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BULLETIN -2 
NM Par - Åpent KM Junior/Senior - Quality Airport Hotell, Sola, 22. - 24. september 2017

VELKOMMEN 
TIL NM-HELG 

OG ÅPENT KM  
FOR JUNIORER  
OG SENIORER 



Helt presist, eller lett når en kan det 
104    8              
Vest   AJ94           
Ingen  J93            
       K10973         
KJ3           AQ10742 
Q10863        ---     
AKQ74         1062    
---           A854    
       965            
       K752           
       85             
       QJ62           

Geir Hjelmeland - Geir Hoff meldte som eneste par i salen 7 sp på spill 104. Geir Hjelmeland åpnet 
med en sterk kløver i Vest og Geir Hoff svarte 1sp som viser spar og en positiv hånd. Når spurte 
Hjelmeland hva makker hadde i spar og fikk vite at han hadde 2 honnører sjette, så spurte han om 
hjerterkontroll og fikk vite at makker hadde førstekontroll. Han avsluttet så meldingsforløpet med å 
melde 7sp! 
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LEDER 
Lørdagen har vært spennende med Lars 
Arthur Johansen og Tor Eivind Grude som 
har ledet store deler, men Tor Bakke og Jon 
Sveindal har utfordret dem noen runder. 
Bakom lurer sterke par fra Helgeland og 
Møre og Romsdal for å nevne noen, så dette 
er langt fra avgjort! 

Reinert Amundsen 
Bulletinredaktør



En steril bet …… eller? 



De fleste parene kom i 4 spar i Nord med disse 
kortene.

Forbindelsen mellom hendene er jo veldig dårlig, så 
det kan se ut til at kontrakten er født én bet.


9 spillere fikk ut ruter 5 etter at makker i Vest hadde 
åpnet med 1 ruter. Dermed tok Vest to ruterstikk, og 
Øst fikk trumfhøying med spar 7 for jevn hjemgang.


9 andre spilleførere fikk ut hjerter dame, og da så det 
ikke så lystelig ut. 


En av dem som så håp i det fjerne, var fjorårsmester 
Øyvind Saur. Han stakk med hjerter konge, tok for 
kløver ess og fortsatte med en liten ruter mot tieren. 
Vest kom inn, og var på sett og vis innspilt. 

Ikke kan han fortsette i hjerter. Da kommer bordet inn 

på esset, mens en ruter forsvinner fra hånd, og ruter følger mot handa. Motparten kan ta sitt 
gjenværende ruterstikk, og igjen er det en trumfhøying på spar 7 som blir motpartens siste stikk.

Fortsetter Vest med en kløver når han kommer inn på ruter knekt, får denne seile til bordet, med 
avkast av en ruter og nok en ruter forsvinner på hjerter ess. Resultatet blir da 11 stikk.

Det hjelper heller ikke at Vest legger ned kløver konge, da stjeles denne, og motparten får sitt 
ruterstikk og ruterstjeling for hjemgang. 

Nå får du også muligheten til å briljere ved å spille på en annen måte. Du stjeler kløver konge, tar 
ut motpartens trumf, og spiller ruter dame fra hånd! Dermed er du nødt til å få for ruter 9, og 
kontrakten er hjemme. Vest må gi deg en favør slik at du får på ruter 9, eller kommer inn til 
ståstikk i bordet.


Glemmer du å ta for kløver ess i annet stikk, vil Vest ha frikort, og kan spille trumf de to gangene 
han kommer inn, og fremdeles kunne fri seg med kløver slik at han har gaffel over din ruterfarge.


Reinert Amundsen 

�  av �3 10

Fjorårsmesterne Øyvind 
Saur og Jon Aabye (med 
ryggen til på BBO mot Arve 
Farstad (med briller) og Terje 
Garseg (med ryggen til i 
mørk jakke)



Vakker eliminasjon og «innspill» 
Samtidig med parfinalen, arrangerer Rogaland Bridgekrets KM Veteran over lørdag og søndag 
med 26 deltakende par.

Best ut kom   Oddvin Tjensvoll - Einar Nordvik fra Klepp BK / Nærbø BK. Her får Einar Nordvik til 
en vakker spilleføring:


Einar i Øst ble spillefører i 6 ru som ble doblet (blir topp 
eller bunn også uten doblingen).


Syd startet med spar 2 som esset vant i bordet. To høye 
runder trumf fulgte fra bordet, og sparen ble stjålet på 
hånd.


Deretter fulgte hjerter til nieren, og Nord kom inn på esset. 
Dette må vel gå bet, sier du. For hvordan kan 
kløvertaperen forsvinne når du bare kan ta hjerterfinessen 
én gang.?


Men, se på stakkars Nord! Ikke er det attraktivt å spille 
spar til dobbeltrenons. 

Spiller han hjerter, kan Einar få knepet opp Syds dame 
med to kløveravkast, og kløver fra kongen gir kontrakten 
uten videre. Likevel vil nok Einar gå bet med hjerter tilbake




Nord valgte spar til dobbeltrenons, og en kløver forsvant 
fra hånd, mens bordet vant stikket i trumf. På hjerter til 
tieren og hjerter konge forsvant den andre kløvertaperen, 
og kontrakten var hjemme.


Det hjelper ikke om Nord lasjerer hjerter første gang. Da 
kan Einar gå inn på hånden i trumf, og spille nok en hjerter 
mot bordet, og nå har Nord ikke noe forsvar.


Reinert Amundsen
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Einar Nordvik i dyp konsentrasjon

http://bridge.no/layout/set/fullscreen/Users/Medlemmer-NBF/Norge/16000-Oddvin-Tjensvoll
http://bridge.no/layout/set/fullscreen/Users/Medlemmer-NBF/Norge/7805-Einar-Nordvik


Hadde du våget? 



Lars Arthur Johansen (med makker Tor Eivind Grude) 
ledet etter første dag, og når dette spillet oppstod 
lørdag formiddag, var nok jeg mer nervøs enn Lars 
Arthur når jeg så hans manøver. 

Meldingene gikk (uten innblanding fra motparten): 

Tor Eivind	 	 Lars Arthur

pass	 	 1 kl

1 hj *	 	 2 NT

3 NT	 	 pass


1 hj viser 4 korts spar.


Vest startet med ruter 6 som gikk til nieren på hånd.

Så presset han ut spar esset der Vest ventet til tredje 

runde før han stakk, og Vest fridde seg med hjerter til kongen og esset. 

Ruter knekt ble stukket på bordet, og to hjertere forsvant på den siste sparen og ruteren. 


Nå kunne det se ut til at motpartens fordeling var avslørt. Utspillet i ruter tydet på at dette var 
hans 4 korts farge (dette ble jo avslørt på tredje ruterrunden fra bordet når Øst saket hjerter). 
Videre er sparsitsen kjent. Når Vest valgte å starte med ruter og ikke hjerter, kunne det tyde på at 
han bare startet med 3 kort i den fargen. Altså tyder alt på at kløveren sitter 3-3.


Lars Arthus trakk kløver 10 fra bordet, og forsøkte å se noen reaksjon hos Øst. Når den uteble, la 
han selv iskaldt liten kløver!


12 stikk var verdt +15 i protokollen, mens 11 stikk hadde gitt -12. 10 stikk derimot ville gitt -24 og 
nestbunn!
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Lars Arthur den fryktløse til 
venstre i spill mot Kåre 
Bogø og Steffen Fredrik 
Simonsen fra NBF Oslo



Solid plussrunde 

Lørdagen er ofte en kondisjonsprøve for de fleste deltakerne i parfinalen, og for enkelte føles det 
som poengene blir kastet etter dem.

La oss se på en runde med Jan Erik Olsen og Fred Arne Moen fra NBF Rogaland som i første spill 
i runden plukket opp følgende kort:


Etter grandåpning i Øst, havnet motparten i 4 hj. Fred spilte passivt 
ut ruter, og nå står alt og faller med kløverbehandlingen. Dersom 
bordet legger liten ruter, vinner Nord stikket på knekten, og 
fortsetter med høy ruter.

Spilleføreren tok to ganger trumf, og stjal en ruter på hånd. Nå var 
det kløvervalget som stod for tur, og uten særlige ledetråder valgte 
Øst feil, og lot kløver knekt seile. Én bet var verdt 23 poeng til 
rogalendingene.


I neste spill hadde Øst igjen til 
grandåpning, Vest overførte til 
spar, og la deretter kontrakten i 3 
NT.

Fred spilte pent ut liten kløver og 
Øst stakk tredje gang. Hjerter fulgte 

til kongen, og spar dame fikk løpe til Syds konge. Dermed var 
beten et faktum, og nye 21 plusspoeng til Fred og Jan Erik.

Dette var nok et eksempel på temporær bridgeblindhet/-
grådighet fra Østs side, ettersom de 9 stikkene som var 
tilgjengelig ville sikret middels


I rundens siste spill åpnet Jan Erik 
med 1 spar, og Øst gikk inn med 2 
kløver. Fred Arne høynet til 2 spar, og Jan Erik likte utviklingen 
såpass at han inviterte til utgang med 3 hjerter.

Den invitten aksepterte Fred, og sluttkontrakten ble 4 spar.

Etter kløver ess i utspill, kunne rutertaperen parkeres på kløver 
konge.

Det var så dårlig med forbindelser mellom hendene, at Jan Erik ikke 
hadde tempo til dobbeltfinessen i trumf, men måtte legge ned esset 
og en ny spar fra hånd.

Dermed løste trumfen seg, og ettersom motparten bare kunne få ett 
hjerterstikk, stod kontrakten.


Åtte par spilte hjem majorutgang, og ble 
belønnet med 19 plusspoeng.


En runde med 63 plusspoeng er bra å 
ha i sekken og bidro til at paret fikk 
totalt 190 poeng i sesjonen, og 
avanserte til sjetteplass.


Hallstein og Reinert
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Fred Arne til høyre i bildet og Jan Erik 
møtte Paul Bang og Jan Fjælberg i en 
tidligere runde enn vi har fortalt om i 
denne artikkelen.



KM Junior 
Samtidig med finalen i NM par og KM 
veteran, var det gledelig å se så mange 
ivrige juniorer i skoleklassen stille til start i 
KM junior.

14 par stilte til start, og det oste av 
konsentrasjon og innsatsvilje fra bordene.

Selvfølgelig hjalp det litt med fri tilgang på 
softis og popcorn.

Det er ikke godt å si om det var spurt-
premiene, eller bevertningen som var 
mest populært.


Det er også gledelig at vi får se gode 
spilleføringer som vi vil gi ett eksempel på 
her.





Allerede i første spill fikk vi dramatikk der 
Maja Nesdal og Anders Brogeland skulle 
spille henholdsvis 4 spar (Syd) og 3 NT 
(Nord).

Maja fikk en ruter ut, og stakk med esset. 

Anders fikk hjerter ut fra Øst, som seilte til 
esset.

Begge spilte på dobbeltkapp i spar, og 
trakk spar knekt. Dette er rett når damen 
sitter i kutt, og tieren faller, og hvis Øst 
ikke dekker med damen, som her, kan 
alle sparstikkene hentes. Maja trakk så 
kløver dame, og så knekten, som Vest 
heller ikke dekket, og da fikk hun alle 
stikkene ved å kaste en ruter på bordets 
siste kløver. Vest fulgte ikke den gamle 
bridgeloven om å dekke honnør med 
honnør - spesielt siden Konge og tier i 

kløver vil sikre ett stikk i motspill.

Anders fortsatte også med å ta sparen til bunns slik at Vest fikk kastproblemer, og når hun valgte 
å kaste en kløver, måtte Anders få de fire siste stikkene i kløver. Dristig og aktuelt spilt! 13 stikk ga 
topp (Anders) og nesttopp (Maja) til dem.


Reinert Amundsen 


�  av �7 10



Utgang begge veier 
Normalt kreves det mange poeng for å klare utgang. Ofte regner vi 
med 26 honnørpoeng for å melde en utgang.

Likevel er fordelingen vel så viktig som honnørpoengene, og her 
ser vi at vi har god trumffarge og en sidefarge som vil gi mange 
stikk: ruter Øst-Vest og kløver Nord-Syd.


I spill 5 hadde Øst-Vest bare 18 honnørpoeng tilsammen, og Nord-
Syd 22 hp.

Likevel står 4 hjerter Nord-Syd, og i 4 spar Øst-Vest er det hele 11 
stikk!

Ingen klarte å melde 4 hjerter Nord-Syd, mens 2 par klarte å melde 
4 spar Øst-Vest.


Reinert Amundsen


Sverre Johnsen kamuflerer kortene 
 

Arild Simensen åpnet med 1 kløver som vest. Sverre 
Johnsen svarte 1 hjerter. 1 spar fra Simensen og Johnsen 
har nok sett makker åpne tynt før så han nøyde seg med 1 
nt. Vest kunne dermed få vist 3 kort støtte i hjerter og litt 
tillegg med 2 hjerter. Da fant Johnsen et soleklart tillegg 
og avsluttet meldingsforløpet med 3 nt. 

Syd spilte en naturlig ruter 3 ut til ess hos makker som 
fortsatte med en ny ruter som syd vant med kongen. 

Sverre kastet hjerter knekt fra bordet 
og syd fikk inntrykk av at spillefører 
nå var ute etter sparstikk. Etter 
fortsettelse i ruter kunne syd claime 
resten når hjerter 10 kom på i andre 
runde hjerter. 

11 stikk og delt topp sammen med 
Trygve Brattegard og Pål Henriksen.  

Hallstein Ofstad  
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Sverre Johnsen (med mørk trøye og briller) fra en 
annen runde enn i det refererte spillet.
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1121 Kristiansands BK

2017-09-22 - 24  NM Par 2017 Startliste
Par Runde 43 Navn MNR Klubb

1 12 N-S Frode Ausland - Heidi Jensen 27361 36132 NBF Telemark
2 13 N-S Thomas Charlsen - Siv Thoresen 12895 23387 NBF Hordaland
3 14 N-S Øyvind Saur - Jon Aabye 13517 2987 NBF Buskerud
4 15 Ø-V Sverre Åsmund Selfors - Bjørnar Småli 2247 2599 NBF Helgeland
5 16 Ø-V Finn Brentebråten - Arild Årmot 11478 13210 Hen BK - Lunde BK

6 17 N-S Tor Bakke - Jon Sveindal 2360 524 NBF Hordaland
7 18 Ø-V Sigurd Evjen - Vidar Smith 12989 8981 Vikersund BK
8 19 Ø-V Asbjørn Bjellånes - Jan Arne Rasmussen 16829 10031 Haga BK
9 20 Ø-V Egil Hansen - Jørn Johansen 1439 9659 NBF Østfold og Follo

10 21 Ø-V Kåre Bogø - Steffen Fredrik Simonsen 29525 31625 NBF Oslo

11 22 Ø-V Fred Arne Moen - Jan Erik Olsen 13851 34965 NBF Rogaland
12 23 N-S Anton Reynir Gunnarsson - Kristinn Olafsson 16797 42094 NBF Romerike og Glåmdal
13 24 N-S Jan Magnus Nyborg - Kristian Stangeland 7646 33840 NBF Rogaland
14 25 Ø-V Håkon Bogen - Alexander Flakstad 30421 28202 NBF Helgeland
15 26 N-S Ivar Magnus Anfinsen - Eli Solheim 5708 5866 NBF Rogaland

16 27 Ø-V Lars Øivind Allard - Håvard Jensen 11350 11787 NBF Buskerud
17 27 N-S Nils Kvangraven - Atle Halvor Stray 23912 14249 NBF Vest-Agder
18 26 Ø-V Norman Birkelund - Raymond Jensen 25272 19762 NBF Helgeland
19 25 N-S Jon Solli Hansen - Nils Christian Ravnaas 14832 31021 NBF Vest-Agder
20 24 Ø-V Jan Frode Karlsen - Thorvald Jr. Tande 13025 30587 NBF Romerike og Glåmdal

21 23 Ø-V Geir Brekka - Tom Anders Høiland 14840 7944 NBF Vest-Agder
22 22 N-S Jon-Egil Furunes - Jan Mikkelsen 9127 6788 NBF Oslo
23 21 N-S Sverre Johnsen - Arild Simensen 6494 14323 NBF Østfold og Follo
24 20 N-S Sam Inge Høyland - Jo-Arne Ovesen 7000 9970 TopBridge BC
25 19 N-S Kristoffer Hegge - Håkon Kippe 32815 21834 NBF Nord-Trøndelag

26 18 N-S Marian W. Grude - Ingunn Uran 8977 23529 Sømna BK - Nittedal BK
27 17 Ø-V Geir Hjelmeland - Geir Hoff 12886 11841 NBF Sogn og Fjordane
28 16 N-S Thor Holm - Roger Olafsen 10749 12767 NBF Buskerud
29 15 N-S Frank Ivar Falsen - Jonny Reinholdtsen 11998 9097 NBF Troms og Ofoten
30 14 Ø-V Stian Andersen - Bjørnar Hagen 26777 12272 NBF Hedmark og Oppland

31 13 Ø-V Ove Andersbakken - Karl Morten Lunna 14331 28530 NBF Hedmark og Oppland
32 12 Ø-V Truls Ingebrigtsen - Jon Are Jensaas 14007 10826 NBF Troms og Ofoten
33 11 N-S Børre Lund - Jørgen Molberg 7697 13452 NBF Midt-Trøndelag
34 10 N-S Asbjørn Kindsbekken - Jan Roger Strømsvåg 5013 5341 NBF Møre og Romsdal
35 9 Ø-V Kristian Barstad Ellingsen - Olav Ellingsen 33583 8833 NBF Lofoten og Vesterålen

36 8 N-S Svein Andersen - Paul I. Thomassen 9138 9137 NBF Vest-Finnmark
37 7 Ø-V Lemet Ivar Hætta - Roy Werner Johansen 14000 28053 NBF Vest-Finnmark
38 6 Ø-V Geir Enge - Per Arne Flått 11797 8504 NBF Nord-Trøndelag
39 5 N-S Trygve Brattegard - Pål Henriksen 12762 12909 NBF Aust-Agder
40 4 N-S Helge Mæsel - Roald Mæsel 597 1560 NBF Vest-Agder

41 3 N-S Petter Haram - Tommy Skodje 11179 12822 NBF Møre og Romsdal
42 2 N-S Tor Eivind Grude - Lars Arthur Johansen 33056 33230 NBF Midt-Trøndelag
43 1 Ø-V Halvard Furset - Sølvi Nicolaisen 8069 26084 NBF Salten
44 2 Ø-V Paul Bang - Jan Fjælberg 4724 6394 NBF Rogaland
45 3 Ø-V Bård Kåre Græsli - Jan Emil Græsli 16333 16334 NBF Sør-Trøndelag

46 4 Ø-V Rolf Jostein Lehn - Almar Olsen 3558 9684 NBF Lofoten og Vesterålen
47 5 Ø-V Idar Hansen - Ranja Sivertsvik 8394 30415 NBF Øst-Finnmark
48 6 N-S Jan Arild Olsen - Per Elvin Pedersen 21512 11114 NBF Aust-Agder
49 7 N-S Jon Sagbakken - Trond Magne Aasheim 12049 10996 NBF Østerdal
50 8 Ø-V Arild Hoff - Leif Kvamsdal 11843 5080 NBF Sogn og Fjordane

51 9 N-S Knut Kjærnsrød - Per Bryde Sundseth 1961 1249 NBF Vestfold
52 10 Ø-V Arve Farstad - Terje Garseg 2024 12372 NBF Østfold og Follo
53 11 Ø-V Jim Høyland - Sigurd Østebøvik 8188 14890 NBF Haugaland
54 1 N-S Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen 10657 10327 NBF Helgeland

OBS! Korrigert telefonnummer


Røffe, Lime, Pølseskvis…..


Inger-Lill Olsen ønsker å samle på 
uttrykk bridgespillere bruker.


Hun har en notatblokk liggende 
ved velkomsdisken i lobbyen, 

eller kan nås på 

mobil/SMS 92069344 


for dem som har forslag.


Bridgespillere gjør det med finesse!
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REISEREGLEMENT FOR NBF 
 

 

 

Sist oppdatert: 28. november 2015 
 

Deltakere i NBFs turneringer kan søke NBF om støtte til reiseutgifter. NBFs støtte til 
reise er ment å være utjevnende for deltakere med store reiseutgifter – ikke en 
fullstendig dekning av reisekostnader. Det ytes støtte til følgende turneringer: 

• NM par - kun i finalen 
• NM for klubblag - fra og med 1. runde 
• SM alle divisjoner 
• For NM for damelag og NM for veteranlag er reisedekning basert på en 
reisefordelingskasse (med samme prinsipp for reisebestilling) 

Generelle prinsipper: 

Det er et klart krav fra NBF til alle som søker om reiserefusjon, at de reiser på 
rimeligste måte. Det er ratene fra de billigste offentlige framkomstmidler som 
legges til grunn ved refusjonen. Det presiseres at NBF kun dekker reelle 
reiser/utgifter, dersom f.eks. arbeidsgiver har dekket reisen faller dekning fra NBF 
bort. 

Alle refusjoner av reiseutgifter er basert på reiser til og fra klubbens/kretsens 
hjemsted - ikke spillerens bopel eller adresse. (Unntatt NM for damelag og NM for 
veteranlag) Der spilleren ikke bor i nærheten av klubbens hjemsted, dekkes 
imidlertid kun reise fra spillerens bopel oppad begrenset til reisekostnad fra 
klubbens hjemsted. Reiser fra hotell eller annet oppholdssted til spillested dekkes 
ikke. Avbestillingsforsikring, fakturagebyr og lignende vil ikke bli dekket av NBF. 
Overnattingsutgifter dekkes normalt ikke, men kan etter søknad dekkes ved 
ekstraordinær overnatting / spesielle forhold. Dekning i slike tilfeller er basert på 
overnatting i dobbeltrom - maksimalt 500,- pr. spiller/døgn. 

I lagturneringer dekkes reise for inntil det antall personer som 
turneringsreglementet tillater, forutsatt at alle spiller minst 1/3 av halvrundene 
den aktuelle helg. I utslagsrundene i NM for klubblag dekkes dog reise kun for 4 
personer. 

Reiser inntil 15 mil / 3 timer en vei gir ikke reiserefusjon. 

For reiser inntil 30 mil / 5 timer en vei, dekkes reisen som om man ville reist med 
egen bil uavhengig av reisemåte, med en sats på 50% av km-godtgjørelsen i statens 
reiseregulativ for bil uten passasjer. I tillegg dekkes ferjebilletter og bompenger. 
Det forutsettes at enten det er par eller lag så reiser man i en bil. Benyttes 

NORSK BRIDGEFORBUND
Sognsveien 75 A

0855  OSLO

Reiseregningen må innleveres senest innen utløpet av påfølgende måned. Betales ut 15. i hver mnd.

Navn Personnr. (11siffer)
Adresse Bankkontonr.:
Poststed Skattekommune

Formål med reisen:

Deltakere:

Reisen:
Avreise Ankomst

Dato Dato Antall km à
Klokke Klokke 2,05

SUM KJØRING: -kr                         

Spesifikasjon av andre utlegg:
Kr

SUM ANDRE UTLEGG: -kr                         

TOTALT: -kr                        
EGENANDEL:

TIL UTBETALING: -kr                        

Dato: Utsteders underskrift:

Dato: Attestasjon:

                FORENKLET REISEREGNING

-kr                         

Kr

(KAN BENYTTES VED REISER UTEN OVERNATTING, BRUK KUN BLOKKBOKSTAVER)

Egen Bil
Rute

Utgiftstype


