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Den greieste kvalifiseringen 
 
Raymond Jensen og Idar Lyngen var i tillegg til arrangør-klubbens deltakere de som hadde den 
enkleste veien til finalen. 
 
De var eneste påmeldte til KM i Salten, og fikk dermed finaleplassen på wo! 
 
Nå gjenstår det å se hva de får til i finalen! 
 

 
 

Det startet i alle fall godt i 1. runde: 
    1   46     53  88,4  Frode Holen - Leif Kvamsdal                       8522  5080  NBF Sogn og Fjordane      
    2   27     48  84,8  Nils Sverre Fardal - Stig Rune Kjos               9146 26077  NBF Sogn og Fjordane      
    3    8      41  79,7  Raymond Jensen - Idar Lyngen                     19762 10089  NBF Salten                

 
 
 

 
.. med en trapp som bare går opp, og en annen som bare går ned.. 
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Åpningsseremonien 
 

 
 

Kragerøs ordfører Grunde Wegard Knudsen og Kragerø BKs 
Torgeir Weisser åpner NM-finalen for par 2020. 

 

Stein Statle ny stormester 
 

 
 

Stein Statle fra Vestvågøy BK fikk utdelt stormesternål av forbundsstyrets Tom Danielsen under 
åpningen av årets NM-finale for par. 

 
VI GRATULERER! 
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Ikke la motparten melde i fred! 
 
Dette spillet viser at mange poeng kan vinnes ved hvis du kan strø litt sand inn i motpartens 
meldeforløp.  I dette spillet var det den som gikk mest aggressivt som fikk fordel. 
 
Her valgte RJ Lehn å ikke åpne på sin hånd, dermed fikk Ø/V muligheten til å kaste en røykbombe 
inn i meldingsforløpet.   
 
Søppel-multi er vel ikke noe for den jevne klubbspiller, men på dette nivået er det mye brukt. 
 

 
 
Når Lehn i nord ikke åpner, så åpner Stig Vestveit i 2 ruter, og setter Olsen og Lehn på en 
vanskelig meldeprøve. 
 
Motstanderne til Dagfinn Kristiansen og Paal Risnes derimot forholdt seg rolig, og meldeforløpet 
gikk da slik: 
 

V N Ø S 

    

p 1 ru p 2 kl 

p 2 ru p 2 hj 

p 3 kl p 6 kl 

p p p  
 
Kristoffer Hegge og Håkon Kippe vant også denne kontrakten, og dermed delte de toppen! 
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Fem på båten 
 
Fredag, vindstille og sommertemperaturer – det måtte bli båttur til Kragerø. NM var godt i gang på 
resorten og vi kunne unne oss et par timer fri. Vi er denne gangen den ene i redaksjonen og 
kretslederen i Vestfold. 
 
Skyss ned til fergekaien ble skaffet og vi ventet på båten, som kom helt i rute. Vi hadde vært 
bekymret for at vi ikke skulle finne fem personer som skulle med båten, men det var ikke noe 
problem. Fergen hadde knapt nok lagt fra land før vi kontaktet den første personen. 
 
På spørsmålet om han var fra Kragerø, kom «hva kan jeg 
hjelpe deg med» umiddelbart som svar. 
Vi satt i gang med å fortelle at det akkurat nå foregår et NM 
oppe på Kragerø Resort – kunne han tenke seg i hva? 
 
Det mente han måtte være i golf – for de har en veldig fin 
bane der oppe, kunne han opplyse. Det lyste interessert 
overraskelse av han da han fikk vite at det var i bridge.  
 
Faktisk så interessert at han ville snakke litt om det spillet. 
Han kjente ikke til noen spillere og da vi kunne opplyse at 
verdens høyest rangerte bridgespiller på nett lystrer navnet 
Vicky og kom her fra kommunen – repliserte han «virkelig». 

 

 
Da spørsmålet om hvor mange medlemmer det er i Kragerø BK, så svarte han et par hundre. Jeg 
er sikker på at klubben ønsker det var tilfellet. 
Skulle vi rekke fem på denne korte, men flotte turen, måtte det takkes og lete etter neste mann, 
som ble en dame. 
 

 

Med solen i øynene ser denne damen så veldig mye mer 
skeptisk ut enn det hun var. Hun hadde allerede hjulpet 
oss og andre før vi gikk om bord med masse nyttige 
opplysninger. Nå kastet vi oss over henne igjen. 
 
Et tydelig «ikke peiling» kom kjapt som svar på om hun 
visste hvilket NM som pågikk på Resorten. Etterfulgt av 
noen kommentarer om bridge. Hun hadde prøvd å lære 
dette spillet engang (hun påsto det var for lenge siden), 
men syntes ikke det var mye til spill, de drev jo bare og 
meldte. Vi hadde ikke tid, dessverre, til å forklare at 
dagens opplæring er helt annerledes. Ikke kjente hun 
noen bridgespillere heller. Men dette er ikke bare en 
veldig hyggelig dame, hun er smart også.  

 
Så da vi spurte rundt verdenstoppen – svarte hun kjapt med et spørsmål «er hun fra Kragerø 
kanskje?». Men antall i bridgeklubben hadde hun ikke peiling på, sa hun, før vi spurtet til et 
trekløver.  
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Disse tre så på hverandre, nikket før 
en av dem sa Golf til NM 
spørsmålet. Bridgespillere kjente de 
til: Faren min kom det kjapt fra den 
ene av dem. De syntes det var 
kjempegøy å høre om Virgina, men 
kunne ikke gjette på et antall 
medlemmer i Kragerø BK. 
Vi takket damene for hjelpen 
akkurat idet båten la til kai i trivelige 
Kragerø.   

 
Nå skulle vi gjøre byen på jenters vis – altså sto shopping og lunsj på timeplanen 
 
 

 
Har du av og til problemer? 
 
Noen har av og til problemer med å huske medlemsnummeret sitt (eller makkers for den del). 
Disse har ingen problemer med å huske sine egne: 
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Det gjelder å vri til riktig farve 
 
Almar Olsen fant ikke utspillet fra sin hånd i dette spillet, men når han fikk en sjanse til, så vred 
han til riktig farve og skaffet seg og makker Rolf Jostein Lehn en ren topp: 
 

 
 
Hjerter 8 kom ut mot 3 NT og stikket ble vunnet på bordet.   
Så følger liten ruter til 9eren og damen, og nå smalt spar dame i bordet. 
 
Spillefører stakk med esset, og ruter til 10eren gikk greit, men nå kan ikke spillefører få mer enn 7 
stikk. Og hele kassa til Olsen og Lehn. 
 

Skumringsbridge 
 
Etter innsjekking i går var det noen som tok turen ut på terrassen for å spille bridge.  
Lysforholdene var ikke de beste, men hva gjør vel det? 
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Stillingen etter første sesjon 
 
Det er bare spilt 20% av spillene, men det må vel allikevel være tilfredsstillende å lede? 
 
1   193,8    Frode Holen - Leif Kvamsdal                     NBF Sogn og Fjordane      
2   168,7    Virginia Chediak - Odd Arne Hatten         Kragerø BK                
3   165,7    Harald Berre Skjæran - Kenneth Syversen      NBF Vestfold              
4   146,6    Sam Inge Høyland - Jo Arne Ovesen      TopBridge BC              
5   111,0    Hallgeir Hartvigsen - Espen Kvam             NBF Møre og Romsdal 
 

           
Frode Holen     Leif Kvamsdal 
 
 

 
Det går ikke tog ennå, men stasjonen står der  
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Kragerø resort premierer vinnerparet 
Vinnerparet reiser ikke hjem med bare heder, ære og medalje. De reiser også hjem med en 
fantastisk premie fra spillehotellet. Kragerø Resort gir et weekendopphold til det paret som vinner 
og deres ledsager. 

 
 
Det er derfor bare å kjempe på – for et opphold på denne resorten er bare helt vidunderlig. Enten 
du bare vil nyte late dager, spise god mat, være aktiv eller nyte spa. Her har de alt. Liker du 
sjømat, kan du vel knapt finne bedre sted. 
 

 

 
Bilder fra middagsbuffetet (torsdag 17. sept.) 

Kvelds- og morgenstemningen er flotte her på resorten 
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Det virker bare i tempo 
 
Overskrften er brukt tidligere, men er like sann i dag: 
 

 
 
Mot 1 NT spiller Kenneth Syversen ut hjerter konge, og får styrkekast fra makker Harald Berre 
Skjæran. Fortsettelsen er liten hjerter til esset, og kløver i retur. 
 
Kenneth tar for dame og ess og fortsetter med en kløver 9 til knekten på bordet. 
 
Spillefører henter 4 sparstikk, og Kenneth blir nødt til å kaste sikre stikk. Eller? 
Ruter 6 forsvant i tempo, og når spillefører tar ruterkappen kunne Kenneth claime 8 stikk til 
forsvaret. 
 
Det ga en god pluss til Syversen og Skjæran, som er godtgående og i skrivende stund ligger på 
2.plass etter Frode Holen og Leif Kvamsdal fra Sogn og Fjordane. 
 
 

 
Fra Kragerø sentrum 
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I Munchs fotspor 
Fra Horten til Kragerø 
 
En av landets ikoniske malere – kjent i hele verden er sterkt knyttet til NM i bridge (par) 2020. Ikke 
fordi Edvard var en god bridgespiller, men fordi Åsgårdstrand i Horten kommune og Kragerø var to 
steder der han malte sine mest kjente verk. 
 
Bulletinredaksjonen er jo som kjent hjemmehørende i 
Horten, og NM går jo i Kragerø. Så da ble jo reisen 
for oss naturlig å ta Munchs fotspor.  
Maleren ble født 12. desember 1863 på Løten i det 
som engang var Hedmark fylke (nå innlandet). 
Allerede som ettåring flyttet han til hovedstaden – 
som på den tiden het Christiania. Familien bodde 
flere steder i hovedstaden og det var der han både 
fikk sin kunstneriske utdanning og debuterte som 
kunstner. 

 
 
Allerede som 19 åring var han på full fart inn i bohemmiljøet i hovedstaden, som nå hadde endret 
navn til Kristiania. Maleren Christian Krohg hadde malerskole – og der var Edvard elev. 
Plassen i kunstnermiljøet var også økonomisk gunstig, da maleren Frits Thaulow ga hen et privat 
stipend. Samtidig fikk han Statens kunstnerstipend for å studere modelltegning i Paris. 
 

 

Tegningene til Munch er kanskje ikke så godt kjente, 
men de er flotte. Som barn var jeg så heldig å få være 
med ned i magasinene i i Munchmuseet og fikk se 
mange av hans tegninger som ble oppbevart der. 
Minnet av det er sterkt, og kanskje det er som å banne 
et visst sted, men jeg har en meget klar erindring om at 
jeg syntes han tegnet så mye bedre enn han malte. 
Inntrykket kan jo selvsagt også være preget av farmors 
forakt for deler av detaljene i trykket madonna med 
foster (hun klippet rett og slett vekk detaljen hun ikke 
likte på trykket, men ikke si det til noen). 

 
Munch kjøpte i 1897 eiendom i Åsgårdstrand, og der tilbragte han over 20 somre. 
 
Og det er ikke noen liten eiendom 
heller – men flott beliggenhet og 
utsikt er det ikke rart at han om 
stedet har uttalt: «jeg får slik lyst til å 
male når jeg er i Åsgårdstrand». 
Mange av motivene vi alle kjenner er 
malt akkurat i denne byen, den andre 
byen i Horten kommune. Edvard 
Munch var godt likt av 
lokalbefolkningen, som bl.a. kunne 
fortelle om en arbeidsom, ærlig og 
sjenerøs mann, som fra utlandet 
sendte både penger til stedets 
fattige, gaver og fødselsdagskort. 
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Pikene på broen er et kjent maleri av Edvard Munch. 
Ikke alle vet at denne broen er en molo, og stadig i bruk i 
den koselige havnen i Åsgårdstrand. Det hvite huset i 
bakgrunnen er det samme og heter Kiøsterudgården – 
og ble bygget en gang mellom 1780 og 1790.  
 

 
 
Edvard Munch var nok det vi i dag ville kalle noe rastløs, og i all hast forlot han Norge i 1905. Det 
var starten på en rastløs, og ikke minst omflakkende tilværelse. Stort inntak av alkohol, kombinert 
med mye utagerende adferd førte han inn i et nervøst sammenbrudd. Resultatet ble hele 6 
måneder på en nerveklinikk i København, hvor han regelrett ble avruset og «stablet på bena» 
igjen. Det var da som rekonvalesent han kom til Skrubben i Kragerø i 1909. 
 

 
 
I Kragerø maler han det som er rundt seg og det er her han arbeider med utsmykningen av aulaen 
i Universitetet i Oslo, som hovedstaden ennå ikke het den gang. Solen, som er hovedmotivet 
finnes i flere versjoner, blant annet et i full størrelse – i Munchmuseets eie. 
I alt malte Munch 11 bilder til aulaen.  
Oppholdet i Kragerø var godt for Munch og han beskrev byen som «Perlen blant kystbyene», noe 
som jo er slagordet til byen også i dag. 
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Ved Munchs hus i Åsgårdstrand finner vi en byste av maleren, mens Kragerø har landets eneste 
statue av han, her pyntet spesielt for NM. 
 
Vi skynder oss å takke Torgeir for en fabelaktig omvisning i 
denne perlen av en kystby. Her må vi si oss helt enige med 
Munch. 
For ordens skyld viser vi også et bilde av statuen uten kort – 
selv om vi er rimelig sikre på at akkurat denne mannen ville 
vært med på å ha litt ekstra gode kort på hånden i forbindelse 
med NM i bridge. Det er lett å glemme at de fleste kunstnere 
er lekne, og har humor.  
Det er så uendelig mye mer å si om kunstneren, men det blir i 
en annen sammenheng. Vi kan bare anbefale et besøk i hans 
to flotte kystbyer, Åsgårdstrand og Kragerø. Det får bli opp til 
hver og en om man er enige med Munch om hvilken av dem 
som er perlen.  
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Storefjellturneringen i høstferien – bli med da 
vel! 
 
Skulle man ha lyst til flere store turneringer i bridge, så er det jo ikke lenge til Storefjellturneringen. 
Der er det fortsatt plass til mange par, selv om Bridge for alle som går samtidig begynner å bli fullt. 
Redaksjonen kan på det varmeste anbefale et bridge-opphold på fjellet, 1001 meter over havet.  
Vi legger en faksimile av brosjyren her i bulletinen. Fullt program har vi selvsagt liggende på 
bordet der vi sitter mellom spillesalene. 
 

 
Og her er det noe også for de som ikke spiller bridge – så hvorfor ikke ta med hele familien? 
Kjempegod mat, flotte turmuligheter i fjellet og ikke minst flust med aktivitetsmuligheter på hotellet, 
ikke bare svømmebasseng og vannsklie gjennom nattklubben. 
 
Skulle noen i et eventuelt reisefølge ha lyst til å lære bridge, kan det lokkes med en av de aller 
beste lærerne på feltet. Det er Lars Eide som holder kursene. De fleste kjenner vel han. 
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Stillingen etter 2 sesjoner 
 
    1   189,7  56,9  Frode Holen - Leif Kvamsdal              NBF Sogn og Fjordane      

    2   181,3  56,6  Stein Statle - Espen Torp                NBF Lofoten og Vesterålen 

    3   173,5  56,3  Hallgeir Hartvigsen - Espen Kvam         NBF Møre og Romsdal       

    4   164,8  56,0  Audun Follestad - Svein Magne Granheim   NBF Buskerud              

    5   156,3  55,7  Geir Brekka - Nils Christian Ravnaas     NBF Vest-Agder     

  

    6   146,0  55,3  Finn Brentebråten - Jan Guldbrand Ohren  NBF Buskerud              

    7   128,5  54,7  Kristoffer Hegge - Håkon Kippe           NBF Nord-Trøndelag        

    8   127,1  54,6  Raymond Jensen - Idar Lyngen             NBF Salten                

    9   117,9  54,3  Gjermund Rekstad - Are Nesdal            NBF Rogaland              

   10   110,5  54,0  Sigurd Evjen - Vidar Smith               NBF Buskerud              

 

   11   107,5  53,9  Harald Arnesen - Jørn Skryten            NBF Aust-Agder            

   12   104,3  53,8  Ingmund Bjørkan - John Kristen Våge      NBF Midt-Trøndelag        

   13    95,9  53,5  Sam Inge Høyland - Jo Arne Ovesen        TopBridge BC              

   14    79,8  52,9  Nils Kvangraven - Terje Lie              NBF Vest-Agder            

   15    69,1  52,5  Ståle Frøyland - Jomar Lygre Undheim     NBF Rogaland              

 

   16    58,7  52,1  Johnny Hofseth - Dag Sandbekkbråten      NBF Romerike og Glåmdal   

   17    58,5  52,1  Finn Fyllingslid - Helge Hantveit        NBF Hordaland             

   18    52,0  51,9  Harald Eide - Lars Eide                  NBF Hedmark og Oppland    

   19    47,8  51,7  Ivar Bull - Svein Erik Bull              NBF Vest-Finnmark         

   20    44,9  51,6  Harald Berre Skjæran - Kenneth Syversen  NBF Vestfold             

 

 

  
 

Og vi sees igjen i morgen! 


