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Vi har besøkt rutertreffet
Av Elisabeth Groseth

Bulletinredaksjonen har besøkt rutertreffet og slått av en prat med søstrene Bente og Hege
Berntsen, som kan fortelle at de er skikkelig ferskinger. Når vi ber de utdype hvor ferske (denne
delen av redaksjonen er selv fersking, gikk på kurs i 2013), Så forteller de at de var ferdig med
bridgekurs nå i april.
Boblende forteller de to Tromsøværingene nesten i munn på hverandre at det «er så artig»
(beklager, kan ikke skrive dialekt) å være her.
Tenk vi meldte oss bare på 4 dager her på rutertreffet, men har ikke noe lyst til å reise hjem ennå.
Her har vi fått kjøtt på beina i bridgeopplæringen er de skjønt enige om, nå forstår vi gjennom
spillingen og gjennomgåtte eksempler hva de prøvde å lære oss. «det plinger hele tiden, liksom»
kan den ene fortelle mens den andre ivrig nikker og er helt enig.
Vi har fått prøve mange spilleformer. Vi har spilt lag, par singel og handicap. Og nå er fullt ut klar
over at det er mye igjen å lære, og at det blir enda morsommere i fremtiden å spille bridge når vi
både har lært mer og spilt mer.
Redaksjonen griper sjansen og spør om hva de ville si til nybegynnere som vurderer å melde seg
på rutertreff på bridgefestivalen. Søstrene Berntsen trengte ingen betenkningstid, før de i kor
svarte: «Yess – ta utfordringen og lær mer og ha det gøy».
Så har ikke søstrene tid til mer, de vil nemlig ikke gå glipp av et eneste sekund på rutertreffet –
men før de stormer av gårde forsikrer de om: På Lillehammer – ja, der skal de være med hele
tiden – ses neste år.
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Kina-kutten gikk, men førte til beit
Av Nils Kvangraven

I kamp 8 av årets NM Mix Lag kom dette spillet som var svært spennende. La oss se om du finner
løsningen.
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Noe overraskende har du som SYD fått spille 4 spar uten at motparten har doblet deg, tross at du
bare har 15 honnørpoeng til sammen med makker.
Vest spiller ut kløver ess som trekker 5, 8 og 4. Spar dame kommer i vri neste stikk til konge, 9 og
2.
Hva tenker du er beste plan for å spille hjem 10 stikk på disse kortene?
Sparfargen må være fordelt 2-2 hos motparten slik at du maksimalt kan løse dette med en taper i
hjerter, en i ruter og en i kløver. Hvis vi teller stikk vil vi da vinne 6 stikk i spar, en stjeling i hjerter
og ruter ess for 8 totalt. Det betyr at vi må finne 2 stikk ekstra. Hvor kan de komme ifra?
Hvis vi samtidig analyserer meldinger og spill så langt begynner kartet å tegne seg opp. Øst som
bare meldte inn 1 hjerter i første melderunde kom sterkt tilbake med hopp til 4 hjerter etter at vest
doblet opplysende. Videre tyder det vel på at vest har kontroll på kløverfargen når han snur trumf
etter å ha spilt ut kløver ess, kan det være at øst har 5- eller 6-kort kløver?
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Når vest doblet opplysende vil det også her være naturlig å anta at han har en noenlunde
mottakelig hånd. Med en sterk farge med singleton hjerter ville vest kanskje meldt fargen selv?
Hvis vi tildeler øst 2-kort spar kan vi være rimelig trygg på at fordelingen er 2-6-4-1 eller 2-7-3-1.
Så er spørsmålet, hvordan kan vi bruke noe av dette til å trylle frem de to stikkene vi mangler?
Det er kun i ruterfargen det er mulig å få det til. Vi har ett sikkert stikk for ruter ess, men finnes det
fordelinger i ruter som kan gi oss 3 stikk i fargen når vi med rimelig sikkerhet tenker den er fordelt
4-3 hos motparten?
Da spillet dukket opp ved mitt bord valgte spillefører å spille RUTER DAME fra nord i håp om at
øst skulle legge i kongen. Men da jeg som øst la liten ble det «bare» ni stikk når kortene så ut som
dette
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Spillefører «lurte» til seg et ekstra stikk med kinakappen i ruter, men det ble likevel beit når han
bare fikk trumfet en hjerter og måtte gi bort 3 stikk i hjerter sammen med kløver ess. Det var litt
morsomt å bli «kina-kappet» frivillig for å holde kontrakten til en beit, det kan jeg ikke huske å ha
sett før.
Løsningen var å spille ruter til ess fulgt av ruter til nieren hos blindemann. Stikker øst med kongen
vil knekten falle under damen neste gang og ruter 10 gi spillefører hjemgang. Skulle øst lasjere
ruter 9 fortsetter spillefører med ruter dame fra blindemann som trekker konge og feller knekten fra
vest.
Vanskelig, hadde du fått til den spilleføringen ville du gått inn i historiebøkene.

Fairplay-prisen
Hvis du har en kandidat til denne prisen, husk å nominere vedkommende ved å levere en lapp med
navn og begrunnelse til sekretariatet (Eli Ann Bakke) eller til bridgebutikken (Sten Bjertnes) senest i
løpet av lunch-pausen onsdag.
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Tosidig skvis i doblet storeslem
Av Vegar Næss

Espen Erichsen var ikke stolt over meldingsforløpet på denne storeslemmen, men desto
mer fornøyd med spilleføringen!

Meldingene gikk:
Vest

2 sp
p
p
p
p

Nord
Øst
E Erichsen
p
3 ru
p
3 sp
p
5 kl
p
6 kl
X
p
X

Syd
H Erichsen
1 hj
3 hj
4 kl
5 sp
7 ru
p rundt

Øst spiller ut ruter, som er det beste utspillet. Med et annet utspill (som nesten alle andre fikk)
skal det bare spilles en kløverhonnør, kløver til stjeling og avkast av den siste kløvertaperen på
hjerter ess før man stjeler seg hjem i hjerter og tar ut trumfen, slik fikk nok alle som var i 6 ruter et
overstikk.
Men Erichsen er i storeslem som eneste i salen.
Ruterutspillet gjør at den planen ikke kan brukes, men motparten løser i alle fall ruterfarven for
spillefører. Utspillet går til damen og esset. 4 runder ruter til følges av spar til esset, hjerter ess
med kløveravkast og så en hjerter til stjeling.
Vi har da denne interessante sluttposisjonen hvor Espen legger ned kortene og claimer:
«Øst har hjerter konge, vest har sparholdet, altså kan
ikke begge holde kløveren, og kløver 6 gir det 13.
stikket».
Motparten legger kortene i mappen og aksepterer 2.330
poeng ut.
På ruter 5 har Ø/V kløveravkast (liten spar i bordet),
men på spar 10 spreller øst i garnet, og må gi opp
hjerter konge eller kløverholdet.
13 stikk til tross for beste utspill og en god kandidat til
Festival-prisen 😊
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Lystgårder i Drammen
Av Elisabeth Groseth

Wikipedia kan fortelle: Lystgårder var bondegårder i byenes omland som ble tatt i bruk til
sommeropphold for byenes velstående borgerskap. Disse anleggene ble i Christiania kalt
«byløkke» eller «løkke» og i Bergen «lystgård», eller «lyststed» for anlegg uten gårdsdrift.
Lystgårdenes storhetstid var på 1700- og
1800-tallet, da mange gårder fikk herskapelig
bebyggelse og store hageanlegg laget etter
forbilder fra europeiske lystslott.
Drammen hadde på det meste ca 150 av
disse lystgårdene. Rutermesteren og
formannen har besøkt en av dem –
Gulskogen gård.
Gulskogen gård er en prakteiendom fra
slutten av 1700-tallet og ligger ned mot
Drammenselva.

Parkanlegget er åpent hver dag fra 09.00-21.00. Hver dag er det omvisninger i hovedbygningen
klokken 12.00. Det er muligheter for å kjøpe mat og drikke i kiosken, som også selger enkelte
bruksting.
Vandrer du rundt i det lekre hageanlegget, vil du
garantert støte på spankulerende påfugler. Til tider
oppsøker de deg, muligens på jakt etter en godbit. De
er visstnok fredelig, men det er god størrelse på dem
– skremte formannen opp i rask mars for å komme
unna (et tempo som sjelden benyttes).

Vaffellukten lokker deg inn og kaffen er god også. Omgivelsene kan ikke være bedre for å sette
seg ned og hvile slitne ben og trette bridgehoder.
Gulskogen gård ble bygget av Peter Bicolai Arbo i 1804. Etter at bygningen ble malt gul, ble
gården bare kalt Gulskogen.
Parkanlegget regnes som noe av det best bevarte av gamle hager i Norge. 150 store trær danner
en 265 m lang lindeallè langs Drammenselva. Parken har flere kanaler og dammer, hvitmalte
broer, spaserveier, lysthus, løvsaler, åpne plener, krydderhave en av landets få bevarte
lindelabyrinter.
Arbo-familien bebodde eiendommen helt frem til utpå 1960-tallet. Gården er i dag en del av
Drammen museum.
Norsk Bridgefestival Drammen 2019

Side 6

Prøv deg i motspill
Av Nils Kvangraven
I NM Mix Lag var det flere spill som ga store utslag i scoringsprotokollen. For min egen del ble det
dessverre litt for mange utbetalinger med dårlige valg fra meg og makker, men det dukket da opp
noen lyspunkter også.
La oss teste deg i motspill, du sitter i Nord og ser følgende:
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Det kan se ut som vest har snorket litt i meldingsforløpet som ikke prøver seg mot slem i ruter
etter at øst har fortalt om en balansert hånd på 13-15 poeng. Men la ikke det stoppe deg i motspill.
Det er lagkamp og din oppgave er å beite så mange kontrakter som mulig.
Syd spiller ut spar 2 som er invitt, øst stikker din knekt med damen. I neste stikk følger kløver 4, 3,
Dame og 5. Spillefører ber om ruter 5 fra blindemann og nå overtar du.
Hva er beste mulighet for å beite denne kontrakten?
Ved bordet la nord liten ruter. Men da kom snorkepolitiet og noterte -400.
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Kortene så ut som dette:
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Oppgaven din var rimelig lett, gå opp på ruter ess og spille tilbake spar. Makker henter sine fire
stikk i spar og en beit på et spill hvor motparten spiller lilleslem i ruter.
Det er liten tvil om at vest burde meldt 4 ruter over 3 NT. Øst kommer til å slå av med 4NT, men
da skal vest hoppe til 6 ruter. En annen skål får være at øst ikke hadde de gunstige kortene for å
melde 3NT med 4-kort major og litt for få honnørpoeng.

Bridgespillere er veloppdragne –
eller?
Av Elisabeth Groseth

Det er travelt å spille turnering, det kan være frustrerende også av og til.
MEN ikke la dette gå utover personalet i Drammenshallen. Vi i redaksjonen har inngått avtale med
dem om at klager som kommer, og andre henvendelser rettes til oss. Vi sitter her og har sjansen
til å ta opp og prøve å hjelpe til å rette opp i episoder som oppstår.
Selvfølgelig er det stadig nye innom, og derfor må vi rett og slett ta det samme opp flere ganger.
Så her er to ting:
• Det er samme kaffe som lages etter samme mål/oppskrift hver eneste «kok» hver dag, hele
dagen. De har prøvet å komme frem til hverken for sterk eller for svak. Dette er faktisk
sjekket av en svært kresen kaffedrikker, og rutinene på kjøkkenet har blitt gjennomgått av
meg (som tidligere har arbeidet i mattilsynet).
• Det er IKKE greit å ha så dårlig tid at du ikke kan vente med å ta med deg maten til du har
betalt for den. Selv om det sitter både tre og kanskje flere spillere og venter på deg, så er
du i det «møteøyeblikket» med kantine/serveringen ALLE bridgespillere – og vi oppfører
ikke sånn!
Vi ber om at klager heretter rettes via bulletinredaksjonen og ikke rett til Drammenshallens
personale.
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Den standhaftige tinsoldat
Av Ib Lundby
Først et spilleproblem. Du er som Øst endt i 6ru uden indblanding, og billedet er dette:

Syd starter med hjD, der lover kongen, og du stikker med hjE. Gå om
bord i Las Vegas og fortæl mig, hvordan du spiller trumffarven – det er den
aktuelle sits, der tæller.

Jan Jansma

At man kan gå gennem livet, selvom man kun har ét ben, er klart nok,
men der er masser af forhindringer undervejs. Det måtte den standhaftige
tinsoldat erkende i H.C.Andersens eventyr af samme navn:

Arkivbilde WBF

Da det blev ud paa Aftenen, kom alle de andre Tinsoldater i deres
Æske og Folkene i Huset gik til Sengs. Nu begyndte Legetøiet at
lege, baade at komme Fremmede, føre Krig og holde Bal;
Tinsoldaterne raslede i Æsken, for de vilde være med, men de kunde
ikke faae Laaget af. Nøddeknækkeren slog Kaalbøtter, og Griffelen
gjorde Commers paa Tavlen; det var et Spektakel saa Kanarifuglen
vaagnede, og begyndte at snakke med, og det paa Vers. De to
eneste, som ikke rørte sig af Stedet, var Tinsoldaten og den lille
Dandserinde; hun holdt sig saa rank paa Taaspidsen og begge
Armene udad; han var ligesaa standhaftig paa sit ene Been, hans
Øine kom ikke et Øieblik fra hende.
Nu slog Klokken tolv, og klask, der sprang Laaget af
Snuustobaksdaasen, men der var ingen Tobak i, nei, men en lille sort
Trold, det var saadant et Kunststykke.
“Tinsoldat!” sagde Trolden, “vil Du holde dine Øine hos Dig
selv!”
Men Tinsoldaten lod, som han ikke hørte det.
“Ja bi til imorgen!” sagde Trolden.
Da det nu blev Morgen, og Børnene kom op, blev Tinsoldaten
stillet hen i Vinduet, og enten det nu var Trolden eller Trækvind,
ligemed eet fløi Vinduet op og Soldaten gik ud paa Hovedet fra tredie
Sal. Det var en skrækkelig Fart, han vendte Benet lige i veiret, og
blev staaende paa Kaskjetten, med Bajonetten nede imellem
Brostenene.
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Tilbage til spilleproblemet. Hvilken ruder spiller du i stik 2 fra hånden?

Som så ofte er det en dame, der er problemet – og her i trumf. Damer tager plads, hvor det passer
dem, men problemet her er, at du kan fange damen fjerde, hvis hun sidder nordpå, og
tillægschancen er, at du også vinder med damen blank hos Syd.
Løsningen er derfor at spille ru6 – ruK fungerer også i dette tilfælde, men hold dig fra en
lokkemad i form af ruB (eller ruT) – i topbridge er det kun Zia Mahmood, der holder på, at ”dækker
de ikke, har de den ikke!”
Jansma spillede ru6 og vandt sin slem, og det bliver aldrig opklaret, hvad der ville være sket
ved det andet bord, for her parkerede Brink og Drijver pænt i 4sp.
12 imp hjem til Rosenthal.

Klart dere kan!
Av bulletin-redaksjonen
Klart dere kan – bruke alle bilder fra bulletinene
Telefonen på bordet i redaksjonen ringte plutselig på tirsdag, midt i noe annet – med et ukjent
nummer. Like etter ringte den andre telefonen – og redaktøren tok den (det var samme nummer).
Det var en fra Brønnøysund Avis. Som ringte og lurte på om han kunne få lov til å bruke et av
bildene lokalt. Svaret er det samme til han som til alle andre – SELVFØLGELIG. Alle bilder, med
unntak av de fra grillfesten (de er Svein Jarle sine) kan benyttes. Det hadde selvsagt vært
hyggelig å bli kreditert, alle bildene er tatt av Vegar Næss.
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Prøv deg i motspill (2)
Av Nils Kvangraven
Når du spiller lagkamp er det avgjørende at du ikke slipper hjem utganger hvor det er beit å hente.
Fra NM Mix Lag kommer dette motspillet hvor du skal få prøve å lete frem beiten.
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1 NT var 15-17 og nord brydde seg hverken om å søke etter 4-kort major eller invitere.
Vest spiller ut spar knekt, spillefører ber om liten fra blindemann og du vinner med kongen mens
syd følger med spar 9.
Spørsmålet er like enkelt som det er på alle spill. Hvordan tenker du at du kan få beitet denne
utgangen?

Ved vårt bord valgte øst å spille mer spar, men er det beste sjanse for å beite kontrakten mon tro?
Kan det haste og hente fire stikk før spillefører vinner sine 9?
Du vet spillefører har to stikk i spar etter utspillet og det ser ut som 3 stikk i ruter er rimelig sikkert
med kortene til blindemann. Det betyr at spillefører tar sine 9 stikk hvis han kan ha fire stikk i ruter
og tre stikk i kløver. Evt at han har en solid langfarge i kløver samt et stikk i hjerter eller en finesse
i ruter.
Det bety at du må aksjonere straks og angripe i den fargen det kan være raske motspillstikk,
nemlig i hjerter. Du vinner derfor med spar konge og vrir hjerter 8 i neste stikk
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Det hadde vært et fint motspill, kortene så ut som dette:
E83
7642
 E kn 9
754
 kn 10 4
K53
 10 6 4
 kn 8 6 2

K652
 E D 10 8
872
 10 3
D97
 kn 9
KD53
EKD9

Makker vinner med hjerter konge og spiller hjerter tilbake slik at du henter beiten med ess, dame
og 10 i hjerter.
Spillefører hadde et valg i første stikk om han skulle stikke opp med spar ess og satse på at
kløverfargen gir 4 stikk eller om det er beste sjanse for at utspillet er fra konge eller at øst ikke
finner hjertervrien.

Medaljevinnerne NM mix lag
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Uten mat og drikke – fungerer
bridgespilleren ikke
Av Elisabeth Groseth
Det kan bli lange dager, og matinntaket kommer litt i rykk og napp. Innimellom er
bulletinredaksjonen de siste som forlater Drammenshallen og derfor vel sent ute til å foreta den
store jakten på sen middag. Så rutermesteren og formannens middagsjakt innebærer av og til
underlige resultater.
Mandag så vi at det kunne bli sent, så vi allierte oss med et annet «prøvesmakepar» «Resepsjonisten og Turneringslederen». De fikk mandag oppdraget med å spise på restauranten
SLAKT ved Union brygge (jada, klart en baktanke med stedsvalg – for det ligger innenfor
mulighetene til rutermesteren og formannens overnattingssted).
Dermed kunne bulletinredaksjonen ta det litt rolig om mandagskvelden, noe som var godt.
Rutermesteren «snuste» litt inn mot gamle gress hvor yndlingslaget hans spilte mot
Strømsgodset. Vel tilbake på hotellet, fikk fjernkontrollen på tv en skikkelig utfordring – finn
fotballkampen. Det ordnet seg, med ca 20 minutter (+evt tillegg) igjen av kampen. Yndlings-laget,
eller Bodø Glimt som vi andre kjenner dem som, ledet. Det var da Strømsgodset satt inn en
redusering. Stemningen raste nedover på rommet. Heldigvis scoret B/G igjen – noe absolutt hele
hotellet fikk med seg gjennom vårt åpne hotellvindu (men jeg var helt stille altså).
Så en dusj, og tiden var inne for å finne mat – eller ikke? Det viste seg at vi hadde kløneparkert på
en plass som var svindyr. Derfor måtte stakkars formannen kjøre bil i slipperser (så har en prøvd
det også). Rutermesteren hadde jo sett fotballkamp med «tilbehør».
Vel, så var det matjakten da – ingen utbytte, så vi vandret innover mot sentrum og havnet på det
eneste stedet som fortsatt var åpent og hadde varm mat. Circle K, yepp – bensinstasjonen.
Lykkelige oppdaget vi en taxisjåfør der – da var det sikkert god mat der. Vi ble mette,
rutermesteren kjørte safe – og tok en cheeseburger, mens formannen fulgte damens anbefaling
og bestilte kyllingburger og søtpotetfries. Halvveis i denne sendte man en tanke til Per Nordland
(som legger flesteparten av kortene til festivalen), som er veterinær. For den kyllingen hadde
tvilsomt vært frisk og oppegående i livet. Men mette ble vi, og trøstet oss med at «Resepsjonisten
og Turneringslederen» jo ville komme med en reportasje fra SLAKT.

Tirsdag morgen dukket en smilende resepsjonist opp og sa: «jeg har ikke skrevet noe, tenkte du
kunne ta et diktat». Etter å ha pustet dypt, funnet frem blokk og penn tok jeg følgende notat: Slakt
er stengt på mandager – vi gikk på Becks brasseri, der vi alle fire hadde spist en annen kveld.
(men det skal dere få høre mer om i morgen).
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Erik grep sjansen
Av Knut Kjærnsrød
I det aller siste spillet i den fjerde kampen i mix-lag mellom Dreamteam og S(h)aman fikk Erik
Eliassen en sjanse han grep begjærlig og spilte inn 10 stikk og like mange imp i gevinst til
førstnevnte:

Ved det ene bordet ble kontrakten 2 spar hos Øst med ni stikk, men med Erik i Øst og makker
Hilde Bjørlo i Vest gikk meldingene:
Ø
V
1 sp
2 NT (invitt-Stenberg)
4 sp
pass
Utspillet var hjerter knekt som Nord etter moden overveielse stakk med esset og etter like moden
overveielse fortsatte med kløver dame.
Dermed fikk Erik den sjansen han trengte. Han stjal den andre kløveren, tok ut trumfen og
innkasserte kongen og tieren i hjerter. Deretter fulgte liten ruter mot bordet som Syd tok med
damen, og dett var dett, som Rolf W brukte å si.
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Gunnstein hentet frem skvisen
Av Nils Kvangraven

Dette spillet var det flere som fikk god dreis på i NM MIX Par. Gunnstein Fjellheim hentet frem en
fin spilleføring da han ble spillefører i 3 NT.

 K 10 7
753
 10 8 6 3
865

ED93
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 D kn 7 5 2
 E kn 10
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 kn 5 4
 K D kn 6
E4
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1

1
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I parturnering var det vel en fair melding å hoppe
til 3NT direkte over østs innmelding, det kan
være nyttig å ha litt ekstra fra tid til annen.
Hjerter i utspill vant øst med esset fulgt av ny
hjerter til kongen hos Gunnstein i syd.
En spar til damen ble fulgt av ruter dame som
trakk konge og ess. nå fulgte spar knekt som
trakk konge, men dessverre falt ingen tier fra øst.
Gunnstein Fjellheim
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Nå fulgte de fire stikkene i kløver fulgt av hjerter dame, posisjonen var blitt denne med syd til å
spille
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Gunnstein tok nå for hjerter knekt og dermed var vest sørgelig skvist. Ved bordet kastet vest en
ruter, men da forsvant spar 9 fra nord og de to siste stikkene ble vunnet med ruter knekt og den
magiske ruter 7. 12 stikk ga hele 56 pluss til Gunnstein Fjellheim etter en flott spilleføring.
Vel spilt Gunnstein, jeg håper du krevde din belønning for siste stikk på ruter 7.

Festivaloppgave 3
Av Knut Kjærnsrød
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Syd spiller 4 hjerter uten meldinger fra motparten. Vest starter med hjerter2, Øst legger nieren,

og Syd stikker med knekten. Spilleplan?
Svar sendes til festivaloppgaver@vegar-naess.net innen torsdag kl. 23:59.
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Hvem er disse personene?
Vi skal i løpet av Festivalen presentere litt spesielle
bilder av kjente (og ukjente?) bridgespillere.
Hvis du tror du vet hvem det er, kan du sende svaret
til festivaloppgaver@vegar-naess.net med «Hvem
er dette mandag» i emnefeltet eller levere svaret til
redaktøren, begge deler innen kl. 15:00 dagen etter
at bulletinen er offentliggjort.
Dagens oppgave må besvares innen onsdag 7.
august kl. 15:00, og svaret kommer i bulletinen
onsdag 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»).

Svaret på gårsdagens oppgave

Ulf Tundal og Inger Hjellemarken
Stillingen er nå:
8 poeng: Kenneth Syversen, Nils Kvangraven
6 poeng: Oddmund Midtbø, Tonje Brogeland
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En god bet i 2 spar
Av Vegar Næss
Helge Mæsel er en godt voksen mann, men gleder seg selvsagt fremdeles over de gode
motspill. Og jo mer meritert spilleføreren er, jo større blir selvsagt gleden 😊

Tor Helness blir spillefører i 2 spar i nord, og
Helge spiller naturlig ut sin singelton i hjerter.
Det følger spar, som Helge stikker opp og
fortsetter med ruter knekt til damen og konge,
så hjerter 7 til stjeling, ruter til 10’eren og ny
hjerter til stjeling.
Helge kan nå ta beten med ruter ess, i en
kontrakt hvor mange spilleførere fikk 9 og 10
stikk!

Festivalgeneralen dirigerer sine tropper med stødig hånd 😊
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