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LEDER 
Vi g leder oss t i l en spennende og 
forhåpentligvis minnerik helg like ved 
fødestedet til moder Norge.  
For over 1100 år siden sloss tapre vikinger i 
Hafrsfjord for at det skulle være mulig i det 
hele tatt å arrangere norgesmesterskap.  
Når sverdene nå er tilbake i slirene, kan 
kampen fortsette med poengjakt med 
kortstokker.  
Det er så mange gode deltakere, at vi denne 
gangen ikke begir oss inn på noen 
spådommer, men vil ønske alle deltakerne 
hell i tillegg til den dyktigheten som skal til 
for å oppnå en god plassering! 
Vi håper også at flest mulig vil dele sine 
høydepunkter, eller artige episoder med oss i 
redaksjonen. 
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Velkommen 
Rogaland bridgekrets ønsker dere alle velkommen til Quality Airport Sola, et av distriktets 
beste konferansehotell. Vi håper dere vil få en minnerik helg.  

Stavangerregionen er Norges tredje største byregion og består av 13 kommuner og har til 
sammen 331 243 innbyggere per 1. januar 2017. 
 
Hvis dere har tid anbefaler vi et besøk til Sola ruinkirke, som ligger rett i nærheten av hotellet.  

Sola Ruinkirke er et viktig historisk fortidsminne og absolutt verdt et besøk. Denne steinkirken 
ble bygget tidlig på 1100-tallet og var i bruk frem til 1842. Deretter stod den som en åpen ruin 
frem til 1871, da kunstmaler Johan J. Bennetter kjøpte den og bygde den om til bolig og 
atelier. I årene mellom 1907 og 1940 stod kirken på nytt som ruin, og etter utbruddet av andre 
verdenskrig rev den tyske okkupasjonsmakten ned det meste av steinmurene.  Dagens ruinkirke 
ble fullrenovert i årene 1992-95. Kirken speiler altså faser av en særegen bygningshistorie 
gjennom 900 år.  
 
Jærstrendene er 7 mil lange. Jæren friluftsråd (JF) har tilrettelagt ca. 2,5 mil av disse for 
turgåing og naturopplevelse. Jærstrendene består av rullestein- sanddyner og sandstrender. 
Landskapet er spesielt både i nasjonal og internasjonal sammenheng, og jærstrendene er også 
kjent for sitt rike fugleliv. 

Solastranden som er 2,3 km lang ligger ikke langt unna hotellet.  

Hå gamle prestegård, Lysefjorden, Flor og fjære, Kjerag og Preikestolen er andre perler som 
landsdelen vår kan by på.  

Vi i kretsen ønsker at denne helgen skal vise mangfoldet i bridgen, og vi vil arrangere to 
sideturneringer i tillegg til NM finalen. Tidenes første KM junior u16 arrangeres i Rogaland. 
Sandnes juniorbridgeklubb har hatt en eventyrlig vekst siden starten for ett år siden, og de 
stiller med hele 14 par. Egersund er også i startfasen med å starte et juniortilbud, så vi tror 
dette vil kunne bli en stor årlig turnering. Seniorene er en annen viktig gruppe, og de spiller 
sitt KM veteran denne helgen med hele 26 par på startstreken. 

I tillegg vil det bli arrangert et kretslederseminar denne helgen med rekruttering på 
saksagenda. Vi håper og tror det vil bli mange gode diskusjoner og et sluttprodukt som 
innebærer en god strategiplan for den framtidige rekrutteringen i kretsene. 

Vi er en stor gjeng frivillige som vil stå på for at dere skal få en optimal bridgehelg. Vi håper 
mange vil ta turen innom. Med en felles bankett lørdag kveld, tror vi det er duket for en sosial 
kveld med bridgeglede i fokus. 

styret i Rogaland bridgekrets 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Krets Kretsplass Plassering Deltakelse Totalt
1 NBF Oslo 1 1 2
2 NBF Østfold og Follo 1 1 1 3
3 NBF Romerike og Glåmdal 1 1 2
4 NBF Hedmark og Oppland 1 1 2
6 NBF Østerdal 1 1
7 NBF Buskerud 1 1 2 +1
8 NBF Vestfold 1 1
9 NBF Telemark 1 1
10 NBF Aust-Agder 1 1 2
11 NBF Vest-Agder 1 2 1 4
12 NBF Rogaland 1 1 2 +2
13 NBF Haugaland 1 1
14 NBF Hordaland 1 1 2
15 NBF Sogn og Fjordane 1 1 2
16 NBF Møre og Romsdal 1 1 2
17 NBF Sør-Trøndelag 1 1
18 NBF Midt-Trøndelag 1 1 2
19 NBF Nord-Trøndelag 1 1
20 NBF Helgeland 1 2 1 4
21 NBF Salten 1 1
22 NBF Lofoten og Vesterålen 1 1 2
23 NBF Troms og Ofoten 1 1
24 NBF Vest-Finnmark 1 1 2
25 NBF Øst-Finnmark 1 1

24 10 10 44 +3
45

I forhold til tidligere tider, er det store omveltninger i antall kvalifiserte par fra de enkelte 
kretser. Bare to par fra store kretser som Oslo, Hordaland og Rogaland, mens Sør-
Trøndelag og Troms og Ofoten bare stiller med ett par i utgangspunktet, ville vært 
utenkelig for bare noen få år siden. 


Nå får jo Rogaland to ekstrapar som arrangør, men ellers er det Helgeland som ikke 
bare er Norges geografiske midtpunkt, men også kretsen som topper med fire 
kvalifiserte par.

Kvalifiseringsgrunnlaget for kretsene
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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 

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 14 16:30-16:55  
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  
Runde 21: 19:35-20:00 

Lørdag 

Runde 22: 10:00-10:25  
Runde 23: 10:25-10:50  
Runde 24: 10:50-11:15 

Runde 25: 11:20-11:45  
Runde 26: 11:45-12:10  
Runde 27: 12:10-12:35 

Tidsskjema NM par

Runde 28: 12:40-13:05  
Runde 29: 13:05-13:30  
Runde 30: 13:30-13:55 

Lunsjpause 

Runde 31: 14:45-15:10  
Runde 32: 15:10-15:35  
Runde 33: 15:35-16:00 

 
Runde 34: 16:05-16:30  
Runde 35: 16:30-15:55  
Runde 36: 16:55-17:20 

Runde 37: 17:25-17:50  
Runde 38: 17:50-18:15  
Runde 39: 18:15-18:40 

Runde 40: 18:45-19:10  
Runde 41: 19:10-19:35  
Runde 42: 19:35-20:00  

Søndag 

Runde 43: 09:35-10:00  
Runde 44: 10:00-10:25  
Runde 45: 10:25-10:50  
Runde 46: 10:50-11:15 

Runde 47: 11:20-11:45  
Runde 48: 11:45-12:10  
Runde 49: 12:10-12:35 

Runde 50: 12:40-13:05  
Runde 51: 13:05-13:30  
Runde 52: 13:30-13:55  
Runde 53: 13:55-14:20 

Premieutdeling: 14:50 

Lunsj:   14:50-16:00
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Skjermreglene - teknikk 
1. Melding: Når brettet er på egen side legges meldingene inntil kanten nærmest spilleren 

overlappende slik at forrige melding er synlig. 
2. Nord eller Syd skyver brettet over til den andre siden når meldingene er på plass. 
3. Etter meldingsforløpet: 

1. Alle spillere får anledning til å se meldingsforløpet, og deretter fjerner spillerne 
meldekortene. 

2. Spillefører og blindemann kan nå sammenligne sine forklaringer til motparten. 
3. Utspillet foretas med billedsiden ned. Motspillerne kan ikke med overlegg variere 

retningen de spiller kortene sine.  
4. Vest evt. med bankesignal fra den andre siden åpner luken. 
5. Spillefører eller blindemann fjerner brettet og legger tilbake mappen. 

Endringer i lovbestemmelsene med skjerm 
4. FORKLARING AV MELDINGER  

1. UNDER MELDINGSFORLØPET: En spiller kan når som helst skriftlig be om full 
forklaring på en av motstandernes melding. Svaret skal også være skriftlig.  

2. UNDER SPILLET: Hvis man ønsker å spørre om forklaring på en melding under spillet, 
må luken i skjermen lukkes. Spørsmål og svar skal være skriftlig.  

5. KORREKSJON AV FEIL I FREMGANGSMÅTEN  
§26 til og med §32 (omhandler: Tilbaketrukket melding, Utilstrekkelig bud, Melding utenfor tur)  
§34 til og med §39 (omhandler: Retten til å melde tapes ikke, Ukorrekte meldinger)  
• FØR BRETTET ER FØRT OVER TIL DEN ANDRE SIDEN AV SKJERMEN:  

Skjermkameraten gjør oppmerksom på feilen og tilkaller TL. TL ser til at feilen blir rettet 
opp uten straff. Slike bud kan ikke godtas.  

• ETTER AT BRETTET ER FØRT OVER TIL DEN ANDRE SIDEN 
Når rett spiller N eller S har skjøvet brettet over, er BEGGE PARTER SKYLDIGE  
Begge spillere på andre siden av skjermen ansvarlige for å påtale feilen og tilkalle TL. TL 
sender brettet tilbake slik at feilen kan bli rettet - uten straff. Slike meldinger kan ikke 
godtas.  

• BARE DEN ENE PARTEN ER SKYLDIG  
Ø eller V begår feilen, og skyver brettet over.  
Begge spillere på andre siden av skjermen ansvarlige for å påtale feilen og tilkalle TL.  
TL sender brettet tilbake for korrigering - feilen straffes som uten skjerm. Ingen slike bud 
kan aksepteres.  

FEILEN BLIR IKKE OPPDAGET  
Når et feilaktig bud blir sendt til andre side av skjermen og ingen av spillerne på den andre 
siden oppdager det, melder og sender brettet tilbake, blir meldingene stående uten straff og 
uten korrigering. I tilfeller med ukorrekte meldinger brukes §35. 

• RETTMESSIG OG URETTMESSIG INFORMASJON  
Informasjon fra meldinger som blir trukket tilbake er urettmessig for paret som har begått 
feilen. Den er rettmessig for et par som ikke har begått noen feil.  

5. §33 Samtidige meldinger. Etterfølgende melding er annullert uten straff.  
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1. §40 ALERT  
En spiller plikter å alertere egne meldinger. Når bretter er ført over til den andre siden av 
skjermen plikter spillerne å alertere sine makkeres meldinger umiddelbart (Alertering 
foregår hele veien opp.)  

• FREMGANGSMÅTE VED ALERT  
Den som alerterer er ansvarlig for å forvisse seg om at motparten er klar over alerten. Anbefalt 
prosedyre er å plassere alertkortet over den alerterbare meldingen og la det ligge der til 
motparten gir en lov til å fjerne det. (Ingen alertkort må følge med over til den andre side av 
skjermen.)  

7. SYSTEMKORT  
En spiller kan se i motpartens systemkort når som helst under meldingsforløpet.  

14. §41A ÅPNINGSUTSPILL UTENFOR TUR  
Spillefører og/eller blindemann skal forsøke å forhindre ethvert åpningsutspill utenfor tur. Et 
åpningsutspill med billedsiden ned blir satt tilbake på hånden uten straff. Et åpningsutspill med 
billedsiden opp blir satt på plass uten straff så lenge luken i skjermen ikke er åpnet.  
Hvis luken blir åpnet og det er foretatt et utspill med billedsiden opp utenfor tur, og spilleførerens 
side er uten skyld i feilen:  
a) Den som skal spille ut har spilt ut med billedsiden ned, og hans makker har spilt ut med 
billedsiden opp: Betraktes som ordinært utspill utenfor tur til første stikk - bruk §54.  
b) Den som skal spille ut har spilt ut med billedsiden opp, og hans makker har spilt ut med 
billedsiden opp: Regnes som etterfølgende, og kortet til den feilende blir stort straffekort.  

15. §73D (Meldingsforløpet.)  
Dersom motstander avgir et svært hurtig bud er det korrekt å bringe tempoet tilbake til normalt ved 
å vente med å melde (f.eks. plassere meldekortet på bordet og vente med å plassere det i brettet), 
eller en kan vente med å sende brettet over til andre siden.  

16. §76 TILSKUERE  
En tilskuer skal kunne se kortene bare på den ene siden av skjermen.  

17. STOPPKORT  
Det er unødvendig å bruke stoppkort. (Det kan eventuelt brukes for å forhindre at brettet skyves for 
tidlig over til den andre siden, se kommentar til §73D ovenfor.)  

ER DU I TVIL: TILKALL TURNERINGSLEDER!

6
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Fra blekk til blogg

Glimrende private initiativ med nyheter og artige spill og vinklinger. 

I tillegg til god informasjon fra NBF og bridgemagasiner som Bridge I Norge er Norge 
velsignet  med  privatpersoner  som  med  lidenskapelig  interesse,  lager  til  meget 
underholdende  artikler,  nyhetsstoff  og  opplysende  vinklinger.  Selvfølgelig  var  dette 
utenkelig før  internett  gjorde sitt  inntog.  I  dag har  mange bridgeinteresserte laget  egne 
blogger som ikke bare er til eget bruk, men vinner stadig mer popularitet spredt over et mye 
større område enn man kunne tenke seg for bare noen få år tilbake. 
Vi  var  flere  år  bortskjemt  med  Snorre  Aalberg  som  nærmest  utvidet  sin  blogg  for 
Kristiansand BK til å bli en blogg med interesse i og for hele landet inntil han syklet inn i 
solnedgangen i 2013. 
Heldigvis har nå Nils Kåre Kvangraven tatt over arven etter Snorre, og det er en fornøyelse 
å lese hans hyppige oppdateringer. Det beste er å la pennen tale for seg selv, så vi viser et 
par innlegg han har hatt i forbindelse med NM. 
Først fra et par som har legendestatus i Rogaland:

Erik Høie fra 1965 – Bedre blir det ikke! 

Så er NM PAR endelig tilbake i Stavanger. En by og region med en stolt bridgehistorie. Her 
har de alltid fostret storspillere som har satt sitt preg på norsk bridge. Selv om vi må si 
storhetstiden i etterkrigsårene kan bli vanskelig å hente frem igjen er Stavanger en bastion 
i Norsk bridge. Det blir spennende å se om årets representanter kan hente frem storspillet 
og kjempe om medaljer. Vi gleder oss også til å ta imot Rogalands ny-opptrykkede lag i 1-
divisjon. Kanskje er dette starten på en ny Rogalands storhetstid i norsk bridge?

For å ta et lite tilbakeblikk i NM historien trekker 
jeg frem den spilleren som fremsto som den store 
ener, Erik Høie. Erik Høie var en ener i sin tid og en 
av de beste bridgespillere Norge har hatt. Sammen 
med Lois Andre Strøm herjet han norsk bridge på 
50-  og  60-  tallet.  Gutta  var  fast  inventar  på 
landslaget  og  plukket  med  seg  medaljer  både 

internasjonalt og nasjonalt. Eriks makker Louis var kanskje mer kjent da han var skribent 
og mer synlig. Og Louis var en svært dyktig bridgespiller, men jeg tror ikke han hadde blitt 
fornærmet når jeg omtaler Erik som kanskje Norges sterkeste i den perioden han var på 
topp.
I NM par vant Høie-Strøm 3 gull, 2 sølv og 2 bronse som makkerpar på sine 14 finaler. Det 
er få som kan måle seg med en slik historikk, og vi kan med rette sammenligne Høie-Strøm 
med dagens stjernepar Helgemo-Helness i suverenitet.
Som  en  liten  hylles  til  Stavangers  store  bridgestjerne  Erik  Høie  har  jeg  hentet  en 
spilleføring fra NM PAR i 1965 – Høie-Strøm vant NM PAR dette året på dramatisk vis. 
De ledet turneringen kun en gang, etter siste spill!
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Dette ble omtalt som NMs beste spilleføring, den hadde nok stått seg bra også i NM PAR 2017!

Som vi ser ble Erik Høie spillefører i 4♥ etter ett kompetitivt meldingsforløp.
Ruter konge i utspill ble fulgt av ruter ess som Høie trumfet. Nå fulgte hjerter konge til ess og 
ruter dame som igjen ble trumfet. Kløver til kongen ble fulgt av spar knekt som løp til damen 
hos vest.
Nok en ruter gikk til trumf hos spillefører før hjerter dame trakk ut motpartens trumf.
Høie hadde nå skaffet seg god telling på motpartens kort. Han kunne se at øst var den som 
eventuelt kunne komme under press. Løsningen på det var å overføre sparholdet til øst. Dette 
løste Høie pent da han fortsatte med SPAR KONGE, vest fulgte med ess og blindemann trumfet.

Sparholdet var nå overført til østs tier og nå satt 
han der sammen med hold i kløver.
Høie ba nå om hjerter knekt fra blindemann og 
da var vest skvist i de sorte fargene. Han måtte 
håpe at makker holdt spar 9 og kastet spar 10. 
Men Høie tok da de tre siste på kløver dame, 
kløver ess og spar 9 for hjemgang.
Det er slike spilleføringer som får et bridgehjerte 
til å smile. Jeg håper vi får en slik skvis i NM 
PAR 2017 til ære for den gamle storspiller Erik 
Høie.
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Nye lover for turneringsbridge 2017. 

Viktige endringer som berører bridgespillere. 

• Krav om stikk 

Når man tidligere framsatte et krav om et antall stikk, så skulle spillet 
automatisk opphøre. Det nye nå er at spillet kan fortsette dersom alle spillere 
(inkludert blindemann) er enige om å fortsette. Dersom spillet fortsetter så blir 
resultatet som oppnås stående! (§68D) 

• Det er forbudt for motspillerne å vise blindemann sine kort. (§43B3) 

• Jeg har forklart feil  

Når man oppdager at man har forklart feil, så skal man korrigere forklaringen og sørge 
for at TL blir tilkalt. Denne plikten gjelder også hvis man har glemt en alert, hvis man 
har feilaktig alertert eller hvis man oppdager at man har glemt en vesentlig del av 
forklaringen. Hvis det er etter den avsluttende passen så skal man reagere umiddelbart. 
Tidligere skulle man også reagere umiddelbart hvis det var før den avsluttende passen. 
Det nye nå er at man uansett kan vente til etter den avsluttende passen. (§20F4) 

• Melding avgitt i vanvare 

Tidligere var det et krav om at man måtte reagere uten tenkepause for å korrigere en 
melding avgitt i vanvare. Det er ikke lenger et krav om å reagere uten tenkepause, og 
man kan korrigere en melding avgitt i vanvare før makker melder. (F. eks. at man hadde 
tenkt å åpne med 1 hjerter, men så følger 1 spar med opp fra meldeboksen.) (§25A1)
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Deltakende par og startplassering 
Par Bord Navn Klubb 
1 1 Ø-V Frode Ausland - Heidi Jensen   NBF Telemark 
2 2 Ø-V Thomas Charlsen - Siv Thoresen  NBF Hordaland 
3 3 Ø-V Øyvind Saur - Jon Aabye   NBF Buskerud 
4 4 Ø-V Sverre Åsmund Selfors - Bjørnar Småli NBF Helgeland 
5 5 Ø-V Finn Brentebråten - Arild Årmot  Hen BK - Lunde BK 
6 6  N-S Tor Bakke - Jon Sveindal   NBF Hordaland 
7 7 N-S Sigurd Evjen - Vidar Smith   Vikersund BK 
8 8 Ø-V Asbjørn Bjellånes - Jan Arne Rasmussen Haga BK 
9 9 N-S Egil Hansen - Jørn Johansen   NBF Østfold og Follo 
10 10 Ø-V Kåre Bogø - Steffen Fredrik Simonsen NBF Oslo 
11 11 Ø-V Fred Arne Moen - Jan Erik Olsen  NBF Rogaland 
12 12 N-S Anton Reynir Gunnarsson - Kristinn Olafsson NBF Romerike og Glåmdal 
13 13 N-S Jan Magnus Nyborg - Kristian Stangeland NBF Rogaland 
14 14 N-S Håkon Bogen - Alexander Flakstad  NBF Helgeland 
15 15 Ø-V Ivar Magnus Anfinsen - Eli Solheim  NBF Rogaland 
16 16 Ø-V Lars Øivind Allard - Håvard Jensen  NBF Buskerud 
17 17 N-S Nils Kvangraven - Atle Halvor Stray  NBF Vest-Agder 
18 18 Ø-V Norman Birkelund - Raymond Jensen NBF Helgeland 
19 19 Ø-V Jon Solli Hansen - Nils Christian Ravnaas NBF Vest-Agder 
20 20 Ø-V Jan Frode Karlsen - Thorvald Jr. Tande NBF Romerike og Glåmdal 
21 21 Ø-V Geir Brekka - Tom Anders Høiland  NBF Vest-Agder 
22 22 Ø-V Jon-Egil Furunes - Jan Mikkelsen  NBF Oslo 
23 23 N-S Sverre Johnsen - Arild Simensen  NBF Østfold og Follo 
24 24 N-S Sam Inge Høyland - Jo-Arne Ovesen  TopBridge BC 
25 25 Ø-V Kristoffer Hegge - Håkon Kippe  NBF Nord-Trøndelag 
26 26 N-S Marian W. Grude - Ingunn Uran  Sømna BK - Nittedal BK 
27 27 Ø-V Geir Hjelmeland - Geir Hoff   NBF Sogn og Fjordane 
28 27 N-S Thor Holm - Roger Olafsen   NBF Buskerud 
29 26 Ø-V Frank Ivar Falsen - Jonny Reinholdtsen NBF Troms og Ofoten 
30 25 N-S Stian Andersen - Bjørnar Hagen  NBF Hedmark og Oppland 
31 24 Ø-V Ove Andersbakken - Karl Morten Lunna NBF Hedmark og Oppland 
32 23 Ø-V Truls Ingebrigtsen - Jon Are Jensaas  NBF Troms og Ofoten 
33 22 N-S Børre Lund - Jørgen Molberg   NBF Midt-Trøndelag 
34 21 N-S Asbjørn Kindsbekken - Jan Roger Strømsvåg NBF Møre og Romsdal 
35 20 N-S Kristian Barstad Ellingsen - Olav Ellingsen NBF Lofoten og Vesterålen 
36 19 N-S Svein Andersen - Paul I. Thomassen  NBF Vest-Finnmark 
37 18 N-S Lemet Ivar Hætta - Roy Werner Johansen NBF Vest-Finnmark 
38 17 Ø-V Geir Enge - Per Arne Flått   NBF Nord-Trøndelag 
39 16 N-S Trygve Brattegard - Pål Henriksen  NBF Aust-Agder 
40 15 N-S Helge Mæsel - Roald Mæsel   NBF Vest-Agder 
41 14 Ø-V Petter Haram - Tommy Skodje  NBF Møre og Romsdal 
42 13 Ø-V Tor Eivind Grude - Lars Arthur Johansen NBF Midt-Trøndelag 
43 12 Ø-V Halvard Furset - Sølvi Nicolaisen  NBF Salten 
44 11 N-S Paul Bang - Jan Fjælberg   NBF Rogaland 
45 10 N-S Bård Kåre Græsli - Jan Emil Græsli  NBF Sør-Trøndelag 
46 9 Ø-V Rolf Jostein Lehn - Almar Olsen  NBF Lofoten og Vesterålen 
47 8 N-S Idar Hansen - Ranja Sivertsvik  NBF Øst-Finnmark 
48 7 Ø-V Jan Arild Olsen - Per Elvin Pedersen  NBF Aust-Agder 
49 6 Ø-V Jon Sagbakken - Trond Magne Aasheim NBF Østerdal 
50 5 N-S Arild Hoff - Leif Kvamsdal   NBF Sogn og Fjordane 
51 4 N-S Knut Kjærnsrød - Per Bryde Sundseth NBF Vestfold 
52 3 N-S Arve Farstad - Terje Garseg   NBF Østfold og Follo 
53 2 N-S Jim Høyland - Sigurd Østebøvik  NBF Haugaland 
54 1 N-S Svein Gunnar Karlberg-Kurt-Ove Thomassen NBF Helgeland
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