innmeldinger har du kommet i 6
kløver på disse kortene:

♠ E10
♥ E543
♦ KJ874
♣ 105

♠ D64
♥ –
♦ E106
♣ EKDJ732

Etter åpning i Nord med 1 ruter meldte
Syd 2 kløver og på 2 grand fra Nord la
Syd kontrakten direkte i 6 kløver.

La oss ta for oss parturnering først,
hvordan ville du spilt med hjerter ut i en
parturnering?

Jo, du stikker med Esset og kaster selv?
Nettopp, en ruter skal kastes på hånden.
Du har fått beholde inntaket i spar til
å hente en godspilt ruterfarge og bør satse
på 13 stikk om ruteren sitter 3-2 og det
er det jo gode sjanser for.

Hva ville du gjøre med spar ut? Satser du
alt på en heldig ruterfinesse eller sikrer
du kontrakten ved å slippe sparen til hån-
den? Rutertaperen kan du jo kaste på
hjerter Ess så 12 stikk synes sikre om ikke

sparen skulle sitte 7-1. I parturnering er
det sikkert noen som satser alt, stikker
utspillet med spar Ess, tar ut trumfen og
håper på ruter Dame hos Vest. Da blir
det jo også 13 stikk på deg. 

Med trumf ut ville du vel spilt på samme
måte som først nevnt i en parturnering.

Så var det lagkamp med hjerter ut. Det
sikreste da er vel å trumfe hjerteren, ta ut
trumfen og spille ruter Ess og ruter 10
som du lar gå om Vest ikke dekker, da
sikrer du deg 12 stikk.

Med spar ut slipper du sparen og kaster
rutertaperen på hjerter.

Med trumf ut, tar du ut trumfen og spil-
ler som om du har fått hjerter ut. 

My å passe på sier du, ja bridge er ikke
alltid like enkelt selv om de fire hendene
denne gang gjorde det hele ganske greit:

♠ E10
♥ E543
♦ KJ874
♣ 105

♠ D64 ♠ 9532
♥ – ♥ K1086
♦ E106 ♦ D3
♣ EKDJ732 ♣ 864

♠ KJ87
♥ DJ972
♦ 952
♣ 9

B r i d g e  f o r  d e  r e l a t i v t f e r s k e

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

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

Øystein Eriksen
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V Ø
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Slik det satt denne gangen var det neste
ikke mulig å gjøre feil selv om ruteren
kan knipes begge veier så det ble lett 13
stikk.

Den beste spilleplanen
Nå skal du spille 3 grand etter at Nord
har åpnet i 1 kløver og Syd meldt en
ruter. Nord melder nå 1 hjerter og Syd
avslutter med 3 grand. Vest spiller ut spar
Dame og her har du kortene:

♠ E107
♥ DJ98
♦ J
♣ KD953

♠ K8
♥ E104
♦ ED1076
♣ 1087

Hvordan vil du så planlegge dette enten
du nå spiller lag eller par? Fargen du bør
satse på å få ekstra stikk i er selvsagt klø-
ver, du skal derfor la utspillet gå til hån-
den og spille liten kløver mot bordet.
Damen beholder stikket og du fortsetter
med ruter Knekt som du lar gå når Øst

legger liten. Nå er det tid for å spille liten
hjerter og når Øst nå kommer på med
Kongen er det ikke lenger spørsmål om
vunnet kontrakt men hvor mange stikk
du skal få. Du stikker selvsagt med Esset
og spiller ny kløver mot bordet. Vest leg-
ger på ny liten og du må nå velge om Øst
har lasjert med Esset første gangen eller
ikke. Velger du rett går du opp med
Kongen og feller Knekten i Øst, du fort-
setter da selvsagt med ny kløver og 12
stikk er dine. Pen sits vil du vel si, det er
ikke en slem du gjerne ville vært i:

♠ E107
♥ DJ98
♦ J
♣ KD953

♠ K8 ♠ DJ9
♥ E104 ♥ 76532
♦ ED1076 ♦ 85
♣ 1087 ♣ E42

♠ 65432
♥ K
♦ K9432
♣ J6

Dere får ha en riktig god bridgesommer
så ses vi til høsten.

B r i d g e  f o r  d e  r e l a t i v t f e r s k e
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■■ NBF Data er flyttet
Vi har nå flyttet NBF Data over til domenet bridge.no og lagt ned domenet www.nbfdata.org. Adressen til 
NBF Data er nå http://nbfdata.bridge.no. Inntil videre sendes alle som går inn på den gamle adressen videre til
det nye domenet. Men det gjelder kun hovedadressen. Alle som har lenker til påmeldingssider eller turnerings-
resultater må endre lenkene - erstatt www.nbfdata.org med nbfdata.bridge.no alle steder, så vil lenkene fortsatt
fungere.

Inntil alle arrangører som har publisert resultater på NBF Data har rettet sine lenker, vil disse ikke fungere. Men
man kan selv endre sideadressene i adresselinja i nettleseren (bytt ut www.nbfdata.org med nbfdata.bridge.no)
og få opp eksisterende resultater. BK2000 har kommet med ny versjon som publiserer til det nye domenet.
Brukere som ikke har oppdatert til siste versjon av programmet bør gjøre det nå.
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In memoriam:

Hans Skaug
Gikk bort i slutten av februar, 88 år gammel. Han var født 
5/7-1917, og arbeidet i politiet. Da han pensjonerte seg fra
politiet, livnærte han seg som snekker. Han ble en fagmann som
satte sin ære i å alltid gi fra seg et godt resultat.

Hans ble medlem av Bridgekameratene i 1950. At han kunne
spille bridge beviste han gjennom å bli klubbmester hele 10 ganger. Han var
formann i Bridgekameratene i 7 år, og han var en klubbleder med vyer. Da han ble
formann, var klubben blitt tilårskommen og tydelig 
forgubbet. Hans lokket med seg noen ungdommer fra Akademisk og Astra til
å komme og spille i klubben. Det å få unge søte kvinner inn i klubben var et
colombi egg, for dette førte til at klubben igjen ble utrolig populær. Dette med
å ha en blanding av mannlige og kvinnelige spillere er da også et særtrekk som
Bridgekameratene har beholdt gjennom alle senere år. Resultatet av Hans virksom-
het var at klubben plutselig var oppe i mer enn 20 bord på spillekveldene, og måtte
fatte årsmøtevedtak om inntaks-stopp når det ble mer enn 20 bord.

Meget fortjent ble Hans Æresmedlem i Bridgekameratene i 1979. Senere ble 
han leder også i OBK Kløver Knekt, og satte så sterke spor etter seg at han ble
æresmedlem der også.

Hans var helt instrumentell når det gjaldt klargjøring av Bridgens Hus i Oslo
i 1979, og nedla tusenvis av dugnadstimer til beste for bridgen. Han ble for dette
tildelt NBF Oslos hederstegn. Senere fikk han også NBFs fortjenestemerke for sitt
lange og uselviske virke til beste for bridgen.

Hans var en utrolig sosial og hyggelig mann, og sine venners venn til fulle. Han
visste ikke hva godt han kunne gjøre, og nei fantes omtrent ikke i hans vokabular,
uansett hvor dårlig tid han måtte ha. Hans bygget vennskap rundt seg, og var mye
av grunnen til at Bridgekameratene virkelig levet opp til navnet sitt. Dette er
i sannhet hva Hans Skaug sto for. Han hadde mennesklige kvaliteteter som de 
fleste bare kan drømme om.

Hans Skaug var en ener. Han var en leder som godt kunne ha sine egne meninger,
men som alltid greide å hevde dem uten å erte på seg hele verden. 

Vi kommer alltid til å ha deg dypt inne i hjertet, Hans. Du vil alltid være en del av
det beste av oss i det beste av oss. Jeg er stolt over å ha kunnet kalle meg din venn,
og jeg vet at du ville likt å bli kalt det du var, nemlig en ekte Bridgekamerat.

Vi lyser fred over Hans Skaugs minne.

Tommy Sandsmark



De kritiske røstene som hevet seg da
Rune Hauge & co overtok styringen av
Norsk Bridgefestival, ble til de grader for-
sikret om at her skulle det i hvert fall
ikke være pengejag som styrte. Jeg hørte
til dem som lett lot meg berolige. Nå er
jeg ikke fullt så sikker lenger.

Årsaken til min bekymring og dette inn-
legg er det faktum at parfinalen ble flyttet
uten at Bridge-Norge ble tatt med på råd.
Omtrent siden tidenes morgen har NM-
finalen for par vært arrangert fra torsdag
til lørdag. Dette har gjort at NM-deltak-
erne har kunnet klart seg med et par
avspaseringsdager, hvis man da ikke er så
heldig at arbeidsgiver gir fri for NM-
deltakelse. Det har i liten grad vært nød-
vendig å bruke av ferien. Slik er det ikke
lenger. I all stillhet har arrangørene flyttet
parfinalen til tirsdag–torsdag. I praksis
betyr dette at man må bruke ei hel uke
for å delta. For de fleste vil nok dette gå
av ferien. Hvis man er så heldig å ha ferie
når finalen går. I verste fall kan noen bli
utestengt på grunn av endringen, rett og
slett fordi de ikke kan være borte så lenge.

Da jeg tilfeldigvis ble klar over endringen
3. mars, sendte jeg følgende e-post til
festivalgeneral Kenneth Syvertsen (kopi
til gen.sekr. Rune Handal): (sitat)   

«Hei der sør! 
Ser til min store forskrekkelse at parfinalen
er flyttet. Jeg lurer på hva slags beslutnings-
prosess som ligger bak. Har dette vært ute
på høring på noen måte, eller har dere i
festivalen besluttet dette på egen hånd? 

Personlig synes jeg det er en dårlig løsning.
Parfinalen er eneste turnering man må
kvalifisere seg til. Mange av de kvalifiserte
spiller kun parfinalen, de er ikke som andre
festivaldeltakere. Nå tvinges de i praksis til
å bruke ei hel uke for å kunne delta, hvis
man da ikke bor i nærheten. Med torsdag-
lørdag som spilledager, har folk kunnet vært
på jobb ukas tre første dager. For meg
personlig har dette vært helt nødvendig
mange ganger. I mange bedrifter er det
svært hektisk sommerstid og feriekabalen er
slett ikke enkel. Dessuten er det jo folk som
har andre å ta hensyn til i ferien. 

Også for bridgejournalister kan det bli
vanskeligere å være til stede under par-
finalen. Det sier seg selv at det er lettere
med et besøk f.eks. fredag-lørdag enn midt 
i uka. 

Slik det nå er, behandler dere parfinalen
som en hvilken som helst åpen finale. Jeg
synes kretsene burde vært tatt med på råd.
De er tross alt involvert ettersom kvalifise-
ringen foregår der.»

Rune Handal, som den alltid korrekte
mann han er, sendte meg straks et svar
der det sto at endringen var gjennomgått
og godkjent av Styringskomiteen for
Norsk Bridgefestival og TMU før den ble
forelagt styret i NBF, og videre at det var
en grundig evaluering fra tidligere års fes-
tivaler som lå bak. Sist, men ikke minst,
lovet Handal et fyldig svar fra Syvertsen. 

I skrivende stund (24. april) har samme
Syvertsen ennå ikke svart. Det forbauser
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L e s e r b r e v

Har vi mistet kontrollen?
Bridgehilsen, Alf Helge Jensen 



meg egentlig ikke når jeg ser hvordan
denne saken er behandlet. Da det ikke
kom noe svar i løpet av et par uker,
sjekket jeg litt på egenhånd. Det var
kjapt å få bekreftet min mistanke, nemlig
at det – i hvert fall indirekte – er økono-
miske årsaker som ligger bak.
Arrangørene har sett, som jeg da også
påpekte i min e-post, at mange som kva-
lifiserer seg til parfinalen, spiller kun
denne. Nå håper de at flyttingen skal føre
til økt deltakelse i turneringene etter
parfinalen.

Personlig synes jeg ikke det uten videre er
en aktverdig grunn. Jeg hevder selvsagt
ikke å stå for de evige sannheter, men
mener bestemt at her burde kretsene vært
tatt med på råd. Hvis dette var gjort og
en slik flytting blitt velsignet av et flertall,
ville dette innlegget aldri blitt skrevet.

Et minimumskrav burde være at planene
om endring var lagt ut godt synlig på for-
bundets hjemmeside. Slik jeg opplever
det, har det vært absolutt taushet rundt
prosessen. Jeg velger å tro at det er fordi
arrangørene og forbundet ikke skjønner
bedre.

Uten noen forkleinelse for de andre fina-
lene og de mange som deltar der, vil jeg
hevde at parfinalen er i ei særstilling. Den
må man kvalifisere seg til, i motsetning
til resten av festivalen. Derfor bør det
gjøres enklest mulig å delta der. Det gjør
man best ved å legge den mot ei helg. 

For meg personlig førte flyttingen til
praktiske problemer med hensyn til jobb,
men jeg skal delta (kun i parfinalen!).
Min makker har heldigvis ferie, ellers
hadde vi vært nødt til å si plassen fra oss.
Husk at ikke alle uten videre har noen

som kan overta jobben hvis de er borte.
Dette synes jeg er viktigere enn at noen
sikkert vil hilse endringen velkommen,
fordi de da kan spille flere turneringer
uten fare for å være utslitt til parfinalen.

For ordens skyld vil jeg presisere at jeg
synes det er kjempeflott at mange tar seg
ferie og deltar i Bridgefestivalen. Men
deltakelsen har økt uten at parfinalen har
vært flyttet. Nå føler jeg at arrangørene
forsøker å presse sitronen. Det virker
å handle mer om inntekt enn å bevare
statusen til parfinalen. Men kanskje har
jeg misforstått; den har kanskje ikke noen
særstilling? 

Som leder i Norsk Bridge Presse er jeg
heller ikke glad for endringen. I verste
fall risikerer vi at det blir færre journalis-
ter til å dekke parfinalen. Hvert eneste år
har det vært klart flere bidragsytere til
bulletinen under parfinalen enn ellers
i festivalen, spesielt siste dagen. Blant
annet fordi folk da har hatt fri fra jobben.
Men det er vel sikkert tatt med i den
grundige evalueringen? Selv om vår for-
ening ikke er sjenerende aktiv, hadde det
vel ikke gjort noe om også vi ble tatt med
på råd – i tillegg til kretsene. 
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■■ Opptatt av rekruttering? 
Under rekrutteringsportalen på NBFs nettsider 
www.bridge.no finner du det du trenger av informasjon
om kurs- og kampanjemateriell. 

■■ Oppdatert kursmateriell
Powerpointpresentasjonene for grunnkurs, VK1 og VK2
samt spillfilene for VK1 er oppdatert. Du finner dem på
nettsidene

■■ Bridgetrening og opplæring på data
Norsk Bridgeforbund får stadig henvendelser om mulighe-
tene for å spille bridge på eller fra egen PC. På nettsidene
finnes en del informasjon om mulighetene som finnes.
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F P - t u r n e r i n g e r

Forbundspoengturneringer
Oversikt per 9. mai 2006

pulje ant. ant. skala
Arrangør og turneringsnavn par spill

mai

25. Vestby BK, Vestbyspretten 48 60 Standard

25. Rubbestadneset BK, Maibridge 20 48 Standard

25.-26. Tromsø BK, Polarbridge Lag 20 120 3-2-1

27.-28. Tromsø BK, Polarbridge 60 120 8-6-4-3-2-1

juni

10. Oslo, IMPen 20 60 Standard

10. Lørenskog BK, Lørenskogmesterskapet 32 62 Standard

10.-11. Florø BK, 60-års jubileum 52 102 6-4-3-2-1

10. Fauske BK, Fausketurneringen 32 62 Standard

10.-11. Harstad S&BK, Harstad Bridgeweekend 40 117 3-2-1

17. Høyanger BK, Norevikaneturneringa 32 62 Standard

24.-25. SIB BK, Color Line Bridge Cup A 52 102 8-6-4-3-2-1

24.-25. SIB BK, Color Line Bridge Cup B 80 96 Standard

26.-27. SIB BK, SIB Lagturnering Lag 48 96 8-6-4-3-2-1

28.-29. SIB BK, Eventyr-Mixen Mix 75 90 Standard

juli

1.-2. Vestvågøy BK, Nappstraumen Open 48 94 6-4-3-2-1

august

10.-12. Hattfjelldal BK, Hattfjelldalsturneringen 48 80 4-3-2-1

12.-13. Drangedal BK, Gautefall-Cupen 48 94 6-4-3-2-1

19.-20. Lyngdal BK, Lyngdalsturneringen 52 102 8-6-4-3-2-1

26.-27. NBF Møre og Romsdal, Bridgeweekend i Ulstein A 46 90 8-6-4-3-2-1

26.-27. NBF Møre og Romsdal, Bridgeweekend i Ulstein B 32 93 Standard

26. Fredrikstad BK, Fredrikstadturneringen 54 60 Standard

26.-27. Kragerø BK, Kragerøcupen 40 96 3-2-1

26.-27. Polar BK, Gildetun 36 105 Standard

27.-28. BK Sølvknekt, Sølvcupen, Monrad 36 105 8-6-4-3-2-1

september

15.-17. Pass BK, Feforturneringen 56 94 6-4-3-2-1

oktober

8. BK Sølvknekt, Kongsberg lagturnering lag 20 56 Standard

14. Captains BK, Captains Høstcup 28 54 Standard

november

26. BK Sølvknekt, Sølvknektcupen 40 60 Standard



Bare tolv av kretsene var representert
da NBFs organisasjonsdager ble
arrangert på Gardermoen 4. og 5.
mars i år. Men  de som valgte å være
med gjorde til gjengjeld sitt til at
arrangementet ble svært bra.

I tillegg til kretsene var blant annet forbunds-
styret og kontoret til stede blant de 36 deltaker-
ne. Hensikten med konferansen var å gi en
bedre forståelse for klubbstyrets ansvar og opp-
gaver, praktiske råd om planlegging og gjen-
nomføring av aktiviteter, samt gi en oversikt
over tilgjengelige hjelpemidler, for å nevne noe. 

I Rune Handals fravær presenterte Harald
Skjæran status i forbundet. Og det var nok en
takknemlig oppgave når han kunne vise til at
2005 ble det tredje året på rad med positivt
resultat. 600 000 kroner i pluss var bedre enn
budsjettert, egenkapitalen var ytterligere styr-
ket og nå på 3,2 mill kroner.

Litt mer blandadrops var det innen turner-
ingsvirksomheten. SM damer 2. divisjon har
hatt en nedgang til 27 lag, NM klubblag en
nedgang til 284 lag, mens SM fortsatt går bra;
485 lag deltok siste sesong. MP-treffen hadde
en liten nedgang, mens de totale inntektene
for turneringsvirksomheten var på samme nivå
som tidligere. 

På KRU-konferansen i 2003 satte man
14 000 medlemmer som mål for utgangen av
2004. Slik gikk det ikke. Vi fikk riktig nok en
pen vekst i 2004, men så gikk det nedover
igjen. Siste år fikk vi en nedgang på 379, til
10 257 medlemmer. Sverige hadde i samme
periode en vekst fra 18 600 til 20 200 i fjor.
Gjennomsnittsalderen i Norge er 55 år.
Sammenlignet med andre land er ikke dette
urovekkende høyt. Vi har 9 196 mannlige
medlemmer, mens 1 440 er kvinner. Det er
stor bevegelse i medlemsmassen. I løpet av de
ti siste årene har NBF registrert 10 000 nye
medlemmer. Men det lekker åpenbart for mye

og for mange steder, det er blant annet en ten-
dens til at K-medlemmene går mer eller min-
dre rett ut igjen.

Rekruttering
Også de ulike utvalgene presenterte sine akti-
viteter. Svein Markussen kunne blant annet
fortelle at rekrutteringsutvalget hadde fått eta-
blert et eget ungdomsutvalg i Trondheim med
Gunn Tove Vist i spissen, og at det nå er opp-
rettet en egen siden www.juniorbridge.no med
nyheter, spill og det meste av det som bør
være med på en slik side. 

Men NBF har store utfordringer. I 1990
hadde vi 1 049 juniormedlemmer. Fram til
1995 sank antall juniormedlemmer til 635.
Ved utgangen av 2005 var tallet nede i 231,
og i begynnelsen av mars 2006 hadde man
registrert bare 157 juniormedlemmer. 

Det er utviklet to begynnerkurs. Lær å spille
bridge er et interaktivt begynnerkurs i bridge
som du kan laste ned og installere på din egen
PC. NBF arrangerer nå også i tillegg begyn-
nerkurs på BridgeBase Online.

Det nye ungdomsutvalget har startet kurs og
vil styrke dette tilbudet ytterlige i høst.
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Harald Skjæran presenterte status i NBF. 



Det ble imidlertid understreket at rekruttering
først og fremst er en lokal og regional oppga-
ve. Forbundets oppgave er å være veiledere og
skal dessuten sørge for profilering, støtte mar-
kedsføring og skaffe effektive læremidler.
NBFs rekrutteringsbudsjett for innevære år er
380 000.

Framtida 
NBFs president, Helge Stanghelle, redegjorde
for sine tanker om et framtidig bridgefor-
bund. Han savnet i dagens diskusjon tanker
om hvordan man skal jobbe sammen, for-
bund, krets og klubb. 

– Vi har en organisasjon, bygget opp på
demokratisk vis hvor de ulike ledd har sine
litt forskjellige oppgaver. Da er det viktig at
den kommunikasjonen som går er klar og
tydelig. Styret ser det som sin hovedoppgave
å se til at tilbudene er tilstede, at materiell er
tilgjengelig, og sørge for at det ligger en
politikk til grunn for det vi skal gjøre. 

– Rekruttering må skje der folk er, ute i klub-
bene og i regionene. NBF kan ikke løpe
rundt omkring og gjøre arbeidet for klub-
bene og kretsene, men må ha fokus på
å legge forholdene til rette. Jeg registrerer at
enkelte kretser her gjør et utmerket arbeid,
mens andre ikke legger til rette like godt.
Samtidig er det også noen som passer på at
andre kretser ikke får innsyn i egne metoder.

Stanghelle viste også til at flere klubber bevist
underrapporterer antall medlemmer i klub-

ben, noe som representerer en betydelig trus-
sel mot organisasjonen. 

Noen av deltakerne sa seg misfornøyd med
kommunikasjonen fra forbundet. Forbundet
må først og fremst kommunisere med kretsen,
og kretsen med klubbene. Kretsen er ofte kalt
det svake ledd. Kretsen må fungere for at de
svake klubbene skal fungere. Det er NBF som
må pushe kretsene, ble det blant annet sagt.

I diskusjonen som fulgte kom det fram at
enkelte opplevde det slik at kommunikasjonen
mellom klubb og forbund var betydelig bedre
enn mellom krets og klubb. 

– Skulle kretsen ha vært nedlagt? Kretsene er en
propp i systemet, mente en av deltakerne.

– Kretsene sitter i ingenmannsland fordi klub-
bene har direkte kontakt med NBF, mente
en annen av deltakerne. 

– Den øyeblikkelige virkningen av en nedleg-
gelse av kretsene vil bli at forbundets admi-
nistrasjon må styrkes betydelig. Ett spørsmå-
let er om man har gått for langt, om det er
for mye kommunikasjon direkte mellom
klubb og forbund? 

Stanghelle avrundet med å slå fast at NBF er
en ekte amatørorganisasjon med mange frivil-
lige som gjør en god jobb. Vi vet at enkelte
kretser har betalte forretningsførere og at kret-
sene har en betydelig bedre økonomi enn for-
bundet. Han stilte spørsmål om det likevel ble
jobbet godt nok.

Turneringsvirksomheten
Sigmund Bakke i TMU (Turnerings- og mes-
terpoengutvalget) orienterte om turnerings-
virksomheten, NBFs hovedutfordring de
kommende år. Det har skjedd flere endringer
de siste årene: 

– Norsk Bridgefestival
– NM Monrad, åpen Mix
– Omlegging Seriemesterskapet
– Omlegging SM Damer
– NM Klubber
– Innføring lisens
– Nye reglement
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Rolf Normann Hansen fra NBF Østfold og Follo 
la fram ambisiøse planer for kretsen.



Norsk Bridgefestival er blitt en suksess. I fjor
deltok 1 159 spillere. De deltok i gjennom-
snitt i nesten to turneringer hver. 231 dame-
spillere deltok. Gjennomsnittsalderen var 48
år, og gjennomsnittsspilleren hadde 369 mes-
terpoeng. Men selv om deltakelsen generelt er
bra sliter man med NM damer, og man sliter
med at det er lite folk på slutten av arrange-
mentet. Derfor gjøres det en del endringer
i programmet for festivalen i år. 

NM Monrad, med kvalifisering til parfinalen,
har blitt en suksess. Åpen NM Mix likeså,
som har blitt Norges største turnering.
Diverse forsøk med sideshow gitt lite respons
– med unntak av Patton

Omlegging fra fem til fire divisjoner i Serie-
mesterskapet er blitt godt mottatt. Det har
riktig nok vært noe lavere deltakelse. Økt
arrangementstøtte fungerer godt, men man
sliter med kvalitet på arrangementet enkelte
steder/ganger – til tross for klare krav. Men
det generelle bildet er bra. Rekrutterings-
divisjonen fungerer imidlertid ikke. Den
fjernes fra SM og overføres RU.

Seriemesterskapet for damer er under stadig
press på grunn av stort underskudd. Det er
forsøkt flere endringer, men man har ikke
lyktes. Det er lav/ingen deltakelse i store
områder, men bra oppslutning i Trøndelag og
Troms. Det er derfor foreslått lagt om fra
høsten.

NM for klubblag opplever en sterkt synkende
deltakelse. Det er antatt at hovedårsaken er
mange walkover og lisens. Særlig har «ett-lags
klubbene» en tendens til å forsvinne. Det er
vedtatt følgende endringer med virkning fra
i høst: 

– Det vil ikke bli krevd lisens for deltakelse 
i første runde

– Ingen walkover i første runde 
– Vinnerne, pluss de av taperne som har tapt

minst, går videre til andre runde.

Nytt turneringsreglement har blitt svært for-
sinket i forhold til opprinnelig plan, men det
har til gjengjeld blitt godt gjennomarbeidet.
Det innbefatter også LUs bestemmelser –
f.eks prosedyrestraff og tillatte systemer. Det
inneholder ikke drastiske endringer – men
først og fremst en opprydning. 

Det er utarbeidet et nytt mesterpoengregle-
ment hvor det bl.a. er foretatt en opprydding
i kretspoeng lag. Det har vært mange varian-
ter som ga mer eller mindre samme utdeling
Det er blitt noe lavere bonus i KM Par / Lag,
mens andre kretsmesterskap har fått vesentlig
økt tildeling.

Klar bedring i lojaliteten rundt lisensordning-
en. Rutinene for oppfølging er i ferd med
å komme på plass. Det er dog ofte misforstå-
elser og rot, men man ønsker selvfølgelig ikke
å straffe uskyldige. For gjengangerne er imid-
lertid disiplinærkomiteen det eneste språket
som forstås. TMU vil utarbeide verktøy til
hjelp for arrangører i lisens/medlemskaps-
kontroll.

For medlemskap står det mye dårligere til. Vi
gjennomgår SM 2006 nå, og her er det et
utstrakt problem med medlemskap. «Klubb/
B-medlemskap» misbrukes utstrakt – dog
varierende i de ulike klubber/kretser. Under-
rapportering av medlemmer er undergraving
av organisasjonens fundament! Klargjøring
i vedtektene er på sin plass, men først og
fremst er det holdningsendring som må til.

– Å snu trenden i deltakelsen kan kun gjøres
ved å tilby et bedre produkt – og å sikre at
det produktet som tilbys er i henhold til

Norsk Bridge nr. 2  200638

O r g a n i s a s j o n s d a g e r  p å  G a r d e r m o e n

Svein Markussen redegjorde for forbundets 
rekrutteringsarbeid.



vedtatt standard. Vi må bedre markedsfør-
ingen av turneringene, øke kvaliteten og ikke
minst sikre den, levere bedre resultatservice,
og sørge for økt publisitet. Kvalitet koster 
– men det lønner seg, sa Sigmund Bakke. 

Krets og klubb i fokus
Søndag presenterte Rolf Normann Hansen
handlingsplanen for Østfold og Follo bridge-
krets for 2006–2007.

Kretsen har ambisiøse mål; være landets beste
krets på flere områder, blant annet innen
juniorbridgen. 

Østfold og Follo har tre hovedstrategier som
i større eller mindre grad og på hver sine
områder alle vil bidra til at kretsen når sine
mål. I handlingsplanen for kretsen er det som
kommer fra NBF og forbundets kjerneverdier
overordnet. Kretsen ønsker bridgeopplæring-
en inn i skolen, alltid opplæringstilbud til
nybegynnere, samt opplæringstilbud for
viderekomne og elitespillere. 

Sjakken blomstrer. Kretsen forsøker å få til et
samarbeid med sjakk om å få inn bridgen i
skolen. Østfold og Follo arrangerte juniorleir
siste helg i april, den skal følges opp i juni.
Skoler er invitert skoler til å være med. 

– Vi har fått juniorer til å administrere dette.
Må ikke mikse juniorer med gamle grå-
hårede tanter. Juniorrekruttering og senior-
rekruttering er en todelt affære, under-
streket Hansen.

– Det skjer en forgubbing i tillitsapparatet.
Uten fornyelse vil det bli vanskeligere og
vanskeligere, sa Hansen, som trodde at et
enkelt arbeidsverktøy – håndbok for tillits-
valgtarbeid – ville være med på å gjøre dette
arbeidet lettere. 

– Vil legge ut boken på nett, den som vil
bruke den får lov til det. Det er nemlig mye
enklere å jobbe hvis en har et dokument
med enkle, klare mål. 

Handlingsplanen kan dere lese mer om,
enten via NBFs nettsider, eller fra Østfold og
Follo sine nettsider.

Håndbok for tillitsvalgte
Per Watz redegjorde så for arbeidet med
håndboken. En bok han håpet ville skape
bedre forståelse for klubbstyrets ansvar og
oppgaver, og samtidig gi inspirasjon og prak-
tiske råd.

Håndboken har fem hovedområder: 
1. Drift og turneringsavvikling
2. Økonomistyring. Det skal lages en mal for

hvordan dette skal styres
3. Profilering og rekruttering – dessverre ikke

godt nok skjøttet i de fleste klubber
4. Informasjon, internt og eksternt (media og

nærmiljø) samt infoflyt mellom krets og
klubb, og mellom klubb og forbund.
Klubbenes samtalepartner er krets, krets-
enes samtalepartnere er klubb og forbund

5. Kultur. Oppfattes diffust og lite håndfast.
Når vi snakker rekruttering / opplæring,
nybegynnerne blir behandlet dårlig: Dette
er kultur. Vi må hele tiden skjele til hvil-
ken kultur vi har, eller u-kultur. Hvis vi ser
at ting kulturelt ikke fungerer, så har
klubbstyret ansvar for å gjøre noe med det. 

Hvis nye medlemmer møter medlemmer som
synes nybegynnere er en pest og en plage, så
skremmer du dem vekk og det blir håpløst
å få dem tilbake. Skal vi få til aktivitetene må
vi gjøre noe med kulturen. Vi har alle disse
vanskelige medlemmene som ødelegger alt for
oss. 

Opplæring og rekruttering henger sammen,
men rekruttering er viktigst. Opplæring er et
virkemiddel for rekruttering. 

Håndboken har tre deler:
1. Generell innføring, inspirasjon til å gå

videre – hva er oppgaven, ansvarsområdet,
referanse til NBF – hva NBF kan tilby?

2. Styrekalender. Ramser opp der de naturlig
oppgavene hører hjemme i tid. Huskelapp.
Hvordan melder man f.eks på lag i NM
klubblag.

3. Oppgavebeskrivelse der det gis langt mer
praktiske råd til hvordan enkelte oppgaver
skal løses. Vil si litt om hvor mye arbeid
det vil bli hvis man skal gjøre det på den
eller den måten. 
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I følge Kagge forlag, som bøkene er utgitt
på, er dette oppgaveboka som vil utkon-
kurrere både spørrebøker og kryssord
i påskeferien. Boka inneholder godt over
100 forskjellige oppgaver som kan løses
av både store og små: logiske utfordring-
er, IQ-oppgaver, gåter, kortkunster,
kunnskapsspørsmål, su doku og kakuro,
for å nevne noen. 

Boka er aktuell for hele familien; hjerne-
nøtter, logikkoppgaver, su doku og 
kakuro, kunnskapsspørsmål og gåter. Her
er selvfølgelig også en samling kortkun-
ster som du kan imponere med.

En smakebit:
En spasertur fra A til B tar lengre tid enn
fra B til A. Det tar like lang tid å gå fra B
til A som det gjør å gå fra B til C. Den
korteste avstanden er den fra A til C.
Hvorfor er likevel spaserturen fra A til C
den lengste? (Prøv å løs oppgaven før du
kikker helt til slutt i omtalen.)

Anne Lene har for øvrig velvillig sagt ja
til å være bidragsyter som Sudoku-
forfatter i Norsk Bridge i inneværende år. 

Hun er styremedlem i Norsk Tankesport-
forbund og Mensa Oslo, og hun har sin
egen IQ-spalte i Dagbladets Magasinet,
og er fast gjest med hjernenøtter i P4s
morgensendinger. 

Anne Lene har har tidligere 
gitt ut «Du er smartere enn du tror». 
Den store IQ-boka (2005). I denne boka
er det samlet IQ-oppgaver etter ulike
kategorier og vanskelighetsgrad - både for
barn og voksne. Det starter enkelt og blir
vanskeligere etter hvert. Og du kommer
garantert til å bli smartere!

De aller fleste av oss har et stort potensi-
ale for å utvikle intelligensen vår og øke
våre mentale prestasjoner. I denne boka,
som er den første i sitt slag i Norge, får
du mange gode tips til hvordan du kan
trene deg opp til å kunne løse selv de
mest vanskelige hjernetrimoppgavene.

Her er det samlet og systematisert IQ-
oppgaver etter ulike kategorier og vanske-
lighetsgrad – både for barn og voksne. Her
er oppgaver med både tall og tekst, logiske
problemer og matematikk samt klassiske
IQ-oppgaver. Det er oppgaver både for
nybegynnere og mer erfarne. Her får
begge hjernehalvdeler unik styrketrening!
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Anne Lene Johnsen, blant annet kjent som kommentator 
fra BBO-overføringene fra Norsk Bridgefestival, er 
igjen ute på bokmarkedet med en IQ-bok.



Anne Lene er medlem av Mensa og har
lang erfaring med IQ-testing. Boka har
garanti: Har du ikke blitt smartere etter
å ha lest den, får du pengene igjen!

(Løsning på oppgave: B er en fjelltopp og
A og C er punkter på hver side av fjellet.
For å komme fra A til C må du enten gå
rundt fjellet eller over B).
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■■ Seriemesterskapet for damer – ny modell
TMU har foreslått å gå bort fra divisjonssystemet i SM Damer. Turneringen vil bestå av et gruppespill der alle lag
deltar på høsten – og et finalespill på våren der puljevinnerne deltar. Avhengig av størrelsene på puljene i gruppe-
spillet (normalt 5-8 lag) og antall puljer kan det være aktuelt å arrangere stikkamper mellom vinnerne av puljer
under normalstørrelse eller å la to lag gå videre fra svært store puljer. Finalespillet vil med dagens deltakelse bestå
av 6 lag. Videre vil puljespillet arrangeres over to dager (lørdag/søndag) – slik mange puljer har vært arrangert
også i dag.

Det er fortsatt lav deltakelse i SM for damer – og de endringene som har vært gjennomført har ikke gitt økt
deltakelse. Deltakelsen er veldig varierende fra krets til krets – mange kretser deltar ikke overhodet, mens det
i Trøndelag, Tromsø-puljen og Sogn/Møre har vært god interesse. Det er en utfordring for NBF – og damespillerne
– å vekke til live interessen i de «døde» områdene.

Startavgiften for puljespillet er foreslått beholdt som 2.div i dag (2000,-), med en tilleggsavgift for sluttspillet. 
De foreslåtte endringene vil styrke økonomien til SMD med vel 25 tusen og halvere underskuddet. 

TMU og styret ønsker tilbakemeldinger og innspill fra spillerne før endelig vedtak fattes. Vi ønsker derfor at de
deltakende lag i år (og andre som føler seg kallet) kommenterer forslaget. Vi tar også gjerne i mot andre ideer
om organiseringen av SMD og arrangementene. Spesielt ønsker vi tilbakemeldinger om hvordan vi kan vekke til
live interessen over hele landet – og gjerne i den sammenheng også hvorfor lagene trives der interessen er stor
i dag.

Anne Lene Johnsen under BBO-overføringen fra parfinalen på Lillehammer i fjor.



Svenskene ved Norrbotten Bridgeforbund
og Piteå Bridgeselskap vil i år stå som
arrangør av Norkalottmesterskapet, som
arrangeres for fjerde gang.

Mesterskapet går den 16.-18. juni, helga
før svenskenes og finnenes heftige midt-
sommarsfeiring.

For mange av oss i Nord-Norge kjenner
vi Piteå som et sted på Bottenvikens
riviera, med lange sandstrender, godt
sommerklima, og ikke minst Piteå
Havsbad, hvor turneringen blir arrangert.
Dette er et sted hvor en gjerne tar med
familien for en lang weekend. 

Når det i tillegg er et behagelig prisnivå,
og overkommelige avstander fra de fleste
steder i Nord-Norge, skulle det ligge til
rette for en god norsk deltakelse.

Bridgesamarbeid mellom Sverige og
Norge i nord var på 60- og 70-tallet
aktivt. Det ble arrangert årlige
«Kalottkamper» mellom Norrbotten og
Troms og Ofoten. Så vidt jeg husker del-
tok det fem herrelag og tre damelag fra
hver av kretsene, og kretsene arrangerte
annethvert år.

Tidlig på 70 tallet hadde jeg gleden av
å delta noen ganger, særlig husker jeg
1974 da kampene ble arrangert
i Haparanda. Den gangen ble det en klar
norsk seier etter at vi hadde blitt
ettertrykkelig banket året før.  Mye av
årsaken til suksessen var nok at vi hadde
tatt i bruk Presisjonskløver, som

svenskene ennå ikke hadde funnet et for-
svar mot.

På slutten av 70 tallet ble interessen for
disse kampene mindre, og da særlig på
svensk side, og samarbeidet opphørte.

På slutten av 90 tallet kom nye kontakter
på plass, denne gang mellom Øst-
Finnmark krets og finner og russere.
I 1997 arrangerte Vadsø bridgeklubb sin
første turnering i Sariselkie, et vinter-
sportssted i Nord-Finland. Denne har
utviklet seg til å bli en av de største
turneringene på Nordkalotten, med god
finsk deltakelse. Turneringen har tiårs-
jubileum denne høsten.
Samtidig har Kirkenes bridgeklubb i flere
år arrangert sin «Grensecup» i Zapolyarni
i Russland.

Kalottmesterskapet i sin nåværende form
er kommet i stand takket være iherdig
innsats fra tidligere styremedlem i NBF,
den alltid entusiastiske Ole K. Sara. Han
fikk dratt i gang det første mesterskapet
i Alta i 2003.

Turneringen ble en ubetinget suksess,
hele 26 par i mix og 57 i åpen klasse.
Fint sommervær og samling ved Altaelva
lørdagskvelden med elvebåtturer, fiske,
grilling, kortspill og mye kos. Året etter
var finnene arrangører i Rovaniemi, og
i fjor gikk arrangementet på nytt i Alta.

Jeg ser fram mot et trivelig og godt
mesterskap i Piteå, og håper at mange
nordmenn finner veien dit!
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INBJUDAN till NORDKALOTTMÄSTERSKAPET
”HAVSBADSLIRET”

Norrbottens Bridgeförbund och Piteå Bridgesällskap har nöjet att inbjuda till

Nordkalottmästerskapet i Bridge. 

Inbjudna är spelare från Nordnorge, Nordfinland och Norra Sverige.

Huvudtävlingen har sanktion för guldpoäng och är öppen för alla intresserade. 

Vid överteckning gäller aktuell registrering av mästarpoäng och drabbar spelare från hemmadistriktet.

Spellokal: Piteå Havsbad, Piteå. 10 km från centrum

Spelprogram: Fredag 16/6 kl 18.30, Välkomstbarometer över 

30 brickor – IMP över fältet.

Lördag den 17/6 kl 9.30 – 17.00 Nordkalottmästerskapet 

Söndag 18/6 kl 09.00 – 16.30

Antal par: 30–50

Spelform: Partävling, Oändlig Howell

Antal brickor: 75–100 (ca)

Tävlingsledning: Leif Rångevall/Britt-Marie Jacobsson

Avgift för kvällstävlingen 16/6: 200 SEK/par

Avgift för huvudtävlingen 17-18/6: 70 E/par 

Priser: Fastställes senare, beror på antalet startande par. 

Vid 40 par är 1:a priset 7000 Skr

Anmälningar till: Anders Granström på tfn 070-666 8 999 eller 

0911-920 40 – eller e-mail till: a.granstrom@bredband.net

senast den 10/6

Information: Lämnas av Leif Rångevall, 070-295 93 09

Stefan Bengtsson, 0911-651 55, 

Anders Granström, 0911-920 40, 070-666 8 999

Övrigt: För tävlingen gäller att spelare måste vara medlem i sitt hemlands bridgeorganisation och på

anmodan kunna uppvisa gällande medlemskort. 

Deklarationskort skall medföras i två exemplar.

Vi hoppas på en spännande tävling med stort deltagande från våra grannländer och självfallet från

vårt eget distrikt.

Förbjudet att under tävlingen medföra eller förtära alkohol.

För Norrbottens Bridgeförbund och Piteå Bridgesällskap

Leif Rångevall/Stefan Bengtsson

För inkvartering och rumsbokning gäller följande:

Piteå Havsbad erbjuder följande priser:

Familjerum, 1-2 personer, 890:- kronor/natt, inklusive frukost + 150 kronor/barn.

Dubbelrum, 1-2 personer, 690:- kronor per natt inklusive frukost

Beachparty, lördagkväll, 295.- kronor per person Beachparty

Incheckning kl. 15.00 och utcheckning kl.11.00

BOKNING NORDKALOTTMÄSTERSKAPEN BOKNING

0911-327 20 bokning@pite-havsbad.se +46911327 20

www.pite-havsbad.se



Superstormester
Sven-Olai Høyland, Bergen Akademiske BK 2530

Stormester
Steinar Ekren, Sunndalsøra BK 700

Grandmester
Torbjørn Henriksen, Fagernes BK 580
Øystein Olsen, Evjen/

Orkanger BK / Lundamo BK 544
Arne Georg Aunøien, Tynset BK 516
Jan Muri, Bodø BK Lyn / Stavanger BK 502
Hans Herman Kalhagen, Gaupne BL 502

Sparmester m/stjerne
Håkon Kippe, Meldal BK / Studentenes BK 309
Magne Thommassen, Fauske BK 308
Svein Olav Hosarøygard, Otta BK / Skjåk BK 305
Inge Flå, Kirkenes BK 303
Gunnar Gundersen, Myra BK 302
Elling Leirvoll, BK Ruterknekt 300
Randi Marie Olsen, Mix-klubben Tromsø 300
Finn Boyesen, Sinsen BK 300
Anne Sophie Bue, Tønsberg BK 300
Tore Simonsen, Skien BK 300

Sparmester
Bo Lennart Norgren, Arendals BK 175
Tore Olsen, Arendals BK 157
Geir Larsen, Stavanger BK 156
Tommy Skodje, BK Grand 154
Oddvar Gregersen, Ølen BK 153
Arild Sandberg, Gro BK 153
Bjørn Andreas Hanson, Stavanger BK 153
Alf Brude, Pass BK 151
Knut Bjørdalsbakke, Vartdal BK / Ørsta BK 150
Martin Børresen, Drangedal BK 150
Berit Skotnes, Andenes BK 150
Bjørn Ivar Lange, Molde BK / Nesset BK 150

Hjertermester m/stjerne
Eva Heide Garsegg, Honnør Formiddagsbridge 107
Bjørg Hagen, Tynset BK 104
Per H. Wang, OBK/Kløverknekt / Ski BK 103
Håvard Aunan, Melhus BK 102
Kjell Løvås, Statoil BK 102
Øystein Larsen, Myra BK 101
Jan Runar Andersen, Drammen 

Arbeiderforening BK 101
Egil Vårdal, Mandals BK 101

Thore Uttisrud, Moss BK / Ski BK 101
Frank Weirud, BK Sølvknekt 100
Øystein Johannessen, KGB Klyve-Gulset BK 100
Liv Hilde Birkeland, Myra BK 100
Else Marie Waaler, Moss BK 100
Jan Bergslien, Drangedal BK 100
Jonny Hansen, BK Grand / OBK/Kløverknekt 100
Monica Austnes, Haramsøy BK 100

Hjertermester
Jan Tolun, Golia BK / Pass BK 80
Jan Engeseth, 3S BK 58
Vigdis Fiskerstrand, Grimstad BK / Myra BK 56
Øyvind Norgren, Arendals BK / Froland BK 55
Ove Vatland, Kopervik BK 53
Per Watz, Nesodden BK 53
Jan Richard Johannessen, Farsund BK 52
Hallgeir Gåsø, Frøya BK 52
Kåre Bogø, Frøya BK 51
Kjell Høiseth, Bridgekameratene 50
Torbjørn Øygarden, Drangedal BK 50
Trond Langørgen, Byneset BK 50
Øyvind Tvedt, Fauske BK 50
Randi Lavik, Pass BK 50
Torbjørn Lervåg, Vega BK 50
Carl Alfred Lindtner, Flekkefjord BK 50
Solbritt Lindahl, Skånland BK 50
Håvard Moe, Fana BK 50
Sølvi Nicolaisen, Spar-Ess 50
Unni Skreslett, Bergens BK 50

Rutermester m/stjerne
Svein Johannessen, Kambo BK 44
John Arthur Frøge, Arendals BK 41
Magne Høie, BK Tonjer 37
Morten Strøm, Golia BK 36
Magnar Engebretsen, Golia BK 35
Helge Tengesdal, Nesodden BK 34
Geir Asbjørn Amundsen, Ramberg og Reine BK 33
Per Erik Garli, Verdal BK 33
Marit Andersen, Fauske BK 32
Anne-Lise Karlsson, Høybråten BK 31
Juul Foss, Engerdal BK 31
Bjørg Lystad, Kirkeøy BK 31
Kurt Fedje, Tvedestrand BK 31
Tore Gundersen, Arendals BK 31
Tor Henning Mardal, Sogndal BK 31
Trond Arne Tvedt, ?sane BK 30
Odd Kristoffersen, Stange BK 30
Terje Pettersen, Andenes BK 30
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Gunnar Sørlundsengen, Andenes BK 30
Magnar Kolstad, BK Ruterknekt 30
Karl Otto Kjellås, BK Vest Oslo / 

Bridgekameratene 30
Odd Arne Haga, Samnanger BK 30
Bjørn O. Iversen, Drammen 

Arbeiderforening BK 30
Sigbjørn Grønhaug, Melandsknekten BK 30
Jan Hersdal, Strand BK 30
Kurt Magne Ormberg, Skjolden BK 30
Leif Berger Olsen, Kopervik BK 30
?ge Seiersten, Brandbu BK 30
Roger Bendheim, Lørenskog BK 30
Erlend Torjussen, Lambda BK / 

OBK/Kløverknekt 30

Rutermester
Vidar Kjøraas, ?sane BK 28
?ge Svendgård, Svorkmo BL 28
Svein Skaufel, Råde BK 27
Jørgen Vangen, Sjømannsbridgen DB BK 22
Arild Larsen, Søgne BK 18
Johnny Holmen, Hønefoss BK 18
Knut Riisøen, Askøy BK 17
Gro Hultman, Kirkeøy BK 17
Tore Høigård, OBK/Kløverknekt 17
Kurt Strand, Hemne BK 17
Per Anton Lauvsnes, Tromøy BK 16
Knut Olsson, Nesodden BK 16
Frantz Holmstrøm, Fauske BK 16
Karin Oppegård, Nesodden BK 16
Ragnhild Evju Olsson, Nesodden BK 16
Olav Weum, Pøbb'en BK 16
Øistein Hans Berg, Ytre Rendal BK 16
Trond Høines, OBK/Kløverknekt 16
John Nygård, Engerdal BK 16
Kåre Roald, BK Viva 15
?shild Aas Eliassen, Vestby BK 15
Tore Eliassen, Vestby BK 15
Jan Ove Stenehjem, Nesodden BK 15
Eva Pauline Lillemo, Øvre Rendal BK 15
Roar Strandvik, Ytre Rendal BK 15
Tor Kolstad, Fjerdingstad BK 15
Grethe Homble, BK Vest Oslo 15
Eigil Johannessen, KGB Klyve-Gulset BK 15
Dag Valla, Nesodden BK 15
Knut Ole Halbjørhus, Fjerdingstad BK 15
Bjørn Bakken, Evje BK 15
Bjarte Haugland, Austevoll BK 15
Emil Holthe, BK Ruterknekt 15

Kløvermester
Odd Arne Evju, Lågen BK 14
Roar Langbråten, KirkenÊr BK 11
Siri Bråtane, BK Vest Oslo 8
Solveig Kjølmoen, Tynset BK 7
Ottar Ødegårdstuen, Brufoss BK 7
Asle Thele, Flekkefjord BK 6
Torstein Heitmann, Alta BK 5
Milan Milovic, Sinsen BK 5
Jan Inge Lode, Farsund BK 5
Eddy Karlsen, Søvik BK 5
Lisbeth Siem Taklo, BK Grand 5
Kjell Ivar Vegsund, BK Grand 5
Henrik Stenvoll, Brekken BK 4
Tor Egil Gilje, Rosenberg BK 4
Elisabeth Kommisrud, Stange BK 4
Hanne Aleksandersen, Nesodden BK 4
Inge Jonsen, Lesja og Lesjaverk BK 4
Svein Johansen, Golia BK 3
Tone Kvist, Ski BK 3
Bjørn Moen, Austmarka BK 3
Svein Arne Øverbye, Holmestrand BK 3
Ole Bernt Syvertsen, Søgne BK 3
Johannes Ingvald Bakken, Kviteseid BK 3
Tor Arne Olsen, SvolvÊr BK 3
Karl Birger Mikkelsen, Lillesand BK 3
Kjell Grongstad, Hønefoss BK 3
Jan Terje Kjennerud, Flesberg BK 3
Tor Arne Larsen, Bislett BK 3
Paul Johansen, Moss BK 3
Per Olav Roksvaag, Nesodden BK 3
Nils Magne Nedrebø, LÊrdal BL 3
Asbjørn Bårdsen, Farsund BK 3
Rolf Bjørnsen, Sola BK 3
Ragnar Køhn, KGB Klyve-Gulset BK 3
Svein Andersen, Ski BK 3
Torfinn Taraldsen, Kvam BK 3
Kåre Hagen, Nesodden BK 3
Anette Vaagland, BK Ruterknekt 3
Reidun Vangsnes, Leikanger BL 3
Frank W. Beckstrøm, Lillestrøm BK 3
Terje Morten Øksendal, Sirdal BK 3
Knut Bredesen, Kolbotn BK 3
Sigurd Hornes, KGB Klyve-Gulset BK 3
Arill Hermansen, Rauland BK 3
Bjørn Hesthagen, BK Tempo 3
Lars Liabø, BK Ruterknekt 3
Leslie Quinn, Fana BK 3
Egil Pedersen, Rena BK 3
Inge Amundgård, Lesja og Lesjaverk BK 3
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Spillmateriell
Autobridge
2660091001 Autobridge pr.stk. 220,00
2660091011 Autobridge, Privatleksjoner, 5 spill pr.serie 45,00
2660091012 Autobridge, Lett serie, 20 spill pr.serie 45,00
2660091013 Autobridge, Vanskelig serie, 20 spill pr.serie 45,00
2660091014 Autobridge, Eliteserie, 20 spill pr.serie 45,00

Bordplansjer
2660060002 2 bord Serie pr.sett 88,00
2660060003 3 bord Serie pr.sett 101,00
2660060004 4 bord Howell/Seri pr.sett 113,00
2660060005 5 bord Howell/Serie pr.sett 126,00
2660060006 6 bord Howell/Serie pr.sett 139,00
2660060007 7 bord Howell/Serie pr.sett 151,00
2660060008 8 bord Howell/Serie pr.sett 164,00
2660060009 9 bord Howell/Serie pr.sett 176,00
2660060010 10 bord Howell/Serie pr.sett 189,00
2660060011 11 bord Howell/Serie pr.sett 202,00
2660060012 12 bord Howell/Serie pr.sett 214,00
2660060023 3 bord «Maccarini-Howell» pr.sett 101,00
2660060102 2 bord Singel pr.sett 88,00
2660060103 3 bord Singel pr.sett 100,00
2660060104 4 bord Singel pr.sett 113,00
2660060105 5 bord Singel pr.sett 126,00
2660060106 6 bord Singe] pr.sett 139,00
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Alt bridgemateriell bestilles via Idrettsbutikken, som har følgende adresse: 
Idrettsbutikken
Negardsveien 3
2270 FLISA
Tlf: 62 95 06 30

Hjemmesider: www.idrettsbutikken.no
E-post: idrettsbutikken@klubben.no
Bestillinger kan også gjøres direkte fra forbundets hjemmesider.

Vi tilbyr storpakker som er spesielt gunstige for klubbene. En rekke av våre artikler er også
velegnet som gaver eller premier. Vi gjør særlig oppmerksom på spillkort, meldebokser,
bridgebord med tilbehør, auto-bridge, bridgeprogrammer for PC, bridgelitteratur og våre
NBF-effekter som tennisskjorter, caps, ryggsekker, krus mm.

Prisene er inklusive mva og ordregebyr tilkommer. 

Salg av bridgemateriell



2660060107 7 bord Singel pr.sett 151,00
2660060108 8 bord Singel pr.sett 164,00
2660060109 9 bord Singel pr.sett 176,00
2660060201 Bordplansjer , enkle pr.stk 30,00
2660060202 Bordnummer, laminert pr.stk. 20,00
2660060301 24-spills plansjer Redusert Howell pr.sett 441,00

Bridgebord
2660065001 Bridgebord, standard, 81 x81 cm, med filt pr.stk. 900,00 
2660065002 Bridgebord med filt pr.stk. 1640,00
2660065003 Sidebord, mahogny pr.sett 990,00
2660065004 Sidebord, kirsebær pr.sett 990,00
2660065022 Velour til 81x81 bord pr.stk. 190,00
2660065023 Velour til 9lx9l bord rød pr.stk. 215,00

Bridgemate
2660025001 Bridgemate pr.stk. 1120,00 NY
2660025003 Bridgemate adapter pr.stk. 120,00 NY
2660025005 Bridgemate cable pr.stk. 230,00 NY
2660025002 Bridgemate server pr.stk. 1250,00 NY
2660025006 Bridgemate, TD key pr.stk. 40,00 NY
2660025004 Bridgemate USB converter pr.stk. 280,00 NY

Diverse
2660065031 Glassholder for bridgebord, rød pr.stk. 285,00
2660066001 Kortholder, bordmodell pr.stk. 125,00
2660064003 Superklemmer for 1 bord pr.sett 150,00

Fasit-spill
2660091201 Fasitspill, 16 spill pr.serie 33,00
2660091202 Fasitspill, 24 spill pr.serie 43,00
2660091301 Match, lagfasit, 24 spill pr.serie 45,00

Kort
2660062005 Strekkodekort 7-bar m/NBF-logo, eske m/ 12 stk pr.eske 252,00
2660029013 Strekkodekort 7-bar m/NBF- logo, storpakke best.

av 10 stk 2660062005, til sammen 120 kortstokker pr.pakke 2000,00
2660062031 Spillkort stor indeks pr.stk. 40,00

Kortmapper
2660063002 Kortmapper, grønne, serie 1-16 pr.serie 138,00
2660063003 Kortmapper, grønne, serie 17-32 pr.serie 138,00
2660029002 Kortmapper, grønne, serie 1-32 pr.serie 265,00
2660063012 Kortmapper, grå, serie 1-16 pr.serie 138,00
2660063013 Kortmapper, grå, serie 17-32 pr.serie 138,00
2660029003 Kortmapper, grå, serie 1-32 pr.serie 265,00
2660063022 Kortmapper, blå, serie 1-16 pr.serie 138,00
2660063023 Kortmapper, blå, serie 17-32 pr.serie 138,00

Norsk Bridge nr. 2  2006 47

P r i s l i s t e



2660029001 Kortmapper, blå, serie 1-32 pr.serie 265,00
2660063032 Kortmapper, svart, serie 1-16 pr.serie 138,00
2660063033 Kortmapper, svart, serie 17-32 pr.serie 138,00
2660029004 Kortmapper, svart, serie 1-32 pr.serie 265,00

Meldebokser
2660064032 Meldebokser for 1 bord, BridgePartner, sort pr.sett 391,00
2660029009 Meldeboks, Bridgepartner, Klubbpakke komplett 

m/ meldekort for 6 bord, sorte til sammen 24 stk. samlet pris 1512,00
2660064082 Meldebokser for 1 bord i tre, mahogny pr.sett 498,00
2660029005 Meldebokser for 1 bord m/superklemme pr.sett 455,00
2660064004 Meldebokser 1 bord u/klemmer, u/meldekort pr.sett 151,00

Meldekort
2660064018 Meldekort - 1 kløver pr.stk. 4,00
2660064073 Meldekort - 1 kløver, BridgePartner pr.stk. 4,00
2660064015 Meldekort – Alert pr.stk. 4,00
2660064012 Meldekort – Dobler pr.stk. 4,00
2660064002 Meldekort for 1 bord pr.sett 237,00
2660064071 Meldekort for 1 bord, BridgePartner pr.sett 237,00
2660029010 Meldekort , bridgepartner, Storpakke, 

komplett for 6 bord,til sammen 24 sett samlet pris 900,00
2660064011 Meldekort – Pass pr.stk. 4,00
2660064072 Meldekort - Pass, BridgePartner pr.stk. 4,00
2660064014 Meldekort – Stopp pr.stk. 4,00
2660064018 Meldekort Tournament direktor pr.stk. 4,00

TOPS
2660091101 Tops grunnsett pr.sett 340,00
2660091102 Tops boks pr.stk. 60,00
2660091103 Tops tilleggsserie, 32 spill pr.serie 50,00
2660091104 Tops kommentert serie, 32 spill pr.serie 60,00

Turneringsmateriell
Barometerslipper
2660016021 Barometerslipper i bane, 2,000 stk. pr.pk. 348,00
2660016022 Barometerslipper i bane, 8,000 stk. pr.pk. 1260,00

Howellslipper
2660016011 16-spills slipp, hvit, 200 stk. pr.pk. 91,00
2660016001 Howellslipper, 200 stk. pr.pk. 93,00
2660016002 Howellslipper, 500 stk. pr.pk. 168,00
2660016003 Howellslipper, 1000 stk. pr.pk 264,00

Kortdubleringsmaskin
CDS/PP maskin for 7-bar strekkekodete kort og myke plastmapper. Be om pris
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Lagkampliste
2660016051 Lagkampliste, 32 spill, 500 stk. pr.pk. 302,00
2660016061 Lagkampliste, 40 spill, 500 stk. pr.pk. 302,00
Mesterpoeng
2660099001 Klubbpoeng blokk a 100 stk pr.blokk 400,00
2660067011 Kretspoeng, blokk a 100 stk pr.blokk 800,00

Perforerte slipper A4
2660016032 A-4 ark, perforerte slipper, eske á 2500 pr.eske 1008,00
2660016031 A-4 ark, perforerte slipper, pakke á 500 pr.pk. 252,00

Tids-ur
2660067001 Tids-ur for turneringer pr.stk. 2823,00

Diverse
2660015001 Diplom pk. a 10 stk pr. pk 126,00
2660016081 Privatprotokoll, 96 spill, 100 stk. pr.pk. 126,00
2660016041 Regnskapsark 16 par, 100 stk. pr.pk. 126,00
2660016071 Robberbridge-blokker pr.stk. 20,00
2660016091 Systemkort NBF, 100 stk. pr.pk. 126,00

Opplæring og litteratur
Bridgeprogrammer PC
2660041001 BridgeMaster Level 1 pr.CD-ROM 298,00
2660041004 BridgeMaster Level 2 pr.CD-ROM 298,00 
2660041005 BridgeMaster Level 3 pr.CD-ROM 298,00 
2660041002 BridgeMaster NEO pr.CD-ROM 298,00
2660041003 BridgeMaster Class 1 pr.CD-ROM 298,00
2660041021 Ginsberg’s Intelligent Bridgeplayer, versjon 4 pr.CD-ROM 796,00
2660041023 GIB oppgradering til versjon 4 pr.CD-ROM 353,00
2660041031 Turnering 2000 pr.CD-ROM 325,00
2660041041 GOTO Bridge II pr.CD-ROM 433,00

Bøker
2660019013 2 - over - 1, av Ø. Ludvigsen og J. Mikkelsen pr.stk. 160,00
2660019017 «Amerikanerboka», av G. Rye og B. Pedersen pr.stk. 90,00
2660019023 Bridge i Helgemos verden, av Geo Tislevoll pr.stk. 180,00
2660019001 Internsjonale lover for Turneringsbridge 1997 pr.stk. 100,00
2660019009 Minibridge, av Villy Dam pr.stk. 25,00
2660019011 Relepresisjon, av Glenn Grøtheim pr.stk. 168,00
2660019003 Tävlingsledaren, svensk – 550 sider pr.stk. 480,00
2660019040 Indkomster  pr.stk. 120,00 
2660019041 Stik på trumfer  pr.stk. 120,00 
2660019042 Sikringsspil  pr.stk. 120,00 
2660019043 Elimination og indspil pr.stk. 120,00 
2660019044 Vildledning  pr.stk. 120,00 
2660019045 Planlægning med trumf pr.stk. 120,00 
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2660019046 Planlægning uten trumf pr.stk. 120,00 
2660019047 Markeringer   pr.stk. 120,00 
2660019048 Værsgo og skvis   pr.stk. 120,00 
2660019049 Kortlæsning   pr.stk. 120,00 
2660019050 Planlægning i motspil  pr.stk. 120,00 
2660019051 Knibninger   pr.stk. 120,00 
2660019052 Overraskende overstikk  pr.stk. 120,00 

Kursmateriell
2660017005 Basisbridge 1 – studiebok for VK 1 (og VK 2) pr.stk. 170,00
2660017006 Basisbridge 2 – studiebok for VK 1 (og VK 2) pr.stk. 170,00
2660029006 Basisbridge 1 og 2, samlet pris 310,00
2660029007 Basisbridge 1 og 2, storpakke, 6 av hver bok samlet pris 1530,00
2660017007 «Et spill for livet» inkl. meldestav, studiebok for Grunnkurs pr.stk. 125,00
2660029008 «Et spill for livet», Storpakke,12 bøker m/meldestav samlet pris 1200,00
2660017001 Bridgekurs VK 1, komplett perm for læreren pr stk 202,00
2660017002 Bridgekurs, Grunnkurs, komplett perm for læreren pr stk 202,00
2660017003 Transparenter for Grunnkurs,113 stk samlet i perm pr stk 403,00

Personlig materiell
Caps
2660081001 Caps m/NBF-logo, khaki pr.stk. 113,00
2660081002 Caps m/NBF-logo, svart pr.stk. 113,00
2660081003 Caps m/NBF-logo, marin pr.stk. 113,00

NBF Krus
2660090001 NBF-krus «Livet er kort, spill bridge», hvit pr.stk. 100,00

Tennisskjorter
2660080111 Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, M pr.stk. 239,00
2660080112 Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, L| pr.stk. 239,00
2660080113 Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, XL pr.stk. 239,00
2660080114 Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, XXL pr.stk. 239,00
2660080121 Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, M pr.stk. 239,00
2660080122 Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, L pr.stk. 239,00
2660080123 Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, XL pr.stk. 239,00
2660080124 Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, XXL pr.stk. 239,00
2660080101 Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, M pr.stk. 239,00
2660080102 Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, L pr.stk. 239,00
2660080103 Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, XL pr.stk. 239,00
2660080104 Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, XXL pr.stk. 239,00

Diverse
2660090011 Gelelys m/NBF logo, MINI pr. stk 113,00
2660081011 Ryggsekk m/NBF-logo pr.stk. 270,00
2660090021 Slipsnålsett pr. stk. 315,00
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For mer informasjon og bestilling: www.viaregi.no/bridgeturer

Eller kontakt 

Via Travel Hammerfest Tlf  : 78 42 29 90

Postboks 295 Fax : 78 42 29 95

9615 HAMMERFEST Email: hammerfest@via.no

Thailand
I år har vi flere avganger å velge mellom både med Thai

Airways og Lufthansa. Det er avreise i romjulen den 

27. og 28.12 med varighet 4 uker. Det er også avgang den

04.01 og 05.01 med varighet 4 og 5 uker. 

Priser fra kr Nok 9.131,- for flyreise.

Vårt hotell, Jomtien Thani ligger sentralt til på Jomtien, og ca

150 m fra stranden. Rommene har balkong, air-condition, TV ,

dusj/wc. Hotellet har meget gode fasiliteter for å spille bridge.

Pris på hotellet er THB 1200 pr.rom (ca Nok 210,- ) uavhengig

av om man bor alene eller er to. I høysesong t.o.m 10.01 er det

sesongtillegg på THB 600,- pr.døgn. For de som reiser før

nyttår er det en obligatorisk nyttårssupé på THB 2000,- pr.pers.

Frokost er inkludert i hotellets pris.

Gran Canaria 2-uker
Bridgetur til Gran Canaria med avreise 10.11 fra

Trondheim og den 11.11 fra Tromsø, Oslo, Torp og

Stavanger. Vårt hotell i Playa Cura (like ved Puerto

Rico) er Riviera Marina (4-stjerner) som ligger rett

på stranden. Du kan velge mellom ulike leilighets-

typer (1-roms, 2-roms og 3-roms).

Priseks pr.pers i 2 roms leilighet Nok 9100,- inkl.

transfer og mat på flyet. Flytillegg fra de respektive

flyplasser vil komme i tilegg. Bridge spiller vi 

hver dag mellom 16:00 og 20:15. Hyggekveld 

med middag er 

inkludert i prisen.

På Tur med Villy

Bridge hverdag mellom 16:00 og 20:15.

Bridge kun for turdeltagere.



B-blad
Returadresse:

Norsk Bridgeforbund
Serviceboks 1 Ullevål Stadion

0840 OSLO

Bridge - og golftur til Portugal

Via Arrangement Vestfold i samarbeid med Knut Kjærnsrød og Per
Bryde Sundseth – også i samarbeid med Norsk Bridgeforbund –

arrangerer tur til Portugal

21. oktober – 5. november 2006

med avreise fra Gardermoen.
Vi skal bo i vakre Estoril på Hotel Inglaterra, nær det

berømte casionet.

pris pr. person i dobbeltrom er kr.9.630,-.

Medlemmer av Norsk Bridgeforbund gis 10% rabatt.

Prisen inkluderer:
Fly t/r m/mat og drikke ombord, fri frakt av golfbag, og 2

uker i dobbeltrom m/frokost.
(Tillegg enkeltrom kr.2.700,-)
Golf ca 1.950,- for 5 runder

For mer detaljer og påmelding, se opplysninger på
www.viaregi.no/golfogbridge

Det blir bridgeturneringer og tilbud om undervisning.
Organisering av dette er noe avhengig av deltakernes
ferdighetsnivå. Og selvfølgelig golf etter ønske/behov.

Tidsfrist for påmelding: 20. august 2006

Høres ikke dette spennende ut??
Begrenset antall plasser!

Påmelding over internett til Via Arrangement, og
opplysninger/forespørsler til:

Knut Kjærnsrød – knutk@vfk.no - Tlf. 90 78 87 80
Per B. Sundseth – per.sundseth@dnbnor.no - Tlf. 91 14 73 78
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