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Velkomsthilsen til deltakere under NM i Bridge 
Kragerø Resort 18 sept. 2020 

 
 

 
 

Hei, som ordfører i Kragerø ønsker jeg velkommen til NM dager i Perlen blant 
Kystbyene. 18-20 september 2020.  

Jeg håper og tror at dere vil trives i flotte omgivelser og vet at dere vil bli godt 
ivaretatt på Kragerø Resort.  

Ordfører Grunde W. Knudsen 
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Velkommen til NM par 2020! 

 
Det er en stor glede for Norsk Bridgeforbund å kunne ønske velkommen til parfinalen. I et veldig 
spesielt år var det lenge usikkert om det var mulig å arrangere både kvalifiseringen i kretsene og 
selve finalen, og det er derfor ekstra gledelig at vi nå er samlet her i Kragerø.  
 
Kragerø Bridgeklubb har gjort en stor innsats for å legge til rette for en finale i fantastiske 
omgivelser. Undertegnede har ikke spilt alle parfinaler gjennom tidene (langt derifra), men det skal 
mye til å kunne slå utsikten og fasilitetene Kragerø Resort kan tilby oss. Jeg håper alle dere 
deltakere nyter det hotellet og omgivelsene har å by på. 
 
På forhånd vil jeg veldig gjerne også takke Kragerø BK for at de arrangerer finalen. Det er mange 
timers arbeid som legges ned på forhånd, underveis og i etterkant av en slik finale, og alt gjøres 
på dugnad. En særlig takk rettes til Torgeir Weisser og Stig Karl Johansson som leder dette på en 
flott måte. Jeg håper også alle dere som er medlemmer i Kragerø BK tar turen innom for å bivåne 
finalen.  
 
I disse tider må det også minnes om smittevern. NBF har lagt ned en stor innsats for å hindre at 
smitte kan skje, men dersom dere deltakere ikke følger opp er den innsatsen forgjeves. Vi 
oppfordrer derfor alle til å følge de «regler» vi har laget og sørge for at vi kan gjennomføre enda 
ett smittefritt arrangement. Og får dere luftveissymptomer underveis, ta umiddelbart kontakt med 
turneringsleder Markus Bruno.  
 
Tilslutt gjenstår det å ønske alle deltakere masse lykke til og måtte den beste bli årets parmester 
2020!  
 
 

 
Med vennlig hilsen 

Allan Livgård 
Generalsekretær 
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Lykke til, Kragerø BK 
 
NBF Telemark ønsker Kragerø BK lykke til med arrangementet av NM-par 2020! 
Vi er imponerte over styret og medlemmene i klubben som har påtatt seg alt arbeidet, ansvar og 
omtanke som et slikt arrangement medfører. 
 

 
Trygve Lisland 

Kretsleder 
 

 
 

 
Fra torget i Kragerø 
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Velkommen til Kragerø 
 

Det er en stor glede og ære og ønske dere alle hjertelig velkomne til årets NM-finale for par. 
Vi i Kragerø Bridgeklubb har i lang tid forberedt og gledet oss til dette. 
 
Dere står nå foran 3 spennende dager hvor dere nok får oppleve både opp og nedturer. 
Til slutt vil vi står igjen med et par som kan smykke seg med tittelen Norgesmester for par 2020. 
 

               
 
Dere vil komme til et fantastisk fint hotell som er kjent for et av Norges flotteste golfanlegg, 
fantastisk SPA avdeling, nydelig utsikt og god mat. 
 
Velkommen til Kragerø Resort og lykke til med spillingen! 
 
Stig Karl Johansson 
Leder Kragerø BK 
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Tidsskjema 
Her er helgens tidsskjema. 
 
Fredag 
 
Velkomst:10:00 
Runde 1:10:10-10:35 
Runde 2:10:35-11:00 
Runde 3:11:00-11:25 
Runde 4:11:30-11:55 
Runde 5:11:55-12:20 
Runde 6:12:20-12:45 
Runde 7:12:50-13:15 
Runde 8:13:15-13:40 
Runde 9:13:40-14:05 
 
Lunsjpause 14:05-14:45 
 
Runde 10:14:45-15:10 
Runde 11:15:10-15:35 
Runde 12:15:35-16:00 
Runde 13:16:05-16:30 
Runde 1416:30-16:55 
Runde 15:16:55-17:20 
Runde 16:17:25-17:50 
Runde 17:17:50-18:15 
Runde 18:18:15-18:40 
Runde 19:18:41-19:10 
Runde 20:19:10-19:35 
 

Lørdag 
 
Runde 21:10:00-10:25 
Runde 22:10:25-10:50 
Runde 23:10:50-11:15 
Runde 24:11:20-11:45 
Runde 25:11:45-12:10 
Runde 26:12:10-12:35 
Runde 27:12:40-13:05 
Runde 28:13:05-13:30 
Runde 29:13:30-13:55 
 
Lunsjpause 13:55 – 14:45 
 
Runde 30:14:45-15:10 
Runde 31:15:10-15:35 
Runde 32:15:35-16:00 
Runde 33:16:05-16:30 
Runde 34:16:30-15:55 
Runde 35:16:55-17:20 
Runde 36:17:25-17:50 
Runde 37:17:50-18:15 
Runde 38:18:15-18:40 
Runde 39:18:45-19:10 
 

Søndag 
 
Runde 40:09:00-09:25 
Runde 41:09:25-09:50 
Runde 42:09:50-10:15 
Runde 43:10:20-10:45 
Runde 44:10:45-11:10 
Runde 45:11:10-11:35 
Runde 46:11:40-12:05 
Runde 47:12:05-12:30 
 
Premieutdeling:12:45 
 

 

 
Utsikt til Øya fra Kragerøs tak 
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Velkommen til NM par 2020 i Kragerø! 
 
Det har vært et ekstraordinært bridge-år, og det har ikke vært en selvfølge at det har kunnet 
avholdes bridgefestival (dog noe redusert), kretsmesterskapene, NM for par og NM for lag i år. 
 
Heldigvis har samfunnet hittil klart å holde forholdsvis god kontroll på pandemien, og bridge-Norge 
har våknet fra den påtvungne dvalen. Det spilles nå igjen i klubber over hele landet, selv om noen 
sliter med oppstarten.   
 
Man leser i avisene om fotball-klubber og lag som legges ned over hele landet, og det skal ikke 
skyves under teppet at dette også gjelder for noen bridgeklubber.  Det kan være at de ikke lenger 
får tilgang til de lokalene de har brukt da mange har spilt i eldresentre e.l., og for enkelte gjelder 
det at eldre medlemmer er redde for å møte opp i klubbene pga. smittefare og at man derfor får for 
liten aktivitet til å holde det gående. 
 
Dette er forhold som både forbund, kretser og ikke minst naboklubbene må holde et våkent øye 
med, så vi ikke får en stor nedgang i medlemmer i 2021.   
 
Kragerø har et helt spesielt forhold til pandemien.  De har faktisk bare hatt ett tilfelle, og det var en 
turist som ble jaget hjem iflg Stig Karl Johansson, leder i Kragerø BK. Så her skal man kunne føle 
seg ganske så trygg. Klubben startet opp igjen 19. mai, med 3-5 bord på sommerbridgen og 5-6,5 
bord på klubbkveldene utover høsten.  Sammenligner man med tallene fra 2019 har det ikke vært 
noen nedgang i aktiviteten her. 
 
Redaktøren var der på en bridgekveld, og det var et hyggelig bekjentskap. Selv om resultatet ble 
så som så (men det er nok ikke noe som kan tillegges klubben)! 
 
Jeg vil ønske Kragerø Bridgeklubb lykke til med arrangementet, og hver enkelt deltaker lykke til i 
kampen om NM-tittelen. 
 
Så håper jeg at det er mange som vil være med i kampen om presse-prisen, den er laget i sølv, 
det skal vi komme tilbake til. 
 
Denne første bulletinen vil inneholde mye historie, statistikk og informasjon, men også et par spill 
fra kvalifiseringene.  Håper dette faller i smak! 
 
Mvh 
Elisabeth og Vegar 
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Også i Kragerø, da gitt.  Da kan vi også! 
 
I januar 2019 offentliggjorde Norges Sjakkforbund at de ville arrangere VM-kampen i sjakk i 2020.   
Og bad derfor kommuner å melde sin interesse for å arrangere finalen. 
 
Oslo og Bærum ville gjerne ha arrangementet, i tillegg meldte oljehovedstaden Stavanger seg på i 
kampen om å få arrangere finalen.   
 
Også Kragerø. 
 
Det satte tankene i sving hos leder Stig Karl Johansson og kasserer Torgeir Weisser i Kragerø 
Bridgeklubb.  «Også i Kragerø, da».  Jaja, hvis man mente at det var mulig å arrangere sjakk-VM i 
byen, så tok de seg f… på at da skulle det jamen være mulig å arrangere et norgesmesterskap i 
bridge også! 
 

 
Torgeir Weisser og Stig Karl Johansson 

 
Så her er vi i dag, NM-finalen for par 2020 skal gå i regi av Kragerø Bridgeklubb. 
 
Halvannen uke før mesterskapet utviste de to herrer stoisk ro, og påstod at alt var planlagt ned til 
minste detalj, og at det skulle bli et arrangement de kunne være bekjente av.  Og det er det ingen 
grunn til å betvile. 
 
Det de ikke var forberedt på var en journalist som spurte dem ut om Kragerøs severdigheter mm., 
det hadde de absolutt ikke planlagt for.   Så da måtte vi ta en Kragerø-tur til!   
 
Vi ønsker klubben lykke til med arrangementet. 
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Årets deltakere 
 

 
Fjorårets vinnere Sam Inge Høyland og Jo Arne Ovesen nevnes naturlig nok i favorittenes rekker 

før finalen. 
 

Sam Inge Høyland - Jo-Arne Ovesen TopBridge BC 

Jon-Egil Furunes - Jan Mikkelsen NBF Oslo 

Kåre Bogø - Steffen Fredrik Simonsen NBF Østfold og Follo 

Anton Reynir Gunnarsson - Marcus Andreas Scheie NBF Romerike og Glåmdal 

Johnny Hofseth - Dag Sandbekkbråten NBF Romerike og Glåmdal 

Harald Eide - Lars Eide NBF Hedmark og Oppland 

Even Morken - Gunnar Nordby NBF Hedmark og Oppland 

Jørgen Petter Nermo - Stig Vestveit NBF Østerdal 

Johan C. Skattum - Jan Erik Tollan NBF Østerdal 

Ola Magne Kirkebøen - Asbjørn Rust NBF Buskerud 

Finn Brentebråten - Jan Gulbrand Ohren NBF Buskerud 

Audun Follestad - Svein Magne Granheim NBF Buskerud 

Sigurd Evjen - Vidar Smith NBF Buskerud 

Harald Berre Skjæran - Kenneth Syversen NBF Vestfold 

Per Løwe - Arild Årmot NBF Telemark 

Frode Ausland - Roar Laingen Kragerø BK 

Virginia Chediak - Odd Arne Hatten Kragerø BK 

Harald Arnesen - Jørn Skryten NBF Aust-Agder 

Tom Anders Høiland - Helge Stornes NBF Vest-Agder 

Erik Dahl - Jon Solli Hansen NBF Vest-Agder 

Nils Kvangraven - Terje Lie NBF Vest-Agder 

Geir Brekka - Nils Christian Ravnaas NBF Vest-Agder 

Ståle Frøyland - Jomar Lygre Undheim NBF Rogaland 

Gjermund Rekstad - Are Nesdal NBF Rogaland 

Vetle Faag - Dag Inge Torgersen NBF Rogaland 

Birger Pedersen - Helge Svendsen NBF Haugaland 

Frode Dyrstad - Bjørn Hauge NBF Hordaland 

Finn Fyllingslid - Helge Hantveit NBF Hordaland 

Nils Sverre Fardal - Stig Rune Kjos NBF Sogn og Fjordane 

Frode Holen - Leif Kvamsdal NBF Sogn og Fjordane 

Hallgeir Hartvigsen - Espen Kvam NBF Møre og Romsdal 

Asbjørn Kindsbekken - Jan Roger Strømsvåg NBF Møre og Romsdal 

Stein Bjerkset - Asgeir Langen NBF Sør-Trøndelag 
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Ingmund Bjørkan - John Kristen Våge NBF Midt-Trøndelag 

Bård Kåre Græsli - Villiam Ovesen NBF Midt-Trøndelag 

Kjell Ove Helmersen - Kay Strand NBF Midt-Trøndelag 

Per Arne Flått - Lasse Magne Sylten NBF Nord-Trøndelag 

Kristoffer Hegge - Håkon Kippe NBF Nord-Trøndelag 

Håkon Bogen - Alexander Flakstad NBF Helgeland 

Sverre Åsmund Selfors - Per Tjelmeland NBF Helgeland 

Raymond Jensen - Idar Lyngen NBF Salten 

Rolf Jostein Lehn - Almar Olsen NBF Lofoten og Vesterålen 

Stein Statle - Espen Torp NBF Lofoten og Vesterålen 

Dagfinn Kristiansen - Paal Risnes NBF Lofoten og Vesterålen 

Roy Hugo Olsen - Jonny Reinholdtsen NBF Troms og Ofoten 

Stian André Evenstad - Espen Larsen NBF Troms og Ofoten 

Ivar Bull - Svein Olav Ernstsen NBF Vest-Finnmark 

Jan Ove Bernhardsen - Knut Busk NBF Øst-Finnmark 

 

 
Espen Larsen og Stian André Evenstad viser stadig at de fortjener å nevnes i favorittgruppen. 

 

 
Men odds-favoritter er Terje Lie og Nils Kvangraven.  Så får vi se om de kan leve opp til det. 

Foto: Bridgekrets.no 
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Fra KM i Vestfold 
 
Det var ikke mange som ble nevnt i favorittgruppen før KM i Vestfold.  To av parene, Kenneth 
Syversen og Harald Berre Skjæran møtte Tom Johansen og Odd Frydenberg tidlig, og Kenneth 
var villig til å ta en risiko for å oppnå et godt spill mot akkurat disse motstanderne. 
 

 
 
Meldingsforløp: 

V N Ø S 

 1 kl p 1 hj (1) 

3 hj p p ? 
 

1) Overføring til spar 
 
Kenneth valgte en marginal dobling,  
 
«Motspillet var ikke noe å skrive om, det var rett fram, men poenget med å risikere litt for å få 200 (eller 

500 som det ble nå) er viktig 
Nå var det 200 uten dobling også, men om det hadde vært 8 stikk, ville doblingen svingt 8 poeng, dvs 16 

innbyrdes med tanke på seieren.» 

 

Ikke uvesentlig når marginen mellom første og 2. plass til slutt ble på 4 poeng! 
 

 
Kenneth Syversen og Harald Berre Skjæran, kretsmestere i Vestfold 

  



Åpningsbulletin NM par 2020 i Kragerø17.09.2000 Side 12 

Parfinalen med prakt og pram  
Av Nils Kvangraven 
 
Første «parfinale» ble arrangert i 1942. Årets finale er nr. 75 i denne stolte rekken av årlige 
høydepunkt for norske bridgespillere.  
Rett i overkant av 3700 spillere har spilt en parfinale og 1500 av disse har fått spilt mer enn en 
finale.  
 
I min bridge-barndom ble en «god» spiller målt i antall parfinaler. Og hadde man klart å skaffe 
kretsen ekstra plass med å plassere seg topp 11 var status som toppspiller sikret.  
Etter hvert har parfinalen endret seg. Norsk Bridgefestival utfordret finalens format og vi fikk flere 
kvalifiseringsmuligheter. De siste årene har parfinalen på ny fått egen spillehelg. Kvalifiseringen 
tilhører i stor grad kretsene og det er færre plasser å kjempe om.  
 
For meg er parfinalen kanskje den største turneringen i Norge. Det er kun du og makker som 
avgjør, det er ingen lagkamerater som trekker opp- eller ned. En god plassering i parfinalen betyr 
at du er en dyktig bridgespiller – ferdig snakka!  
 
Parfinalen bygger tilhørighet. Kretsenes representanter ønsker å sikre ekstra plass til sin krets 
neste år. Og hjemme i sofaen sitter de som så gjerne skulle spilt finalen og følger med, det heies 
på de som representerer deres krets. Det er stas hvis nettopp din klubb eller krets skulle få årets 
norgesmestere.  
 
I år gjester parfinalen Kragerø. Et idyllisk sted kjent for sine holmer og skjær, men også 
spillestedet er spesielt i år med et av landets mest anerkjente spa-hotell. Jeg gleder meg til å møte 
Vidar Smith, Roy Hugo OIsen og Festus i boblebadet rett før frokost, eller kanskje det blir rett etter 
spilling hvor vi har nok av spill å diskutere?  

Litt statistikk 
De fleste kjenner meg og min forkjærlighet for historikk med et statistisk skråblikk. Også i år har 
jeg lekt litt med tallene.  
 

Norges 10 beste parfinalister  
I perioden 1942 til 2019 har vi sett mange storheter kjempe om medaljene. Her er de 10 beste.  
Rank Spiller Gull Sølv Bronse Antall 

1 Tor Helness 7 4 3 29 
2 Geir Helgemo 7 2 1 14 
3 Ranik Halle 4 0 1 8 
4 Per Breck 3 4 1 15 
5 Reidar Lien 3 4 1 12 
6 Louis Andre Strøm 3 3 3 20 
7 Terje Lie  3 3 2 21 
8 Gunnar Johansen 3 3 1 18 
9 Sam Inge Høyland  3 2 2 25 
10 Erik Høie 3 2 2 14 

 
Rangeringen er antall Gull, Sølv, Bronse og finaler 
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De 10 siste mestere 
Det er alltid spennende å se hva historien gir oss av informasjon om hva som skal til for å henge 
med i kampen om medaljene. 

2010 Ivar Berg Håkon Kippe 56, 38 % 

2011 Jo Arne Ovesen Bjørnar Halderaker 55,40 % 

2012 Nils Kvangraven Terje Lie 58,50 % 

2013 Nils Kvangraven Terje Lie 58,70 % 

2014 Tor Eivind Grude Håkon Kippe 56,20 % 

2015 Finn Brandsnes   Jo Arne Ovesen 57, 40 % 

2016 Øyvind Saur   Jon Aabye 59,40 % 

2017 Tor Eivind Grude   Lars Arthur Johansen 57,40 % 

2018 Alf E. Andersen   Stian Andersen 57,80 % 

2019 Sam Inge Høyland   Jo Arne Ovesen 58,60 % 

 
Som vi ser av tabellen, har vi svingninger fra år til år i vinnerscore. Er du heldig kan du bli 
norgesmester på 55 %, men det kan godt være du må prestere rundt 60 %!  

De beste makkerparene 
Ja noen makkerpar har virkelig satt sitt preg på parfinalen. Her ser vi oversikten over de 
makkerpar som har vunnet 2 eller flere parfinaler 
Otto Bolseth – Einar Bø   1949 og 1952 
Gunnar Johansen – Odd Larsson 1957 og 1961   
Ranik Halle – Bjørn Larsen   1965 og 1966 
Erik Høie – Lous Andre Strøm  1959, 1967 og 1968 
Per Løve – Rolf Melby    1970 og 1971 
Harald Nordby – Terje Pedersen 1972 og 1975 
Per Breck – Reidar Lien   1977, 1979 og 1981 
Tor Helness – Leif Erik Stabell  1980 og 1982 
Geir Helgemo – Lasse Aaseng  1995 og 1996 
Geir Helgemo – Per Erik Austberg 1999 og 2000  
Tor Helness – Jon Egil Furnes  2002 og 2003 
Tor Helness – Geir Helgemo   2006 og 2007 
Nils Kvangraven – Terje Lie  2012 og 2013 
 
Ingen har klart å vinne 3 finaler på rad, men 8 ganger har regjerende mester forsvart sin tittel. Vi 
kan vel si Helgeness var farlig nærme 3 på rad da de i perioden 2005-2008 presterte sølv -gull – 
gull - bronse!  Terje Lie-Nils Kvangraven var få stikk unna en trippel da de vant sølv i 2014 etter å 
ha tatt gull i 2012 og 2013.  
 
Det tilhører sjeldenhetene at regjerende norgesmestere ikke har takket ja til friplassen det 
påfølgende år. Men i 1975 var Harald Nordby regjerende mester fra ’74 sammen med Rolf Melby. 
Gutta ønsket ikke å forsvare sin tittel, men Harald kvalifiserte seg til finalen med Terje Pedersen 
og vant like greit den og!  
 

Flest år mellom sine suksesser 
Jon Aaby vant sin andre tittel i 2016 vant sammen med Øyvind Saur. Da var det nøyaktig 30 år 
siden første triumf med Tor Helness som makker i 1986.  
 
Sam Inge Høyland gjorde det samme kunststykket da han i 2019 vant sin tredje parfinale 
sammen med Jo-Arne Ovesen. Sam Inge vant sin første finale i 1989 sammen med sin bror Sven-
OIai Høyland.  
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Familier 
Familien som har satt størst avtrykk i parfinale-historien må være Høyland. De tre brødrene Sam 
Inge, Jim Idar og Sven-Olai har sammen med sin far Sven deltatt i 60 finaler. De har vunnet 14 
medaljer hvorav 5 gull!  
Eide familien, med Lars Eide i spissen, har med sine 45 finaler og 2 sølv så absolutt blitt lagt 
merke til.  
Brødrene Helge og Roald Mæsel har til sammen 48 finaler og vunnet 12 medaljer hvorav 2 gull. 
Hele 21 finaler har de spilt som makkere og alle medaljer er tatt i makkerskap.  
Far og sønn Alf og Stian Andresen vant parfinalen i 2018 og har sammen med mor Ingeborg spilt 
20 finaler.  
Far (Kai) og sønn (Ronny) Jørstad fra nettopp Kragerø har også satt sitt avtrykk med 23 finaler og 
hver sin bronsemedalje.  
I Bergen finner vi de to familiene Hantveit og Rasmussen som begge kan vise til et høyt antall 
finaler og medaljefangst.  
Det er så absolutt familier med suksess i parfinalen, og vi vet det gror godt i gamle bridgenavn 
rundt omkring i det ganske lands juniorklubber. Men det er noe ekstra når nære slektninger finner 
flyten og spiller seg inn til medalje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Brødrene Mæsel spilte 21 parfinaler sammen fra 1977 til 2012. Det ga 1 gull, 

2 sølv og 3 bronse og gjør de til et av Norges beste makkerpar igjennom 
tidene.   
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Årets finale 
Det er en god samling av gamle travere og urutinerte turneringsspillere som samles her i Kragerø. 
Her ser vi de av årets finalister som tidligere har vunnet medalje:  

Spiller Gull Sølv Bronse Antall 

Terje Lie  3 3 2 21 

Sam Inge Høyland  3 2 2 25 

Nils Kvangraven  3 1 1 13 

Jo Arne Ovesen 3 0 1 18 

Håkon Kippe 3 0 0 12 

Tom Anders Høiland 2 0 1 20 

Jon Egil Furunes  2 0 1 19 

Per Løwe 2 0 0 14 

Espen Kvam 1 3 2 10 

Per Arne Flått 1 0 0 12 

Lars Eide 0 1 0 20 

Harald Eide 0 1 0 8 

Vidar Smith 0 0 1 18 

Sigurd Evjen 
Espen Larsen 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

18 
11 

Stian André Evenstad  0 0 1 10 

Gunnar Nordby 0 0 1 7 

Kristoffer Hegge 0 0 1 6 

 
18 deltagere kan vise til medalje fra tidligere parfinaler hvorav 10 av spillerne er tidligere mestere.  
11 personer deltar i sin første parfinale, i gjennomsnitt har årets parfinalist spilt 6,5 tidligere 
parfinaler.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Jan Roger «festus» Strømsvåg er en typisk parfinalist i 

2020 med 6 tidligere parfinaler å se tilbake på.  
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Hvem vinner årets finale 
Det er vanskelig å ikke trekke frem regjerende mestre som favoritter. Ovesen-Høyland har vunnet 
finalen tre ganger hver og har tilhørt toppen av norsk bridge i mange år. Jeg vil tro de topper de 
fleste tips foran årets finale.  
 
Men ser vi videre finnes det mange spennende spillere i årets finale. Personlig tror jeg Tom 
Høiland er motivert for å jakte på medalje, kan ringreven Ivar Bull hente sin første medalje og Far 
og sønn Eide blir ikke enkle å passere hvis de kommer i flyt.  
 
Når det er sagt så vet vi det ofte kommer et uventet par eller to inn i medaljekampen. Jeg tror vi får 
en spennende finale i år hvor flere par kjemper om både seier og medalje. Mitt tips er 
 
 

Gull  Håkon Kippe - Kristoffer Hegge 
Sølv  Gjermund Rekstad – Are Nesdal  
Bronse  Kåre Bogø – Steffen Fredrik Simonsen 

Lykke til, ses i Kragerø!   
 
 
 
 

 

 
Fra et butikkvindu i Kragerø 

 

Kvangraven og Lie er odds-favoritter 
 
Det var ikke veldig mange som avga tips før finalen, men følgende odds er regnet ut: 
 

Par Odds 
Kvangraven - Lie 3,67 

Larsen - Evenstad 5,50 

Hegge – Kippe 5,50 
Skjæran - Syversen 11,00 

Flakstad - Bogen 11,00 

Simonsen - Bogø 11,00 

Græsli - Ovesen 11,00 

Fjorårets mestere er ikke tippet! 
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Smittevern NM par 2020  
 
Smittevern på bordet:   

Alle sammen har ansvar for at vi ikke blir smittet – det er den innsatsen hver enkelt gjør som avgjør om vi 
reiser hjem friske og raske.  

Nord har ansvar for Bridgematen – og kun Nord skal trykke på denne. Nord bruker en penn for å trykke på 
bridematen. Nord kan vise frem til Øst for verifisering av resultatet. Dette kan også gjøres etter at alle 
spillene er spilt.  
Syd har ansvar for rengjøring av bordet etter hver runde. Det står egen desinfiseringsspray på hvert enkelt 
bord. Denne sprayes på der man har berørt bord, stol og annet, og vil fordampe. Man trenger altså ikke 
tørke av bordene. Om det blir søl, så finnes det stasjoner med tørkerull i salen.   

Øst har ansvar for spillene. Turneringene er fulldublert, så ingen skal dele spill med andre. Ved hvert bord 
er det en kasse med spill og en kasse som spillene skal legges i etter at de er spilt. Øst sørger for at ett og 
ett spill tas frem til spilling. Når spillet er over, bytter Øst ut spillet. Når spillet er over, legger Øst spillet 
over i kassen for spilte spill og tar ut neste spill som skal spilles i runden. 

Vest har ansvaret for at alle tar med seg alle sine eiendeler etter runden. Det inkluderer kaffekopper som 
skal tas med/kastes.  

Meldebokser: Alle meldebokser er «private». Det betyr at du skal bruke samme meldeboks hele 
turneringen. Meldeboksen er merket med ditt navn. Ta gjerne med meldeboksen opp på rommet om 
kvelden  

Systemkort: På grunn av korona vil det være litt spesielle regler for systemkort. Først og fremst gjelder; alle 
skal ha med 2 eksemplarer av komplette utfylte systemkort under spilling. Men for at systemkortene ikke 
skal kunne bli en smittekilde skal disse ikke legges frem på bordet som vanlig.  

I stedet skal man ved starten av hver runde/kamp gi motstanderen en kort oppsummering av sitt eget 
system. Den korte oppsummering skal inneholde hvilket grunnsystem man spiller, fargelengder på 1- 
trinnet, styrke på NT-åpning, åpninger på 2-trinnet og utspill-/motspills-avtaler. Bruker man ellers noe 
spesielt bør dette også gis beskjed om. Systemkortet skal være tilgjengelig dersom motparten/TL har 
spesielt behov for det. Før en da tar i systemkortet skal man sprite hendene, og dette skal også gjøres etter 
bruk. For TL vil tilgang på systemkort være særdeles viktig i feks situasjoner hvor det er feil forklaring på en 
melding.  

 

 

Kragerø Rådhus 
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NM par –tidligere vinnere 
 
1942 Ranik Halle -Robert Larssen, Astra, Oslo  
1946 Leif Christiansen -Leif Falck-Pedersen, Astra, Oslo  
1947 Robert Larssen -Trygve Sommerfelt, Forcingklubben, Oslo  
1949 Otto E. Bolseth -Einar Bø, Doubleton, Bergen  
1950 Gunnar Haugen -Jens Magnussen, Sinsen, Oslo  
 
1951 Iver Andresen -Ivar Dæhlin, A.B.C., Oslo  
1952 Otto E. Bolseth -Einar Bø, Doubleton, Bergen  
1953 Otto Jensen -Frithjof Sverre, Stavanger Bridgeklubb  
1954 Gunnar Johansen -Jens Magnussen, Kløverknekt, Oslo  
1955 Eilif Andersen -Knut Skaug, Sinsen/A.B.C., Oslo  
1956 Leif Christiansen -Ranik Halle, Astra, Oslo  
1957 Gunnar Johansen -Odd Larsson, Sinsen, Oslo  
1958 Ivar Dæhlin -John Knudsen, Sinsen/A.B.C., Oslo  
1959 Erik Høie -Louis André Strøm, Stavanger Bridgeklubb  
1960 Tore Jensen -Torolf Worsøe, Forcingklubben, Trondheim  
 
1961 Gunnar Johansen -Odd Larsson, Sinsen, Oslo  
1962 Alfred Maalø -Louis Vegsund, Grand, Ålesund  
1963 Ranik Halle -Bjørn Larsen, Astra, Oslo  
1964 Ranik Halle -Bjørn Larsen, Astra, Oslo  
1965 Erik Høie -Louis André Strøm, Stavanger Bridgeklubb  
1966 Erik Høie -Louis André Strøm, Stavanger Bridgeklubb  
1967 Henning Riise -Leif Salterød, Akademisk Bridgeklubb, Oslo  
1968 Tore Jensen -Knut Koppang, Akademisk Bridgeklubb, Oslo  
1969 Egil Feby -Rolf Karila, Vadsø Bridgeklubb  
1970 Per Løwe -Rolf Melby, Golia Bridgeklubb, Oslo  
 
1971 Per Løwe -Rolf Melby, Golia Bridgeklubb, Oslo  
1972 Harald Nordby -Terje Pedersen, Golia Bridgeklubb, Oslo  
1973 Ove Fyllingslid -Kåre Kristiansen, Strømme BK, Bergen  
1974 Rolf Melby -Harald Nordby, Golia Bridgeklubb, Oslo  
1975 Harald Nordby -Terje Pedersen, Golia Bridgeklubb, Oslo  
1976 Reidar Arnøy -Arve Farstad, Molde Bridgeklubb  
1977 Per Breck -Reidar Lien, Bergens Bridgeklubb  
1978 Svein Hj. Andreassen -Per Finnvold, Stavanger Bridgeklubb  
1979 Per Breck -Reidar Lien, Bergens Bridgeklubb  
1980 Tor Helness -Leif-Erik Stabell, Astra, Oslo  
 
1981 Per Breck -Reidar Lien, Bergens Bridgeklubb  
1982 Tor Helness -Leif-Erik Stabell, Astra, Oslo  
1983 Torbjørn Andvik -Alf P. Pettersen, Bridgekameratene, Oslo  
1984 Helge Mæsel -Roald Mæsel, Kristiansands Bridgeklubb  
1985 Jon A. Støvneng -Roar Voll, Studentenes BK, Trondheim  
1986 Tor Helness -Jon Aabye, Golia Bridgeklubb, Oslo  
1987 Torbjørn Andvik -Peter Marstrander, Bridgekameratene, Oslo  
1988 Bjørn Bentzen -Jonny Rasmussen, Bergen Akademiske BK  
1989 Sam Inge Høyland -Sven-Olai Høyland, Bergen  
1990 Per Arne Flått -Frode Nybo, Namdal  
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1991 Per Johnsen -Roar Aasen, Oppland  
1992 Jonny Rasmussen -Jon Sveindal, Bergen  
1993 Geir Helgemo -Ulf Tundal, Trondheim  
1994 Tom Anders Høiland -Øystein Jensen, Vest-Agder  
1995 Geir Helgemo -Lasse Aaseng, Trondheim  
1996 Geir Helgemo -Lasse Aaseng, Trondheim  
1997 Erik Syvertsen -Magne Paul Søvik, Vestfold  
1998 Espen Kvam -Terje Lie, Sunnmøre ogRomsdal  
1999 Per Erik Austberg -Geir Helgemo, Trondheim  
2000 Per Erik Austberg -Geir Helgemo, NBF Midt-Trøndelag  
 
2001 Sam Inge Høyland -Odin S. Svendsen, NBF Oslo  
2002 Jon-Egil Furunes -Tor Helness, NBF Oslo  
2003 Jon-Egil Furunes -Tor Helness, NBF Oslo  
2004 Tor Ivar Bang -Eskil Monrad Hagen, Akademisk BK  
2005 Tom Anders Høiland -Nils Kåre Kvangraven, NBF Vest-Agder  
2006 Geir Helgemo -Tor Helness, NBF Oslo  
2007 Geir Helgemo -Tor Helness, NBF Oslo  
2008 Håkon Kippe –Baard Olav Aasan, NBF Midt-Trøndelag  
2009 Tor Bakke –Jim Høyland, NBF Hordaland  
2010 Ivar Berg –Håkon Kippe, NBF Midt-Trøndelag  
 
2011 Bjørnar Halderaker –Jo-Arne Ovesen, Ski BK  
2012 Nils Kvangraven –Terje Lie, NBF Møre og Romsdal  
2013 Nils Kvangraven –Terje Lie, NBF Møre og Romsdal  
2014 Tor Eivind Grude –Håkon Kippe, NBF Midt-Trøndelag  
2015 Finn Brandsnes –Jo-Arne Ovesen, NBF Oslo  
2016 Øyvind Saur –Jon Aabye, NBF Buskerud  
2017 Tor Eivind Grude –Lars Arthur Johansen, NBF Midt-Trøndelag  
2018 Alf E. Andersen –Stian Andersen, NBF Hedmark og Oppland 
2019 Sam Inge Høyland -Jo Arne Ovesen, TopBridge BC 
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Fra KM Midt-Trøndelag 
 

Villiam Ovesen fikk gleden av å spille 4 hjerter i syd i nest siste runde, mot Aksel Hornslien og Olav Arve 

Høyem, (med Geir Helgemo som bakspiller).  

 
 

 
Pallen fra KM Midt-Trøndelag 

 

40% av feltet spilte hjem kontrakten.  
 

«Fikk ut ruter 7, (norsk fordeling). Stakk opp med esset. (øst la styrke). 

I utgangspunktet ser du en taper i spar, en i hjerter og en i kløver, men du skal både få tatt ut trumfen, samt 

trumfet en kløver eller to.  

 

Jeg fortsatte med kløver 9, Olav Arve la i tieren, så kom Q og A.  

Hornslien fortsatte med ruter, som gikk til 10 og K og røff. Nå må man legge seg en plan.. 

 

På dette tidspunktet tok jeg liten kløver til røff i bordet.  

Deretter H K, som gikk til esset i vest.  

 

Bordet har nå igjen: 

Q9852  

10 

J6 

- 

mens Hornslien skal spille fra: 

K3 

9 

Q9 

8xx 

 

Nå følte Hornslien seg nok litt innspilt. Han har mulighet å spille den siste hjerteren, som vil gi meg litt 

utfordringer, for da må jeg ta all trumfen til bunns og finne innspillsskvisen, (som i og for seg kommer av 

seg selv, men du må ta ta et valg i spar, når du har spilt inn V på den siste kløveren).  

 

Vest endte opp med ny kløver. som gikk til H10 i bordet, denne kunne ikke Ø trumfe over, så da var det bare 

å spille S til esset og ta ut trumfen og claime 10 stikk.   

Dette spillet ga i alle fall + 6 for N/S, noe som også ble utslagsgivende for plasseringen, da vi endte 1 poeng 

foran Hornslien - Høyem til slutt.» 
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Flest titler NM par 
 

7 titler: Geir Helgemo, Tor Helness 

 

4 titler: Ranik Halle 

 

3 titler: Erik Høie, Gunnar Johansen, Harald Nordby, Håkon Kippe. Louis André Strøm, Nils 

Kvangraven, Per Breck, Reidar Lien, Rolf Melby, Terje Lie 

 

2 titler: Bjørn Larsen, Einar BøIvar Dæhlin, Jens Magnussen, Jo-Arne Ovesen, Jon-Egil 

Furunes, Jon Aabye, Jonny Rasmussen, Lasse Aaseng, Leif Christiansen, Leif-Erik Stabell, 
Odd Larsson, Otto E. Bolseth, Per Erik Austberg, Per Løwe, Robert Larssen, Sam Inge 
Høyland, Terje Pedersen, Tom Anders Høiland, Torbjørn Andvik, Tor Eivind Grude, Tore 
Jensen 

 

1 tittel: Alf E. Andersen, Alf P. Pettersen, Alfred Maalø, Arve Farstad, Bjørn Bentzen, Bjørnar 

Halderaker, Baard Olav Aasan, Egil Feby, Eilif Andersen, Erik Syvertsen, Eskil Monrad Hagen, 
Espen Kvam, Finn Brandsnes, Frithjof Sverre, Frode Nybo, Gunnar Haugen, Helge Mæsel, 
Henning Riise, Ivar Berg, Iver Andresen, Jim Høyland, John Knudsen, Jon A. Støvneng, Jon 
Sveindal, Knut Koppang, Knut Skaug, Kåre Kristiansen, Lars Arthur Johansen, Leif Falck-
Pedersen, Leif Salterød, Louis Vegsund, Magne Paul Søvik, Odin S. Svendsen, Otto Jensen, 
Ove Fyllingslid, Per Arne Flått, Per Finnvold, Per Johnsen, Peter Marstrander, Reidar Arnøy, 
Roald Mæsel, Roar Voll, Roar Aasen, Rolf Karila, Stian Andersen, Svein Hj. Andreassen, 
Sven-Olai Høyland, Tor Bakke, Tor Ivar Bang, Torolf Worsøe, Trygve Sommerfelt, Ulf Tundal, 
Øystein Jensen, Øyvind Saur 
 
Understrekede deltar også i denne finalen, og kan klatre på listen. 
 

 
Suverent mestvinnende, Geir Helgemo og Tor Helness. 

Foto: bridgewinners.com 
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Presseprisen 
 
Det skal deles ut premier til beste spill i finalen, og til journalisten som leverer spillet. 
Årets premie er levert av Th Martinsens sølvvarefabrikk i Tønsberg, og gitt av Kragerø 
Bridgeklubb.  
 

 
 

Lommekniv i telesølv med kjede og etui! 
 

 
 



Åpningsbulletin NM par 2020 i Kragerø17.09.2000 Side 23 

Fem på gaten i Kragerø 
 
Lørdag 12. september var dagen kommet for å dra til Kragerø. Vi skulle møte Torgeir Weisser ved 
stadion, for å få oss en tur rundt i byen. Det skulle tas bilder og gjøre oss kjent med vertsbyen, og 
en av vertene til NM i bridge for par. 
Da redaksjonen er litt lekne av seg, ja – noe påstår at vi ikke har forstått at vi nok er voksne nå 
som vi har passert 60, så hadde vi med litt av hvert. Stor kortstokker for eksempel. 
 

Vi startet ved et fantastisk utsiktspunkt, hvor både byen og skjærgården 
bokstavelig talt lå for våre føtter. Bedre omviser enn Torgeir tror jeg det er 
vanskelig å ønske seg. Han har bodd i byen hele livet og er full av kunnskap, 
informasjon og ikke minst godt humør – supergodt humør. Så dro vi ned i byen 
og stertet umiddelbart prosjekt 5 på gaten. Vi skulle finne ut hva 
kunnskapsnivået var når det gjaldt bridge, NM og sånt blant de vi møtte. Førte 
stoppet vi på kaien, ikke langt fra byens Vinmonopol.  
Etter å ha spurt om et par minutters «audiens» på gaten innledet vi med 

følgende: Hvis jeg sier at det neste uke er et NM her i Kragerø – 
vet du i hva? 
 

 
 

 

Her i Kragerø?! Var første reaksjonen, noe vantro. Kjapt måtte vi derfor 
legge til at det ikke var i selve byen, men i kommunen. Vi lyver jo ikke. Men 
det hjalp ikke noe – så vi måtte fortelle at nærmere hundre av landets 
beste bridgespillere hadde kvalifisert seg til dette og skulle møtes neste 
helg ute på Kragerø resort. Det forklarte vi mens vi stolt pekte i retning av 
Resorten. Det står nemlig skikkelig dårlig til med retningssansen – godt 
Nord er godt merket i spillelokalene. Vi tuslet videre med ekspertguiden 
vår – stadig på utkikk etter nye kandidater til utspørringen vår. Og det tok 
ikke lang tid. For da vi fant det riktig å finne ut om vi spurte turister eller 
lokalbefolkningen, så startet vi med å spørre om de var fra Kragerø. 

 
Nestemann svarte nei, men at han var godt nok kjent til å kunne hjelpe oss – hva lurte vi på? 
 

Heller ikke han visste noe om det nær forestående NMet. Men vi hadde neste 

spørsmål klart: Vet du navnet på noen Bridgespillere, lokale, 
norske eller utenlandske? Her kom svaret Helgemo, med forklaringen om 

at det var han som skrev i Aftenposten – for veldig lenge siden. Vi skyndet oss 
med en oppdatering på Helgemo, og kunne fortelle at dette var spilleren med 
mange titler, deriblant verdensmestertitler – og står høyt på listen over verdens 
høyest rangerte bridgespiller. Vi tuslet videre og fant en blid dame med mye 
flott kjøkkenutstyr på et gatehjørne. Joda, hun hadde tid til oss. Men noe NM 
kjente hun ikke til. Joa – hun visst navnet på noen som spilte bridge, men ville 
ikke si det til oss – tilfelle de ikke var noe gode, de var lokale. 

 
Vi fortalte at i disse tider ble det spilt mer bridge på nett enn vanlig. Og da vi stilte neste spørsmål 

slik: I Kragerø finner du verdens høyest rangerte, nettspillende bridgedame – vet du 
navnet? Fikk vi et «er det sant?!» Etterfulgt av et hvem da? 
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Med en bridgespillers stolthet over å være akkurat i denne byen kunne vi svare: Virginia Chediak. 
En hyggelig dame, alltid med et vennlig smil til redaksjonen når vi treffes på bridgefestivalene. Vår 
stolthet over å være i denne bridgelegendens by smittet raskt over på damen med salgsbordet. 
Det kjentes litt som om vi hadde vært med på å gi henne en god dag allerede. 
 

 

Fornøyd vandret vi videre og jublet over å ha funnet iskremstedet vi hadde lest 
over. Der inne kastet vi oss nærmet over innehaveren av den kombinerte 
butikken for leketøy og iskrem. Men akkurat det skal vi presentere nærmere 
senere 
Jada, han visste om det kommende bridge NM for par i Kragerø. Men noen 
bridgespilleres navn kjente han ikke til. Den godeste Chediak var heller ikke noe 
han kjente til, kunne han fortelle mens han gjorde klar to softis av en gedigen 
størrelse. Mens jeg tok en inngående prat med denne hyggelige mannen – og 
shoppet litt (man er jo turist og dame), tuslet Vegar og Torgeir ut av butikken og 
fortsatte spaningen rundt i denne koselige byen bygget på knauser, og utstyrt 
med trapper her og der. 

 
En av trappene hadde 100 trinn ifølge Torgeir, som hadde sluttet å gå i 
akkurat dem. Det tar litt tid å spise en softis fra Skaarup, så vi tre hadde 
rukket bort til Galleri Nicolines hus. Den ene i redaksjonen er litt mer 
enn gjennomsnittet interessert i kunst, så dette ble et godt punktum 
for fem på gaten. Selv om jeg fortsatt hadde is igjen i kjeksen klarte jeg 
ikke å la være å gå inn i galleriet. Man skal jo egentlig ikke gjøre det, 
men galleristen Thoma sa det var greit.  
 
Jo han hadde hørt om NMet. Med en lyd som minnet om et høylytt 
smil fra Torgeir, gikk sammenhengen opp for meg – de var kjenninger. 
Men han kunne ikke noen navn på bridgespillere, ja, utover Torgeir og 
et par til da. 

 
Da spørsmålet om verdens høyest rangere damespiller på nett kom opp, svarte han nei til 
kjennskap – også da vi sa navnet. Men da grep Torgeir inn og sa at det er jo Vichy. Det var alt 
som skulle til for at Thomas skulle nikke gjenkjennende. 
Tiden var inne for å introdusere vårt siste spørsmål: Kragerø BK har påtatt seg dette 
kjempearrangementet – vet du hvor mange medlemmer de har? Alle hadde selvsagt fått det 
samme spørsmålet. Svarene hadde variert fra 10 til 50, og med Thomas sitt svar på sånn omtrent 
25 var vi vel rimelig fornøyde. Men det som kanskje forundret oss mest var at ingen hadde gjettet 
på et veldig mye høyere tall. Da med tanke på hvilket kjempearrangement de har tatt på seg. Etter 
bridgefestivalen er det landets største bridgearrangement. 
 
Etter det som burde vært en kjempeklem (men vi er jo ikke der nå) til Torgeir takket vi for 
omvisningen og han dro på oppdragshopping for fruen, mens vi bega oss ut til Resorten – lunsjen 
skulle testes. 
 
Vi utsatte betjeningen i restauranten for de samme spørsmålene, og noe forundret kunne vi 
konstatere at det ikke var noe kjennskap til NM der. Da vi spurte spørsmålet om superdamen – 
repliserte en av dem «kommer hun?», noe vi kunne besvare med et ja, hun er herfra. 
 
Det synes den yngre garde var supert og smilte bredt mens vi mesket oss med mat og utsikt. Her 
blir det godt for bridgespillere å innta mat – selv om vi er litt spent på logistikk i Koronatiden. 
 
(Og til slutt et lite beklager til Nicolines galleri – for å ha stjålet et bilde fra dem. Nemlig det av Thomas 
Wartiainen. Men han smilte jo da vi spurte om vi kunne ta et bilde – og svarte «ingen av de på veggen»). 
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Uten mat og drikke – spiller du ikke bra 
Det er mye informasjon på hotellets nettside, men skulle du ha liten tid presenterer vi enkelte 
viktige saker her. 
I restaurant Stråholmen serveres frokost, lunsj og middag. Restauranten finner du i 2. etasje 
(altså i samme etasje som spillingen foregår) 
 

 
 
Frokostbuffet i tidsrommet 07.30 – 10.00 (lørdag og søndag helt til 11.00) 
Lunsj i tidsrommet 12.00 – 14.00 (obs! endringer kan forekomme) 
Middag serveres i tidsrommet 18.00 – 21.00 (OBS! endringer kan forekomme) 
 
Skulle man være sulten utenom dette er det ingen grunn til å fortvile 
 
Sølvodden Mat & Bar finner du i flukt med resepsjonen i 1. etasje 
Her serverer vi enkle klassiske retter som fiskesuppe, stenovnsbakt pizza og saftige hamburger, 
samt steetfood med smaker fra hele verden! 
 

 
 
Åpningstider: Alle dager fra kl. 12.00 til 23.00 
Bespisning: Søndag – torsdag 12:00 – 21.00, Fredag & lørdag kl. 12 – 22.00 
  
 


