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Herlig skvis!
men bare mot en god spiller!
Av Nils Kvangraven
Mix Par ble ikke noen stor oppvisning for meg og makker, men dette spillet ble en aldri så liten
opptur. Heldigvis møtte jeg den dyktige Roger Paulsen, det betyr at du kan spille på at han er god
nok i motspill, se bare her
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Meldingene var kanskje ikke gunstige, men i parturnering går man ofte for gull og så gjorde jeg da
jeg la kontrakten i grand i beste parturneringsstil.
Hjerter konge i utspill tok esset seg av og nå fulgte kløverstikkene. Ruter ess og ruter trakk dame
og konge. Posisjonen var blitt denne
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Øst måtte holde ruter tieren og hadde derfor kastet sine hjerter. Fordelingen var derfor avklart.
På ruter knekt forvant hjerter knekt fra hånden, men hva skulle Rogeir kaste?
Han vet spillefører har telling på fordelingen slik at han blir innspilt hvis han kaster en hjerter, det
ville ikke gitt noen poeng så derfor kastet han en spar for å ha en mulighet til å beite kontrakten.
Bare en toppspiller får til det. Jeg visste Roger var god nok til å sette meg på prøven og ba om
spar til ESS. Kongen kom på fra vest og dermed ble det 13 stikk.

Stormesternål delt ut

Øystein Olsen fra Heimdal BK fikk stormesternål utdelt i dag!
Vi gratulerer!
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Nye muligheter for mer bridge på
Storefjell i september
Av Elisabeth Groseth
Mye vil ha mer – og det er fullt mulig for bridgespillere. Stadige muligheter for å spille
turneringer og møte gamle og nye bridgevenner.
Etter en full dag i Drammenshallen med det som for en tilskuer kan virke som en uendelighet av
kortspill, var det slutt. Bulletinredaktørene lagret utkastet, logget av og bega seg til hotellet for å
ferdigstille bulletin nr. 2. Det summet av stemmer inn gjennom det åpne vinduet fra alle
festivaldeltakerne som satt i hotellets atrium. Helt plutselig ble det helt stille – samtidig som
bulletinen ble publisert, helt magisk.
Magien bestod i det at «Kveldskosen 1» var i gang i lobbyen. Vi tok noen bilder og startet jakten
på mat. Etter vellykket «jakt» var spillingen fortsatt i gang da vi kom tilbake til hotellet en snau
halvtime før søndagen meldt seg på kalenderen, var spillingen fortsatt i gang. Sover egentlig
bridgespillere noen gang?

Det var da det slo meg at det er viktig å minne alle her i Drammenshallen (og overalt ellers også)
om mulighetene som kommer på Storefjell i forbindelse med NM finalen for par 20.- 22.
september. Da blir det

Hele programmet, med juniorleier og tilbud på hotellovernatting finner du her:
http://nmpar.com/
Vel møtt på Storefjell 1001 meter over havet i september!
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IDIOTPRISEN GJENOPPSTÅR
Av Kurt Ove Thomassen
Det er med glede vi kan fortelle at idiotprisen har gjenoppstått! Etter at vandrepokalen forsvant i
2005 har en kunstnerisk komite, bestående av Kurt Ove Thomassen, jobbet iherdig for å finne
fram til et passende trofè til denne svært så ettertraktede prisen. I sommer ble dette arbeidet
kronet med hell, og fisken med navn Finesse ble innkjøpt. Trofeet består av en keramikkfisk,
pyntet med en mengde små stein. Den er i såpass stor størrelse at den blir godt synlig på
peishylla.

Kriteriene for prisen er stort sett de samme som før:
1. Idiotprisen skal være en humoristisk og/eller tragikomisk pris.
2. Idiotprisen utdeles i forbindelse med NBF Bridgefestivalen og går til det mest
tragikomiske spill eller motspill i foregående år. Neste utdeling vil skje under
Bridgefestivalen 2020 for prestasjon i perioden fom. bridgefestivalen 2019 til 1. juli 2020.
3. Forutsetningen er at det skal være en stormester som får prisen.
4. Juryen består av: Allan Livgård, Karianne Opsahl og Kurt Ove Thomassen.
5. Forslag til priskandidater leveres til bulletinredaktøren eller sendes på epost til
kurtove@hotmail.com
6. Prisen er en særdeles vakker keramikkfisk, som skal oppbevares godt synlig på
prisvinners bopel eller arbeidsplass til den deles ut til neste prisvinner påfølgende år.
Formålet med prisen er ikke å henge ut noen, men å vise at selv de beste spillerne gjør idiotiske
feil med ujevne mellomrom. Det er derfor viktig at vi kan dra på smilebåndet og le med, og ikke av,
kandidatene til prisen.
Tidligere vinnere av idiotprisen:
2000 Sverre Åsmund Selfors
2001 Boye Brogeland
2002 Svein Erik Bull
2004 Espen Erichsen
2005 Frank Bogen
Stormester Sverre Selfors fra Mo i Rana, opprinnelig fra Tromsø, vant
den første prisen. Han var også involvert i de fleste andre og var
kandidat til minst en av de andre av totalt fem priser som ble delt ut.
Man er ikke plansjef i Rana kommune uten å sette spor etter seg!

Her er det høytidelige øyeblikket da prisen ble født:
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Sven Olai Høyland
♠ E97432
♥ 10765
♦ 642
♣Viggo Schytte
♠ Kn6
♥ KKn8
♦ 1098
♣ EK1072

Sverre Selfors
♠ K8
♥ E4
♦ EKD5
♣ Kn9654

Sam Inge Høyland
♠ D105
♥ D932
♦ Kn73
♣ D83
Nord åpnet med multi 2 ruter, som Selfors øyeblikkelig tok livet av med 3 NT. Nå lar vi Selfors dele
tankene sine med oss:
- Liten spar ut fra Sam Inge. Knekten i bordet, og liten fra superstormesteren i nord etter en
kort nøling. Han hadde nok esset! - Allerede da så jeg skvisen i hjerter/spar mot nord for 13
stikk i sluttposisjonen hvis ruteren ordnet seg og hjerterdamen satt bak sammen med
sparesset. Jeg tok fem kløverstikk og fire ruterstikk og fulgte nøye med ruteravkast, mens
hjerter og spar ble snudd upåaktet. Hjerterkapp skulle jeg jo ikke ta, jeg skulle skvise meg til
det 13. stikket! Basta!
Sven-Olai kastet faktisk hjerter i massevis, og i trekortsposisjonen var situasjonen:
Sven Olai Høyland
♠ E97
♥♦♣Viggo Schytte
Sverre Selfors
♠♠8
♥ KKn8
♥ E4
♦♦♣♣Sam Inge Høyland
♠♥ D93
♦♣- Nå tok jeg for hjerter Ess.
Sparavkastet i Nord ble knapt nok registrert. En plansjef i kommunal tjeneste kan da ikke skifte
plan i tid og utide! Sven-Olai hadde sikkert hjerterdama på lur likevel. Så stapeisen fra Tromsø
spilte hjerter til kongen som planlagt i nest siste stikk. 12 stikk! Moroa kostet 30 poeng,
hoderysting rundt, og en pris på banketten.
Her kommer bonusstoffet: Det hører med til historien at da den etterpå lett forvirrede Selfors så
hva som hadde skjedd kom han med følgende kommentar:
- Beklager makker. Jeg så ikke hva du kastet i bordet!
Vi håper på mange gode kandidater til prisen for kommende sesong.
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30 poeng spart er 30 poeng tent
Av Leif Juvik

Pengar spart er pengar tent er det vist noko som heiter. I dette spelet frå NM mix par
laurdag ettermiddag var det kanskje ei fattig trøyst.
Sissel Helmersen og Kjell Ove Helmersen sparte 30 poeng med ein stamp på 7-trinnet, men det
blei likevel - 60 på spelet sidan motparten som eit av få par som fann ruterslemmen.

Vest
S Helmersen
Pass
3 kl
7 kl
p

Nord
T Bakke
1 hj
3 ru
Dobl

Øst
KO Helmersen
2 kl
4 kl
P

Syd
A Mørch
2 sp
6 ru
P

Anne Mørch og Tor Bakke leia mix-NM store deler av laurdagen. I dette spelet blei det opning i 1
hjartet på Tor sine kort i nord. Aust gjekk inn med 2 kløver og Anne i syd melde sparfargen sin.
Når Tor så melde 3 ruter i nord steig Anne sine kort i syd kraftig og enno meir når aust melde 4
kløver. Ho trude 6 ruter måtte ha gode sjansar og det trudde tydelegvis Sissel Helmersen òg, så
ho stampa i 7 kløver.

Tor dobla og det blei 800 då motspelet hadde eit sparstikk eit
hjarterstikk og to ruterstikk å henta.
To par fekk spela 6 ruter og henta + 90 på spelet. 800 inn i 7 kløver
dobla var verd + 60 for nord/syd.
Før innspurten ligger Helmersen/Helmersen på 2.plass, etter
Homme/Homme fra Kristiansand.
Sissel Helmersen
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«Rutermesteren og
Formannen» tester for deg
del 2
Av Elisabeth og Vegar
Etter en heftig lunsj på Skutebrygga – var det på tide å vende nesene hjemover – med tog. Men
kaffetørsten slo til og det ble svingt innom Baker Hansen rett utenfor stasjonsbygningen.

Her ble det bestilt en dobbel cappucino til Rutermesteren – kaffe er nærmest å regne som
livsnødvendig drivstoff for han, og en enkel latte til Formannen. Formannen hadde lokket med
Napoleonskake, men det var utsolgt – men det var flere kaker med og uten gluten en kunne kaste
seg over – i tillegg til litt av hvert annet.
Baker Hansen er for øvrig et gammelt bakeri, med opprinnelig base i Oslo. Bakeriet ble etablert i
1861 av Arnt Hansen, på Jernbanetorget – i lokalene som etter hvert ble overtatt av Den Norske
Amerikalinje. Etter flere flyttinger er produksjonsadressen nå Bogstadveien 54. Mens
Rutermesteren fornøyd bladde i boken om bakeriet – kunne Formannen mimre om da hun som
inspektør for næringsmiddelkontrollen (det som senere ble til Mattilsynet) ) hadde godkjent
bakeriet midt på 80 tallet (1980-tallet altså).
Kaffen var god, og planen er å komme tilbake og teste napoleonskakene for dere.
Apropos Napoleonskake, har den egentlig noe med Napoleon Bonaparte å gjøre. Det er sjekket i
flere kilder og her er tre varianter av forklaringen på koblingen:
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1: Ifølge noen kilder var det nemlig Napoleons sjefskokk Closeau som i sin tid utviklet den
fantastiske kaken som er så elsket verden over. Napoleon skal ha vært svak for små, søte gleder.
Da ingen av de andre, mange kokkene hadde klart å servere ham en kake som var «kaken over
alle kaker» skal han ha satt sin sjefskokk på oppdraget for å utvikle den kremete lille kaken som i
dag er på mange kaffeselskaps kakeliste. Mytene sier at oppskriften, med Closeaus signatur og
Napoleons velsignelse, skal være gjemt et sted i fengselet på Sankt Helena der Napoleon døde,
og at i oppskriften var det en liten hemmelig ingrediens som skulle gjøre denne kaken til den aller
beste. Kanskje, hvis den myten er riktig, var det romkremen det var snakk om.
Her vil for øvrig Rutermesteren sterkt meddele at det er en grov feil å tro at napoleonskake skal ha
romkrem, det er vaniljekrem som gjelder.
2: Hvis ovenstående historie ikke er sann er det likevel mulig Napoleon uansett smakte
Napoleonskake i og med at franskmannen – eller rettere sagt korsikaneren – utvilsomt var i Italia i
sin levetid. Og Napoleonskaken kommer, ifølge andre kilder, faktisk nettopp fra Italia. Den skal
ifølge disse kildene være oppkalt etter byen Napoli. I Napoli har de i alle fall – og det er helt sikkert
- en lignende oppskrift de kaller «Napolitain», og det er ikke usannsynlig at det er her navnet
kommer fra. Det er faktisk sannsynligvis den mest holdbare teorien. Eller?
3: Napoleonskaken er fra tiden vi kjenner som Napoleonskrigene, hvor engelskmennene
gjennomførte en hard blokade av Frankrike og dets allierte. Danmark-Norge var på Napoleons
side. En av konsekvensene av blokaden var at tilførselen av sukker fra koloniene var stanset.
Kaker som krevde mye sukker, kunne derfor ikke lages. Men man klarte å finne en metode som
gjorde det mulig å produsere sukker fra rotvekster. Frankrike og deres allierte jublet – plutselig var
det tilgang på sukker. I takknemmelighet fikk butterdeigskaken med sukkerlag på toppen her i
Skandinavia navn etter den franske keiseren.
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Festivaloppgave 2
Av Knut Kjærnsrød

K62
E Kn 7
K Kn 3
10 8 4 3
N
S
E53
K8
E9752
E32
Syd spiller 3 NT uten meldinger fra motparten. Vest spiller ut spar dame. Hvordan skal Syd
planlegge spillet?
Svar på oppgaven sendes som vanlig til festivaloppgaver@vegar-naess.net
Innen tirsdag kveld 23:59.
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Generalsekretæren blir skvist
Av Ingunn Uran
Spill 8 V giver, ingen i sonen
♠6
♥ J873
♦ J972
♣ JT65
♠ T82
♥ AK95
♦K
♣ A9742

♠ QJ94
♥ T642
♦ AQ3
♣ KQ
♠ AK753
♥Q
♦ T8654
♣ 83

Meldingsforløpet:
W
N
Ø
1♣
p
1♦*
2♥
P
3NT
P
P

S
1♠
P

I runde 3 møtte vi generalsekretæren med makker. Etter ♠ innmeldingen unngikk vi 4♥ som
(nesten) alltid går beit. Sluttkontrakten 3NT var allerede et godt utgangspunkt for en solid pluss,
men Jo Arne Ovesen så tidlig at Nord ville få det svært tungt da ♦ 4 i utspillet indikerte at syd satt
med lang ♠ og ♦.
♦ ut til K og ♠10 tok seg av to første stikkene. På den andre ♠ runden kastet generalsekretæren ♦9.
Syd kunne brutt skvisen med å spille ♣ to ganger men det var ikke så lett å se så tidlig i spillet.
Aktuelt ble fortsettelsen ny ruter som gikk til A mens bordet saket en liten ♥. Nå satte Ovesen seg
godt til rette i stolen mens han skottet bort på generalsekretæren som vred seg litt der han satt.
Tredje runde ♠ måtte syd stikke, ellers godspilles bare et ♥ stikk. Nå kom ♥ Q i skift og Kongen
vant stikket i bordet. ♣ til K, ♠ Q og ♦ Q ble innkassert. Sluttposisjonen var følgende: ♥ 1064 ♣ Q
på hånden, i bordet ♥ A ♣ A97, mens generalsekretæren i Nord satt med ♥ J8 og ♣ J106 og
skulle sake et kort. Da viste spillefører oversikt og la opp korta og claimet 11 stikk for +83.

Spillefører og offer
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Springfyrene
Av Ib Lundby
Las Vegas var undervejs plaget af enorme sværme af græshopper,
som dog ikke kunne genere spillerne under turneringen – først
senere, når de skulle hen til deres respektive hoteller.
Og om natten gjaldt det om at lukke vinduerne for at holde
insekterne ud, men til gengæld var det vanskeligt at falde i søvn på
grund af varmen.
I ”Springfyrene” fortæller H.C.Andersen om græshoppen, der var sat i et
korthus:
Græshoppen havde ganske god skik på sig og var i grøn uniform, og den
var medfødt; desuden sagde personen, at den havde en meget gammel familie
i det land Ægypten, og at den her hjemme var højt vurderet, den var taget lige
fra marken og sat i et korthus der havde tre etager, alle sammen af herreblade,
der vendte den kulørte side indad; der var både dør og vinduer og det skåret
ud i livet på hjerter dame. "Jeg synger således," sagde den, "at seksten
indfødte fårekyllinger der har pebet fra små af og dog ikke fået korthus, har ved
at høre mig ærgret sig endnu tyndere end de var!"

Polakkerne var sikkert plaget af græshopper i dette spil fra Las Vegas:
VEST
Willenken
Pas
D
D

NORD
Nowosadzki
1 sp
3 sp
Pas

ØST
Jansma
D
Pas
Pas

SYD
Kalita
2 hj
Pas
pas

Syds 2hj viste en svag støttehånd, og det gav Vest
chancen for at vise sin farve og siden oplysningsdoble for
at få makker ud af busken.
Nords vilde spær i spar kostede dyrt, da Jansma elegant
strafpassede, og modspillet fejlede intet. Tre zonebeter
og 800 til Rosenthal.

Det var tæt på at blive et ligespil, for ved det andet bord gik det:
VEST
Brink
pas
D
4 ru

NORD
Lindqvist
1 sp
3 sp
pas

ØST
BasDrivier
pas
D
pas

SYD
Brogeland
2 sp
pas
pas

Trods den beskedne 4/4-fit var kontrakten usættelig, men 130 var ikke nok til at matche de 800.
12 imp til Rosenthal.
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Hvem er disse personene?
Vi skal i løpet av Festivalen presentere litt spesielle
bilder av kjente bridgespillere.
Hvis du tror du vet hvem det er, kan du sende svaret
til festivaloppgaver@vegar-naess.net med «Hvem
er dette søndag» i emnefeltet eller levere svaret til
redaktøren, begge deler innen kl. 15:00 dagen etter
at bulletinen er offentliggjort.
Dagens oppgave må besvares innen mandag 5.
august kl. 15:00, og svaret kommer i bulletinen
mandag kveld.

Nye oppgaver hver dag!
Blant dem med flest riktige svar i løpet av festivalen
vil det bli trukket en premie (gavekort i
landsdekkende «butikk-kjede»).

Stillingen
4 personer har full pott (4 poeng): Kenneth
Syversen, Tonje Brogeland, Oddmund Midtbø og
Nils Kvangraven.
3 personer har 2 poeng, Matias Stokke, Marianne
Harding og Silje Helen Rasmussen.

Svaret på gårsdagens oppgave

Terje Aa og Christian Wennerød
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Presidentmotspill
Av Nils Kvangraven
Kari-Anne Opsal trådde inn som ordfører i Harstad 1. august. Det hindrer henne ikke i å delta her
på bridgefestivalen, selvsagt må presidenten i Norsk Bridgeforbund være tilstede når det er
festival. Jeg kler meg nødvendigvis ikke i de samme røde politiske farger som vår president, men
jeg håper hun lykkes som ordfører og får fornyet tillit på valgdagen den 9.september.
I NM Mix Par møttes vi ved det grønne bord, dessverre på et litt for høyt bordnummer til at
oppgjøret kan beskrives som dramatisk. Men Presidenten hentet da frem et fint presidentmotspill
for å sette på plass en ivrig representasjonsspiller.
Se bare her

K742
K96
7654
E3
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Kari-Anne
Vest

Nils
Nord

Øst

Syd
1 NT

Pass

2

Pass

Pass

Pass

Pass

2

Sluttkontrakten var rimelig standard på dette spillet, men antall stikk varierte stort fra bord til bord.
Presidenten startet motspillet med ruter 7 som øst vant med kongen. Han fortsatte med ruter ess
og ruter knekt til spilleførers dame.
Hjerter ess og ny hjerter gikk via knekt til damen hos øst som vridde kløver 8 via konge til ess.
Kari-Anne leste kløver 8 riktig, det lå ingen invitt bak det tilbakespillet. Motspillet hadde nå fått to
stikk i ruter, ett i trumf og ett i kløver. Kari-Anne satt igjen med den største trumfen, men for å beite
kontrakten måtte de finne et stikk til.
Hun løste det perfekt da hun spilte ruter til trippel-renons. Øst kunne trumfe med tieren og dermed
var beiten sikret.
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Kanskje ikke så veldig vanskelig, men det er det vel ingenting som er når vi ser alle kortene i en
bridgespalte?
Well done Mrs President!

Norgesmestere mix par

Marianne og Egil Homme
Vi gratulerer!
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Men Kvangraven falt ikke i
motpartens grav
Av Knut Kjærnsrød
I spill 41 lørdag var det to par som meldte og vant 6 NT.
Nesttoppen gikk til Tove Stoen og Håkon Kippe.

Meldingene gikk:
N
Ø
Pass
2 kl
Pass
3 NT
Pass rundt

S
2 hj
pass

V
pass
6 NT

Syd spilte ut hjerter konge til Håkons ess, og etter å ha innkassert seks kløverstikk og kastet en
ruter og to spar i bordet, fulgte han opp med tre ganger ruter. Syd saket seg ned til spar konge
dobbel og hjerter dame. Sistnevnte fikk han komme inn på og måtte spille spar opp i saks.
Nils Kvangraven var i samme kontrakt etter samme meldingsforløp og med samme utspill. Syd så
innspillet komme og gjorde et forsøk med å sake seg ned til spar konge singel. Den gikk ikke Nils
på. Han stakk opp med esset og felte kongen, og siden Nord hadde måttet gå ned til dobbel spar
for å gardere ruteren, ga spar seks det trettende stikket og alenetoppen.
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Årets Bridgeildsjel
Av Elisabeth Groseth og Kristin Osen

Årets bridgeildsjel er Inger Hjellemarken
Bulletinredaksjonen har i år forsøkt å være ekstra godt forberedt. Derfor begynte vi relativt tidlig
etter at vi ble spurt om å ta oppdraget i år også, å lete etter hvem vi kunne kontakte for å få
mengder av informasjon om alle de nominerte.
Når det var Inger Hjellemarken så ble Kristin Osen kontaktet med følgende spørsmål:
Er vel lurt å tenke å ha noe skriftlig klart om Inger i tilfelle hun blir kåret til årets ildsjel! – kan du få
til noe?
Kristin er flink med ord og veldig positiv om mailen sporenstreks følgende svar til meg:
Tja.... Kan jeg tenke litt og bruke et par dager? Jeg kan skrive noe sammen med Ole Jonny og
Thomas. Og så kan vi sjekke opp noen bridgehistorier.
Inger er en av mine beste venninner. Inger og jeg har kontakt nesten hver dag. Hun kan være
veldig streng, men det er alltid godt ment synes Thomas. Jeg kjenner Inger som en gullgruve; et
unikt og raust menneske, uredd, et arbeidsjern med masse omsorg og omtanke for andre. Som tar
saken, tar kampen, tar kurset. Inger gidder når andre ikke bryr seg. Inger er et fyrtårn.
Hun er den eneste jeg «låner bort» mannen min til! Inger og Ole Jonny (OJ) skal spille NM mix.
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Inger Hjellemarken og Ole Johnny Tøsse
Og her er hva arbeidsjernet Kristin «snekret» sammen til bulletinen:
Frisk bris og stø kurs med Inger ved roret

Tusen takk, Bridge-Norge: - Det er så moro å være nominert som Årets Bridgeildsjel, sier Inger
Hjellemarken på telefon fra hytta på vei ut i åpent rom. Foto: Terje Aa
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Et unikt og raust menneske, uredd, rettferdig, et arbeidsjern med masse omsorg og omtanke for
andre. Vennlig og tydelig å forholde seg til har med en enorm servicevilje tatt vare på bridgeNorge de siste 20 årene. Inger bryr seg, tar saken, tar kampen, tar kurset, tar ansvar. I år ble Inger
Hjellemarken stemt frem av folket som Årets Bridgeildsjel 2019.
Inger Hjellemarken, du har tidligere mottatt NBFs Hederstegn for bemerkelsesverdig administrativ
innsats for NBF. Og nå – stemt fram av Norsk Bridgeforbunds medlemmer til Årets Bridgeildsjel
2019.
Det var Arne Olsen som i 1998 kapret Inger som kasserer i Oslo Bridgekrets og siden har det bare
ballet på seg med verv innen bridgen på klubb, krets og forbundsnivå. Fra 2009 tok hun jobben
som daglig leder for Norsk Bridgefestival.
Bridgefamilie
Inger er arvelig belastet med bridgespillende besteforeldre og mor. Hun gikk på sitt første
bridgekurs som 18-åring, men det ble ikke fart i sakene før hun kom på kurs hos Arne Olsen i
Oslo, tidlig på 90-tallet.

Inger Hjellemarken og Terje Aa ble kjærester under Bridgefestivalen i Trondheim 2004:
- The rest is history, sier Inger. Paret er samboere på Heimdal i Trondheim. Bridge spiller de bare
sammen i mixlag i kretsen. – Da er det synd på Terje, sier Inger.
Takk, makker!
Det er en fordel å ha en trivelig makker. Og det er sikkert utfordrende til tider, ja, å være trivelig.
Alle bridgemakkere må være tålmodige, for ingen makker er perfekt.
- Jeg håper at jeg er en hyggelig makker. Har du spilt i mange år, så er forskjellen på en
toppspiller og en middels spiller antall feil man gjør. Mine avgjørelser blir noe oftere dårligere enn
Terjes. Mye av dette skyldes mangel på erfaring. Og noe skyldes mangel på talent. Jeg kan nok
lære like mye system som Terje, men jeg får ikke bruk for det og ikke husker jeg det heller.
Under årets Bridgefestival i Drammen skal hun spille NM mix par med Ole Jonny Tøsse. - Da er
det synd på OJ (Ole Jonny). Forhåpentligvis får vi noen plusspoeng innimellom. Jeg vil glede meg
over de få gode tingene jeg gjør og håpe at resten er ok og så får vi glemme fadesene., sier Inger.
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Spiller helst på lag
Inger sier at hun selv spiller altfor lite. Hun liker å spille turneringer, treffe andre bridgespillere og
ha det moro både tidlig og sent. Internasjonalt har hun deltatt i Åpent EM for lag på Tenerife i
2005 med Pernille Lindaas, Maja Rom Anjer og Stine Holmøy. Flere ganger har hun fulgt samboer
Terje når han deltar i internasjonale mesterskap som i USA hvor hun har spilt flere sideturneringer.
Svigermor Gerd Aa og jeg har spilt flere lagbridgeturneringer sammen. Inger liker lagbridge best. Må ikke ha overstikket da, ler hun. Men dette er vel ikke det rette å si nå som jeg skal spille mix
par under Bridgefestivalen.

Liker lagbridge best: Inger spiller på lag med svigermor Gerd Aa. Her i Bridgehuset i Trondheim.

NM for damelag: - Siste gang jeg spilte NM for damelag var med Gerd på Hell i 2014, sier Inger.
Få start på motoren
Inger har vært en ildsjel innen bridgen i en årrekke. Men det første bridgekurset hun holdt var først
i 2013. På det kurset deltok Markus Lund og mammaen til Thomas Tøsse. 10-åringen Thomas
tenkte at bridge var noe familien kunne gjøre sammen og meldte seg på juniorleiren til Lars Eide
hvor han ble kjent med Markus. Begge guttene har fedre som er gode bridgespillere. Markus og
Thomas er spiller i dag på U21 og U16 landslagene.
Norsk Bridgefestival Drammen 2019 Bulletin nr. 3
Side 20

- Ikke min fortjeneste at Thomas og Markus har blitt så gode bridgespillere. Det har de klart selv.
De har fått tenningen. Det er det som er greia hvis du skal holde på med bridgen, at du blir bitt av
basillen. Nå bygger vi opp et bridgemiljø rundt guttene, hvor venner og venninner av ungdommene
begynner å spille bridge.
Det første bridgekurset var et helt spesielt kull, for her fikk Inger tenninga og lysten til å holde flere
kurs. Kursdeltagerne kom raskt i gang med både privatbridge og lagspilling i krets og
Seriemesterskapet. På kursene hos Inger er det artigere å delta hvis man har gjort hjemmeleksen
sin. Ikke bare stiller på kurskveldene. Å være sammen og lære bridge ble «in». – Våg å holde
kurs, oppfordrer Torunn Vikan Kristiansen.

Sommerbridge på hytta til Inger og Terje: Heidi Helle, Kristin Osen, Inger Hjellemarken og
Torunn Vikan Kristiansen har mye artig sammen mens de lærer mer bridge. Foto: Terje Aa
En av deltakerne fra kurset er en av dem som tok initiativ til å nominere henne til Årets
Bridgeildsjel.
– Jammen fortjent at Inger blir Årets Bridgeildsjel, mener Guri Gisnås, som krysset fingrene på at
Inger ble stemt frem av hele Norge som ildsjelen.

Bridge er kortspillets Formel 1
Inger har spilt kortspill fra hun var bitteliten, særlig Amerikaner. Hun husker hvor fortvilt hun var
over å måtte spille med feil person. Spille sammen med den som hadde singel trumf Konge og
ikke den som hadde fem trumf. Hvor stor den forskjellen er, finner man ut når man har spilt bridge
som har en meldedel og man bygger broer sammen med makker.
- Bridge er det beste kortspillet. Bridge er kortspillenes Formel 1. Amerikaner er Olabil.
Bridge er et fantastisk spill. Inger sier at selv om hun er en middelmådig bridgespiller har hun stor
glede av kortspillet. Alle er med for å delta, men det er bare ett par eller lag som kan vinne.
Etter hvert har jeg funnet ut at jeg er flinkere til å organisere og administrere spillet enn å spille
bridge selv. Å tilrettelegge for at flere skal oppdage kortspillet og spille bridge gir meg mye.
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Bridgens ABC
- Bruk litt tid i heimen også når du går på bridgekurs, ikke bare møt opp på bridgekurskveldene.
Det må til en egeninnsats i tillegg til det som skjer på kurskveldene for å lære grunnleggende
bridge og da har du større glede av kortspillingen. Inger er klar på at Bridgens ABC må sitte.
Etterpå er det å spille, spille og få erfaring, reflektere og spille mer. Bridge er en så sosial hobby.
Hun føler at hun har god erfaring med hva som skal til for å ha mest glede av kortspillet, men
likevel er åpen for nye tanker og erfaringsutveksling. Mange har tatt kontakt og spurt om råd. Ikke
så rart, for Inger har en rimelig god oversikt over organisasjonen også i løpet av disse 20 årene
med verv innen klubb, krets, forbund.
Verdensmestre ved bridgebordet
"Å møte de som ER verdensmestere er bare hyggelig. Man kan ikke regne med å få mange
poeng, men kanskje noen gode råd. Møter man de som tror de er verdensmestere derimot....."
Inger sier til kursdeltagerne sine at de trenger ikke være redd for å møte de beste bridgespillerne
ved bridgebordet.
-For noen år siden spilte jeg en velkomstturnering i Bodø. I en runde møtte jeg Solfrid Nilsen og
Tor Helness. I forkant av velkomst/jubileumsturneringa var det lotteri i de lokale klubbene.
Toppgevinsten var å få spille med Tor. I et spill stoppet Solfri og Tor i 4 sp. Det var 12 lette stikk å
ta for Solfrid. Etter spillet spurte Tor: - Du har ikke lært cue-bid enda? Det hadde ikke Solfrid. Vi
lærte det alle tre etter at Tor hadde tegnet og fortalt. Og det ble tegnet og fortalt på en veldig fin
måte. Alle gikk vi fornøyd videre til neste runde.
Alle kan bidra med bittelitt
- Det er ingenting som organiserer seg selv. Noen må ta tak, styre og ordne. Ellers så blir det ikke
av noe. Hvis alle kunne bidra med bittelitte grann for hobbyen sin, så tror jeg at en del ildsjeler ikke
ville brenne ut så fort. Inger oppfordrer Festivaldeltagerne til å begynne allerede i dag.
- Ta med deg rasket ditt. Hvis alle kan bidra med litt, så forenkler det livet til ildsjelene som hjelper
til med arrangementet og som også selv hygge seg og spille turneringer. Men jeg vet at i
kampens hete er det fort gjort å gå i fra bordet når man er forbannet på makker, seg selv eller et
eller annet.
Sees på Lillehammer!
- Lillehammer blir kjempefin by og en super plass å ha Bridgefestivalen. Bare å melde seg på og
glede seg. Spillingen vil foregå på Scandic Lillehammer Hotel som er pusset opp og påbygd slik
at de kan tilby hele 2400 m2 konferanselokale. Fra 2020 blir alt på hotellet. Både divisjon,
damelag, veteranlag og Marit Sveaas. Bare å melde seg på og glede seg, sier Inger Hjellemarken
- Årets Bridgeildsjel.
Alle trenger en hobby. Bridge er en skikkelig fin hobby der du møter mange forskjellige
mennesker. Ta opp kortstokken hjemme også! Livet er kort – spill bridge! Sees på Lillehammer!
Bulletinredaksjonen takker Kristin Osen for hjelpen og gratulerer Inger Hjellemarken med en
velfortjent heder som Årets Bridgeildsjel 2019.
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