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NM- Komite 

Nils Kvangraven 

Harald Gjellestad 

Roald Mæsel 

Marius Skree 

Markus Bruno 

Helge Stornes 

 

Bulletin 

Nils Kvangraven 

Harald Gjellestad 

Roald Mæsel 

 

Har du et fint spill av 

makker eller motparten gir 

du en av oss beskjed! 

 

Konkurranser 

Meldeduell 

Torsdag og fredag kl 21 

Kr 50 par par 

Finale på banketten! 

 

Bridgequiz 

Fredag kl 21 

Kr 100 pr lag 

Velkommen  
Norges vakreste by i Norges vakreste landsdel!   

Kristiansand er en flott by!  

Selv om oldtidsfunn tyder på 

bosetning helt tilbake til 6500 

år f.kr! Regner vi 1641 for å 

være oppstart hvor kong 

Kristian IV grunnla byen på 

sanddynene.  

Byen skulle fungere som 

kjøpstad og ikke minst være 

havn for kongens store 

skipsflåte. For å styrke 

festningen anså kongen det 

viktig å få anlagt en by. Dette 

ga også rask vekst med stor 

militær aktivitet og skipsfart 

med tilhørende industri.  

Byen ble bygd kvadratisk 

(derav omtales sentrum også 

i dag som Kvadraturen). Det 

var praktisk at elven stoppet 

fri ferdsel slik at man greit 

kunne kreve de reisende for 

toll og skatt da de ankom via 

den kontrollerte innfartsåren.  

I Baneheia var det beite til 

husdyr og drikkevann ble 

ledet med rør ned til byens 

befolkning. I dag fungerer 

«stampa» som byens 

turområde og badevann.  

Byen ble det naturlige 

sentrum for Agder-regionen 

og har utviklet et bredt og 

variert næringsliv. 

 Dyreparken og den flotte 

sommeren med skjærgård og 

varme har fristet mang en 

nordmann i sommerferien. 

Selv om dere nå skal spille 

bridge KAN en liten rusletur 

langs byens gater, inn i 

Baneheia eller langs 

fiskebrygga være den 

utløsende faktoren til at 

resultatet blir som best!  

Nyt Kristiansand, og god 

bridge til dere alle!  

 

 

 

BULLETIN 1 

Torsdag 
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Spill fra mesterhånd  - Jon Aabye 
Jon Aabye spiller i år sin parfinale nr 18! Foreløpig er gullet fra 1986 og sølv fra 1980 

høydepunktene.  

På dette spillet fra parfinalen i 1981 ble Jon 

spillefører i 4♠ som SYD. 

Utspillet fra vest var hjerter 10. Jon vant med 

blindemanns ess og fulgte med knekten fra 

hånden. I stikk to ba han om hjerter 3 fra 

blindemann!  

Øst kunne ikke se kortene på baksiden og la liten 

slik at nieren hos Jon vant stikket.  

Det var enda ikke helt over og Jon fulgte pent 

opp med spar knekt som fikk løpe uanfektet 

rundt bordet.  Men neste spar måtte vest stikke 

med esset og nå var han innspilt og måtte spille 

fra ett av sine minor ess. Da var det akkurat nok 

til at Jon vant sin kontrakt.  

 

 

 

Jon Aabye (her fra gullet i 86’) er sammen 

med Øyvind Saur redaktørens favoritt til å 

vinne årets NM Par. 
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PROGRAM NM PAR 2016 

Fredag 

 Sesjon 1 10:00 – 14:00 

 Lunsj  14:05 – 14:45 

 Sesjon 2 14:45 – 20:00 

Lørdag 

 Sesjon 3 10:00 -13:55 

 Lunsj  13:55 – 14:45 

 Sesjon 4 14:45 – 19:35 

 Middag 20:30 

Søndag 

 Sesjon 5 09:35 – 14:00 

 Lunsj  14:00 

 Premieutdeling 14:30 
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Interjvu med en mester – Lasse Aaseng 
Her tar vi en prat med noen av deltagerne som vi tror kan krydre bulletinen med 

godt lesestoff! Først ut er en x-trønder med en solid merittliste! Lasse Aaseng har 

spilt 10 finaler med 2 gull og 1 bronse som høydepunkt. Lasse er rangert som nr. 

28 av de nesten 4 000 finalistene igjennom tidene! 

1.        Hva er ditt beste 

minne fra NM par?   

Tredje plass med Tom Johansen 

i 1993 var morsomt. Først gang 

jeg var på pallen. Det å vinne 

med Geir i 1996 - for andre år 

på rad, det var stort.  

Det bitreste minnet er fra 1994. 

Helness og jeg hadde vunnet 

med en god sisterunde mot de 

som vant det året, Høiland - 

Jensen. Jeg gjorde to potensielle 

topper om til bunner og vipps så 

var vi på fjerdeplass.   

2.        Det har blitt 2 gull og 

1 bronse så langt i NM par 

for deg, hvor godt hadde det 

smakt med gull i årets 

finale?  

Gull har blitt en uvant smak for 

meg. Så det hadde nok smakt 

mest overraskende. Men 

dummere folk enn Tom 

Johansen og meg har vunnet 

NM-par. Stemmer ikke det, Per 

Arne?   

3.        Hvis du skulle spilt 

årets finale med en spiller 

du ikke har vært makker 

med før, hvem ville valget 

falt på?  

Dagens enkleste spørsmål: 

Erlend Skjetne, uten tvil.   

4.        Av dine makkere og 

motspillere ved det grønne 

bord, hvem setter du høyest 

som kortspiller?  

Jeg har bare hatt gode makkere. 

Der har jeg vært heldig. Det å 

spille med Tor og Geir er 

selvsagt noe av det morsomste 

man kan gjøre, begge to gjør det 

veldig lett for makker.  

Og begge blir sinna med jevne 

mellomrom, og det trenger jeg 

for å holde meg til våken.    

5.        NM PAR har vært den 

største turneringen i Norge 

med historikk fra krigen, 

synes du den fortsatt henger 

høyt og har den glansen den 

fortjener?  

Det var nok litt gjevere i gamle 

dager, den gang samtlige 

toppspillere hadde det som årets 

høydepunkt. Men jeg synes det 

er bra at NM-par er tatt ut av 

bridgefestivalen og fått sitt eget 

arrangement. Mulig det kan 

bidra til å heve statusen.  

6.        Hvem tror du henter 

medaljene i årets finale?   

Det å tippe hvem som tar 

medaljer i en parturnering er 

vanskeligere enn å spille på 

hester.  

Men jeg tror Bogø - Simonsen, 

Molberg – Lund og Karlberg – 

Thomassen vil være med i 

toppen.   

7.        Hva er ambisjonene i 

årets parfinale, er du 

fornøyd med noe annet enn 

medalje?  

Ja, det er jeg. Selv om jeg har en 

av salens beste spillere som 

makker så er vi ganske enkelt et 

sammenrasket par som hadde 

våre glansdager på 90-tallet.  

8.        Har Lasse ambisjoner 

i fremtiden ved det grønne 

bord, du spiller fortsatt for å 

vinne?   

Jeg spiller alltid for å vinne – 

selv om det ikke ser slik ut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse hadde god makker i 1995! 
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Spill fra mesterhånd  - Kai Jørstad 
Jon Kai Jørstad fra Helle ved Kragerø har i en årrekke vært en garantist for premieplass i 

parturneringer. I NM Par har Kai 15 finaler fra 1975 frem til 2015. Foreløpig toppnotering er bronsen 

fra 2015 med sønnen Ronny.   

Dette spillet er fra 1989, finalen ble ikke noe 

suksess for Kai og makker Øystein Eriksen, men 

dette spillet ble en klassiker signert Kai.  

Som vi ser av meldingene ble Kai som SYD 

spillefører i 2♠. Ruter konge i utspill ble sjålet på 

hånden før en hjerter gikk til konge og ess. Øst 

fortsatte med trumf til håndens ess. Ny hjerter 

løp til damen hos øst før nok ens par til kongen 

avslørte sitsen.  

Nå kunne Kai se sitsen i hjerter på grunn av 

meldingene og skjønte det ikke var noe fremtid i 

å stjele hjerter hos blindemann. Ser du løsningen 

på problemet? 

Kai spilte hjerter, men kastet bare en kløver fra 

blindemann!  

 

Vest vant stikket og forsatte med kløver til blindemanns 

ess. Ruter gikk nå til stjeling før nok en hjerter fulgte 

med enda en kløver i avkast.  

Vest var nok en gang inne, men kunne ikke nekte Kai å 

trumfe seg hjem på hånden og hente sin stjeling i 

kløver!  

 

 

 

 

Kai Jørstad med en kreativ løsning på et 

«umulig» problem!  
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Gull 

1984 Helge Mæsel Roald Mæsel  

1994 Tom Høiland Øystein Jensen  

2005 Tom Høiland Nils Kvangraven  

Sølv 

1991 Helge Mæsel Roald Mæsel  

1994 Helge Mæsel Roald Mæsel  

Bronse 

1961 Per Henrik 

Drangsholt 

Fredrik 

Fredriksen 

 

1982 Helge Mæsel Roald Mæsel  

1983 Helge Mæsel Roald Mæsel  

1996 Helge Mæsel Roald Mæsel  

2000 Tom Høiland Øystein Jensen  

 

En stolt krets med en rik NM historie 
NBF Vest Agder  er en krets med stolte tradisjoner i NM 

PAR. 10 ganger har våre spillere vunnet medaljer og 3 

ganger har det blitt gull. 27 ganger har Vest Agders 

representanter kommet på 4-10 plass.  

Kretsen har siden 1941 vært representert av 82 forskjellige spillere 

i NM PAR. Ikke uventet toppes listen av Roald Mæsel, Helge 

Mæsel, Per Henrik Drangsholt, Tom Høiland og Øystein Jensen. 

Alle med over 15 finaler hver.  

Gullene til Vest Agder har ikke kommet uten dramatikk!  I 1984 

vant Helge og Roald Mæsel med 2 poengs margin over Tor 

Helness og Leif Erik Stabell. Dette utgjorde 0,4 % av vinnerscoren. I 1991 var det «change of cards» da 

brødrene fikk sølv, 4 poeng bak mesterne Aasen-Johnsen.  

Nils Kvangraven og 

Tom Høiland vant i 

2005 med 6,8 poengs 

margin til Tor 

Helness og Geir 

Helgemo. Ikke 

mindre enn 2 

appeller ble 

behandlet etter 

spillingen og bidro 

til at Nils og Tom 

gikk forbi på 

målstreken.  

Vest Agder har også hatt gode tradisjoner for damebridge! Dette har materialisert i NM Par hvor 

damene har representert kretsen med suksess.   

Her er «våre» damespillere, og antall finaler de har spilt:  

Ann Karin Fuglestad  6 

Fru Risdal   1 

Sigrid Sunde   2 

Marianne Harding  2 

Marianne Homme  2 

Åse Biribakken  1 

 

I årets finale har Vest Agder hele 4 makkerpar på startstreken. Størst forventninger har vi til Høiland- 

Brekka, men vi blir ikke overrasket hvis våre 2 dyktige damepar skulle slå til.    

 

Øystein Jensen  

 15 finaler fra 78 - 13 

 Gull i 94’ Bronse i 00’ 
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De av årets finalister som har vunnet medalje 

tidligere 

 

Spiller Rank Gull Sølv Bronse Antall 

Nils Kvangraven 11 3 1 1 11 

Tom Høiland 25 2 0 1 17 

Jon Egil Furunes 26 2 0 1 16 

Jo Arne Ovesen 27 2 0 1 14 

Lasse Aaseng 28 2 0 1 10 

Tor Bakke 34 1 3 1 17 

Peter Marstrander 39 1 2 2 19 

Jon Aabye 46 1 1 0 17 

Finn Brandsnes 60 1 0 0 13 

Rune B. Anderssen 86 0 2 2 18 

Erik Sælensminde 87 0 2 1 14 

Glenn Grøtheim 94 0 1 1 7 

Alf Helge Jensen 149 0 0 1 20 

Svein G. Karlberg 154 0 0 1 14 

Kurt Ove Thomassen 155 0 0 1 13 

Tom Johansen 164 0 0 1 12 

 

Rangeringen er «lifetime» basert på antall gull-sølv-bronse-

finaler man har oppnådd så langt i karrieren. 

Årets finale 
De 104 spillerne i årets 

finale har samlet   

 Spilt 620 finaler!  

 9 har vunnet gull  

 7 har vunnet sølv  

 14 har vunnet bronse   

Tradisjonen NM par 

strekker seg tilbake til 

krigen. Årets finale er nr. 71 

i rekken!  

Mer enn 3700 forskjellige 

spillere har deltatt i løpet 

av disse årene.   

I årets finale er det 15 som 

spiller sin første finale i 

NM Par.  I gjennomsnitt 

har årets finalister spilt 6,1 

finaler hver!  

I år har vi 8 kvinnelige finalister. 

Beste kvinnelige prestasjon i NM 

par stammer fra 1988 da Anne-

Lill Hellemann vant sølv sammen 

med Roar Voll. Det er for øvrig 

den eneste gang en dame har vunnet medalje i NM Par.  

 

 

 

 

Anne-Lill – sølv i 88’ 

Her er årets mest «rutinerte» makkerpar basert på antall finaler 

spilt tidligere. Kan rutine være en viktig faktor i år? 

Spiller 1 Antall   Spiller 2 Antall 

Rune B. Anderssen 18 
 

Peter Marstrander 19 

Jon Egil Furunes 16 
 

Jan Mikkelsen 18 

Geir Brekka 11 
 

Tom Høiland 17 

Finn Brandsnes 13 
 

Jo Arne Ovesen 14 

Svein G. Karlberg 14 
 

Kurt Ove Thomassen 13 

Alf Helge Jensen 20 
 

Aud Veseth 7 

Åsmund Wiborg Eriksen 13 
 

Sverre Nordseth 10 

Tom Johansen 12 
 

Lasse Aaseng 10 

Rune Hauge 8 
 

Erik Sælensminde 14 
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Per Henrik Drangsholt – Bridgespillende 

student i tysk fangenskap 
Per Henrik Drangsholt var en av Kristiansand Bridgeklubbs 

beste spillere i perioden 1960 – 1990. Han spilte på laget som 

ble seriemester  (sammen med brødrene Mæsel, Øystein 

Jensen og Erik Dahl) i 1983.  I NM par-finalen har han spilt 

flere ganger med en 3., 5. og 6. plass som beste resultat.       

Bridgen oppdaget han da han 10 år og fikk låne farens boken 

”Regler for kontraktbridge” og dermed var sirkuset i gang. Hele 

familien ble engasjert i dette flotte spillet, spillet som har vært 

en så viktig del av livet hans helt siden. 

Det vanker mange historier om hvordan det var å være pasient i 

tannlegestolen til Per Henrik. Midt under en smertefull 

rotfylling kunne en av lagkameratene ringe og hadde noe å 

berette om. Pasienten ble glemt der han satt og bedøvelsen gikk ut lenge før utganger og slemmer fra 

gårsdagens lagkamp behørig var analysert ferdig. De fleste tok det med et smil, han var beryktet.  

Per Henrik var i mange år fast spaltist i Norsk Bridge.  Under vignetten Sørlandsbridge hadde han 

alltid en filosofisk innledning hvor han ytret seg om smått og stort.  Hans bridgepenn var preget av 

sylskarpe analyser og når det gjaldt egen spill var det helst de minst vellykkede han skrev om.  Kanskje 

som en form for terapi.   

Som ung tannlegestudent i Oslo ble han i januar 1944 sammen med 352 andre studenter sendt til 

Tyskland og internert i Buchenwald konsentrasjonsleir.  Bakgrunnen for dette var en langvarig konflikt 

mellom okkupasjonsfiendtlige og okkupasjonsvennlige studenter og lærere.  En brann i universitetets 

aula  gjorde utslaget.  Følgende artige historie forteller 

han fra oppholdet sitt i konsentrasjonsleiren: 

Ikke noe 

spesielt 

ved dette 

spillet 

kan man 

si, men 

syd fikk 

syv trekk, 

og det 

var jo litt spesielt.   

Av en eller annen grunn kom det beskjed til leiren at vi 

skulle ha en særstilling og denne særstilling tillot oss et 

visst selvstyre innenfor vår piggtråd.  Grunnen til denne 

særstillingen var at svenskene fikk høre om hvordan de norske studentene ble behandlet og selveste 
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Per Henriks meritter 

 27 km titler! 

 Gull og 3 bronse fra 1 div 

 20 parfinaler fra 56’ til 92’ 

 10 forskjellige makkere 

 3-4-5-6 plass som best 
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SS-leder Himmler beordret at de norske studentene skulle få spesialbehandling i forhold til de andre 

fangene i leiren.  Bridge var tillatt og meget populært.  Vi laget Buchenwaldmesterskap, dvs. 

blockmesterskap for par og mere enn halvparten meldte seg som deltakere (i mangel av annet 

tidsfordriv).  Kunnskapene udi den edle sport var noget varierende, noen kjente til Casino, noen dyrket 

whist, andre foretrakk poker. De siste ble forresten ofte hyperfarlige ved bridgebordet.  Men dette var 

jo unge flittige studenter som fort satte seg inn i det mest elementære.  Vi hadde blant andre en ung 

mann som regnet seg selv som verdens beste ludospiller, men han nedlot seg ikke til å spille bridge.  

Det gjorde derimot "Norgesmesteren" i Monopol (et brettspill hvor visstnok den største bragd er å sikre 

seg et hotell på Rådhusplassen). Men da interessen dabbet av, kastet vår "mester" seg over bridgen med 

stor besluttsomhet.  I Buchenwaldmesterskapet fikk han med seg en av de aller yngste studentene som 

særlig utmerket seg ved dyp respekt for sin makker.  Meldingene gikk som innledningsvis referert, dog 

med en innskytelse. Vest var en vant turneringsspiller, og på meldingene fire kløver spurte han straks 

om dette var spørremelding.  Den unge mann på nords plass ante ikke hva spørremeldinger var for noe 

og bøyet seg bare beskjemmet over kortene.  "Monopolmesteren"  var selvsikkerheten selv og nærmest 

bjeffet et ja da han så sin makkers forlegenhet.  Nord, som for lengst syntes meldingene var kommet 

faretruende høyt, hadde bare en tanke i hodet og det var å sørge for at han ikke fikk spillet selv.  Han 

overveide å si pass, men hjerter så mere lovende ut så han våget fire hjerter og dermed ble det . Vest 

fant ut at det negative svaret på spørremeldingen i kløver måtte utnyttes, så han spilte ut kløver to. 

Østs kløver åtte stakk syd med knekten (han hadde satt kløver ni sammen med sparen.  Så  tok han for 

hjerter ess og fikk se kløver ni.  Muligens var det ergrelsen som gjorde at han kom på at det var noe 

som het godspilling av langfarge, og dermed fulgte spar ess, konge og spar til stjeling.  Inn på hjerter 

konge og spar til stjeling og så inn på hjerter dame for at hente den godspilte sparen.  På den og bordets 

siste trumf kastet syd sine to ruter.  Vest var litt konfus over utviklingen (dessuten hadde han plassert 

kløver ni hos øst) så han hadde ikke hjerte til å skille seg av med ruter ess.  Det endte med at syd tok de 

tre siste stikkene i kløver.  Og så nedla vest protest mot spørremeldingen  (han ante muligens at 

motpartens bruk av spørremeldinger var noe dubiøs) som han påsto var bare en kløvermelding.  

"Monopolkongen" fastholdt at det var spørremelding, og som turneringsleder fant jeg å måtte avvise 

protesten da svaret fire hjerter var i orden.   

Noen dager senere traff jeg "Monopolmesteren" ute i luftegården og rent tilfeldig kom jeg på spillet.  

Jeg minte ham på det og ville vite hvorfor han spurte i kløver.  Ved tanken lyste han opp som om han 

skulle ha sikret seg hoteller over hele Rådhusplassen. "Jo, jeg spurte bare om han hadde damen og to 

små kløver vel", var svaret.  Jeg ble så paff at jeg kom ikke til å si noe mere, men det var i grunnen 

dumt, for i de neste 25 åre som har gått siden, har jeg altfor ofte lurt på hvorfor han akkurat skulle ha to 

små kløver ved siden av damen.                                   

Med Per Henriks`død i 2013, var en bridgens hedersmann og fargeklatt gått bort. 

 

 

 



Norsk Bridgeforbund  | NM Par 2016 |  Kristiansand Bridgeklubb 

 

Spill fra mesterhånd  - Reidar Lien og Per Breck
Breck-Lien er kanskje vårt sterkeste makkerpar i NM PAR igjennom tidene. De spilte 11 finaler i 

perioden 1971 til 1983. Deres rekke med 3 gull, 4 sølv og 1 bronse er kanskje den sterkeste i historien 

som makkerpar. 

Syd ble spillefører i 1NT og Reidar Lien på vests 

plass startet motspillet med ruter til liten hos 

nord, syveren fra Per Breck i øst og tieren hos 

spillefører. Hjerter ess ble så fulgt av hjerter 

knekt til damen og kongen. På hjerter 10 kastet 

Breck kløver 4.  

En liten kløver fikk så løpe til nieren hos vest 

som fortsatte med ruter til syds ess.   

Syd spilte nå kløver 2 i posisjon nedenfor 

 

 

 

Reidar Lien løste den greit da han la KONGEN og felte 

makkers dame. Dermed kunne han ta for hjerter 9 og spille 

nok en ruter til makkers K kn.  

Breck avslutte så det flotte motspillet med en liten spar 

hvorpå spillefører valgte feil og la liten.  

Dermed fikk datidens norske topp-par en beit i en kontrakt 

som ble vunnet ved de fleste bord. 
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Intervju med en mester – Helge Mæsel 
 

1. Hvordan ble Helge Mæsel en av Norges 

beste bridgespillere? 

For å bli god i en sport må det trenes mye. 

Interessen må være stor og man bør starte i 

tidlig alder med sporten. Slik var det for meg. I 

tillegg spilte vi mye kort av ulike slag hjemme. 

2. Hva er ditt beste minne fra NM par?  

Da vil jeg fremheve to minner fra NM par. 

Selvsagt raker seieren i 1984 høyt. Men 

sølvplassen i 1994 bak et annet par fra 

Kristiansand var også stor stas. Tom Høiland og 

Øystein Jensen gikk av med seieren det året. 

Dobbeltseier med 2 par fra samme klubb er 

sjelden kost. 

3. Når du tenker tilbake på karrieren, hvem 

var den sterkeste motstanderen i NM par 

du kjenner var tøffest å slå? 

Når Helgemo fikk noen år på nakken og deltok i 

NM par, var det vanskelig for andre å vinne. 

4. Hvis du skulle spilt årets finale og fikk 

velge makker, hvem ville du valgt? 

Boye Brogeland er en spiller jeg har den største 

respekt for, både som bridgespiller og menneske. 

Så han ville jeg gjerne spilt med. 

5. Av dine makkere og motspillere i mer 

enn 40 år ved det grønne bord, hvem 

setter du høyest som kortspiller?  

Helnes-Helgemo er det vanskelig å komme 

utenom.  De er "sabla" gode. 

6. NM PAR har vært den største 

turneringen i Norge med historikk fra 

krigen, synes du den fortsatt henger høyt 

og har den glansen den fortjener?  

NM par henger høyt. Men glansen er falmet i 

forhold til tidligere. Og da tenker jeg på tiden 

hvor det var bankett med middag og 

premieutdeling. Men det var bra at parfinalen 

ble flyttet fra Bridgefestivalen. Dermed får man 

litt av den gode, gamle festivitasen tilbake.  

7. Har du et råd til årets finalister, hvordan 

vinner man NM par?  

Bridgespillere er veldig forskjellig. Det som 

"funker" for en, trenger ikke virke for en annen. 

Personlig holder jeg en knapp på rikelig søvn og 

maks ei pils etter spillingen. 

8. Til slutt må vi bare spørre, hvem er 

egentlig den beste bridgespilleren av 

Helge og Roald Mæsel 

Å vurdere den beste i et makkerpar, er vanskelig. 

Selv om jeg har flere mesterpoeng enn Roald, er 

det ikke dermed sagt at jeg er den beste 

bridgespilleren av oss. Vi har ulike kvaliteter i 

bridgen. Så dermed har vi våre felt innen 

bridgen som hver av oss er best på. 

P.S. Min kone sier at hun synes jeg er den beste. Og 

hun har sparnåla. 

 

 

 

Helge og Roald Mæsel fra triumfen i 84’ 
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Spill fra mesterhånd  - Roald Mæsel
I 1984 gikk gullet til Kristiansands fantastiske bridgebrødrepar – Helge og Roald Mæsel. De har 

siden 70-tallet vært endel av den norske eliten.  I sine 20 finaler fra 1977 til 2012 har de 1 gull, 2 sølv 

og 3 bronse! 

I 1984 ble Roald som SYD spillefører i 2♦ på dette 

spillet. 

Spar knekt i utspill fra vest løp rund til Roalds 

dame. Han fortsatte med spar til konge og ess hos 

øst. Trumf i vri gikk til knekt, liten og liten. Nå 

spilte Roald spar til stjeling med blindemanns ess 

før en liten kløver ble spilt i neste stikk.  

Øst gikk opp på esset som Roald trumfet. Da 

fulgte hjerter til kongen hos nord før kløver dame 

ble spilt med avkast av spar fra hånden.  

Vest vant med kongen og spilte hjerter dame til 

nords ess før kløver knekt ga Roald et avkast for 

håndens hjerter. Nok en kløver ble spilt fra nord 

og nå gikk øst innpå med trumf 9.  

Roald overtrumfet og posisjonen var nå blitt som følger 

Den løste Roald fint med å fri seg med hjerter 10 som gikk til vests 

knekt. Belønningen var at vest måtte spille ruter fra D 6 opp i Roalds K 

kn for 10 stikk og en toppnotering for Mæsels. 
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Røverhistorier 
En gang på 70-tallet var en lovende juniorspiller deltaker i NM 

Par.Da han skulle spille mot den meritterte Rolf Melby (3 gull) 

oppsto det en posisjon hvor junioren (som satt foran 

blindemann) spilte liten fra D kn x x i en farge blindemann 

hadde E K 10. 

I følge historien tittet bare Melby på junioren og sa 

 «DU LURER IKKE MEG GUTTEN MIN, TA TIEREN MAKKER» 

Den lovende juniorspilleren senere har vunnet NM Par. 
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Årets tekniske-favoritter kommer fra 

Kristiansand, Geir Brekka – Tom Høiland! 

Rank Spillere  

1 Geir Brekka Tom Høiland 

2 Jon Egil Furunes Jan Mikkelsen 

3 Finn Brandsnes Jo Arne Ovesen 

4 Egil Homme Nils Kvangraven 

5 Rune B. Anderssen Peter Marstrander 

6 Børre Lund Jørgen Molberg 

7 Svein Gunnar Karlberg Kurt Ove Thomassen 

8 Rune Hauge Erik Sælensminde 

9 Christian Bakke Tor Bakke 

10 Øyvind Saur Jon Aabye 

11 Glenn Grøtheim Lars Arthur Johansen 

12 Espen Lindqvist Petter Lindqvist 

13 Tom Johansen Lasse Aaseng 

14 Stian André Evenstad Espen Larsen 

15 Ann Karin Fuglestad Marianne Harding 

16 Kåre Bogø Steffen F. Simonsen 

17 Kristoffer Hegge Allan Livgård 

18 Jan Arild Olsen Per Elvin Pedersen 

19 Alf Helge Jensen Aud Veseth 

   

 

Hvem Vinner årets NM PAR 
Redaktøren har tippet «sin» topp 3, den finner du nederst på denne siden. Her følger den tekniske 

rangeringen av de største favorittene, om vi skal la historiske prestasjoner styre rangeringen.  

Noen overraskelser er det kanskje, mens atter 

andre får satt et ekstra press på sine skuldre da de 

virkelig må prestere for å innfri.  

Rangeringen er satt med bakgrunn i spillernes 

plassering på den historiske rangeringen. Videre 

har hver spiller fått en faktor basert på de siste 

generelle prestasjoner i SM og NM 

 

Men det ble tatt en spørreundersøkelse i forkant av årets NM og her følger topp 10 fra den kåringen.  
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Leif Huberts Pris for beste spill 
Kristiansand Bridgeklubb har i årenes løp hatt en rekke med 

markante spillere i sine rekker. En av de mest spennende var 

kanskje Leif Hübert. Han var en svært suksessrik 

forretningsmann. Men det var bridge som sto hans hjerte 

nærmest. Harald Gjellestad var Leifs fadderbarn og her forteller 

han litt om Leif.   

Leif Hübert (1929-1993) 

Leif Hübert var en markant skikkelse innen bridgen i 

Kristiansand på 1960 og -70 tallet. Han var en ypperlig 

bridgespiller, og gjorde det meget skarpt i turneringer.  

Per Henrik Drangsholt var en god venn og trofast 

makker, sammen spilte de 4 finaler i NM par.   

Han var foregangsmann for stiftelsen av bridgeklubben 

Leiken. De hadde et sterkt lag som bl.a. deltok i 

lagfinalen.  

Leif var også en av de beste seilerne på Sørlandet. Han konkurrerte i klassen Oslojoller, og at bridge var 

viktig for ham kan dokumenteres av navnene på seilbåtene, Squeeze I, II og III. Leif vant flere regattaer 

enn noen av sine konkurrenter.  

Leif var en suksessrik forretningsmann. Han overtok familiefirmaet (etablert i 1928) fra sin far og bygde 

det ut til landsdelens største metallgrossist. Leif døde i 1993, og hans sønn Leif Hübert d.y. overtok 

selskapet. Under hans ledelse har det ekspandert kraftig og det er i dag et milliardkonsern. 

Ekspansjonen har kommet både ved organisk vekst og oppkjøp, ikke minst kjøpet av Norsk Stål i 2015. 

Dagens Leif Hübert kjenner til sin fars glede og interesse for bridge, og han er sponsor for premiene til 

NM’s beste spill. 

. 

 

 

Leif Hübert avbildet i 1963 etter å ha 

vunnet vårseilasen – til høyre den 14 år 

gamle matrosen Harald Gjellestad! Båten 

het forøvrig Squeeze III 

Etikk og moral har kommet i fokus etter de siste jukseavsløringer.  

NBF arbeider for tiden med å ferdigstille nye rettningslinjer for Etikk ved bridgebordet.  

Som arrangør av årets NM ønsker Kristiansand BK å henstille alle deltagere til å være et godt forbilde.  

Spill tøft, men spill ærlig!  

Lykke til! 
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Pallen i 2013 

 

Pallen fra de siste parfinalene 
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Pallen  i 2012 
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Statistikk fra 2015
Vi har sett nærmere på NM PAR 2015 og presenterer her noen statistiske fakta som 

kan forklare hvorfor resultatet ble som det ble!  

Antall stikk som spillefører! 
I en enkelt turnering er det ikke nok spill til at vi kan si det gir et riktig bilde, men måler du dette over 

flere turneringer er det neppe noe du kan snakke deg fra. Her ser dere antall stikk de 10 beste par i NM 

2015 fikk som spillefører og i motspill.  

 

I turneringen var gjennomsnittlig antall stikk for spillefører 9,2. Det gir 3,8 stikk i motspill.  

 

 

 

Geir Hoff – Geir Hjelmeland vant i gjennomsnitt flest stikk 

som spillefører i NM Par 2015!  
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Andel spilleføringer 
Hvordan fordeler det seg så mellom spilleføringer og motspill. De beste spillerne scorer kanskje mest 

poeng i motspill da det regnes som spillets vanskeligste fase. Noen har en aggressiv meldestil som 

leder de inn i flere spilleføringer enn motspill, andre stoler på sine ferdigheter og foretrekker motspill.  

Her er fordelingen for de samme 10 makkerpar  

Magne Eide – Sven Olai Høyland hadde kun 37 % spilleføringer i 2015. Det er en sjelden lav prosent.  

 

 

 

 

Roald Mæsel – Snorre Aalberg hentet flest stikk i 

motspill i NM Par 2015!  

 

 

 

 

 

 

30,0 %

35,0 %

40,0 %

45,0 %

50,0 %

55,0 %

60,0 %

Finn Brandsnes -

Jo-Arne Ovesen

Rune

Brendeford

Anderssen -

Peter

Marstrander

Kai Jørstad -

Ronny Jørstad

Roald Mæsel -

Snorre Aalberg

Tor Eivind

Grude - Håkon

Kippe

Magne Eide -

Sven-Olai

Høyland

Geir Hjelmeland

- Geir Hoff

Øyvind Saur -

Jon Aabye

Håkon Bogen -

Kurt-Ove

Thomassen

Anders

Kristensen -

Dagfinn

Kristiansen

Andel spilleføringer - NM 15 



Norsk Bridgeforbund  | NM Par 2016 |  Kristiansand Bridgeklubb 

Hvor mange kontrakter vinnes – hvor mange går beit? 
 

I NM PAR 2015 ble det spilt 3 979 

kontrakter.  

Den mest optimistiske gikk 6 beit, den 

mest pessimistiske vant 5 overstikk!  

Til høyre ser dere fordelingen av 

kontraktene basert på stikk målt mot 

meldt kontrakt.  

De fleste kontrakter går akkurat hjem, 

men hele 10 % går 2 beit.  

Totalt sett gikk 34 % av kontraktene i 

NM 2015 beit, mens 37 % ble vunnet 

med overstikk. 27 % ble vunnet med 

nøyaktig antall stikk målt mot 

sluttkontrakt.   

 

 

 

Antall kontrakter pr nivå 
 

Nesten 12 % av sluttkontraktene ble 

påskjønnet med en dobling!   Mens fordelingen 

på antall spill i hver kategori ser dere til 

venstre . 
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Torsdag og Fredag utfordres alle til å delta i Skillingsduellen. Det er en 8 spills meldeduell. Kjøp 

ett meldesett for kr 50 i bridgepub. Vinner torsdag møter vinner fredag til superduell under lørdagens 

bankett. Førstepremie er kr 2.000,-. 

Fredag blir det NM-QUIZ på bridgepuben fra kl 20:30. Her utfordres alle bridgespillere i sine NM 

kunnskaper. Det er en samlet premiering på kr 2.000,- ved minst 10 lag (kr 100 pr lag, 3-5 deltagere pr 

lag) 

 

 

Kristiansand Bridgeklubb retter en stor takk til våre samarbeidspartnere. 

 

Spareskillingsbanken er «byens» lokale 

sparebank.  

De er hovedsponsor for meldeduellene i årets 

NM , derav navnet «Skillingsduellen». 

 

Autorisert Regnskapsførerselskap 

 

Til minne om Leif Hubert sponser Norsk Stål 

NM PAR med pris for beste spill. 

 

Norsk Fiskerinæring publiserer 12 utgaver av 

det ledende tidsskriftet for norsk 

sjømatnæring.  

Norsk Fiskerinæring er hovedsponsor for årets 

NM QUIZ 


