
Norge beste bridgenasjon i Beijing 

 
Lars Eide med det synlige beviset på at Norge ble beste bridgenasjon under de første 
tankesportleker som ble arrangert i Beijing 3. – 18. oktober. Foto:Inger Hjellemarken 

 
Norsk bridge har igjen vist verden at vi nordmenn kan mer enn å gå fort på ski. 

Etter et fantastisk år der vi tok hjem Bermuda Bowl troféet ved å vinne VM i Shanghai i 
oktober 2007, vant også Norge sitt første EM for nasjonslag i Pau i Frankrike i juni i år 
– begge seierene i åpen klasse – for så å bli beste bridgenasjon i Tankesportens OL som 
ble arrangert i Beijing nå i oktober og som ble avsluttet sist helg. Gullmedaljene til Tor 
Helness i single menn og U-28 laget var de avgjørende bidragsyterne til at Norge ble 
beste bridgenasjon i Beijing.  

I ”The 1st World Mind Sportsgames” (WMSG) ble det konkurrert i følgende grener bridge 
og de fire brettspillene sjakk, dam, go og kinasjakk (ikke den formen for kinasjakk som vi er 
vant til). I alt tok de norske bridgespillerne to gull, en sølv og tre bronsemedaljer. De norske 
deltakerne i de andre grenene (sjakk stilte uten Magnus Carlsen eller noen av de andre 



topprangerte norske spillerne) ble stående uten topplasseringer og medaljer. Norge endte på 
femte plass i den totale medaljeoversikten (s.3 i bulletinen) for de første WMSG. Norsk 
Bridgeforbund stilte med fem lag og manglet bare lag i en klasse, nemlig veteranklassen. 
Totalt var Norsk Bridgeforbund representert med en tropp på 40 personer deriblant spillere og 
ledere til fem lag. Dette er den største tropp Norsk Bridgeforbund noen gang har vært 
representert med i et internasjonalt mesterskap. 

Norge vant gull med sitt lag i U-28 klassen. Dette var den største klassen i lekene med 74 
deltakende nasjoner fra hele verden. Dette var en meget sterk prestasjon av et lag bestående 
av bare fire spillere. Lars Eide var meget flink som kaptein/coach, til å oppmuntre og få fram 
det beste i laget.  

Sverre Johan Aal, Erik A. Eide, Jørn A. Ringseth og Fredrik Simonsen flankert av lagleder 
Lars Eide spilte alle de 444 spillene i turneringen. Foto: Slawek Latala 

 
Norge oppnådde følgende plasseringer i de fem klassene som vi stilte lag i: 

• Åpen klasse: Bronse (slo Tyskland i kampen om bronse, utslått av Italia i semifinalen) 
• Dameklassen: 19. – 21. plass (# 7 i sin pulje, ikke videre til cupspillet) 

Akkurat som i EM, ser vi et norsk damelag som ikke helt får det til å klaffe i de 
avgjørende spill og i de avgjørende kampene. Etter en god norsk start mistet laget litt 
av ”rytmen” for så igjen å avslutte bra. Laget har problemer med å ta hjem store seire 
mot de svakere lagene noe som gjør at en ”mister” poeng ift. jevngode motstandere. 
Likevel vi har et spennende damelag på gang! 

• U-28: Gull (slo Polen i finalen) 
• U-26: Bronse (slo Taiwan i kampen om bronse, utslått av Danmark i semifinalen) 
• U-21: 5. – 8. plass (utslått av Kina i kvartfinalen) 



Allerede før puljespillet/Round Robin i lagturneringene var ferdigspilt, hadde Norge tatt 
sitt første gull (og sølv) i den individuelle turneringen for menn. Tor Helness tok en klar seier 
foran Geir Helgemo. Catarina Midskog (Sverige) gjorde den nordiske dominansen komplett 
ved å ta hjem seieren i kvinneklassen. 

Fornøyde medaljevinnere fra singelturneringene Tor Helness, Catarina Midskog og Geir 
Helgemo Foto: Inger Hjellemarken 
På siste konkurransedagen sørget Lars Arthur Johansen for at også U-21 laget også fikk sin 
medalje gjennom bronse i individuelt for ungdom. 

Mesterskapet stod virkelig i OLs tegn. Innkvartering og spillelokaler var i de samme 
lokaliteter som ble benyttet under OL og Paralympics. Fra vinduene i presserommet hadde vi 
overblikk over ”Bird’s nest” og andre av de velkjente anleggene som vi var blitt kjente med 
fra TV-skjermene. Åpningsseremoni og avslutningsseremoni var også i beste olympisk 
tradisjon. En Go-spiller bar det norske flagget da Tankesportlekene offisielt ble åpnet fredag 
3. oktober. Espen Lindqvist var nominert for å være den norske bridgetroppens representant. 
Lars Eide mottok under avslutningsseremonien det synlige beviset på at Norge var beste 
bridgenasjon under ”The 1st World Mind Sportsgames”. Avslutningen skjedde utendørs og ble 
avsluttet med et ”garden party” med mye god mat og drikke. 

Et slikt suksessrikt år med faktisk tre seire i tre store mesterskap gjør at Norge får noe å 
forsvare i de kommende årene for å kunne befeste sin posisjon på toppen i internasjonal 
bridge. Vi vil imidlertid med en gang slå fast at vi er slett ikke i noen forsvarsposisjon. Nei, 
nye utfordringer står i kø. Nå er det tid for å foreta en evaluering av de første 
Tankesportlekene for å se hva det var vi gjorde som førte til de mange suksessene og hva vi 
kan gjøre bedre ved neste korsvei. 

Nok en gang har vi hatt vår egen webside under mesterskapet NBF Service. Christian 
Vennerød har hatt ansvaret ”bloggen” både under EM i Pau og nå under mesterskapet i 
Beijing. Første gang vi hadde en slik blogg var under VM i Shanghai i fjor da med GeO 



Tislevoll som redaktør. På lik linje med det sportslige opplegget skal vi også ha en evaluering 
av informasjonsflyten og vår evne til å fram alle de sterke prestasjonene til de der hjemme. 
Uansett vil vi få lov til å takke Christian for en vel utført jobb fra både Pau og Beijing. 
 


