
Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. 

Av Ragnar Midjo 

Steinkjer bridgeklubb har arrangert NM for klubber 2 ganger. Den gang 

het klubben Ogndal bridgeklubb. Også de gangene var det mange gode 

bridgespillere som gjestet Steinkjer, men aldri har det vært så mange 

tittelvinnende spillere som søndag 11. Januar 2015. 

Steinkjers to lag hadde spilt seg fram til 3. runde i NM for klubber. 

Steinkjer 1 var oppsatt mot Snåsa som besto Jørn Arild Ringseth (vinner 

av de første World Mind Games i Beijing), Kristoffer Hegge 

(juniorverdensmester for lag og flere NM titler i junior), Tor Eivind Grude 

(juniorverdensmester for lag og flere NM-titler i 2014) og Håkon Kippe (3 

ganger vinner av NM for par). 

Steinkjer 2 fikk gleden av å spille mot Heimdal 1 som besto av Glenn 

Grøtheim (vinner av VM og EM for lag + flere NM-titler), Terje Aa (vinner 

av VM og EM for lag + flere NM-titler), Jørgen Molberg (vinner av EM for 

lag) og Allan Livgård (vinner av SM). 

Enkelte var nok litt nervøse før start, men det var det ikke noen grunn til. 

Det ble en hyggelig ettermiddag mot hyggelige mennesker. Resultatet 

ble imidlertid ikke så hyggelig etter som begge Steinkjerlagene tapte 

klart.  Den viktigste årsaken er at våre motstandere er vant til å spille på 

et høyere nivå, de har bedre og mer gjennomarbeidete avtaler, 

kortvurderingene er bedre og de gjør færre feil. 

 

Brødrene Kvaran i 

dyp konsentrasjon 

mot 

Norgesmestrene  

Håkon Kippe og Tor 

Eivind Grude 



Her skal dere få noen prøver: 

1) Du sitter S og hører makker åpne med 1 spar. Nestemann melder 

2 spar som viser hjerter og kløver. 

Hva melder du med disse kortene?          KDknxx 

                                                                  Kknx 

                                                                  Eknx 

                                                                  xx 

 

 

2)   Du sitter syd med følgende kort :        EKDx 

                                                              x 

                                                              KDxx 

                                                              EDxx 

Han til høyre for deg åpner med pass så du starter med 1 kløver 

som er beste minor. Nestemann sier 1 hjerter og makker dobler 

negativt. Nestemann melder 2 kløver som viser en god løft i 

hjerter. 

    Så er det du! 

 

3)  Du har gitt deg selv følgende kort:          xx 

                                                                 Exx 

                                                                 E10xx 

                                                                 KDxx 

  

Du åpner på 1 kløver (beste minor). Nestemann sier 1 spar, og   

makker dobler negativt. Nestemann sier pass, og så er det din tur. 

  Her 

sammenlignes 

lister mellom 

Heimdal og 

Steinkjer 2 etter 

halvspilt kamp. 

Marcello Palagi er 

tydelig 

misfornøyd. 

 



 

4)  Nå en spilleprøve : Nord:            EKD10 

                                                     D86x 

                                                     Kxx 

                                                     Kx 

 

                                            

                                    Syd:          xxx 

                                                     107x 

                                                     Ekn10x 

                                                     xxx 

Nord har åpnet på 1NT, og ingen har noe å tilføye. Øst spiller ut 

liten kløver. Vest legger knekten, og du får for kongen. Hvordan vil 

du spille  videre? 

 

5) En meldeprøve til slutt. 

 

Du har    Kxx 

               EDknx 

               E9x 

               Knxx 

Du åpner på 1 NT (15-17) i 1. hånd. Makker overfører til hjerter. Nå 

har dere følgende avtale:  Med minimum og hjerterstøtte svarer du 

3 hjerter. Med maks og hjerterstøtte svarer du 2 NT. 

Hva melder du nå?. 

 

   

  

Ulf Persson og Terje Aa i en hyggelig passiar. 

 



Svar på oppg 1: 

Dersom du melder 4 spar, vil vest melde 5 kløver. Så blir det opp til deg 

om du skal doble og få et uavgjort spill, eller om du tar sjansen på å 

melde 5 spar som står hvis øst spiller ut en kløverhonnør, hjerter eller 

spar. Dessverre meldte syd 2 NT som invitt (slemambisjoner), og vest 

fikk anledning til å melde 3 ruter. Etter hvert endte N-S i 5spar, og da det 

ikke kom ruter ut men en liten kløver, var det lett for motparten å gi øst 

en ruterstjeling. 4 IMP til motparten. 

 

 

                                 Olav Andersen og Jørgen Molberg i dyp konsentrasjon 

Svar oppg 2: 

Dersom du står på til 6 spar, som nok er riktig, taper du 16 IMP når 

motparten får heim slem ved det andre bordet etter at motspillet har blitt 

feil. Nøyer du deg med 4 spar, taper du bare 12 IMP. 

Nord hadde følgende kort:          xxxx 

                                                    Dxx 

                                                    Ekn10x 

                                                    xx 

Kløverkonge satt i kapp, og han med 3 kløver hadde bare to spar. 

Dessverre hadde han med 3 spar, singel ruter. En bet var uunngåelig. 

 



Svar på oppg 3: 

Her er du nødt til å melde noe som du ikke har. Dersom du melder 2 

hjerter, vil makker tro du har 4 hjerter og melde 4 hj når han har  

E109x 

Dxxx 

x 

Exxx 

Kanskje litt hardt men forståelig i en lagkamp. Ved det andre bordet ble 

det stopp på 3 hjerter. 6 IMP til motparten. 

Det som trolig er den beste meldingen av syd etter negativ dobling, er 1 

NT. Når øst sier pass har sannsynligvis nord stopper i spar. 

 
 
                         Terje Aa, Olav Andersen, Olav Ukkelberg og Allan Livgård 

 

 

  



Svar på oppg 4: 

Dersom spar knekt faller, er det 7 stikk. Men har det noen hast. Hvorfor 

ikke spille ruter til finesse gjennom øst. Dersom den sprekker, skal vest 

finne det riktige motspillet, og det er ikke lett. Vårt lag satset på at 

sparknekt skulle falle og tok 6 stikk. Ved det andre bordet ble det 7 stikk, 

og 5 IMP til motparten. 

Slik satt kortene til motparten: 

                  knxxx                                        xx 

                  Kx                                             Eknxx 

                  Dxxx                                          xx 

                  EDkn                                         10xxxx  

Dersom vest får for ruter D i stikk to, så er det ikke helt enkelt å ta for ED 

i kløver, hjerter K og hjerter til østs Ekn.  

 

                           

Svar på oppg 5: 

Her mener jeg avtalen skal 

brytes. Syds hand inneholder 

hjerterstøtte og 15 poeng, 

men hele 8 tapere. Den 

riktige meldingen må være 2 

hjerter. Dersom makker har 

noe mer, vil han invitere med 

2 NT eller en ny farge. 

 

4 hjerter var selvfølgelig bet når makker hadde    Kxxxx 

                                                                              Exx 

                                                                              D8x 

                                                                              xx 

Dette ble uavgjort spill etter som det ble meldt 4 hjerter også ved det 

andre bordet. 



Steinkjer BK hadde organisert det slik at begge kampene ble spilt 

samtidig med de samme kortene. 

Som sagt en trivelig ettermiddag som også publikum satte pris på. 

                                                          

 


