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BRIDGE

Namsos vant NM!
Landslaget
Norsk bridgefestival

BRIDGE PÅ MALTA

Det blir bridgespilling
fem ettermiddager
med avsluttende
turneringer.
Knut Kjærnsrød og
Per Bryde Sundseth
er med som Bridgeinstruktører og
gruppeledere.

Sentralt i Middelhavet, mellom Afrika og Europa,
ligger øygruppen Malta. Landet består av seks
øyer. Malta er den største av øyene. Med sine
lange somre og milde vintre er Malta et helårs
reisemål.
Nå kan du spille bridge samtidig som du nyter
aktivitetsfylte og avslappende dager på Malta!

DATO: 23.–30. oktober 2010
PRIS:

11 170 pr. person i dobbeltrom.
11 940 pr. person i enkeltrom

Prisen inkluderer fly Oslo–Malta t/r med Norwegian,
flyskatter, syv netter på førsteklasses hotell med halvpensjon (frokost og middag), lokal transport, sightseeing og fem ettermiddager med bridge.
BESTILL SPESIALPROGRAM.

www.escape.no
Tlf. 22 01 71 71 | info@escapetravel.no
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Forsidefoto
Namsos BK, årets norgesmestere for lag
Per Arne Flått, Jørn Arild Ringseth,
Ragnar Davidsen, Geir Enge og
Frode Cantona Nybo.
Foto: Kåre Kristiansen
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Gratulerer Namsos
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og Norsk Bridge på Gardermoen, her ble det
diskutert litt rundt de to bladenes profil og stil. Vi
ble da enige om at Norsk Bridge skulle forsøke
å sikte seg inn mot Bridge for Alle-segmentet,
mens BIN skal fortsette å serve Bridge som
Sport-segmentet gjennom sine dype og gode
spillanalyser.
Dette betyr ikke at Norsk Bridge ikke skal
skrive om NBFs egne turneringer, som for
eksempel NM-lag, men dekningen vil ikke være
like grundig som det tidevis har vært tidligere.
Ønsker man seg grundigere analyser og detaljert
gjennomgang av turneringer i framtiden anbefaler
vi deg å tegne et abonnement på BIN!
Jeg vil forsøke å fylle opp bladet med enda fler
artikler i stilen til Øystein Eriksen og Villy Dam,
og håper at disse spaltene vil trigge bridgeleselysten til våre medlemmer.
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Debatt
I dette nummeret av Norsk Bridge har vi et meget
langt leserinnlegg av Gaute Kolsberg, med tilsvar
fra både generalsekretær og president. Lesrbrev
hører dessverre til sjeldenhetene i bladet, og jeg
håper det kommer fler i framtiden.
Norsk Bridge er vel med sine fire utgivelser i året
ikke en ideell diskusjonsplattform, og jeg håper at
man snart får opp et forum i NBFs regi hvor den
daglige diskusjonen kan gå. Dette har vi blitt lovet
at er på trappene i over et år nå...
Bridge for Alle
NBF hadde suksess med sitt opplegg på Tenerife
i januar, og rundt 100 deltakere var innom i løpet
av de fire ukene Per Bryde Sundseth og Knut
Kjærnsrød arrangerte bridge i varmen.
Det må allikevel være lov å spørre seg om det
er riktig av NBF å arrangere disse turneringene.
Det er flere bridge-arrangører som har arrangert
liknende opplegg de senere årene, og mange av
dem føler seg nå litt overkjørt av NBFs egne
arrangement.
De føler at de i aller høyeste grad sikter seg inn
mot den nye kjernevirksomheten Bridge for Alle,
og hadde gjerne sett at de kunne samarbeide med
forbundet heller enn å konkurrere, både når det
gjelder tid og sted!
Festivalen
Jeg må også til slutt få minne om årets
bridgefestival. Påmeldingen gjør du som vanlig på
www.bridgefestival.no

PRESIDENTENS HJØRNE

Presidentens hjørne
I skrivende stund så er det siste innspurt til
nasjonaldagen, regnet øser ned, og våren er ikke
kommet skikkelig i gang. Men for forbundet betyr
våren at det nærmer seg Bridgeting. Innkalling
og sakspapirene er sendt ut, og det er spesielt
gledelig at denne gangen har det kommet mange
forslag fra klubber og kretser. Det ligger an til
at vi både på Bridgetinget og i tiden fremover,
får en debatt om hva forbundet skal være og
finansieringen av tilbudene. Styret ønsker denne
debatten velkommen, og gjennom medlemmenes
engasjement vil også eierskapet til forbundet
styrkes.
I den siste tiden har jeg fått tilbakemeldinger om
at styret har vært lite synlige, og er for dårlige til
å informere om de sakene vi jobber med. Styret
har de to siste årene vært opptatt av å ha god
styring og orden i forbundets virksomhet, og
at saker skal være godt forankret i de styrende
organer (Bridgeting, Kretsledermøte og Styret).
Forbundet har de siste årene blitt bedre på
informasjon, primært gjennom forbundets
hjemmeside og medlemsbladet. Men Styret
erkjenner at vi har fortsatt et stykke å gå, både
med å øke informasjonen ytterligere og dermed
legge grunnlaget for en god kommunikasjon i
organisasjonen.
Det blir viktig å etablere arenaer for debatt og
kommunikasjon i organisasjonen. Det er ikke
slik at det ikke er debatt i dag, men at de ofte
foregår på andre hjemmesider mens det på
forbundets hjemmesider og i medlemsbladet ikke
er tilrettelagt for nettdiskusjoner og debatter. For
å øke medlemmenes eierforhold til forbundet så
må vi involvere bredere og informere om aktuelle
saker på en bedre måte, både på klubb, krets og
forbundsnivå. Vi skal sende ut nyhetsbrev jevnlig,
aktiv bruk av medlemsbladet, og det jobbes med å
etablere debattforum på forbundets hjemmeside.
Utvalget for medlemskontakt som ledes av Eva
Flått, er godt i gang med å etablere dialog med
kretsene om rekrutterings- og opplæringsarbeid.
Målsettingen er at forbundet skal bli en mer aktiv
bidragsyter i planlegging og gjennomføring av
tiltak i kretsene, og etter hvert også i klubbene.

Utvalget planlegger også nye
rekrutteringstiltak, som for
eksempel Nybegynner-festival i
forkant av Bridgefestivalen,
vervekampanjen ”Verv en bridgevenn”, og en bok ”Et spill for
fremtiden” hvor inntektene skal gå
til et juniorfond.
I den siste tiden har spørsmålsstillingen
om hvorfor en skal være medlem i forbundet
dukket opp oftere og oftere. Vi kan ramse opp
mange grunner for å delta i det bridgefellesskapet som forbundet er, men slik jeg
tolker debatten så er det ikke det den dreier seg
om. Klubbene opplever rett og slett at det er
vanskeligere å «selge» medlemskontingenten.
Om det er prisen som er årsaken, eller om det er
manglende følelse av nytte og tilhørighet, varierer
sikkert. Men dette er en utfordring som en må ta
på alvor, og som til syvende og sist vil være et
spørsmål om tilbudet i klubbene.
For å tydeliggjøre hvilke målgrupper tilbudene
våre er rettet mot, så vil tilbudene i større grad
bli gruppert innenfor de to konseptene; Bridge
for Alle og Bridge som Sport. Tradisjonelt
er turneringstilbudet på forbund, krets- og
klubbnivåene tilpasset Bridge som Sport
konseptet. Trivselsaspektet har ikke i samme grad
vært fokusert, men som skal ha et sterkere fokus i
Bridge for Alle konseptet.
Forbundet har gjennom arrangementene
Fjellbridge på Beitostølen og Tenerife søkt å
gi konseptet Bridge for Alle et innhold. Vårt
ønske er at strategien også skal speiles i krets- og
klubbenes virksomhet. Skal den nye strategien bli
en realitet, kreves det også at kretser og klubber
ser på sitt spilletilbud med nye øyne, og søker å
tilrettelegge slik at alle kategorier av spillere får et
tilbud som er tilpasset dem.
Til slutt vil jeg få ønske alle en riktig god
sommer. Håper mange av dere legger inn en tur til
Bridgefestivalen i ferieplanene.
Jan Aasen
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NM LAG 2010

Norgesmesterskapet for klubblag 2010

Av Vegard Brekke

Årets Norgesmestere for lag kommer fra Namsos. På laget spilte (bak f.v.)Per Arne Flått, Jørn Arild Ringseth,
Ragnar Davidsen, Geir Enge (foran f.v.) og Frode Cantona Nybo. Foto: Kåre Kristiansen

Årets NM for klubber ble arrangert av 75-års jubilanten BK Grand i Ålesund
langhelgen 13. til 16. mai. Til start stilte sju lag som var kvalifisert gjennom
årets seks NM-runder i tillegg til arrangørklubben.
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NM LAG 2010

De aller fleste tippet Namsos og Vikersund som
to av de heteste favorittene før turneringsstart.
Personlig hadde jeg veldig stor tro på Vikersund
etter å ha vært vitne til meget solid spilling
fra de to parene under årets seriemesterskap.
Til slutt var det nettopp disse to lagene som
toppet lista et godt stykke foran TopBridge
på bronseplassen, med Namsos helt øverst.
Gratulerer!

Jon Sveindal og GeO Tislevoll delte mot
slutten av mesterskapet journalistprisen for
sin kommentering på BBO og for sine mange
innlegg i årets bulletin – vel fortjent!

Jan, Terje og resten av Grand BK har stått på
gjennom hele vinteren for å være klare til storinnrykk
av Norges bridgeelite! Foto: Kåre B. Kristiansen
Hotell Scandic Ålesund ligger flott til. Foto: Scandic

Årets mesterskap ble gjennomfør på det flotte
hotellet Scandic Ålesund. BK Grand med
leder Terje Lie i spissen hadde skaffet til veie
flotte spillelokaler i hotellest underetasje.
Terje Lie oppsummerte videre i bulletinen at
75-års jubilanten hadde jobbet hardt med å
få arrangementet på plass helt siden i oktober
måned. Klubben hadde klart å få flere lokale
bedrifter til å bidra, slik at økonomien var
sikret noe som var alfa og omega for å få
gjennomført arrangementet. Terje Lie fortsatte
med at neste store oppgave for BK Grand var
jubileumsturneringen som arrangeres 16. og 17.
oktober med par- og lagturnering, og ønsket alle
velkommen tilbake til den flotte jugendbyen i
vest til høsten.

Mesterskapet tjuvstartet allerede onsdag kveld
med en velkomstturnering. 26 par deltok i
turneringen som ble vunnet av Kenneth Skov
og Geir Engebretsen foran Tommy Skodje –
Geir Harnes og Terje Lie – Nils Otto Eliassen
arrangørklubben BK Grand var med dette
representert på alle pallplassene (i tillegg til 4.
plassen) – dette skulle kanskje love godt for
arrangørklubbens lag også i finalen?
Torsdag morgen gikk startskuddet for selve
turneringen. Lagkapteinene møttes til et kort
møte klokken 09:00, før ordfører i Ålesund,
Bjørn Tømmerdal, stod for den offisielle
åpningen. Du kan for øvrig lese ordførerens
velkomsthilsen i «Velkomstbulletinen» som
ligger ute på mesterskapets hjemmeside,
www.nmlag.com.

Finalen ble godt dekket på BBO og det ble
vist en kamp fra hver runde live på nettstedet.
norsk

norsk

norsk

norsk
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Vikersund-laget spilte som sagt også stødig og
godt gjennom turneringen, og sølvet var aldri
truet. De to topplagenes suverene ferd gjennom
mesterskapet vises kanskje best ved å ta en kikk
på årets butler. De to lagene tok de 10 første
plassene (individuell), og kun noen få spillere
fra de andre lagene maktet å karre seg over
middels. Imponerende!

Ordfører Bjørn Tømmerdal fikk det ærefulle
oppdraget å åpne årets lagfinale

Allerede fra første stund var det klart at Namsos
hadde skumle hensikter i årets finale. Etter å ha
slått vinnerklubben fra i fjor, TopBridge BC, og
årets arrangørklubb BK Grand henholdsvis 1614 og 23-7. I kamp tre møtte de Vikersund som
av mange var tippet som deres største utfordrere
og vant også denne kampen 17-13. I praksis så
aldri Namsos seg tilbake etter dette, og ledet
i praksis fra start til mål – selv om Vikersund
holdt følge til en viss grad.

Bak de to suverene lagene var kampen hard om
den siste pallplassen, og ingenting var avgjort
før helt på slutten. Fjorårets vinnerklubb,
TopBridge BC (ikke de samme spillerne), kapret
til slutt bronsen, etter at de selv vant 21-9 og
Harstad tapte 21-9 for årets vinnerlag i den aller
siste kampen.

N

V
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Ø

S

TopBridge BC befestet sitt ry som en av Norges beste
bridgeklubber med nok en NM-medalje. På årets lag
spilte (bak f.v.) Nils-Otto Eliassen, Tore Skoglund,
Gjermund Rekstad, John-Hallvard Skoglund (foran
t.v.) og Harald Skjæran. Foto: Kåre B. Kristiansen

Vikersund ga ikke opp, men måtte ta til takke med
en flott sølvmedalje til slutt. På laget spilte (bak f.v.)
Lars Allard, Vidar Smith, Håvard Jensen og Sigurd
Evjen. Foto: Kåre B. Kristiansen
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Under årets lagfinale ble det som vanlig delt ut
en pris for turneringens beste spill, som i år ble
vunnet av Vidar Smith fra sølvlaget Vikersund.
Spillet har i ettertid skapt en del debatt, vi sakser
allikevel det både det aktuelle spillet og juryens
innstilling fra en av årets NM-bulletiner. Spillet
ble for øvrig referert til bulletinen av motparten
ved Anders Kristensen.

NM LAG 2010

Prisen for beste spill under NM for
klubblag 2010
Juryen har tildelt prisen for beste spill under
årets NM for klubblag 2010 til Vidar Smith.
Juryens begrunnelse er som følger...
Vidars utspill som var godt gjennomtenkt
”drepte” spilleførers opplagte muligheter til
å vinne den meldte slemmen. Vidar kan se at
han tar bort nødvendig inntak i bordet til å
godspille og hente hjerterfargen. Selv om han
kan «lese» seg til kløver E-D i bordet, krever
det mot å faktisk spille på det – kløver dame
kan jo være hos spillefører.
Ivar Skjold (BK Grand), Kåre Beyer
Kristiansen (NBP), Sigmund Ivar Bakke (NBF)

Vakkert utspill! 				
av Anders Kristensen 		
Kamp 1, 1. halvrunde
Spillnummer: 16 (16) 				
			
Giver: Vest
Sone: Øst/Vest

Vest

Nord

Jan Aralt

Sigurd Evjen Anders Kristensen

Vidar Smith

1♥
3♥1)
6♣2)

pass
5♣
pass

2♣
pass
pass rundt

1)
2)

Øst
1♠
5♠
6♠

Syd

15-18, 6+♥
Renons

Utspill: Kløver syv
Vidar Smith i Syd skulle spille ut mot 6♠. Det
Vidar vet er at Vest har 6/7 hjerter, renons i ruter
og en 15+ hånd. Etter meldingene så er det vel
nesten 100 % sikkert at Vest har AQ i kløver.
Vidar ser jo at en eventuell hjerter kapp går og
ønsker å ta ut bordet sin innkomst i stikk 1.
Derfor kløver syv ut! Jeg var spillefører og tok
kløverkappen i stikk en. Som vi nå ser fikk jeg
ikke godspilt hjerterfargen og ruffet ruter +
hentet hjerteren med kløver ut. Skal jeg vinne
kontrakten må jeg krype ned på kløver 10!!!
Kjempeflott utspill av Vidar Smith. Da må man
bare ta av seg hatten og gratulere.
PS! Jeg var eneste spillefører som gikk bet i 6
spar.

♠ A843
♥T
♦ KQ843
♣ 432
N

♠ 76 				
♥ AKJ7432 				
G
V
♦ -			
♣ AQT6 				

♠ KQJT952
♥5
Ø
♦ 76
♣ 985

S

		

♠ -♥ Q986
♦ AJT952
♣ KJ7

Vidar Smith fikk prisen for årets spill under NMfinalen. Foto: Vegard Brekke
norsk

norsk

norsk

norsk
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Sortland overtar staffettpinnen
Etter nok et godt stykke arbeid av en
arrangørklubb går nå stafettpinnen videre til
Sortland som skal lede neste års finale. Som
redaktøren av bulletinen Kåre B. Kristiansen
skriver så er det et stort stykke arbeid som

må legges ned, og klubben er nok som alle
andre arrangørklubber helt avhengig av god
dugnadsånd blant medlemmene og et velvillig
lokalt næringsliv for å få til et skikkelig
arrangement – men det regner jeg med at dere
ordner!

Resultater
Plass Navn

Spillere

Poeng

1

Namsos BK

Jørn Arild Ringseth, Ragnar Davidsen, Per Arne Flått, Frode Cantona Nybo,
Geir Enge

132.0

2

Vikersund BK

Lars Øivind Allard, Vidar Smith, Sigurd Evjen, Håvard Jensen

124.0

3

TopBridge BC

Nils-Otto Eliassen, John-Hallvard Skoglund, Tore Skoglund, Gjermund Rekstad,
Harald Skjæran

104.0

4

Harstad S&B

Jan Tybring Aralt, Tore Cato Bremseth, Torbjørn Harr, Dagfinn Kristiansen,
Anders Kristensen

101.0

4

Singsås BK

Arnfinn Helgemo, Jan Emil Græsli, Bård Kåre Græsli, Kåre Bogø

101.0

6

BK Grand

Terje Lie, Petter Haram, Arnt Ola Fidjestøl, Eirik Chr. Natvik, Hallgeir
Hartvigsen, Lars-Ove Remvik

94.0

7

Studentenes BK

Erik Berg, Erlend Skjetne, Steffen Fredrik Simonsen, Åsmund Forfot

89.0

8

Førde BK

Geir Angedal, Øystein Vasset, Jens Sagevik, Geir Hoff, Geir Hjelmeland, Arild
Hoff

88.0

Invitasjoner
Bordkort
Kirkeprogram
Bordplan
Takkekort

www.bryllupsinvitasjoner.no – post@bryllupsinvitasjoner.no
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Ta turen til Fefor
Opplev mer enn
en bridgeturnering
9.-12. september 2010
For folk med ulike ambisjoner:
A-gruppe for dem som vil konkurrere med
de beste. Forbundspoeng.
B-gruppe for dem som gjerne vil være med
på en hyggelig hotellturnering, men kanskje ikke møte de beste. Kretspoeng.

Noen sitater fra artikler i BIN:
«Høstens vakreste eventyr.»
«Andre aktiviteter som gjør weekenden
til en hyggelig helhetsopplevelse.»
«Ryktet om trivselen har spredd seg, og
turneringen er tidlig fulltegnet.»
«Stemningen er alltid god ved bordene.»
«Et nydelig turterreng.»
Priser for full pensjon i tre døgn:
Dobbeltrom: fra kr. 2670 pr. person.
Enkeltrom: fra kr. 3120.
Flotte hytter med selvstell: fra kr. 3330.
Turneringsavgift: kr. 400 pr. person.
Turneringen starter fredag kl. 14.00.

Påmelding og nærmere opplysninger:
Arne Olsen, Stormyrveien 4, 0672 Oslo
913 44 856, e-post arolsen4@online.no.
Randi Lavik, 416 15 824.
Be gjerne om brosjyre.

BEDRIFTSMESTERSKAPET 2010

Bedriftsmesterskapet 2010

Av Helge Mæsel

Tradisjonen tro ble årets Bedriftsmesterskap i bridge arrangert på Quality
Hotell & Resort Fagernes. I den flotte, romslige spillesalen møttes 19 lag til
dyst rundt det grønne bord. Dette er en gledelig økning fra i fjor.
På startstreken stilte en del gjenganger slik
som de to siste års vinnere: REC ScanCell
og Toten Transport. Men det var også en del
nye bekjentskaper. Bedriftsmesterskapet er en
turnering som går over tre dager. Det spilles
Monrad. Hvert lag kan bestå av 4-6 spillere
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fra inntil to bedrifter. Det må foreligge et
ansettelsesforhold til bedriften en spiller for.
Medlemskap i NBF er ikke påkrevet. Likeledes
trenger du ikke spillerlisens for å delta. Men det
deles ut forbundspoeng i mesterskapet. Synes

BEDRIFTSMESTERSKAPET 2010

du dette hørtes fristende ut, anbefaler jeg deg
å melde deg på neste års Bedriftsmesterskap i
naturvakre Fagernes. Vi garanterer en hyggelig
tur med moderat mengde bridge i meget
hyggelige omgivelser. Du får fire fyldige
bulletiner og spillstensiler i turneringen. I tillegg
er været alltid flott i mai måned når du befinner
deg i Valdres. Velkommen til neste år!
I mesterskapet finner vi en herlig blanding av
toppspillere og ordinære klubbspillere.
Flere tidligere norgesmestere var blant
deltakerne. Men sammen med en vanlig
klubbspiller blir det selvsagt ikke den samme
fryktinngytende ferdigheten. Men det er noe av
sjarmen med Bedriftsmesterskapet.
I spill 24 i runde 11 var vest giver og ingen i
sonen. Jon Egil Furunes og Jørn Fjæstad fra lag
Axia kom i 4♥ som ØV. Dette var kortene:
♠ AKT96
♥4
♦K93
♣ JT96
N
♠ QJ 				
♥ J87532			
G
V
Ø
♦ J2 				
♣ Q54				
S
♠ 54
♥ T96
♦ AT8765
♣ 72

♠8732
♥ AKQ
♦Q4
♣AK83

Nord skulle spille ut, og tok naturlig nok for
spar ess og konge. Hadde han skiftet til ruter,
kan de hente to stikk i den fargen også. Men
nord var ikke synsk, så han fortsatte med spar
10. Vest trumfet sparen. Trumfen til motparten
ble så tatt ut. Nord la uanstrengt en ruter og en
spar på de to siste hjerterne.
Så kom en kløver til dama og en hjerter. For å
holde de sorte fargene måtte nord legge en ruter.
Bordet la en ruter. Vest spilte så sin siste trumf.
Nord måtte fortsatt holde spar og kløver. Så nå
måtte han ofre ruterkonge. Bordet la en spar. Så
kom kløver ess og konge og deretter ruter dame.
Vest måtte så få sitt tiende stikk på ruterknekt!
Et sjeldent spill hvor nord ble skviset i tre farget
før spillefører hadde gitt bort sine stikk!
Halvveis i mesterskapet ledet fjorårsvinnerne
Rec ScanCell et par poeng foran Statoil 1. Men
i løpet av de tre neste kampene rykket Rec
ScanCell kraftig fra og fikk en klar ledelse på
Axia og Statoil 1 som lå på delt andre plass. Da
det siste kort var lagt i mesterskapet stod REC
ScanCell øverst på pallen med en knapp seier
foran Statoil 1. Posten Trondheim inntok 3 plass
på pallen.
Tradisjonen tro fikk vinnerne håndmalte trefat
fra Valdres med bridgemotiv. I tillegg vanket det
gavekort hos bridgeforbundet.

Bildet til venstre viser de 5 vinnerne fra Rec ScanCell, Robert Langbakk, Willy Teigen, Dag-Jørgen Stokkvik,
Jørn Arild Ringseth og Wibecke Andersen. I midten ser vi Statoil 1 med Harry Olav Johansen, Kjell Løvås,
Hans Arne Jensen
og Erlingdu
Gjertveit
ble bildetekster
nr.2 i mesterskapet.
Tilnedenfor]
høyrenorsk
har vi bronsevinnerne Posten
[Marianne:
Se hvordan
løser som
dette,
ligger
Trondheim
med
brødrene
Bjørn
og
Terje
Aa,
Kjell-Ove
Helmersen
og
Lars
Tore
Langørgen. I tillegg vanket
Tradisjonen tro fikk vinnerne håndmalte trefat fra Valdres med bridgemotiv.

det gavekort hos bridgeforbundet.
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Bildet til venstre viser de 5 vinnerne fra Rec ScanCell, Robert Langbakk,
Willy
Teigen, DagJørgen Stokkvik, Jørn Arild Ringseth og Wibecke Andersen.

BEDRIFTSMESTERSKAPET 2010

Sluttresultat
Plass

Navn

1

Rec Scancell

2

Statoil 1

3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20

Spillere

Posten Trondheim
Axia
Fagernes 2
Nasjonalbibl.-Skanska
Toten Transport
Fykil 1
Arcus
Luster Kommune
SFE
Statoil 2
HFK - TVInvest
Fagernes 1
Alcatel
Fykil 2
Bilpost
Fylkes. S&F - Tømrar Gullstein
Thales
WO

Willy Teigen, Dag-Jørgen Stokkvik, Jørn Arild Ringseth,
Robert Langbakk, Wibeke Andersen
Hans Arne Jensen, Harry Olav Johansen, Kjell Løvås,
Erling Gjertveit
Kjell-Ove Helmersen, Lars Tore Langørgen, Terje Aa, Bjørn Aa

www.bridgefestival.no
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Poeng
220.0
216.0
205.0
203.0
199.0
190.0
189.0
181.0
179.0
179.0
170.0
169.0
168.0
165.0
164.0
163.0
162.0
156.0
156.0
0.0

Vi arbeider for deg, døgnet rundt
i flere tidssoner!

Viego Regnskap og Data
Viego tilbyr modernisering og effektivisering av
administrative rutiner. Vi er forhandler av de
mest moderne økonomisystemene på markedet.
I tillegg driver vi et større regnskapsbyrå som
tar hele eller deler av regnskapsjobben.
Vi har dyktige medarbeidere med praktisk erfaring og bred kompetanse.
Sammen med kunden utarbeider vi systemer og
løsninger som passer for den enkelte.

www.viego.no

Tlf: 38 02 02 90
Faks: 38 02 02 92
Mob: 935 71 400
Postboks 351, 4663 Kristiansand S
Besøksadresse: Dronningsgt. 67 inng Holbergsgt.

NORGE TIL EM SOM OUTSIDER

Norge til EM som outsidere

Av Christian Vennerød

NYE Norge drar til Belgia for å ta en av de seks øverste
plassene som kvalifiserer til deltagelse i neste års VM:
Bermuda Bowl.

Norge er regjerende europamestrer i åpen
klasse. For to år siden vant Norge også VM. Ti
ulike spillere har vært med på disse fenomenale
resultatene, som er helt unike i Norges lange
historie som bridgenasjon. Bare én av disse ti
spillerne er med på Norges nye landslag som
skal til Belgia og forsvare EM-tittelen, nemlig
Boye Brogeland.

Nytt UK

Etter at Sten Bjertnes nå i mange år har gjort
en strålende jobb som landslagssjef, og ledet
Norge til begge gullmedaljene i VM og EM, ble
han delvis sykemeldt like før påske. Dermed
ble jeg spurt om å bli med i et nytt UK sammen
med Gjermund Rekstad og Sten. Vi skulle lage
en innstilling til Heidi Berre Paulsen, som nå
i realiteten utgjør NBFs internasjonale utvalg
etter at NBF har lagt om organisasjonen sin.
Heidi fulgte med i prosessen, slik at hun raskt
kunne sende sin innstilling videre til styret, som
formelt tar ut landslaget.
I praksis ble det til at jeg gjorde mesteparten av
det nye UKs arbeid, og det innebar en måneds
tid med ekstremt mange telefonsamtaler, ofte i
timevis med kompetente personer. Ikke sjelden
befant de seg i andre verdensdeler. Heldigvis
hadde Sten gjort et godt grunnarbeid, og det nye
landslaget sto etter hvert frem som et relativt
krystallklart valg for oss.
Innstillingen til UK ble støttet av Heidi og
enstemmig applaudert i styret.
Det nye landslaget ble:

Boye Brogeland representerer rutinen på årets
EM-lag
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Boye Brogeland – Odin Svendsen
Ole Berset – Bjørn Olav Ekren
Thomas Charlsen – Thor-Erik Hoftaniska
Kjell Gaute Furyn, coach
Christian Vennerød, npc

NORGE TIL EM SOM OUTSIDER

Hva er Norges sjanser?
Første kamp begynner St Hansaften om
morgenen. Norge er altså forsvarende mester
etter det norske landslagets formidable innsats
i Pau for to år siden. Det var den gang en svært
overraskende seier med tre debutanter på laget
og tre relativt uprøvde parkombinasjoner
Denne gangen sender vi også tre debutanter
(Boye, Bjørn Olav og Thomas har spilt EM før),
men med ganske samspilte parkombinasjoner.
Boye og Odin spilte sammen en periode før
Boye dannet par med Espen Lindqvist. De andre
to parene må sies å være etablerte som par

Internasjonale kommentatorer trekker frem
følgende lag som favoritter til de øverste
plassene i kamp med Norge:
Italia
Sverige
Polen
Nederland
Bulgaria
Tyskland
Russland
Israel

Likevel vil det være en sensasjon om Norge
setter like sterkt preg på mesterskapet som i
2008. En norsk medalje vil forbause alle, sier
mine internasjonale venner. Årsaken er for det
første at EM anses av de fleste som verdens
hardeste turnering. I VM deltar bare seks
lag fra Europa, og de kom i siste VM alle til
kvartfinalen. Der var bare to andre lag: Kina og
USA2 som nådde like langt. Som eksempel på
hvor gode de seks europeiske lagene var, kan
man peke på at USA1 var sjanseløse til å nå
kvartfinalen

Nye krefter får prøve seg
I EM blir mange lag slått ut enda de fleste vil
mene at de er mye bedre enn de lagene (fra
andre verdensdeler).som spilte i Brasil og nesten
nådde kvartfinalen i Bermuda Bowl.

Thomas Charlsen har flere internasjonale
medaljer sammen med Norges juniorlandslag,
for andre gang skal han representere Norge i
EM for nasjonslag.

I årets EM, som går i Ostende i Belgia fra 23.
juni til 3. juli, ser det ut til at konkurransen blir
enda tøffere enn vanlig. Svenskene stiller blant
annet med et proff-lag i god form, der to av
parene gjorde det svært sterkt i Cavendish nylig.
Balicki-Zmudzinski er tilbake på det polske
landslaget etter å ha vunnet det transnasjonale
VM sammen med Geir og Tor på lag
Zimmerman i Sao Paulo. I Brasil gjorde ingen
lag det så godt mot de andre topplagene i serien
(før utslagsrundene) som Bulgaria.

Når Norge ikke stiller med hele sitt galleri av
proffstjerner, blir vi en slags dark horse i dette
racet.
Etter min mening er det viktig at vi ser
konstruktivt på dette, selv om det er synd at så
mange hadde gode grunner til å si nei til å delta
på landslaget i år. Det er kjempefint at den gode
underskogen av norske toppspillere også får
prøve seg i en slik lang turnering. Bare ved å
måle seg med de beste i verdens sannsynligvis
hardeste turnering kan de og vi finne ut om de
holder i den absolutte
norsk eliten. Det er bra at våre
proffstjerner ikke blir en propp som holder andre
glimrende
spillere nede.
norsk

norsk

norsk
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Vi ønsker selvsagt å vise at verdens skepsis
er ugrunnet, og vårt mål er som vanlig:
kvalifisering til Bermuda Bowl.

Dame- og seniorklassen
Av Vegard Brekke
Norge stiller også med lag både i dame- og
seniorklassen under årets EM.
Nok en gang håper og tror jeg på et godt
mesterskap av våre fremste damespillere.
Spillerne på laget markerer seg godt her på
hjemmebane, og har dratt hjem med gull fra
nordisk de to siste gangene. Neste års Venice
Cup bør absolutt være innen rekkevidde, og bør
etter min mening være et absolutt mål for laget.

I åpen- og dameklassen sender NBF lag, mens
laget i seniorklassen drar for egen regning. Jeg
tror nok det vil bli for tøft for dette laget å hevde
seg helt i toppen, men ingen ting ville glede meg
mer enn om de skulle gjøre mine spådommer til
skamme.
Det norske seniorlaget består i år av:
Tor Bakke – Arve Farstad
Bjørn Buer – Svein Arne Munkvold
Erik Rynning – Jon Sveindal
Erik Rynning, spillende kaptein

I løpet av det siste året har det vært arrangert
jevnlige treningssesjoner for damespillerne
på BBO. Opplegget har i stor grad vært styrt
av lagets npc GeO Tislevoll fra New Zealand,
og slik jeg ser det har nok aldri et norsk
damelandslag vært mer forberedt foran et viktig
EM enn nettopp nå.
På det norske damelandslaget spiller:
Siv Thoresen – Marianne Homme
Marianne Harding – Ann Karin Fuglestad
Tonje Aasand Brogeland – Tone Torkelsen
Svendsen
Geo Tislevoll, npc
Per Ove Grime, coach

Siv Thoresen og Marianne Homme var på
vinnerlaget under fjorårets NM for mixlag
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Jon Sveindal spilte VM finale for Norge på
90-tallet, han spiller i år for Norges veteranlag i
Ostende. Kanskje spiller du VM finale igjen om
et år Jon?

Norsk Bridgefestival 2010
fredag 30. juli til lørdag 7. august

Håkons Hall, Lillehammer
Meld deg på i dag!
www.bridgefestival.no
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På´an igjen
Av Inger Hjellemarken
Når dette avsnittet skrives så er det 33 par påmeldt til
mixpar og 7 par til junior par. 33 par til mixen er ikke
overraskende, men 7 par til junior allerede i slutten
av april - ja det positivt overraskende. Forhåpentligvis så har alle den gode jobbinga med rekruttering
begynt å vise seg også på juniorsida.

Årets festival er nr. 11 i rekken og jeg håper at alle
som spiller bridge har lyst til å komme. Nytt av året
er Ruternål- og Kretspoengturneringer. Ruternål er
for deg som har mindre enn 50 mesterpoeng. Kretspoengturneringa er for deg som ønsker å spille mer
enn drøye 20 spill i en sideturnering. Du finner mer
info om begge turneringene et annet sted i bladet.
Det øvrige festivalprogrammet har vi ikke endret så
mye på, men en endring påvirker oss alle og det er at
spillestart er flyttet fram til kl 10:00. Hovedårsaken
til at vi har valgt å flytte spillestart fram til kl 10 er at
når det har startet en ny turnering på ettermiddagen
har det vært utrolig travelt for gjengen som skulle få
alt i stand til kl 15:30. En mulighet hadde vært å ha
spillestart kl 10 de dagene det starter en ny hovedturnering kl 15:30, og spillestart kl 10:30 de andre
dagene. Men jeg har en mistanke om at dette ville bli
noe problematisk å gjennomføre i praksis. En annen
mulighet kunne vært å endre spillestart fra 15:30 til
16:00 for ettermiddagssesjonen, men da burde nok
spillestart for kveldsturneringa ha blitt kl 22:00. Ikke
heldig det heller - trur eg. Så derfor - SPILLESTART
ALLE DAGER KL 10:00.
Årets premier kommer i sin helhet fra Magnor
Glassverk. Alle som kommer i den øvre fjerdedel i
hovedturneringene kan gå i resepsjonen å hente en
minnepremie. I tillegg vil alle som kommer på pallen
motta en premie fra Magnor. Minnepremiene har
gravering, det har ikke hovedpremiene. Dette betyr
at hvis man av en eller annen grunn ikke ønsker å
beholde hovedpremien kan den byttes på steder hvor
de selger varer fra Magnor.

Norsk Bridgefestival_18/2010

I disse dager så er det turneringslederkabalen som
skal gå opp. I år får vi inn en TL fra det store utland
- Danmark. Nils Aagaard har lang erfaring både fra
Danmark og internasjonalt. Han har med seg sin
hulde viv, og hun kommer dere til å bli kjent med via
bulletinen. Salassistentene er klare allerede - ungdom fra Lillehammer og omegn vil sørge for at du
får de korta du skal når du skal. De sørger også for at
toalettene holdes ryddige i løpet av dagen, og de rydder salen når dere Håkons Hall for kvelden.
Sjefen sjøl - Per Nordland - holder styr på alt utstyr.
Det står på en låve i Selbu. Jeg har ikke vært der, men
det må være litt av en låve, Per sier han har fått laga
seg en kontorplass der. Det betyr at det er varme på
låven. Slik var ikke låvene i min barndom.
I løpet av mai kommer jeg til å ta meg en tur til Lillehammer. Diverse mindre ærend som må gjøres, så
som å bestille blomster til pynting av seierspall. Det
viktigste blir nok møtet med festivalhotellet. Mesteparten gikk greit i forhold til hotellet i fjor, men jeg
håper at de i år klarer å levere et noe bedre totalprodukt enn i fjor. Jeg hadde et evalueringsmøte med
hotellet forholdsvis kort tid etter fjorårets festival, og
nå gjenstår det å se om det var til nytte.
Er det noe dere lurer på i forhold til årets festival
så er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med
undertegnede. Dere treffer meg på:
Mail: hjellemarken@gmail.com
Telefon: 906 82 076.
Hjertelig velkommen til bridgefest på Lillehammer!
Inger Hjellemarken
Heimdal den 28. april 2010
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Flott - da har vi turneringen for deg.
Ruternålsturnering er et nytt tilbud på Bridgefestivalen til deg som ønsker
å møte spillere på samme nivå som deg selv.

Alle dager fra og med mandag 2. august – til og med fredag 6. august
i Håkons Hall. Kl. 13:30 – 17:00.

Hjertelig velkommen!

Syns du dagens sideturneringer på
Bridgefestivalen er for korte?

TRinemat

Da har vi et nytt tilbud til deg -

Kretspoengturnering.
Alle dager f.o.m. lørdag 31. juli - t.o.m. fredag 6. august

13.30 - 19.00 kan du komme til Håkons Hall for
å spille 42 spill.
Hjertelig velkommen!

kl

Fredag 30. juli - lørdag 7. august 2010
er du hjertelig velkommen til årets Bridgefestival på Lillehammer.

På festivalhotellet:
Fredag kl 20:00: Åpningsturnering - 21 spill.
Fra og med lørdag og resten av uka: kl 21:30 - 15 spill.

Hovedturneringer i Håkons Hall:
Nytt av året: Spillestart alle dager i Håkons Hall kl 10.00
Lørdag kl. 10:00: NM Mix og NM Junior (3 sesjoner)
Søndag kl 15:30: NM Mixlag og NM Monrad Par (3 sesjoner)
Tirsdag: kl 10:00: NM Damer og NM Veteran (3 sesjoner)
Tirsdag kl 10:00: NM Par (6 sesjoner)
Tirsdag kl 15:30: Patton (3 sesjoner)
Torsdag kl 10:00: Damer lag, Veteran lag og IMP-across (2 sesjoner)
Fredag kl 10:00: NM Monrad lag (3 sesjoner)

En-dagsturneringer i Håkons hall:
Kl 10:00 – 12:30: 21 spill
Kl 13:30 – 17:00: 21 spill, max ruternål (første gang mandag)
Kl 13:30 – 19:00: 42 spill
Kl 15:30 – 19:00: 27 spill

Alle turneringer hvor det skal spilles mer enn 15 spill er alkoholfrie.

Detaljert program finner du på www.bridgefestival.no

Juniorleir 26.- 30. juli

Tradisjonen tro arrangerer NBF juniorleir på Lillehammer i forkant av Norsk
Bridgefestival. Leiren finner sted på Lillehammer Speidersenter, Nedre
Lysgårdsveg 23. i tidsrommet. 26. til 30. juli. Søndag 25. juli anbefales som
ankomstdag. Leirleder vil ankomme Lillehammer lørdag kveld.
Leiren er et flott tilbud til bridgeinteressert ungdom
opptil 25 år. Det blir arrangert bridgeturneringer
i mange ulike former som single, par, imp, lag,
lynbridge og hinder. Litt opplæring vil vi også
forsøke å legge til rette for. I tillegg gjennomføres
fritidsaktiviteter som fotball, bading m.m. En utflukt
pleier vi også å gjennomføre.
Formålet med leiren er å skape en sosial og
god atmosfære som knytter vennskapsbånd
og forhåpentligvis gir grobunn for økt
bridgeinteresse. Godt samhold og vennskap har
preget tidligere juniorleirer og slik blir det helt
sikkert i år også.
Leirdeltakerne må ta med seg sovepose eller dyne,
pute og sengetøy. Speidersenteret har madrasser.
Fritidstøy og badeklær må også medbringes.
Prisen for leiren som dekker opphold, mat og
aktiviteter er kroner 800, og betales ved ankomst.
Det anbefales å søke støtte gjennom krets og klubb.
Påmelding skjer på NBF data eller ved henvendelse
til undertegnede. Påmeldingsfrist:10. juli.
For de som ønsker det er det mulig å bo på
Speiderhuset for en rimelig penge også under
bridgefestivalen. Da vil det være selvhusholdning.
Har du spørsmål om leiren kan disse rettes til
Lars Eide:
Telefon: 98651042
Mail: lars.erik.eide@nav.no
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Bridgelærerutdanningen
Bridgelærerutdanningen - invitasjon

Et tilbud til alle som holder – eller har
planer om å holde – bridgekurs. Passer for
alle som har lyst til å bidra til opplæring av
nye medlemmer.
Det blir både teori og praktiske øvelser.
Hovedfokus på hvordan en gjennomfører et
nybegynnerkurs, men en kommer også inn
på hvordan en får deltakere på kurset, og
hvordan de bør følges opp etter endt kurs.
Deltakelse: Gratis.
Reise og opphold dekkes av den enkelte.

Start: Torsdag 29. juli kl 10.00
Slutt: Fredag 30. juli kl 19.00
(Mixen starter lørdag kl 10.00)
Detaljert program følger senere.
Gjennomført kurs og bestått eksamen
gir graden «Autorisert bridgelærer

norsk
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Besøk Maihaugen under årets Bridgefestival!

Sentralt i Lillehammer ligger Maihaugen med sitt kjente friluftsmuseum,
sine utstillinger og arrangementer. Maihaugen byr på gode opplevelser
for gjester i alle aldre. I de vakre omgivelsene fortelles gode historier fra
generasjon til generasjon.
I Bygda kan du besøke hjem og hus, gårder med
dyr og mennesker fra den tiden disse husene
ble bygget. Her kinnes det smør, her kokes
vassgraut og livet går sin vante gang – slik det
gjorde den gangen.
I Byen kan man oppleve ekte handelsstemning
i historiske butikker, livet på 1930 tallet og få et
innblikk i livet i byen rundt 1900.

Boligfeltet består av eneboliger fra 1900 og
framover til vår tid. Her kan besøkende være
gjester i komplett innredede hjem fra vår nære
fortid. Gjester nikker gjenkjennende til både hus
og interiør, og de som hadde sin ungdomstid
på 80-tallet vil – kanskje med en skrekkblandet
fryd – kjenne seg igjen i huset, i antrekkene og i
stilen til beboerne i 80-tallshuset. Deres barn vil
kanskje spørre seg
hvorfor man brukte SÅ store
norsk
briller og hadde SÅ høyt hår…
norsk
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De som ønsker å gå lengre tilbake i vårt lands
historie, tar en tur i utstillingen ”Langsomt
ble landet vårt eget”.
Sommerens store utstilling i Bjørnsonåret
er Måneskinskåpen opunder pol
med kunstverk av Borgny Svalastog,
hvor samtidskunstneren har latt seg inspirere
av Bjørnstjerne Bjørnsons diktning.
Dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk,
samt OL-Museet er også tilknyttet
Maihaugen.
I tillegg har Maihaugen en rekke konserter,
arrangementer og utstillinger. Julemarkedet
og St. Hansfeiring er to eksempler på
populære arrangement på Maihaugen.
Mer info på www.maihaugen.no.

norsk
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BRIDGEFESTIVAL
- for begynnere

Festivalen for deg som er fersk bridgespiller og har lyst til å lære mer. Kom alene,
eller sammen med makker. Vi legger oss på nivå rett etter Spill Bridge 1.
Bridgefestivalen for begynnere arrangeres rett i forkant av Norsk Bridgefestival, og er et tilbud til deg
som enda ikke er fullbefaren turneringsspiller.
Her får en prøve flere forskjellige turneringsformer,
det blir tilpasset kurs og temaundervisning av autoriserte bridgelærere, og vi kårer årets nykommer.
Bridge, læring og trivsel er viktige stikkord.

Grillfest i koiene ved hotellet

Program:
Torsdag 29. juli
11.00: Velkommen
11.30: Velkomstturnering
13.00: Lunsj
14.00: Tema: Motspill
15.00: Lagturnering
16.30: Pause
17.00: Tema: Slem
18.00: Meldekonkurranse
19.00: Diskusjon: dagens spill
20.00: Grillfest og lynbridge

Fredag 30. juli
10.00: Frokost IMP’en
11.30: Spillgjennomgang
12.00: Tema: Spilleføring MP
13.00: Lunsj
14.00: Hovedturnering del I
17.00: Hovedturnering del II
18.30: Avslutning
De som ønsker mer bridge
kan fortsette på den ordinære
Bridgefestivalen 31. juli.

Velkommen til en trivelig bridgeopplevelse!
Tid: 29. og 30. juli
Sted: Radisson SAS Hotel Lillehammer
Pris: 750,- inkl turneringer og grillfest
Deltakerne ordner overnatting selv, enten på
Reservations.Lillehammer@Radissonblu.com
(s859/d989) bookingkode: Bridgefestivalen, eller
på Birkebeineren Hotel & Apartments
(www.birkebeineren.no)

Påmelding: bridge@bridge.no

MAIHAUGEN
15. mai
Utstillingen
”Måneskinnskåpen
opunder pol”
av Borgny F
Svalastog

BJØRNSONÅRET
2010

• Rebuser i friluftsmuseet
• Dyra våre
• Omvisning i ”barnehøyde”.

Tidsbilder fra 1900-tallet
Husker du erstatningskaffe og
blendingsgardiner (1940-45), de
gode 50-åra, kvinnefrigjøring
og oljefunn (70-tallet) eller
vannseng og pastell (80-tallet).
Byliv i 1930-åra.

1. juni
– 31. august
Omvisninger og åpne hus
Innendørs utstillinger
Postmuseum
Servering

Håndverkere i arbeid
Gammelt håndverk blir praktisert og demonstrert i friluftsmuseet.

28. – 30. mai
Aulestadspillet 2010 “En sjel
så stor”
18. juni
”Vanskeligheten med å være i
stillhet og ro. Bjørnstjerne
Bjørnson som kunstnerisk
modell”.
Møt Kjersti S. Sissener og
Hans Jørgen Wallin Weihe i
Kulturstua i Ro.
16. juli
”Dikterhøvdingen gripen av
den framsynte, om
Bjørnstjerne Bjørnson og
VisKnut ved Trond KlaapeAasdal og Ivar B. Blekastad i
Kulturstua.
1. august
Vonheimstevnet, Gausdal.
Foredragsholder; Edvard
Hoem
5. – 10. august
Bjørnson sommerfestival. En
uke med
Bjørnsonforestillinger i
Frydenlund teater. ”Løft ditt
hode”, ”Bryllupet på Aulestad”
og ”Over Ævne III”
8. desember
Festforestilling i Gausdal kulturhus.
Ny musikk til Bjørnson sine
dikt ved Arnhild Vik.

24. juni – 15. august
Barnas Maihaugen
• Kom og kle deg ut!
Prøv hvordan det var å være
barn ”i gamle dager”

Følg med på www.maihaugen.no

Bjørnstjerne Bjørnson

AULESTAD

Årets nyhet!
“Et menneskes sak
er vår alles sak”
Audiovisuell forestilling
Omvisning i hjemmet
Museumsbutikk
Drengestua kafé
Åpningstider:
18. mai - 31. august
kl. 10-17
1. - 31. september
kl. 11-16 (man. stengt)
Følg med på www.aulestad.no • Tlf. 61 22 41 10
Sigrid Undset

BJERKEBÆK
Omvisninger i hjem
og hage
Temautstillinger
og filmer
Museumsbutikk og kafé
Åpningstider:
April og mai
søndager kl. 12-15
20. mai - 31. august
kl. 10-17
1. - 31. sept. kl. 11-16
(man. stengt)
Følg med på www.bjerkebek.no • Tlf. 61 25 94 00

Tidsbilder fra tidligere tider
• Øygardsliv i 1890 åra
• Verter i tun og hus
Historisk handel
Hos Falkenberg og Avlangrud
kan du finne delikate kolonialvarer og alt du ikke visste du
trengte.
Postmuseum
I postvogna på Maihaugen stasjon eller i Postmuseet møter
du postmesteren, og i bolig-feltet vandrer postbudet rundt med
brev og pakker og kan fortelle
om beboerne i de
forskjellige tiårene.
Åpningstider
1. juni – 31. august kl. 10-17
(alle dager)
1. sept. - 31. mai kl. 11-16
(mandager stengt)

NORGES
OLYMPISKE
MUSEUM

Nyhet!
Utstillingen “Vancouver 2010”
åpnes 1. juni kl. 12.00 av
idrettspresident Tove Paule.
Museumsbutikk
Åpningstider:
1. juni - 31. august
(alle dager)
1. sept. - 31. mai
(man. stengt)

kl. 10-17
kl. 11-16

Følg med på www.ol.museum.no

FESTIVALHOTELLET

GOD MAT

Hotellets a la carte
restaurant Salt & Pepper
byr på nydelig mat og
utsøkte viner. For bordbestilling ring hovmester
på telefon 61 28 60 26.

Bo der det skjer! Nyt hotellets mange fasiliteter som
oppvarmet svømmebasseng både inne og ute, sauna, trimrom, barer
og restauranter. Velkommen til Bridgefestivalen!
For reservasjon, ring tlf 61 28 60 00
eller besøk våre nettsider www.lillehammerhotel.no
BESTILL SOMMERPAKKER MED BILLETTER TIL HUNDERFOSSEN NÅ! KUN 15 MIN. MED BIL.

dgespillere til Bjørns Kro.
atting med frokost til kr 400,- i dobbeltrom-

jøring til og fra festivalspillested etter avtale!!

Velkommen bridgespillere til

Bjøns Kro

Og vi besørger kjøring til og fra
festivalspillested etter avtale!!
Handleri-Bakeri
• Catering
med hjemmelagede ferske
• Møter/kurs
bakervarer hver dag.
• Bryllup
Kroa
• Begravelser
er åpen hver dag
fra kl. 07.00 – 23.00.
• Selskaper
av enhver art

• Rimelig og god
overnatting

Tlf. 61 05 38 00 –
fax 61 25 55 17

HER FÅR DU OVERNATTING
MED FROKOST TIL KR. 400,I DOBBELTROM
www.bjornskro.com
post@bjornskro.com

Det naturlige stoppested
Vingnes – Lillehammer

Her Hos Oss Grafisk Design - Foto: Opplysningskontoret for kjøtt

Matopplevelser

Byens beste biff
Vi ønsker alle
bridgespillere
velkommen til
en deilig middag
med godt drikke
i vår restaurant
på First Hotel
Breiseth!

Tlf. 61 28 89 81 - Mob: 926 13 500 - Jernbanegata 1 - Lillehammer - www.tidformat.com

Kom og spis byens beste biff
Åpnet hver dag

Under Bridge-festivalen
er vi tilstede med lunsjservering i Håkons Hall.
Restauranten er da feriestengt.

Nyt forskjellen...…
paabordet.no 61 25 30 00

Tlf: 61 05 00 80

Fax: 61 05 00 99

Bo sentralt i byen under årets festival!
Vi har følgende festival priser inkludert frokostbuffet:
• Enkeltrom
kr.
695,• Dobbeltrom
kr.
840,• Tresengsrom
kr.
990,Alle rom har dusj/wc, kabel tv,
• Leilighet 4-6 senger kr. 1 650,trådløs internett tilgang

Rabatt ved overnatting utover 4 døgnet 10 %.
Pris kr 3.000,- + mva
Bestill i dag:
telefon 61 26 00 24 eller mail post@stasjonen.no
Mer info se: www.815mjosa.no/lillehammer

og tilgang til eget gjestekjøkken.

Fra kr
578,ers

per p

on i d

o

bbelt
den 3
rom
. - 10
. aug
ust 2
009
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Ta med din makker
på Rica Victoria Hotel
"Victoriastuen" er restauranten som brukes til alle måltider.
Kjøkkenet holder høy internasjonal standard, og kokkene
formidler sin matglede og smaksopplevelse til deg. Store eller
små selskaper, middager eller jubileer - her legges det til rette
for deg og ditt følge uansett arrangement

Hotellets eldste del ble bygget i 1872, og det er bevart noen
værelser i den eldste fløyen som preges av datidens byggeskikk
med lune og trivelige farger. Hotellet har også flere suiter. Alle
rom er komfortable og moderne innredet med trådløs
internett-tilgang. På Rica Victoria Hotel, Lillehammer kan man
sove ut og hvile enten man har fylt dagen med fart og spenning
eller man har fylt dagen med myke verdier.

Storgata 84 B, Lillehammer • Tlf. 61 25 00 49 • E-post: rica.victoria.hotel.lillehammer@rica.no

Velkommen til en trivelig og avslappende
atmosfære etter dagens bridgestrabaser.
Du får rask servering av
- pastaretter og byen beste pizza.
Du kan også ta med deg
pizza hjem!!!

J
oin us in
Philadelphia
Pennsylvania, USA
1st to 16th October
2010

2010 World Bridge Series
Championship

Make your plans now to join bridge
players from about 100 nations at
the 2010 World Bridge Series in
Philadelphia, Pennsylvania, USA from
October 1st to 16th, 2010.

The timings - 10:30 and 15:30 - have been chosen to
enable participants to have their evenings free.

The Philadelphia Marriott Downtown will be the
headquarters hotel. Events will be held at the
Marriott Downtown hotel and the Convention
Thousands of the world’s best bridge playcentre connected. Downtown Philadelphia is
ers will compete for eleven world titles. In
highly accessible (with many direct worldwide
addition, to attract players of varied skill
flights to the Philadelphia International Airport
levels, Regional events hosted by District
(15 minutes away), Newark (about 90 minutes),
All details:
4 will be staged every day, awarding
or New York City (about 2 hours). Atlantic
schedule, entry fees,
both WBF and ACBL master points.
City is only an hour away, and Washington
hotel information
DC is about a two hour drive or an easy
on the official web sites
The order of events: Mixed Pairs;
train ride.
of
the
WBF
Open Women’s and Senior’s Teams;
www.worldbridge.org
Philadelphia will be great!
Open and Women’s Pairs; Mixed Teams.
and the USBF
Make your plans now.
All these events are transnational.

www.usbf.org

BRIDGE FOR ALLE

Bridge og golf i Thailand
Av Ingebrigt Jenssen

Polar Bridgeklubb har i en årrekke arrangert ferieturer til Thailand hvor
bridge har vært en viktig del. De siste 10 årene har vi holdt til på Jomtien
Thani hotell sør for Pattaya. Hotellet har en helt fantastisk betjening som
yter den beste service, romstandarden er bra og frokosten helt topp.
Romprisene er akseptable, ca kr 130 per
person pr døgn i dobbeltrom inkl frokost! Alle
rommene har air condition, TV, dusj-WC,
kjøleskap og balkong hvor røykerne kan nyte
morgen- eller kveldsrøyken i svært behagelig
temperatur.
Hotellet har egen swimmingpool og til stranda
er det ca. fem minutters spasertur. I tillegg
finnes et utall av shoppingsmuligheter i området,
div helsepleiebehandlinger, en mengde gode
restauranter etc. Alt til utrolige priser. For de
golfinteresserte finnes mange flotte baner i
området.

Bridge
Vi har et brukbart spillelokale hvor det
spilles bridge hver kveld mellom kl 16:00
og 20:00, i år ble det arrangert bridge f.o.m.
8.januar t.o.m. 30.januar. Det spilles normalt
parturneringer, men noen kvelder arrangeres
som singelturneringer.
Høydepunktet i år var for mange singelturneringa 14.januar hvor bl.a. Geir Helgemo,
Jørgen Molberg og «Silla» stilte til start sammen
med 41 andre. Det var nok mange som fikk sitt
livs bridgeopplevelse ved å få spille tre spill med
en av disse som makker.
Svein Elvevold viste seg som den beste
singelspilleren og vant foran Børge Breivik, Rolf
Alander og Silla.
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Svein koser seg med en sigar etter singelseieren.
I tillegg spilles en hovedturnering og en
mixturnering, begge over to kvelder.
Hovedturneringa ble i år vunnet av Janne Roos
– Hans Wikmann fra Sverige. Rolf Alander og
«Silla» ble nr. 2 og Gerd og Karl Larsen nr. 3.
21 par deltok.
Mixturneringen vant Berit Rubach – Per Hafnor
foran svenskene Lena Petersen – Robert Bäck
og Trude Andreassen – Birger Figenschou. 22
par deltok i denne turneringen.

VIA-Travel prisen
VIA-Travel Hammerfest satte opp en pris
på nkr 1000,- for beste spill under årets
opphold. Juryen som bestod av Tor Walle,
Turid Bjørnå og Johnny Moen hadde en rekke
gode spill å velge mellom. En enstemmig jury
kom imidlertid fram til at Per Hafnors fine
spilleføring i 4♥ fra hovedturneringa var en
verdig og klar vinner. Spillet så slik ut:
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♠T
♥ QJT97
♦ AT63
♣ AT2
N

♠ 64				
G
♥ 64				
V
Ø
♦ KQJ84			
♣ QJ75				
S

♠ KQ753
♥ 853
♦9
♣ 9864

		
♠ AJ982
		
♥ AK2
		
♦ 752
		
♣ K3
		
Per Hafnor ble spillefører i 4♥ i nord. Utspillet
sparkonge var ikke beste utspill. Per stakk med
esset, tok for ess og konge i trumf og fortsatte
med sparknekt (ruter ble saket fra hånden) som
ble stukket med damen. Fortsettelsen var ruter til
damen og esset. Per spilte to ganger trumf med
ruteravkast hos blindmann.
Stillinga:
		
		
		
		

♠ -♥T
♦ T6
♣ AT2

Fra venstre: Silla, Rolf Alander, Janne Roos,
Hans Wikmann, Karl Larsen og Gerd Larsen.
Foran: Turneringslederne Ingebrigt Jenssen og
Tor Walle

Per Hafnor (til høyre) vant VIA-Travelprisen.
Her sammen med leder av juryen, Tor Walle

N

♠ -				
G
♥ -				
V
Ø
♦ KJ8				
♣ QJ7				
S
		
		
		
		

♠ 753
♥♦♣ 986

♠ 982
♥♦7
♣ K3

Så fulgte hjerter 10 som tvang øst til å gi opp et
eventuelt kløverhold. Vest saket ruter 8.
Kløver til kongen og spar 9 og 8 skviset vest i
kløver og ruter. 12 stikk og 480 i protokollen
ga nest topp, bare slått av Turid og Svein som
doblet motparten i 1 spar med 2 sonebet.

Golf i Thailand
En rekke av våre deltagere er ivrige golfspillere,
og stadig nye kommer til. Våre deltagere
benyttet flere 18-hulls baner i området, alle av
god/meget god kvalitet. Prisene ligger på ca
2000 bath (ca 350 nkr). Dette innbefatter reise
til og fra hotellet, greenfee, golfbil, caddie og
tips til caddie. Polar bridgeklubb organiserer
normalt golfturer til disse banene 3 ganger i uka.
Golfaktiviteten foregår normalt på foremiddagen
slik at vi er tilbake i god tid før bridgen
begynner.
For de mindre rutinerte finnes det billigere
alternativer på 9-hullsbaner i området. Det er
enkelt å leie golfutstyr,
men det anbefales å ta
norsk
med eget.
norsk

norsk

norsk
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Av Karl Olav Hansen

«Det var en gang…» begynner alle eventyr med. For Rekrutteringsklubben Ruter 7 er virkelig BridgeNorges lille eventyr.
Tilhørsstedet er Kristiansand og de ble opptatt som
medlem av Norsk Bridgeforbund i 2008. Som det
framgår av navnet er klubben etablert med det som
formål å rekruttere nye bridgespillere og innlemme
dem i vår sosiale nettverk.

Kretsleder prater mens Atle steker vafler
Ca kr. 2.000,- i vaffelkakesalg gikk til inntekt
for dekning av reise- og oppholdkostnader til
Organisasjonsdagene på Gardermoen. Når dette
kom i tillegg til mange nye interesserte potensielle
bridgespillere var det vel anvendt tid. Enkle og
effektive «vis ansikt» aksjoner.

Leder Rune Væting
Filosofien til nå har vært svært enkel. KOM OG
SPILL! Alf Terje gir en 20 minutters innføring i
reglene. Erfarne instruktører tar dem deretter videre.
Til høsten planlegges det flere kursaktiviteter med
blant tiltak rettet mot studenter/lærere ved UiA og
Høyskolen.
2 stands er avholdt i Markens (Handlegaten i
Kristiansand). En sprudlende Kretsleder var ikke
vanskelig å be. For å lokke folk til standen solgte
vi vaffelkaker. Mens folk ventet på vaffelkakene,
snakket vi bridge og delte ut folderen «Bridge på
1-2-3». Tro meg, snakketøyet gikk aldeles varmt. Og
det var ikke en ensrettet dialog, folk virkelig spurten
og grov.
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Ruter 7 er en sprudlende klubb, og deres
engasjement smitter over på alle oss andre. De har
nettopp avviklet en «fotosession» der de tok over
100 bilder. Som et resultat av dette er det blitt noen
flotte plakater som hvem som helst kan låne. Jeg
får tilsendt plakater som nyttes til stand på en lokal
ungdomsklubb den 12. mai.
Se disse flotte bildene!

Ta dere en tur innom klubbens flotte hjemmesider og
la dere begeistre. www.ruter7.com.

BRIDGE FOR DE RELATIVT FERSKE

Øystein Eriksen
Øystein Eriksen skriver litt om spill som har ganske klare poeng, men som
muligens er lett å overse for de som ennå ikke har blitt så drevne. Øystein vil
derfor ta for seg to til tre spill i hvert nummer framover.
Dersom vi rangerer spillerne i en skala fra 1 til 5, der 1 er nybegynnerne, vil
denne spalten forhåpentligvis passe for de som rangeres som 2-ere. Spillene
hentes stort sett fra lokale turneringer rundt om i Grenlandsområdet.

Spill 1
I dette spillet har du og din makker meldt dere
helt opp i 7♥ på disse kortene. Syd var giver og
Nord - Syd i sonen:

N

V

♠ Q98542
♥ K862
♦ 76
♣5

Du har sikkert hørt at det er viktig å få ut
trumfen fortest mulig men også på dette området
finnes det unntak, veldig ofte skal trumfen
absolutt ikke trekkes ut men brukes til stjeling
av tapere.
Slik så hele spillet ut:
♠ Q98542
♥ K862
♦ 76
♣ 5N

Ø

G
S

♠A
♥ AQJT5
♦ A42
♣ AK73

Så blir det din jobb å få alle stikkene med ruter
Dame ut fra Vest. Hvordan ser du så på dine
sjanser?
Selvsagt kan sparfargen godspilles om den
sitter pent men du har dårlig med overganger
til bordet så du bør se deg om etter andre
muligheter. Siden du ikke fikk trumf ut kan det
vel være mulig å få stjålet opp håndens tapere i
bordet. Derfor, etter å ha stukket utspillet, tar du
for Ess, Konge i kløver og kaster rutertaperen i
bordet. Så spiller du ruter til trumf, spar til Esset
og siste ruter til trumf. Du stjeler en liten spar og
trumfer en kløver, det gikk også bra. Spar stjeles
med hjerter 10, siste kløver med hjerter Konge
og siden du bare har høye trumf igjen på hånden
er resten ditt.

V
Ø
♠ KT76			
G
♥ 743				
♦ QJT				
S
♣ 942				
		
		
♠A
♥ AQJT5
♦ A42
♣ AK73

♠ J3
♥9
♦ K9853
♣ QJT86

Hvordan ville forresten du og din makker meldt
disse kortene? Ville du meldt på kortene til Øst i
gunstig sone?

norsk

norsk

norsk

norsk
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Spill 2
I det følgende spillet er det parturnering og da er
jo et eller flere overstikk langt fra å forakte.
Syd gir og Nord – Syd er i sonen

N

V

♠ Q2
♥ AJ52
♦ A3
♣ QJ976
Ø

G
S

♠ A85
♥ 864
♦ KQJ982
♣A

Du har som Syd åpnet i 1♦ og din makker
melder 2♣, Øst kommer nå innpå med 3♣ som
viser minst 5-5 i major. Du gjentar ruterfargen
og når Nord nå melder 3♠ (spør etter sparhold)
melder du 3NT som blir sluttkontrakten. Vest
spiller ut spar 10 og du prøver selvsagt Damen.
Øst stikker som ventet med Kongen og du?
Du teller raskt 9 stikk om ikke ruteren sitter 5-0.
Men det var dette med overstikket da. Du legger
derfor liten spar, Øst fortsetter med liten spar
til spar 9 og du stikker fortsatt ikke. Enda en
spar fra Vest og nå må du stikke idet du kaster
en hjerter i bordet. Øst har ved sin innmelding
fortalt deg ganske mye.

Slik så spillet ut denne gang:
♠ Q2
♥ AJ52
♦ A3
♣ QJ976
N

♠ T94				
♥ T				
V
♦ T764				
G
♣ KT854			
S
♠ A85
♥ 864
♦ KQJ982
♣A
Du fikk vel ditt overstikk

Spill 3
I dette spillet skal du kun spille 1NT, det er
fortsatt parturnering så om du kan få overstikk
så ville jo det være gunstig

N

V
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♠ 642
♥ J83
♦ T987
♣ QJ5
Ø

G
S

Vest kan maksimum ha en hjerter og ingen flere
spar. Dersom han da har kløver Konge kan du
skaffe deg et overstikk. Du tar ruterstikkene,
Vest hadde fire. Så tar du for kløver Ess og
spiller hjerter til Esset. Ni stikk har du og nå
spiller du kløver Dame fra bordet. Vest stikker
med Kongen og har bare kløver igjen så det
tiende stikket er sikret.

Ø

♠ KJ763
♥ KQ973
♦5
♣ 32

♠ K83
♥ AQ6
♦ AQ432
♣ A4

Du har åpnet i 1♦ og etter to ganger pass går
Øst innpå med 1♠. Du melder nå 1NT og viser
dermed at du har 18 – 19 poeng og det går pass
rundt Vest spiller ut spar 10 som Øst legger liten
på og hva gjør du?

BRIDGE FOR DE RELATIVT FERSKE

Du bør også legge liten og håpe at Øst da ikke
harr inntak til sparfargen. Vest fortsetter med
spar 7 og Øst stikker med Esset for å fortsette
fargen. Inne på spar Konge legger du så dine
planer for det videre spill. Dine øyne faller vel
relativt raskt på ruterfargen, du får håpe den lar
seg godspille uten at Øst kommer inn. Du legger
ned ruter Ess og fra Øst kommer Kongen, hurra!
Du fortsetter med ruter Dame og ny ruter og
Vest er inne på Knekten. Han har bare hjerter
og kløver igjen og velger å returnere kløver til
Knekten som holder. Du prøver hjerterfinessen
men Vest har Kongen så mer enn åtte stikk blir
det ikke.

Denne gangen så hele spillet slik ut:
♠ 642
♥ J83
♦ T987
♣ QJ5
N

♠ T7				
♥ K52				
V
♦ J65				
G
♣ KT832			

Ø

♠ AQJ95
♥ T974
♦K
♣ 976

S

♠ K83
♥ AQ6
♦ AQ432
♣ A4

Allikevel gir 120 god score da det ikke er mer
enn 9 stikk i ruter som jo bare gir 110.

Det er mange poeng å hente på overstikk i
delkontrakter også
Ha en fin sommer med mye bridge!

Gode priser på Rica
Norsk Bridgeforbund har fornyet sitt gode samarbeid med
Rica Hotels. Både medlemmer, klubber og kretser får dermed
fortsatt gode tilbud og lave priser på alle 80 Ricahotell i Norge
og Sverige.
Hotellbestilling til avtalepriser gjøres på www.rica.no/booking,
direkte til hotellene eller Rica Service Center – tlf: 6685 4560.
For å få rabatterte priser må du ved bestilling vise til avtale
med Norsk Bridgeforbund (konsernavtale 6629).
For mer informasjon om Rica Hotels kan du besøke deres
hjemmeside, www.rica.no

norsk

norsk

norsk

norsk
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NBF og Paradise Park Bridge Festival
(m/golfmuligheter) på Tenerife i januar 2011

Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth er på plass i Los Cristianos
på Tenerife i januar 2011, og arrangerer bridge på hotell Paradise
Park hver dag (ikke søndager) i perioden 7. januar til 30. januar.
Det blir arrangert bridgeturneringer ukentlig mandag, tirsdag,
onsdag og torsdag fra kl.16.00 til kl.20.00.
Fredager og lørdager avvikles det hovedturneringer med
etterfølgende middag og premieutdeling lørdag kveld.
Avgift for alle aktivitetene kr 750,- for NBF-medlemmer og
kr 1250,- for ikke medlemmer. I tillegg kr 150 for hver
påfølgende uke.
Paradise Park er et ****hotell som blir grundig pusset opp og er
beliggende i Los Cristianos kun 20 min. fra flyplassen.
Kort avstand til sentrum og stranden. Dessuten hyppig og
regelmessig busstransport fra hotellet til sentrum og strandområdet. Hotellet ligger i et rolig strøk, har flere svømmebasseng,
store takterrasser med svømmebasseng og bar, flere restauranter,
barer, SPA og internett, samt underholdning hver kveld.
Fine rom i alle kategorier og perfekte spillelokaler.
Det vil være egen bridgepub på hotellet.

Kommentarer/spørsmål til Knut Kjærnsrød (907 88 780) / Per Bryde Sundseth (911 47 378).

NBF gjentar suksessen fra i år med
bridge i Syden med sosial profil!
Det er direkte forbindelse fra flere flyplasser til Tenerife, og deltakerne
må selv bestille flyreisen. Transport fra flyplass kan ordnes.
Hotell bestilles gjennom NBFs kontor:
Tlf: 474 79 400
E-mail: bridge@bridge.no
Pris per person/døgn i dobbeltrom m/frokost
med utsikt til fjellene 36,25 €,
med utsikt til svømmebasseng 45,25 €.
Enkeltromtillegg 16 € per person/døgn.
Tillegg for halvpensjon/helpensjon 2,00/9,75 € per person/døgn.
Leiligheter og suiter – pris på forespørsel.
Depositum på kr 1000,- innbetales ved bestilling. Dette refunderes
ved avbestilling senest 1 mnd. før avreise.
Det blir bulletiner med referater, konkurranser og informasjon, og
det legges opp til temabasert bridgeundervisning.
For de som ønsker å spille golf, er det rimelig green-fee på Los Palos (en korthullsbane
på 9 hull) onsdager, og på Costa Adeje Golf (C-banen 2x9 hull) søndager.
Øvrige golfaktiviteter ordnes selv, og det jobbes med å få rabattert greenfee på
nærliggende baner. Det blir også muligheter for turer til den naturskjønne øya La
Gomera og Spanias høyeste fjell Teide.
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Hjerterdamene i Østfold og Follo slo til – igjen!
Av Elisabeth Johansen

Enda en vellykket mixturnering ble gjennomført lørdag 30. januar i år.

For de som ikke har hørt om oss fra før, tar vi
en liten gjennomgang av hva slags turnering
dette er. Damer fra fire klubber i Follo slo seg
sammen i fjor for å lage en turnering der damer
inviterte sin favorittmakker til spilling og fest i
Folkets Hus i Ski. Målet var å få til en turnering
med ren sosial profil, og der jenter tok regien.
Spesielt ønsket vi at også ferske spillere skulle
våge å være med. Gjerne invitere med seg en
mer erfaren mann for å lære litt og ellers bare
kose seg ved bridgebordet med god tid på
hvert spill – og bare blide fjes å se! På kvelden
serverte vi en tre-retters middag og avsluttet
med premieutdeling og dans til levende musikk.
Dette var så vellykket at vi slo til igjen i år.
Vi hadde plass til 20 bord og endte med 76
spillende. Etter en evaluering av året før, gjorde
vi noen endringer som blant annet å invitere
til spilling og fest i en pakke. Det var aldri
meningen at dette skulle være noe for dem
som bare ønsket å spille turneringer. For en
pris av 550 kroner per person gjennomføret vi
turneringen med 45 spill. Inkludert i prisen var
kaffe og kjeks hele dagen, samt velkomstdrink,
en tre-retters middag og drikke til maten.
Vi endret litt på premieutdelingen også. Førstetil tredjeplass fikk selvfølgelig sitt, mens de
resterende sju premiene vi hadde ble trukket.
Litt gøy for paret som for eksempel fikk nye
meldebokser til tross for nest siste plassen!
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Vi erfarte dessverre også i år at mange
nybegynnere ikke våget å melde seg på. Det er
synd for vi vet at det er nok av menn der ute
som gjerne skulle vært invitert med. Vi håper i
hvert fall å kunne endre på dette med å gjengi
sangen som gutta sang for oss under middagen.
Den viser hvilken profil dette arrangementet er
ment å ha.

Så gjenstår det å se om vi satser også til neste
år. Det er ikke til å stikke under en stol at
det er mye jobb med å gjennomføre et slikt
arrangement. På den annen side har vi fått så
mange positive tilbakemeldinger og håpefulle
oppfordringer om ikke å gi oss, at det blir
vanskelig å la være :-) Vi får se. Uansett er
det bare å følge med på kretsens hjemmeside
utover høsten. Selv om dette hovedsakelig er et
arrangement for Østfold og Follo, har vi åpnet
for at jenter utenfor kretsen også kan melde seg
på. Her gjelder det «først til mølla»-prinsippet!
Vi oppfordrer selvfølgelig også jenter i
andre kretser til å ta initiativ til lignende
arrangementer. Det har jo i flere år vært
arrangert Ladies Invitational i nord med stor
suksess. Det er for eksempel svært viktig å få
nybegynnere til å føle seg som en del av miljøet
i klubbene så raskt som mulig etter endt kurs –
det er noe vi jenter kan være med å bidra til!

BRIDGE FOR ALLE
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VILLY DAM

Velkommen til bords

Av Villy Dam

(Oversatt av Trond «Sokken» Eidnes)
Dekk over artikkelen og ta for deg en og en
rammetekst om gangen. Legg eventuelt opp
kortene.

Alle passer, og en liten hjerter kommer ut fra
Nord. I bordet ser du:

Denne gangen er du utstyrt med en respektabel
honnørstyrke. Som giver har du fått:

♠ K542			
♥ AKQ			
G
V
♦ QT4			
♣ K87			

♠ K542
♥ AKQ
♦ QT4
♣ K87
Hva åpner du med?
Du har 17 hp og helt jevn hånd. Kortene passer
derfor perfekt til åpningsmeldingen 1 NT, som
viser 15–17 hp.
Motparten blander seg ikke inn, og makker
svarer 2 NT.
Hva mener Øst med den meldingen,
som jo ikke gir bedre score enn 1 NT?
Hvorfor passet han ikke ut 1 NT?
Makker har utgang i tankene. Var han sikker på
at dere hadde nok til utgang, 26 hp, ville han
gått rett i 3 NT. Kunne han derimot se bort fra
utgang, ville han passet ut 1 NT. Altså er han i
tvil. Han inviterer.
Tar du imot invitten?
Øst vet ikke om du har 15, 16 eller 17 hp, det er
derfor han er i tvil. Når du ligger i øverste del
av 15–17-intervallet (har maksimum), skal du ta
imot invitten og melde 3 NT.
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N

Ø

♠ A87
♥ 642
♦ J953
♣ A62

S

Vest
1 NT
3 NT

Nord
pass
pass

Øst
2 NT
pass

Syd
pass
pass

Gjør det til en vane å ta en pause etter første
utspill for å få oversikt over ressursene og legge
en spilleplan. I grandspill er det to spørsmål som
ligger til grunn for spilleplanen:
Hvor mange toppstikk har du? Hvor mange stikk
trenger du i tillegg for å få hjem kontrakten?
To stikk i spar, tre i hjerter og to i kløver gir sju.
Du mangler to stikk.
Hvor skal disse to stikkene komme fra?
Fra ruteren. Der har du gode verdier, men
mangler ess og konge.
Begynner du å arbeide med ruteren, eller tar du
sju toppstikk først?
Dersom du tar toppstikkene først, blir fiendens
kort gode. Du får ikke satt opp ruteren i tide.

VILLY DAM

Etter at du har vunnet utspillet med ♥A, spiller
du ♦Q. Her betyr det kanskje ikke noe, men det
er en god vane å spille den korte hånda fra topp,
altså spille de høyeste ruterne fra den hånda som
har færrest kort i fargen, her Vest. Hensikten
er å ende opp på den hånda som har flest kort i
fargen.

Hva ville skjedd om du hadde begynt med å
innkassere dine sju toppstikk?

♦Q blir stukket av Syds ess i bakhånd, og han
fortsetter hjerterangrepet til din konge.

Poeng

Hva nå?

•

Du arbeider videre med ruteren og spiller ♦10.
Nå stikker Nord med kongen, og ved hjelp av en
tredje runde hjerter fjernes dama di.
Hva fortsetter du med?

Nord ville da hatt et par stående hjerter og
Syd det samme i spar. I tillegg ville N-S tatt
to kløverstikk. Motstanderne hadde altså fått
resten, med en mager poengscore for Ø-V.
•

•
•
•

Du har nå nok stikk, og det er likegyldig i
hvilken rekkefølge du tar dem. Ta for eksempel
først de to ruterstikkene, så ess og konge i spar
og til slutt ess og konge i kløver.

•

2NT er i nesten alle situasjoner invitt til
utgang.
Når makker inviterer, skal du ikke bekymre
deg for potensialet hans. Sjekk i stedet om
du selv har mer enn du trenger å ha. Her var
15 hp minimum og (16)–17 hp maksimum.
Legg en spilleplan etter utspillet.
I grand teller du toppstikkene og finner ut
hvor mange stikk du mangler.
Begynn straks å reise de manglende stikkene
i stedet for å innkassere toppstikk.
Spill den korte hånda fra toppen.

Dermed har du fått dine ni stikk med denne
fordelingen:
		
		
		
		

♠ QT
♥ J9853
♦ K87
♣ QT3

Innleveringsfrist
Norsk Bridge nr. 3 2010

N

♠ K542				
♥ AKQ				
G
V
♦ QT4				
♣ K87				
S

		
		
		
		

♠ J963
♥ T7
♦ A62
♣ J954

Ø

♠ A87
♥ 642
♦ J953
♣ A62

9. august 2010
vegard@gammagrafisk.no
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Spill til ettertanke
Av Villy Dam
(Oversatt av Trond «Sokken» Eidnes)
Legg gjerne opp kortene før du
tar fatt på analysen.

Meldefeil

Denne gangen skal du gå meldinger, motspill og
kortføring etter i sømmene. Det ble nemlig gjort
feil på alle tre områder. Hvilke?

Med 12 hp pluss to fordelingspoeng hadde Nord
nok til utgang (26 hp) sammen med makkers
12–21 hp. Altså skulle Nord gått direkte i 4♥,
som viser 13–15 hp.

		
		
		
		

♠ K6
♥AQT3
♦ 97
♣ QJ763

2♥lovde bare 6–9, mens 3♥ville vært 10–12.
Husk å telle fordelingspoeng når du støtter!

N

♠ AJ873			
♠ QT54
♥6				♥KJ7
V
Ø
♦ JT53				♦
8642
G
♣ T54				♣ A9

Med 12 + 1 poeng bør Syd avskrive utgang
overfor en 6–9-hånd: pass på 2♥!
Kontrakten var fair nok, men her ble en grov
undermelding av Nord oppveid av en like grov
overmelding av Syd.

S

		
		
		
		

Motspillsfeil

♠ 92
♥98542
♦ AKQ
♣ K82

Vest
Nord
Øst
			
pass
2♥
pass
pass
pass
pass

I utspillet bør du «aldri» invitere fra et ess mot
en trumfkontrakt. I neste stikk er det nemlig stor
fare for at enten blindemann eller spillefører kan
trumfe esset ditt.
Syd
1♥
4♥

Vest spilte ut ♠3, som ble tatt med bordets
konge. I neste stikk gikk spillefører hjem på ♦A
for å ta finesse i hjerter med liten til dama, som
dessverre tapte til Østs konge.
Øst fortsatte i spar, og det ble motpartens andre
stikk. Seinere måtte Øst få for ♣A og ♥J – én
ned.
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Det er heller ikke fristende å angripe med
♠A uten å ha kongen. Beste utspill er ♦J fra
knekt–10.

Spillefeil
Først etter denne operasjonen skal det spilles
trumf, og Syd taper da bare to hjerter- og
ett kløverstikk – til tross for den uheldige
trumfsitsen.

VILLY DAM

Quiz

4

1
2
3

Når kan du straffedoble?
Når kan du redoble?
Kan du flykte hvis fienden straffedobler
deg?
4 Kan det meldes videre over en redobling?
5 Kan vi doble fienden i utgang?
6 Hva viser en innmelding? Hvor mange kort
må fargen inneholde?
7 Hva er en opplysende dobling?
8 Hvor sterk må du være for å doble når
fienden åpner i f.eks. 1♣?
9 Skal makker svare når du dobler
opplysende?
10 Syd spiller 3 NT og får ut ♦9, toppen av
ingenting. Hvor mange stikk får han?
		
		
		
		

♠ AQ
♥AKQJ2
♦ 862
♣ T87

6

7
8

N

♠ KT96			
♥T864				
G
V
♦ 943				
♣ J6				

5

Ø

♠ 853
♥753
♦ JT5
♣ K954

Meldingsforløpet skal som nevnt avsluttes
med tre passer. Har du for eksempel doblet
4♠ og motparten redobler, har du sjansen til
å flykte i f.eks. 5♣.
Dersom 2♥doblet går hjem, er den dobbelte
trekkverdien lik 4♥, altså utgang. Det
samme skjer for 1♥redoblet med sju stikk,
men derimot ikke for 2♣ doblet med åtte
stikk (4♣ gir ikke utgang).
En innmelding gis av forsvaret, altså de som
ikke har åpnet:
Vest		
Nord		
Øst		 Syd
1♦		
1♥
Vests åpningsmelding kan være på fire kort,
men Nords innmelding lover fem kort i
fargen.
En opplysende dobling er en dobling som
vil ha makker ut av buskene.
Her kommer Nord med en opplysende
dobling av åpningsmeldingen:
Nord lover egen åpning (fra 12 hp og
ubegrenset oppover). Med en vanlig
åpningshånd må han ha støtte i de umeldte
fargene, for eksempel
♠KJ64 ♥QJ7 ♦AJ96 ♣92

S

		
		
		
		
1

2

3

♠ J742
♥9
♦ AKQ7
♣ AQ32

Du kan straffedoble motpartens melding
– ikke makkers! Da har du liten tro på
kontrakten og høyner taksten, uansett om
kontrakten går beit eller spilles hjem.
Om en motspiller har straffedoblet deres
kontrakt, kan du eller makker redoble for
å skru opp taksten ytterligere. Du kan ikke
redoble makker!
Blir du straffedoblet i for eksempel 3 NT,
har dere sjansen til å flykte i f.eks. 4♦. Alle
meldingsforløp skal avsluttes med tre passer.

9

I meldingsforløpet ovenfor:
Vest		 Nord		
Øst		 Syd
1♣		 dbl.		
pass		 ?

må Syd svare. Passer han, blir doblingen
omgjort til straff, og det var jo ikke Nords
mening. Bare med svært sterk kløverfarge
kan Syd passe – i håp om at 1♣ doblet går
beit. Melder Øst noe annet enn pass etter
doblingen, kan Syd passe (med dårlige kort).
10 Sparen gir to stikk ved å fiske fra Syd
– en liten til dama. Hjerteren gir fem
stikk, ettersom de fire høyeste renser Ø-V
for hjerter. Ruteren gir fire stikk med
3–3-fordeling hos Ø-V (sjueren blir god
etter ♦AKQ). Syd får to kløverstikk ved å ta
kappen på dama gjennom Øst.
norsk
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Bridgetur til Gran Canaria
Bli med på tur med sol, varme, bridge og godt sosialt samvær
til Playa Del Cura på Gran Canaria like ved Puerto Rico.
Vårt hotell er Sungarden Playa del Cura (4*) (tidligere Riviera Marina
Resort) som har fin beliggenhet rett ved stranden. Hotellet er nyrenovert,
har 3 svømmebasseng og heis. Leilighetene er 1 eller 2 roms, med
balkong eller terrasse samt junior suiter med balkong eller terrasse.
Avreise
21.10.10
22.10.10
22.10.10
22.10.10
23.10.10
23.10.10

Sted
Evenes
Trondheim
Stavanger *
Oslo
Oslo
Tromsø

per pers i 1-roms
Nok

10.105,-

per pers i 2-roms
Nok
11.455,Nok
10.705,-

Nok
Nok
Nok

10.105,10.605,10.605,-

Nok
Nok
Nok

10.705,11.205,10.605,-

per pers i Jr.suite
Nok
11.855,Nok
10.955,Nok
11.845,Nok
10.955,Nok
11.605,Nok
11.605,-

*1 ekstra dag fra Stavanger (15dager) – begrenset valg av boalternativer

Prisene inkluderer mat på fly, transfer til og fra hotell, bridge og festmiddag lørdag 30.10!
Bridge hverdag mellom 16:00 og 20:00.
Reiseledere: Ingebrigt Jenssen og Berit Rubach – Turneringsledere: Ingebrigt Jenssen og Berit Rubach
Bridge kun for turdeltagere.
For mer informasjon og bestilling: www.polarbridgeklubb.no
Eller kontakt
Via Travel Hammerfest
Postboks 295
9615 HAMMERFEST.
Tlf : 78 42 29 90
Fax: 78 42 29 95
Email: hammerfest@via.n

Polar Bridgklubb
v/Ingebrigt Jenssen 901 51 106
ij@stud-fin.no

LESERINNLEGG

Norsk bridge trenger fornyelse i ledelsen, en ny
kultur og et annerledes forbundskontor
Det jeg særlig ønsker å sette på dagsordenen med denne artikkelen i forkant
av tinget er forbundskontoret og kulturen i og rundt forbundsstyret.
Status før tinget
Noe er strålende i Norsk i Bridge per i dag:
Vi har landslag og spillere som har levert
fremragende resultatet og det arrangeres en
flott bridgefestival. Økonomien er også god.
Men utover dette er det mye ugjort og mye
som bør gjøres annerledes slik jeg ser det.
Rekrutteringsarbeidet har egentlig først den
aller siste tiden kommet på dagsordenen, alt
for sent. Da jeg for noen år siden stakk innom
forbundskontoret og spurte hvor folk som
henvendte seg til meg for å høre hvor man kunne
gå for å lære bridge skulle henvende seg, kunne
de ikke svare. (Fikk noen slike forespørsler
da jeg hadde bridgen i Dagbladet og de fikk
selvfølgelig hjelp).) Tidsbruken på forrige ting, i
2008, sa litt om ledelsens prioriteringer. Der ble
det brukt mer tid på å diskutere og bli belært om
disiplinærsaker enn rekruttering! At forbundets
revisor med flere representanter gis tid og
plass til et eget reklameinnslag er også ganske
utrolig. Alle vet at regnskapet nå ivaretas på en
forsvarlig måte, men forresten - at det koster
320.000 er voldsomt.
Nøkkelen til forbundet for å få ny fart i klubbog medlemskontakten er et helt annerledes og
utadvendt forbundskontor uten telefontid 12.00.
- 15.00. Minst en medarbeider må ha ansvar for
informasjonsvirksomhet, hjemmesider, Norsk
Bridge (ikke nødvendigvis som redaktør.)
mediadekning, samfunnskontakt. Det krever litt
kompetanse og motivasjon, men må da være en
spennende jobb.

Landslagsaken og Heimdals kampfiksing, to
eksempler på feil krisehåndtering
Dette er to eksempler på forbundets klønete
håndtering av vanskelige saker. Det oppleves
som forbundet, når det blåser opp, velger et
maktspråk i stedet for å forsøke å finne en
forsonende tone. Metodikken som i en ideell
organisasjon bør prøves i slike saker er den
deduktive. 1. Hvilket resultat ønsker vi for
bridgens beste? 2. Hvordan kan vi få det på
plass med de reglene vi må forholde oss til?
Forbundet begynner i den andre enden. Det
er den induktive angrepsvinkelen. Da starter
prosessen med å finne frem til paragrafene
som kan anvendes på synderne og for deretter
med hjemmel i dem av dem finne riktig straff.
Man må selvfølgelig finne frem til relevante
rettskilder å dømme etter i slike saker, men
de gir sjelden en fasit på løsningen. Det er
mange kryssende hensyn og konsekvenser
som må sjekkes opp, og man kan sikkert finner
nok formildende omstendigheter om man vil
underbygge en moderat reaksjon.
Landslagsaken i 2006 dreide seg om at Tor Erik
Hoftaniska ble innstilt til laget i EM åpen klasse
med Tor Helness som makker, men av styret
ikke akseptert p.g.a. av disiplinære forhold.
Det fulgte så en runde med mye sladder og
høy temperatur. Alf Jensen skrev etter hvert en
oppsummerende artikkel i BIN som bygget på
vanlig etterrettelig journalistikk. På tinget langet
Rolf J. Olsen, forbundets eneste æresmedlem, ut
en tirade der han bl.a. sa at artikkelen var full av
feil og misvisende påstander og aldri skulle vært
skrevet. Ingen pånorsk
tinget tok ordet for prinsipielt
norsk
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å forsvare Jensen eller peke på viktigheten av
en åpen debatt-. Derimot ble Olsens kommentar
enstemmig vedtatt lagt ved protokollen! Det sier
mest om tinget-. Da Norsk Bridge Presse, NBP,
så styrebehandlet saken og skrev en uttalelse om
den i Norsk Bridge, som i klartekst redegjorde
for hvorfor dette var helt forkastelig, følte
ingen i forbundet behov for verken å svare eller
beklage-. Redaktøren var også taus. Jeg nevner
dette som et eksempel, for å illustrere en spesiell
kultur som kjennetegner deler av forbundet.
(Nå ble forresten ”Hofta” innstilt til EM igjen,
og denne gangen godkjent, så han spiller EM i
Ostende for Norge om noen uker.)
Heimdalsaken var en ny type sak for forbundet.
To lag fra klubben møttes i første runde i NM,
der det etter lucky looser reglen er slik at de
med knepne nederlag også går videre. Lagene
ble enige om ikke å spille kampen, men sendte
i stedet inn et fiktivt resultat som sikret begge
avansement. Nå var det slik at landslagsstjerner
som Helgemo og Aa ble hardt rammet av
avsløringen og eksklusjonen som fulgte. Det
viste seg sågar at vedtaket også utelukket dem
fra internasjonal deltakelse. Antagelig kunne
denne saken vært løst bedre. Som det første i
sitt slag velger man å statuere et eksempel ut
fullt ut å se konsekvensene. Kanskje det hadde
vært klokere kun å diske lagene fra NM, men
føye til at kampfiksing og tilsvarende heretter
vil bli straffet strengere. Det har jo vært skrevet
og sagt mye om den saken så en oppsummering
ville mange satt pris på. Noe for daværende
styremedlem og nåværende Heimdalleder,
Hjellemarken?
Norsk Bridge og BIN
Vi har i dag to bridgeblader med noe ulik profil.
BIN er et gjennomarbeidet tidsskift som nå
holder veldig høy klasse. Jeg tror de fleste er
enig med meg når jeg hevder at Norsk Bridge til
sammenligning er litt tynt og kjedelig.

Norsk Bridge_52/2010

Det har nettopp vært et møte mellom forbundet
og BIN for om mulig å få til en fusjon eller et
samarbeid mellom NB og BIN, eventuelt slik at
vi får et blad mer etter mønster av hva vi har i
våre naboland. Det strandet, men man ble visst
enige om noen redaksjonelle avgrensninger.
Det er en del av oss som gjerne vil høre litt
mer presist fra begge parter om hvorfor en
fusjon ikke er særlig aktuelt. Det er fint med
et eget medlemsblad, men forbundet har jo
hjemmesiden som de burde utnytte mye mer. De
kan jo også for eksempel også lage newsletters
som ble sendt ut på ble sendt ut på e-post til alle
som oppga den. E-post er en gratis og burde
være en meget egnet kommunikasjonskanal for
forbundet. Til påminnelser er også SMS verdt å
vurdere. Norsk Bridge som nå går videre burde
primært konsentrere seg om bridgepolitikk,
debatt, rekrutteringstilbud og ulik informasjon.
I Gisnås´ lange redaktørperiode var ikke
Norsk Bridge bare vært et lojalt talerør for
Aasen og forbundsledelsen, han har framstått
som forsvarsadvokaten deres. BIN ble i en
sammenheng omtalt som menighetsbladet
av ham, men nettopp den beskrivelsen
passer mye bedre på Norsk Bridge i Gisnås’
redaktørperiode, der lederne konsekvent støttet
Aasen, styret og kontoret. God debatt var
det smått med. Da Aasen måtte gå på tinget i
2004, etter at han utrolig nok fikk sitte i 2002,
skrev Gisnås bl.a.: ”Utakk er verdens lønn.
Sjelden har ordtaket passet bedre enn nå. Bedre
kommunikasjon mellom valgkomité og ledelse
burde ha forhindret dette.”
Tinget og NBFs demokratiske underskudd
Det er et demokratisk underskudd i NBF. Det
har så vidt vært luftet av andre enn meg, men
erfaringene fra siste ting gjorde meg for alvor
klar over problemet. Jeg vil derfor bruke litt
spalteplass på å belyse det med noen eksempler.
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I følge vedtektene har forbundsstyrets sju
medlemmer stemmerett på tinget i kraft
av at de er styremedlemmer. Det er meg
bekjent ganske spesielt. I farten sjekket jeg
Sjakkforbundet og Fotballforbundet. Der er
det ikke slik. I organisasjonslivet ellers, for
eksempel i boligsameier eller aksjeselskaper,
er det selvfølgelig ikke slik. Regjeringen har
ikke stemmerett på Stortinget, men i NBF
er det i praksis 7-0 til hjemmelaget fra start.
Forbundsstyret bør ikke ha stemmerett i kraft av
sine verv. Den bestemmelsen bør bort.
Presidentvalget i 2008 var guffent. Det har vært
skrevet litt om det før, men jeg synes likevel det
er riktig å minne om det i denne sammenheng.
Valgkomitéen hadde innstilt Jan Aasen, men
det kom opp en god motkandidat, Ragnar
Præstthun, som jeg støttet. Det sittende styret
ville åpenbart ha gamle, gode Aasen, men følte
seg ikke helt trygge på at han hadde flertallet
i ryggen. Styret, aktuelt Hjellemarken, fikk
hentet inn et par bridgespillere uten spesifikke
bridgepolitiske synspunkter til valget, og fikk
dem utstyrt dem med fullmakt til å stemme for
de to kretsene som ikke møtte.
Samme Hjellemarken og et annet styremedlem,
Sigmund Bakke, opplyste rett før valget at de
trakk sine kandidattur om ikke Aasen ble valgt-.
Selve valget ble avviklet under sterkt tidspress,
noen måtte bl.a. nå fly. Ordstyrer Asbjørn
Davidsen ga derfor begrenset taletid og
beskjed om at vi måtte bli kjapt ferdig. Det
er meget kritikkverdig at noe så viktig som
presidentvalget blir salderingsposten, særlig når
man ser hva det ellers ble brukt tid på på tinget.
Generalsekretær Handal holder sin sti ren, men
hans preferanse i presidentkampen var likevel
fra sidelinja ganske åpenbar. Aasen ble valgt
med klart flertall 35 mot 21, ca 62% ville ha
ham. Trekker vi fra 7 + 2, 9, er han altså fortsatt
en klar vinner, med 26 mot 21.

Valgkomiteen er svært viktig i en organisasjon
som NBF, der delegatene på tinget kommer
fra hele landet og mange neppe vet mye om
kandidatene. De ”tre edsvorne” i valgkomitéen
har gjort en avveining og funnet de beste
kandidatene, og for delegatene vil det normalt
være lettest å stemme på dem. Mitt inntrykk
er at valgkomiten ofte er dominert av
etablerte insidere, gjerne med et avtroppende
styremedlem som leder. Dette er vel ganske
vanlig og kan ha sine fordeler, men uansett vil
jeg oppfordre tinget til å ta dette valget som mer
enn en armøvelse. Presentér kandidatene til ny
valgkomité og la dem få si noen ord om hvem de
er der. Prøv i det minste å få et ungt entusiastisk
medlem inn i valgkomitéen.
Fristen for å fremme forslag til tinget er 15.
februar, altså bortimot 4 måneder før tinget og
før mange kretser har fått avviklet sitt ting. Nå
fremmes det fra Oslo krets forslag om ny frist,
og forbundsstyret innstiller raust på å flytte den
til 1. mars-! Jeg ser tilfeldigvis i Dansk Bridge
at der innkalles det til representantskabsmøde
5. juni 2010. Det må vel tilsvare vårt ting.
Der står det: ”Forslag som ønskes optaget på
dagsordenen skal være sekretariatet i hende
senest 17. mai.” Litt over 3 uker holder for
danskene. Nå er det i vedtektene et unntak, ♣
4-3 annet ledd, som sier at saker kan behandles
når 2/3 av de frammøtte vedtar det. Om dette
hadde jeg en diskusjon på siste ting med
daværende president Helge Stangehelle, der
han og styret avviste at det overhodet skulle
stemmes over om Oslos forslag skulle komme
på sakslisten etter unntaksreglen. Jeg mener
dette var feil, men det går for langt å dra det her.
Forbundskontoret må settes på dagsordenen!
Til årets ting fremmer Blommenholm
bridgeklubb forslag om å opprette et uavhengig
utvalg hvis mandat kort fortalt skal bli å
gjennomgå hvordan forbundskontoret fungerer
i dag, og hvordan det best bør fungere for
medlemmene ognorsk
for at de mål som settes nås.
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Styrets kommentar var som forventet: Først
en belæring om hva som står i vedtektene om
styrets fullstendige ansvar for generalsekretæren.
Så opplyses at styret er meget godt fornøyd med
generalsekretæren og de øvrige medarbeidere i
administrasjonen. (Så slipper et eventuelt utvalg
å sjekke ut det-). Så opplyses at omfanget av
forbundets virksomhet ikke alltid står i forhold
til de ressurser og kompetanseområder som er til
rådighet. Det er jo interessant, men sannelig ikke
lett å forstå uten å få vite hvor det skorter på
ressurser og kompetanse. Det vil forslagstilleren
sikkert gjerne få høre mer om fra styret.
Forbundskontorets virksomhet har blitt radikalt
endret de siste 10 årene, både i oppgaveomfang,
styringsstruktur, rutiner, kontroll og
forutsigbarhet opplyses det videre. Det er heller
ikke så lett å forstå for en utenforstående. Man
skulle jo tro at vår nye teknologi gjorde det
vesentlig lettere å drive forbundskontoret i dag
enn før. Men om det ikke er slik, burde behovet
for en ekstern uhildet gjennomgang være stort.
Styrets kommentar til Blommenholms
forslag forsterker dessverre uroen for at
troskapsbåndene mellom presidenten og
deler av hans styre på den ene siden og
generalsekretæren er for tette.
Hvis det er uvilje fra styret mot at nåværende
generalsekretærs gode og eventuelle svakere
sider blir evaluert om Blommenholms forslag
blir vedtatt, kan sikkert mandatet formuleres slik
at det presiseres at det ikke ligger noen personlig
evaluering i det, bare et underlagsmateriale for
å kunne vurdere hva slags generalsekretær vi
ønsker og trenger.
Hadde du svart på samme måten om dette
forslaget om en evaluering av forbundskontoret
ble fremmet på tinget i 1998 eller 2000, Jan
Aasen?
Jeg skrev så langt tilbake som i 1986, i Arild
H. Johansen og Rolf Olsens ”regjeringstid”,
en leder i BIN der jeg prøvde å sammenlikne
hvordan forbundskontoret og NBF-styret jobbet

Norsk Bridge_54/2009
Bridge_54/2010

sammen - med hvordan forholdet er mellom
administrasjonen og et styre i næringslivet. Den
store forskjellen er, slik jeg så det da og ser det
nå, at generalsekretæren og forbundskontoret i
NBF i langt mindre grad har et resultatansvar.
Vi trenger et forbundskontor med en
generalsekretær i spissen med klare mål og
som vet hva som skal prioriteres. Så får det
rapporteres til styret hva som er gjort og hvordan
det går. Ja, gjerne fortelle litt til medlemmene
også om hva som gjøres og oppnås. De ansatte
kan for meg gjerne ha gode betingelser og stor
grad av frihet og handlingsrom. Men de må
få vite at det er deres ansvar å oppnå resultater
som står i forhold til målsettingene. Mener
generalssekretæren det ikke går, får han si fra.
Mener han det krever grep han ikke har ressurser
til, får han si fra. Han må ikke sparkes av den
grunn, men da får vi det på bordet.
Når Handal er ferdig med sin åremålsperiode
(med senioravtale?) ønsker jeg meg at den
nye får vite at hun/han nå er ”administrerende
direktør” for Norsk Bridge, og dette er det vi
forventer av deg: Her er det vi jobber med og
målene vi vil oppnå. Her er de som kan hjelpe
deg. Hold oss løpende orientert om hvordan det
går, om du når våre mål og hvordan og hva du
foreslår blir gjort på veien videre.
Jeg ser ikke for meg at den personen vil lykkes
uten selv å spille og brenner for bridgen!
Både våre tidligere generalsekretærer, Per
Pettersen og Rolf Olsen, fleipet for øvrig med
at de var Norges best betalte sekretær-. Vil du si
det samme når du gir deg Rune Handal?
Se på de større og fortsatt veldrevne klubbene
rundt og i Oslo, som Asker, Blommenholm,
Bridgekameratene, Norrøna, Kolbotn,
Nesodden og Ski. Når disse går så bra, er det
mest på grunn av lokale ledere som bruker
mye av sin fritid på prosjektet. Spør du der
hva kretsene eller forbundskontoret bidrar
med for dem i hverdagen tror jeg svaret stort
sett vil være ingenting. Det er kanskje helt
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greit, men da kommer det vonde spørsmålet
hva klubbene skal med forbundet – og vice
versa. Generalsekretæren har vel knapt satt
sine ben i noen av klubbene i nærområdet
hans, men nå ønskes alle velkommen på
besøk i de nye lokalene på Ullevål. Men
kanskje generalsekretæren og de andre på
forbundskontoret ikke har noe å fortelle de over
5o spillerne i Blommenholm som hver tirsdag
setter seg ned på Hosletoppen skole for å spille?
Kretsledelsen har vel heller ikke det?
Rekruttering
Til slutt et innspill om rekruttering. Nøkkelen
til å få flere til å spille bridge på sikt er
kortstokken! Forbundet bør satse på å få
kortstokker og små spillhefter ut allerede siste år
i barnehagen, iallfall i førskolen, selvfølgelig på
SFO. Jeg laget og kopierte opp et lite spillhefte
da vår datter for snart 10 år siden nærmet seg
skolealder, delte det ut siste år i barnehagen og
hadde en kortspilltime med de interesserte mot
slutten av dagen en periode. Det gikk veldig
bra. Spillene bør for øvrig om mulig dreies
mot ”følge farge ta stikk typen”. M.a.o. er Siste
stikk, Spar dame og Amerikaner å foretrekke
fremfor vri åtter, gris, mattis og canasta.
Kortspill stimulerer regneferdigheter, er sosialt
og engasjerende. Møt ungdommen der de er
med et kortspillstilbud som kulminerer med
bridge for dem som henger med!
Konklusjon
Målt på evne til å få rekruttering, oppslutning
og entusiasme har Norsk Bridgeforbund ikke
vært særlig heldig med valg av presidenter og
generalsekretærer i det siste, særlig hvis de
skal vurderes mot forbundets viktigste mål,
rekrutteringen. Jeg er også urolig for at det er en
uheldig bedriftskultur, som valget i 2008 bl.a.
ga indikasjoner på. Det enkeltstående tiltak jeg
tror kan ha størst effekt for igjen å få fart på
rekrutteringen og få vitalisert organisasjonen
er å ruste opp forbundskontoret til å bli en
helt annen utadvendt kraft medlemmene føler
de kan bruke, få hjelp fra og kjenner. (Ikke
organisasjonsmennesker med telefontid 12.00

– 15.00, men et service- og salgskontor som er
der for å hjelpe og støtte deg og klubben din). I
en ny tid med nye media og møteplasser er det
enda viktigere med et nytt, ungt, synlig, mobilt,
entusiastisk og utadvendt forbundskontor
som kommer seg ut og vil selge bridge. Det
er selvfølgelig også viktig å ha orden på
økonomien, men den er bare et middel som skal
gjøre det lettere å nå målene. Om operasjonen
på det området etter skandalen for 10 år siden
var vellykket, hjelper det som kjent lite hvis
pasienten dør.
Gaute Kolsberg
PS!
I det dette sendes av gårde dukket det
overraskende opp et nyhetsbrev fra
forbundsstyret, signert av Aasen med fornuftige
påminnelser og litt nytt. Det gleder meg at
nevner behovet for debatt og kommunikasjon,
og at det nye utvalget for medlemskontakt er
tiltenkt en sentral rolle høres veldig bra ut. Men
forbundskontoret med fire ansatte er ikke nevnt.
Det bekrefter inntrykket av at styret ønsker
kontoret som en fredet arena, som de alene vil ta
seg av uten utidig innblanding.

Svar fra Rune Handal
Siden Gaute Kolsberg for flere år siden mistet
sitt engasjement i Dagbladet, og ikke fikk den
støtte han søkte – har han ønsket endringer i
forbundets ledelse. Før tinget 2008 arbeidet
han også for endringer i Styret men nådde
ikke frem - igjen ønskes fornyelse i ledelsen.
Debatt er positivt men antydninger om ukultur,
personangrep og direkte tøv (kun Dagbladet
kunne informere om bridge) oppleves ikke
konstruktivt. Likeledes ser jeg ingen mening i
å kommentere for lengst avsluttede saker eller
ytringer fra 1990 tallet.
Vi driver i dag en medlemsorganisasjon med
nær 10 000 medlemmer med en absolutt
minimumsbemanning på 3 ansatte samt 1
engasjementsstilling
norsk over to år. Arbeidsmengden
og spekteret av oppgaver er omfattende, det
norsk
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produseres jevnt, økonomien i forbundet er
under kontroll, kravet om egenkapital er realisert
og NBF fremstår som en av verdens ledende
bridgenasjoner. Det arbeides systematisk på
flere områder og bl.a. opplegg og tilslutning for
vår bridgelærerutdanning vekker oppsikt. Det
langsiktige opplærings- og rekrutteringsarbeidet
gir etter hvert resultat med en medlemsøkning
rundt 350 de første fire måneder i år. Vi har de
siste 4 år ledet og vært en pådriver i nordisk
sammenheng, det er ro i organisasjonen, det
er god stemning på forbundskontoret og til i
år knapt sykefravær. Vi prøver etter beste evne
å bistå våre medlemmer, 417 klubber og 25
kretser og den totale informasjonsmengde er
faktisk omfattende.
Uansett – alt kan alltid gjøres bedre og enhver
står fritt til å vurdere kvaliteten på det arbeidet
som utføres. Bridgetinget på Hell i juni vil
gjennomgå det arbeid som er utført de siste
to år, vedtektene vil bli behandlet på nytt,
en rekke forslag skal behandles og tinget vil
vedta handlingsplaner og legge føringer for
årene fremover. Til slutt velger faktisk også
tingrepresentantene det Styret man anser at
forbundet er best tjent med.

Jeg synes det er flott at debatten om NBFs
framtid er kommet, både gjennom Gaute
Kolsberg og andre sine innlegg her og i andre
medier. Flere av forslagene som er fremmet
til årets Bridgeting omhandler også hvordan
forbundet skal utvikle seg framover. Jeg har sagt
litt om hva styret jobber med i dette nummerets
presidentens hjørne, og i nyhetsbrevet som ble
sendt ut i begynnelsen av mai.
Gaute Kolsberg mener det er lite nytt som
skjer, der er jeg uenig med han. Tenkningen
om at tilbudene våre skal fokuseres rundt
de to konseptene Bridge som Sport og
Bridge for Alle er nytt. De to utvalgene for
hhv turneringsvirksomhet og internasjonal
aktivitet skal bidra til å gi disse to konseptene
innhold. Det er også nytt at det er etablert et
utvalg for medlemskontakt, som skal ha som
hovedoppgave å bistå kretser og klubber i
arbeidet med rekrutterings- og opplæringstiltak.
I skrivende stund så er utvalgets medlemmer i
gang med sin andre ringerunde til kretsene, for
å tilby kretsene bistand til høstens rekrutteringsog opplæringsaktiviteter. På forbundskontoret er
det tilsatt ny medarbeider som har særlig ansvar
for rekrutterings- og organisasjonsarbeid.

Rune Handal

Svar fra Jan Aasen
Kommentar til innlegget ”Norsk bridge
trenger fornyelse i ledelsen, en ny kultur og et annerledes forbundskontor”
Innlegget til Gaute Kolsberg omfatter både min
forrige og nåværende periode som president,
og periodene før og etter det også. Jeg har ikke
tenkt å kommentere detaljene i innlegget, men
gi et par innspill til det som tas opp. Og når
det gjelder de feilene jeg gjorde i min forrige
presidentperiode, har jeg beklaget det en rekke
ganger før, så det får holde.
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Alle disse tiltakene som styret og
administrasjonen jobber med, er begrunnet i det
jeg oppfatter også er Gaute Kolsberg sitt ønske,
om et bedre tilbud og større grad av åpenhet og
involvering fra forbundet sentralt i det som skjer
lokalt.
Gaute Kolsberg henviser til Blommenholm
bridgeklubb sitt forslag til årets Bridgeting, om at
det skal settes ned et uavhengig utvalg som skal
gjennomgå forbundskontorets virksomhet. Styret
har henvist til vedtektene om at den løpende
virksomheten mellom bridgetingene, herunder
driften av forbundskontoret, er styrets ansvar. I
den sammenheng stiller Gaute Kolsberg spørsmål
til meg om jeg hadde svart på samme måten om
en evaluering av forbundskontoret ble fremmet på

LESERINNLEGG

tinget i 1998 eller 2000?
Jeg har i gjennom disse 10 – 12 årene
gjort erfaringer, både i forbundet og i min
lederstilling i det sivile liv, som tilsier at jeg
ville sagt det samme men med enda større
tydelighet nå. Styret jobber ut i fra at det
er Bridgetinget som setter hovedlinjene for
virksomheten, styret følger opp dette gjennom å
gi ytterligere styringssignaler og prioriteringer
til administrasjonen. Styret ”kjenner” kun
generalsekretæren i administrasjonen, slik at
det er han som står til ansvar overfor styret
for administrasjonens arbeid. Dette ansvaret
utøves gjennom styremøtene, den løpende
dialogen mellom generalsekretær og president,
og styrets årlige evaluering av generalsekretær

og administrasjonens arbeid. Styret er opptatt
av at det skal være tydelige linjer og en klar
rollefordeling i organisasjonen, men også en
god dialog og samspill, for vi mener det gir best
resultater for forbundet.
Til slutt vil jeg på vegne av styret understreke at
vi er helt enig i at en av de viktigste oppgavene
framover blir å få gode arenaer for debatt og
informasjon, og at forbundets ledelse skal legge
til rette for at debattene kan være basert på god
informasjon om hva det jobbes med.
Jan Aasen
President

Bridgejournalister!!
Er du interessert i å skrive litt for bulletinen
under årets Bridgefestival?

Vi ønsker i år å engasjere utvalgte bridgejournalister til å følge enkelte
turneringer, kamper eller oppgjør spesielt
Man vil få godtgjørelse per sesjon eller dag man jobber.
Om du er interessert, så ta kontakt med Inger Hjellemarken:
•
•

Telefon: 906 82 076
E-mail: hjellemarken@gmail.com

Polar bridgeklubb arrangerer bridgeog golftur til Thailand 2011
Polar BK inviterer til ny tur til Thailand i januar – februar 2011.
Vi reiser med Thai Airways direkte Gardermoen – Bangkok. Avreise 6., 7. og 8.januar.
Retur etter 3 eller 4 uker. Alternativ avreise/retur kan ordnes på forespørsel.

Bridge hver kveld fra kl 16.00 til 20.00 fra 9.januar
til 2.februar.
Kveldsavgift 200 bath per spiller (50 % til premier).
Deltagere som ikke bestiller reisen via Polar BK
betaler i tillegg 3000 bath for ubegrenset deltagelse
på bridgen, evt. 2000 bath for 12 spillekvelder eller
200 bath for enkeltkvelder.
For de golfinteresserte finnes det en rekke flotte
baner i nærområdet hvor en kan spille for en rimelig
penge. Polar BK organiserer golfutflukter hver
mandag, onsdag og fredag.
Vi bor på Jomtien Thani hotell sør for Pattaya, se
www.jomtienthanihotel.com
Alle rom har aircondition, TV, dusj/WC, kjøleskap
og en liten balkong
Dobbeltrom inkl frokost: 1500 bath per døgn (ca
140 kr per pers pr døgn).
Enkeltrom inkl frokost: 1300 bath per døgn (ca 235
kr per døgn).
Høytidstillegg: 500 bath per rom t.o.m. 10.januar.
Hotellrom (uten flybillett) kan bookes ved å
kontakte Ingebrigt, 77 86 14 28, mob. 901 51 106
eller E-mail: ij@stud-fin.no
Frist: 20.sept 2010.

Alle deltagerne inviteres til festmiddag ved hotellets
swimmingpool lørdag 22.januar (2000 bath for de
som ikke reiser med Polar BK)
Flybillett Oslo – Bangkok t/r, inkl. bridge,
festmiddag og transport Bangkok – Jomtien t/r
kr 9.950,Påmelding innen 20.sept 2010, se www.
polarbridgeklubb.no
For mere info: Ingebrigt, mob. 901 51 106 eller
e-mail: ij@stud-fin.no
eller VIA Travel Hammerfest (Paul Risvåg), 78 42
99 90 eller E-mail: paul.risvaag@viatravel.no
eller vår hjemmeside: www.polarbridgeklubb.no
Turneringsledere: Berit Rubach, Tor Walle og
Ingebrigt Jenssen
Velkommen til sol, varme, golf, bridge og sosialt
samvær i smilets land!
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Hurra for Larvik!

Av Knut Kjærnsrød

Vi klager ofte over at det skjer lite utvikling på bridgefronten, men det har
en aktiv gjeng i Larvik og omegn gjort noe med. Ideen om konkret satsing
på et løft for bridgemiljøet i den sørligste delen av fylket ble født sist
sommer da Jan Tore Berg og Kåre Heibø møttes utenfor en bensinstasjon
i Nanset-gata, og som et første resultat av samtalen deres samlet styrene
i Stavern BK og Larvik BK seg i fjor høst for å se nærmere på mulighetene.
Det resulterte i første omgang i et rekrutteringskurs med 23 deltakere en
helg i oktober, og nå har satsingen tatt et stort skritt videre.

Lørdag 13. mars var det storstilt åpning av det
nye bridgesenteret i ColorLines gamle lokaler i
Storgata 46 i Larvik, der mesteparten av jobben
er gjort på dugnad, men en har i tillegg vært så
heldig å få støtte fra velvillige sponsorer som for
eksempel blibest Abax. Ordfører Øyvind Riise
Jensen foretok den offisielle åpningen, og som
avslutning på sine velvalgte ord foretok han
en god, gammeldags «52 plukk opp» som en
bridgens snorklipp. Etter velkomstord fra noen
av gründerne ble det feiende musikals innslag
fra Østre Vestrum Ukulelelag som avsluttet med
å akkompagnere forsamlingen i den nyskrevne
klubbsangen.

Ordfører Øyvind Riise Jensen fortar åpningen. Bak
står Else Mari Heibø

Østre Vestrum Ukulelelag stod for det musikalske
innslaget under åpningen av Larviks nye
bridgesenter
norsk
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Dugnadsgjengen fra venstre Jan Larsen, Thomas Ruth, Hege Solli Berg, Vegard Johnsen, Else M. Heibø, Kåre
Heibø. Jan T. Berg, Tony Olsen og Svein Arnt Halvorsen

Deretter var det åpningsturnering med hele
26 par på startstrek hvorav flere av de aller
ferskeste. Turneringen ble profesjonelt ledet
av Eli Ann Bakke fra Horten, og vinnere ble
Nils Røsholt og Gunnar Madsen. Premien for
beste begynnerpar gikk til Marianne og Håvard
Ambjørnsen. En vellykket dag ble avsluttet med
middag og sosialt samvær.
Senteret skal selvfølgelig være et sted for
konkurransebridge, men framfor alt er tanken
at det skal ha en sosial profil og legge vekt på
å være et senter for alle uansett ferdighetsnivå.
Det skal satses mye på opplæring og positive
samværsopplevelser. Det blir fire dager bridge
per uke, tirsdag til fredag, og det er laget et
årshjul som forteller detaljert om opplegget.

Tirsdagene vil konkurranseaspektet stå i fokus,
mens det på onsdagene blir lagt vekt på læring
og spill. Torsdagene har hygge og trivsel som
hovedingrediens, og det samme kan en kanskje
si om fredagene der Blibedrekjent-klubben
samles, og der det i tillegg til bridge blir sosialt
samvær og kanskje anledning til å kose seg
med et glass. Det vil dessuten arrangeres flere
helgekurs med tilsvarende opplegg som det i
oktober i fjor.
Senteret har egen hjemmeside: bliBest.bridge
der en blant annet kan lese nyheter og resultater.
Vi applauderer tiltaket og ønsker
dugnadsgjengen med Jan Larsen, Jan Tore Berg,
Kåre Heibø, Thomas Ruth, Else Mari Heibø,
Svein Arnt Halvorsen, Tony Olsen, Vegard
Johnsen og Hege Solli Berg – og alle andre
lykke til med huset!

Innleveringsfrist
Norsk Bridge nr. 3 2010
9. august 2010 - vegard@gammagrafisk.no
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Statusrapport fra Østfold & Follo
På bakgrunn av Boye sin leder i påskenummeret av BIN, er det gledelig
for meg på vegne av Østfold & Follo krets å gi en liten tilbakemelding på
deltakelsen i turneringer i vår krets.

I KM-par/NM-semifinale (arrangert av SKI
BK) deltok 36 par (beste deltakelse på flere år);
i KM-lag deltok 38 lag (10 i A-, 10 i B- og 18 i
C-pulje - ny rekord!); i åpent KM-mix (arrangert
av Kolbotn BK) deltok 35 par; i kløver/ruter
turnering (arrangert av Nesodden BK) deltok 33
par.
Vi har gode erfaringer med å invitere klubbene
til å påta seg arrangement på vegne av kretsen,
og det er nå bare KM-lag som arrangeres i regi
av kretsen. Vårt inntrykk er at klubbene legger
stor ære i å tilby et godt arrangement.
Av øvrige turneringer arrangert av klubber
i vår krets kan nevnes: FOSS-turneringen
(Fredrikstad & Sarpsborg BK) 50/48 par hhv.
lørdag/søndag; Julecup (Drøbak BK) 45 par;
Julecup (Ørje BK) 46 par; Hjerterdamene
Inviterer (hjerterdamer fra flere klubber) 38
par; Påsketurnering (Ørje BK) 39 par; 1. mai

Cup (Drøbak BK) 38 par; Jubileumsturnering
(Kolbotn BK) 45 par.
Grunnene for at vi i hvert fall foreløpig ikke
har sett samme synkende deltakelse som noen
andre kretser/klubber kan være flere, men jeg
har inntrykk av at mange av klubbene i vår krets
er flinke til å oppfordre medlemmene til å delta i
turneringer utenfor klubben. Ja, noen sponser til
og med slik deltakelse!
Håper dette kan være en liten spore til økt
innsats fra kretser og klubber over det ganske
land i det vi går inn i en forhåpentligvis fin
sommersesong og starter oppvarmingen til
Bridgefestivalen på Lillehammer!
Med hilsen
på vegne av Østfold
norsk og Follo Bridgekrets,
Arne Almendingen
norsk
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Utdrag fra Nyhetsbrev nr. 1 2010

Nyhetsbrev nr 1/2010 fra Forbundsstyret i NBF

Av Jan Aasen på vegne av styret i NBF

Informasjon og kommunikasjon

Forberedelser til Bridgetinget i juni

Forbundet har de siste årene blitt bedre på
informasjon, primært gjennom forbundets
hjemmeside og medlemsbladet. Men Styret
erkjenner at vi har fortsatt et stykke å gå, både
med å øke informasjonen ytterligere og dermed
legge grunnlaget for en god kommunikasjon i
organisasjonen.

På siste styremøte den 13. og 14. mars var det
sakene som skal behandles på Bridgetinget i juni
som var hovedsaken. Det er spesielt gledelig
at det er kommet mange forslag fra klubber og
kretser som skal behandles på Bridgetinget.
Styret ser positivt på dette, og tolker det slik at
medlemmene er opptatt av forbundets utvikling.

Styret har de to siste årene vært opptatt av å ha
god styring og orden i forbundets virksomhet, og
at saker skal være godt forankret i de styrende
organer (Bridgeting, Kretsledermøte og Styret).
I tillegg er Organisasjonsdagene en arena for å
diskutere saker og få innspill til saker og temaer.
Å bedre informasjonen og legge til rette for
økt kommunikasjon i organisasjonen vil være
et av styrets viktigste oppgaver den kommende
perioden.

Styret vurderer det slik at forslagene inviterer til
en diskusjon om hva slags forbund medlemmene
ønsker, hvilke tilbud forbundet skal gi, hvilken
rolle forbundet skal ha i rekrutteringsarbeidet,
medlemskapsformer og hva det skal koste å
være medlem.
Styret ønsker debatten velkommen og mener
det er en viktig diskusjon, da konklusjonene
kan endre forbundet betydelig i forhold til i dag
på følgende områder; finansiering av tilbudene,
medlemsformer og dermed eierskap til
organisasjonen, forbundets rolle og tilbud samt
administrativ kapasitet på forbundskontoret.

Det blir viktig å etablere arenaer for debatt og
kommunikasjon i organisasjonen. Vi registrerer
at debattene er der i dag også, men at de ofte
foregår på andre hjemmesider mens det på
forbundets hjemmesider og i medlemsbladet
ikke er tilrettelagt for nettdiskusjoner og
debatter.

Styrets forslag til endringer i vedtektene,
handlingsprogram og økonomiplan kan du lese
om på www.bridge.no (red)

Revidering av forbundets IKT-strategi
For å øke medlemmenes eierforhold til
forbundet så må vi involvere bredere og
informere om aktuelle saker på en bedre måte,
både på klubb, krets og forbundsnivå. Vi skal
sende ut nyhetsbrev jevnlig, aktiv bruk av
medlemsbladet, og det jobbes med å etablere
debattforum på forbundets hjemmeside.

Forbundet har det siste halvåret jobbet med
IKT-strategien, både for de administrative
systemene og for turneringsadministrasjon.
Vi har siden 2005 samarbeidet med Danmarks
Bridgeforbund, men på høsten i fjor meddelte
de oss at de reviderte sin strategi og så for seg
behovet for betydelige investeringer i IKTsystemene.

7
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NBF har over tid sett at det ville bli nødvendig
å revidere strategien. For de administrative
systemene ønsker vi over på standard
programvare, som gjør oss mindre avhengige
av enkeltpersoner. For turneringsadministrasjon
har vi prøvd å få til et tettere samarbeid med
BK2000, men av ulike årsaker førte ikke
samtaler frem til en langsiktig løsning. Det ble
derfor satt i gang å vurdere alternativer, og det
er besluttet å gå videre med et samarbeid med
Ruter. Dette systemet benyttes av Sverige og
flere andre europeiske bridgeforbund, i tillegg
av EBL og WBF, slik at vi opplever at dette er
et system som er robust og kan videreutvikles i
samarbeid med andre bridgeforbund.

Medlemsbladet Norsk Bridge og Bridge
i Norge
Styret har vurdert nærmere samarbeid med
Bridge i Norge, og det ble bl.a. avholdt møte
med redaktørene av BIN og Norsk Bridge den
11. februar 2010. På dette møtet var partene
enige om at fusjon, økonomisk samarbeid
etc ikke var tema, men at fokus skal være på
samhandling. (Se for øvrig Gaute Kolsbergs
leserinnlegg angående Norsk Bridge / BIN mm
(red.))
Etter diskusjonen om samarbeidsformer,
konkluderte møtet bl.a. med:
• NBF legger om profilen til Norsk Bridge
noe slik at bladet har mer karakter av et
bridgemagasin rettet mot den jevne
klubbspiller og medlem i forbundet.
• Norsk Bridge skal bringe info fra NBFs
turneringsvirksomhet, landslagenes
deltakelse mm, men ikke nødvendigvis i
samme dybde som i Bridge i Norge.
• Bridge i Norge rendyrkes fortsatt som et
fagblad med bredere og mer omfattende
referat fra turneringsvirksomhet samt større
dybde i analyser etc.

•
•

•

Begge bladene kan gjerne profilere
hverandre og vise til innslag i hverandres
blad.
Redaktørene sørger for jevnlig kontakt slik
at man sikrer dialog om videre utvikling.
Per Watz deltar fra Styret i NBF som
koordinator.
Det bridgeinteresserte Norge er tjent med to
gode bridgemagasiner som komplementerer
og utfyller hverandre.

Det vil jobbes videre ut fra dette og
videreutvikle samarbeidet med Bridge i Norge,
slik at de to bridgemagasinene gir et best mulig
tilbud til de bridgeinteresserte i Norge. Styret
og Bridge i Norge er opptatt av å komme i gang
med konkrete samarbeidstiltak, så vil vi etter
hvert vurdere om en skal utvide omfanget på
samarbeidet.

«Bridge som Sport» og «Bridge for Alle»
For å tydeliggjøre hvilke målgrupper tilbudene
våre er rettet mot, så vil tilbudene i større grad
bli gruppert innenfor de to konseptene; Bridge
for alle og Bridge som Sport. Forbundet har
gjennom arrangementene Fjellbridge på Beitostølen og Bridge for alle - Tenerife søkt å gi
konseptet Bridge for Alle et innhold. Vi lyktes
ikke så godt på Beitostølen, men bridgeuken
på Tenerife må betegnes som en stor suksess.
Tilsvarende aktiviteter vil bli arrangert neste
sesong, og Utvalg for turneringsvirksomhet vil
også arbeide for å utvide vårt ordinære turneringstilbud innenfor Bridge for Alle konseptet.
I tillegg vil Bridge på internett bli et tilbud og
rekrutteringskilde for begge konseptene.
Naturligvis hilser vi velkommen alle aktiviteter
som følger opp dette arbeidet. For øyeblikket
følger vi spesielt Ruter 7 i Kristiansand med
spendte øyne. De har satt i gang et ambisiøst
prosjekt der de ønsker å samle alle de mindre
rutinerte spillerne i Sør-Norge til en stor
norsk
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turneringshelg sent i juni måned. Ruter 7 er en
klubb der de etter eget utsagn har medlemmenes
trivsel som eneste rettesnor for sin virksomhet,
og dette skal de nå prøve å videreføre i en
storturnering. Vi ønsker dem lykke til!
Vi har inntrykk av at den nye strategien med
Bridge som Sport og Bridge for Alle er hilst
velkommen av alle som har fått den presentert.
Men hvis konseptene ikke bare skal bli
papirløsninger, er det nødvendig at alle nivåer i
organisasjonen søker å virkeliggjøre dem.
Vårt ønske er at strategien skal speiles i kretsog klubbenes virksomhet. Tradisjonelt er
turneringstilbudet på krets- og klubbnivåene
tilpasset Bridge som Sport konseptet.
Trivselsaspektet har ikke i samme grad vært
fokusert. Skal den nye strategien bli en realitet,
kreves det også at kretser og klubber ser på
sitt spilletilbud med nye øyne, og søker å
tilrettelegge slik at alle kategorier av spillere får
et tilbud som er tilpasset dem.
På kretsnivå skulle dette ikke være så vanskelig
å få til. De senere årene er tilbud som Kløver/
ruterturneringer dukket opp i flere av kretsene.
Vi tror dette er et skritt i riktig retning og håper
å se flere spilletilbud rettet mot Bridge for Alle
konseptet på kretsenes terminlister allerede neste
sesong.
På klubbnivå vil dette nok være en større
utfordring. Bare et fåtall klubber har så
stor deltagelse på spillekveldene sine at
spilletilbudet kan tilpasses både spillere som
søker det sportslige konkurranseelementet på
klubbkveldene og medlemmer som ser bridge
hovedsakelig som en sosial aktivitet.
Samarbeid mellom naboklubber er trolig
løsningsordet for å få fart på en slik utvikling.
Og i mange distrikter ligger forholdene til rette
for å utvikle samarbeide mellom klubber med
sikte på å gi et fullverdig turneringstilbud til
alle kategorier bridgeinteresserte. Utfordringen
ligger trolig først og fremst i å bryte ned gamle

holdninger mellom klubbene. Vi kan imidlertid
ikke se annet enn at et samarbeide om et slikt
mål vil være en vinn-vinn situasjon både
for klubbene og alle deres medlemmer. Det
er derfor svært hyggelig å registrere at slike
samarbeidsrelasjoner så smått er i ferd med å
dannes rundt om.

Utvalgsstruktur
Styret besluttet våren 2009 å redusere antall
utvalg til tre utvalg: Utvalg for medlemskontakt,
Utvalg for turneringsvirksomhet og Utvalg for
internasjonal aktivitet. I løpet av høsten ble de
nye utvalgslederne oppnevnt, og utvalgene er
i gang med sitt arbeid. Målet er at vi gjennom
dette skal øke fokus på gjennomføring av tiltak
og redusere «byråkratiet».

Forbundets
organisasjon

Bridgetinget

Forbundsstyret

Arbeidsutvalget

Utvalg for
turneringsvirksomhet
Vil omfatte følgende
områder;
•Turneringsvirksomhet
•Mesterpoengordningen
•Norsk Bridgefestival
•Lovsaker
•Opplæring
turneringsledere
•Nordkalottmesterskapet

Utvalg for
Internasjonal
virksomhet
Vil omfatte følgende
områder;
•Landslagene
•Talentutvikling

Utvalg for
Medlemskontakt

Vil omfatte følgende områder;
•Ungdom
•Utdanningsvirksomhet
(bridgelærere og kursmateriell)
•Kontakt med kretser, klubber og
medlemmer
•Medlemsbladet Norsk Bridge
•Medlemsfordeler
•Nordisk Standard
•Organisasjonsutvikling
•Intern informasjon

Litt om hva utvalgene fokuserer på
framover
Utvalg for medlemskontakt
Utvalget skal ha fokus på å bistå kretser
og klubber i rekrutteringsarbeidet og
medlemsverving. Utvalget skal være en pådriver
overfor kretsene og klubbene, men samtidig
også bidra til å gjøre arbeidet enklere og mer
effektivt. I skrivende stund har utvalget vært i
kontakt med alle kretsene, og vil følge opp dette
7
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slik at forbundet blir en mer aktiv bidragsyter i
rekrutteringsarbeidet.
Utvalget planlegger også nye rekrutteringstiltak,
som for eksempel Nybegynnerfestival i forkant
av Bridgefestivalen, vervekampanjen «Verv en
bridgevenn», og en bok «Et spill for fremtiden»
hvor inntektene skal gå til et juniorfond.
Utvalg for turneringsvirksomhet
Utvalget har ansvaret for hele
turneringsvirksomheten, både reglementer,
lovsakene, mesterpoengordningen, og å
legge til rette for gjennomføring av de ulike
mesterskapene og festivalen. Framover vil det
være fokus på å heve kvaliteten på turneringene,
og å utvikle nye tilbud innenfor «Bridge for
Alle»- konseptet. Det er besluttet å samle alle
puljene i 1. og 2. divisjon i seriemesterskapet
i ett fellesarrangement, for å kunne lage
en ramme rundt arrangementet og utnytte

arrangementsressursene bedre. Utvalget vurderer
også om NM par bør skilles ut av festivalen,
for å øke fleksibiliteten i festivalprogrammet og
heve prestisjen til kretsmesterskapene. Det er
ikke tatt endelig stilling til dette, og vil nok ikke
være aktuelt å gjennomføre før tidligst i 2012.
Utvalg for internasjonal virksomhet
Utvalget har ansvaret for landslagene,
både uttak, forberedelser og deltakelse i
internasjonale mesterskap. Det er utarbeidet en
eliteplan hvor det legges opp til økt fokus på
spillerutvikling, bridgetrenere og profilering i
media. Forbundet har også bedt om møte med
Kulturministeren for å få statsgaranti for et
internasjonalt mesterskap i Norge.
Handlingsplanen og utvalgenes tiltaksplaner
finner du på forbundets hjemmeside
www.bridge.no.

22. juni- 3. juli 2010

Følg Norge under EM
www.bridge.no
www.nettavisen.no
norsk
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Organisasjonsdager 2010

Referat NBF Organisasjonsdager – rekrutteringsdelen
Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010
Av Helge Tengesdal (ref.)

Grunnet islandsk vulkan og innstilte fly, ble det færre deltakere på
Organisasjonsdagene enn det som var forventet. Likevel var ca. 20
engasjerte deltakere samlet for å jobbe med rekrutteringsarbeid. På tross
av askeskyer gikk hele programmet som planlagt.
presenterte det nye utvalgets medlemmer,
visjon og målsetninger. Deretter holdt Hanne
Falstad et begeistret begeistringsseminar, før vi
ble delt inn i grupper for å diskutere følgende
oppgaver:
• Hva er positivt med bridge?
• Hvordan kan du begeistre dine
bridgevenner?
• Hva vil du gjøre for å få to nye
bridgevenner?
Gruppenes resultater ble framlagt i plenum.
(Du kan lese konklusjonene lenger ned (red.))

Hanne Falstad begeistret under
Organisasjonsdagene!
Hele forsamlingen ble ønsket velkommen
av president i NBF, Jan Aasen, før vi skilte
oss fra de som skulle på turneringslederkurs.
Leder i Utvalg for medlemskontakt, Eva Flått,

Eva Flått er leder i Utvalg for medlemskontakt
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Etter en god lunsj fortalte Marianne Harding
om vervekampanjen «Vær en bridgevenn – verv
en bridgevenn.» En Power-Point av foredraget
kan fås ved henvendelse til Marianne. Nye
gruppeoppgaver stod deretter for tur, denne gang
med følgende oppgaver:
• Hvordan kan det skapes mer engasjement i
din klubb/krets?
• Hva er de tre mest effektive tiltak som
kan gjennomføres i din klubb/krets for
rekrutteringen?
• Hvordan kan krets/klubb og utvalgmedlemskontakt samarbeide?
• Hvilke instrukser/arbeidsoppgaver bør en
KRU ha?
• Hvordan kan klubben motivere sine
medlemmer til å verve?
• Hvilke tiltak kan klubben gjennomføre for
at vervekampanjen skal bli vellykket?
(Du kan lese betraktningene lenger ned i
artikkelen (red.))
Det nye opplæringsmateriellet i praksis v/Karl
Olav Hansen var neste post på programmet.
Vi fikk blant annet informasjon om hva
opplæringsmateriellet bestod av, hvordan det
kunne brukes og hvordan det videre arbeidet var
tenkt å gå.

Sigmund Bakke gikk gjennom den nye ITstrategien.
Etter en kort pause var temaet «Veilederen
i praksis» ved Per Watz. «Veilederen» er en
oppslagsbok for klubbstyrene, der en kan finne
«alt» en ønsker om råd og tips når det gjelder
styrets arbeid og klubbygging. «Veilederen» kan
lastes ned på bridge.no og Watz› foredrag kan
fås ved henvendelse.

Før middag var det et møte med kretsens
kontaktperson i utvalget. Samarbeidsform,
utfordringer og styrker ble tatt opp. Kvelden
ble avsluttet med en lynbridgeturnering og
påfølgende sosialt samvær.
Søndag startet vi dagen sammen med
turneringslederkurset. Vi startet med
informasjon om den nye IT-strategien og
Ruter. Sigmund Bakke førte oss stødig gjennom
temaene. Før vi igjen delte oss, snakket Per
Bryde Sundseth om Bridge for Alle, og da
med bridge til fjells (Beitostølen) og bridge på
Tenerife. Særlig sistnevnte hadde vært en stor
suksess med mange deltakere.
norsk
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Etter Organisasjonsdagenes siste måltid
var temaet bridge i skoleverket, fra SFO til
studenter. Marianne Harding, Jan Olav Røseng
og Eva Flått fortalte om erfaringer med bridge
for barn og unge i ulik alder. Erfaringene viste
at det fremdeles er mulig å få bridge inn i
skolen, selv om valgfaget er forsvunnet i de nye
læreplanene.
Organisasjonsdagene ble avsluttet med en
oppsummering av det siste av lørdagens
gruppearbeid, samt en evaluering. Deltakerne ga
uttrykk for at dagene hadde vært både nyttige og
inspirerende.

•

Leder (eller en annen fra styret) bør alltid
ønske hver enkelt medlem velkommen til
klubbkvelden. Still opp utenfor spillokalet!

Hva vil du gjøre for å få to nye bridgevenner?
• Snakke positivt om bridge – ofte!
• Organisere en «fadderordning»
• Ufarliggjøre bridgen
• Prøve å engasjere egne barn og deres
vennekrets
• Bruke lokalpressen
• Reklamere på arbeidsplassen, blant venner
og naboer
• Spleise gamle bridgespillere, skaffe nye
makkere

Oppsummering gruppeoppgaver –
del 1

Gruppenes svar på gruppeoppgavene

Hva er positivt med bridge?
• Bridge er sosialt og gir kontakt med andre
mennesker, der er alltid et bord!
• Alle stiller likt, alder, kjønn og bakgrunn
betyr lite
• Bridge er hjernetrim og hjelper en til å holde
hodet klart i et langt liv
• Bridge er utviklende og oppdragende
• Bridge kan være en motvekt mot
passiviserende dataspill
• Bridge er en billig hobby en aldri blir utlært
i
• Bridge er god avkobling i en stressende
hverdag, gjør bridgen til ditt personlige
pustehull!
• Bridge tilfredsstiller konkurranseinstinktet

•

Hvordan kan du begeistre dine
bridgevenner?
• Fokuser stadig på det positive ved bridgen,
ikke let etter negative sider
• Gi positive tilbakemeldinger. Vis
anerkjennelse overfor med- og motspillere,
så styrker du selvfølelsen
• Klubbstyret må huske å rose medlemmer
som gjør en eller annen innsats
• Nye spillere må sees
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Hvordan kan det skapes mer engasjement i
din klubb/krets?
Hva er de tre mest effektive tiltak som
kan gjennomføres i din klubb/krets for
rekrutteringen?
Hvordan kan krets/klubb og utvalgmedlemskontakt samarbeide?
Hvilke instrukser/arbeidsoppgaver bør en
KRU ha?
Hvordan kan klubben motivere sine
medlemmer til å verve?
Hvilke tiltak kan klubben gjennomføre for
at vervekampanjen skal bli vellykket?

Gruppe 1
Oppgave 1: Hvordan kan det skapes mer
engasjement i din klubb/krets?
• tildele flere personer oppgaver/la oppgavene
rullere (kaffekok, sette opp meldebokser,
etc.)
• felle ned en målsetting for klubben. Hva
skal vi være? (Bridge som sport/Bridge for
alle)
• fokusere på høflighet/positivitet ved bordet
• fast felles matpause på spillekvelden
• ha ekstra konkurranser: kveldens motspiller,
kveldens kommentar, etc

NYTT FRA FORBUNDET

Oppgave 2: Hva er de tre mest effektive tiltak
som kan gjennomføres i din klubb/krets for
rekrutteringen?
• nybegynnerkurs, IKKE gratis
• hente inn spillere «på gjerdet»
• fadderordning hvor etablerte spillere tar med
seg en som ikke spiller i dag
• opprette makkerpool

Oppgave 5
• Belønning, f.eks. i form av gratis spillekveld,
gratis medlemskap
• Vise ved konkrete eksempler hva det betyr
økonomisk for klubben å få nye medlemmer,
likeledes hva det kan bety sosialt.
• Trekke fram medlemmer som er gode på
verving, skryte.

Oppgave 3: Hvordan kan krets/klubb og utvalgmedlemskontakt samarbeide?
• bridgelærerkurs regionalt flere tidspunkt på
året
• oppfølging av spesielt k-medlemmer som
flytter ut av kretsen

Oppgave 6
• Tilby kurs
• God planlegging i forkant
• Og ikke minst: oppfølgingen av de nye
medlemmene, ta de godt i mot når de trår over
den farlige terskelen til klubbspilling.

Gruppe 2
Oppgave 1
• Sosialt engasjement
• Ulike turneringsformer
• Arrangement om inneholder mer enn bridge

Gruppe 3

Oppgave 2
• Publisering i lokalpresse og i nabolaget,
familie, venner
• Bedre kontakt mellom klubber og klubber/
krets - utveksling av erfaringer
• Kurstilbud
Oppgave 3
• Informasjonsflyt mellom alle ledd
• Assistanse der klubbene står fast, f.eks. hjelp
til å etablere hjemmeside
• Gode råd og erfaringsutveksling
Oppgave 4
• KRU skal være en pådriver
• Hjelpe til å etablere ny klubb isf å prøve å
blåse liv i en død klubb
• Gjøre seg kjent i klubbene og være veileder
der det trengs.

1. Hvordan kan det skapes mer engasjement i din
klubb/krets?
a) Ha en god og forpliktende strategi og
langtidsplan med årlige handlingsplaner
b) Medlemsmøter m/forslag fra medlemmene
c) Involvere flest mulig av medlemmene
d) Ha andre aktiviteter enn vanlig spillekveld.
Båttur eller grillkveld sosialt.
e) Fordele ansvar og engasjement
f) Ha festkomité/arr. komité
g) God organisasjonskultur
h) Mere beviste ledere som gjør andre gode og
begeistret
i) Rullere oppgaver
2. Hva er de tre mest effektive tiltak som kan
gjennomføres i din klubb/krets for rekrutteringen?
a) Verv en venn eller 1-for-1. Alle burde kjenne
noen.
b) Holdningsskapende arbeid i klubben
c) Kompetanse
3. Hvordan kan krets/klubb og utvalg-medlemskontakt
samarbeide?
a) God kommunikasjon er viktig
b) Tosidig kontakt
c) Felles arrangement
d) Samordnet/Overordnet strategi
e) Fadderordning.
norsk
norsk
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4. Hvilke instrukser/arbeidsoppgaver bør en KRU
ha?
a) Må forholde seg til vedtatte STLP/
Handlingsplan
b) Motivasjon og brobygger
c) Ha god kontakt med klubber i kretsen og drive
aktivt nettverksbygging
d) Gjøre seg kjent med klubbene og kretsen
e) Prøve å få liv i klubber som ligger i dvale eller
rett og slett starte ny klubb  

5. Hvordan kan klubben motivere sine medlemmer
til å verv ?
a) Vervepremier og skryt (ros)
b) Konsekvensen og viktigheten av å rekruttere
nye medlemmer (Bevisstgjøring
c) 1 til en eller verv en venn
6. Hvilke tiltak kan klubben gjennomføre for at
vervekampanjen skal bli vellykket?
a) Informasjon
b) Plan og opplegg for integrering  
c) Kompetanse
d) Evaluere
e) Følge opp nye medlemmer
f) Fadderordning

E r d in klubb registrert
i G r asrotandelen?
Ta kontakt med NBF på
bridge@bridge.no
for veiledning
Norsk Bridge_70/2010

Vi har tilbud på disse bøkene:
Basisbridge 1
Basisbridge 2
Basisbridge 1&2
Storpakke Basisbridge 1&2

120,- kr
120,- kr
200,- kr
1.000,- kr (seks bøker av hver)

Prisliste Bridgebutikken
Produkt
Utsalgspris
Bridgemate
Bridgemate
1 350,–
Bridgemate cable
275,–
Bridgemate Grunnpakke
3 200,–
Bridgemate server
2 800,–
Bridgemate TD key
60,–
Opplæring og litteratur
Basisbridge 1 & 2, bokpakke
310,–
Basisbridge 1 & 2, bokpakke
1 530,–
Basisbridge 1, studiebok for VK 1
170,–
Basisbridge 2, studiebok for VK 1
170,–
Bridge class 1
360,–
Bridge class pluss
420,–
Bridge i Helgemos verden
180,–
Bridgemaster level 1
360,–
Bridgemaster level 2
360,–
Bridgemaster level 3
360,–
Bridgemaster level 4
360,–
Bridgemaster NEO
360,–

Bridgepsykologi
90,–
Cuebids
90,–
edBRIDGE KLUBBEN 2005
420,–
Et Godt Grundsystem
90,–
Et Godt Grundsystem II
90,–
Fjendens farve
90,–
Fjerde farve
90,–
Forsvar mod svage 2 åbninger
90,–
Historiske jubeldager!
50,–
Hvorfor taber De i bridge?
135,–
Indmeldinger
90,–
Internasjonale lover for turneringsbridge100,–
Kortvurdering
90,–
Meldestav pk á 20
200,–
Moderne Doblinger
90,–
Rettidig omhu
90,–
Roman Key Card Blackwood
90,–
Spil og modspil fra A - Z
120,–
VM-boka fra Shanghai 2007
250,–
Spill bridge 1
380,–
Spill bridge 2
380,–

Personlig materiell
Fleecevest og tennisskjorte L
Fleecevest og tennisskjorte M
Fleecevest og tennisskjorte XL
Fleecevest og tennisskjorte XXL
Fleecevest, marineblå
Tennisskjorte, lysgul
Fleecevest, marineblå L
Fleecevest, marineblå M
Fleecevest, marineblå XL
Fleecevest, marineblå XXL
Tennisskjorte, lysgul L
Tennisskjorte, lysgul M
Tennisskjorte, lysgul XL
Tennisskjorte, lysgul XXL

315,–
315,–
315,–
315,–
210,–
165,–
210,–
210,–
210,–
210,–
165,–
165,–
165,–
165,–

Spillemateriell
24-Spills plansjer, sett
525,–
Autobridge elite serie
22,–
Autobridge lett serie
22,–
Autobridge privatleksjon
22,–
Autobridge vanskelig serie
22,–
Bridgebord, 81 x 81 filt
1 145,–
Bridgebord, fransk klubbord
1 310,–
Fasit 16-spill
44,–
Fasit 24-spill
55,–
Glassholdere til bridgebord, rød. 2 st 345,–
Kortholder, bordmodell
150,–
Kortmapper blå 1-16
180,–
Kortmapper grønne 1-16
180,–
Kortmapper grønne 1-32
345,–
Kortmapper grønne 17-32
180,–
Kortmapper grå 1-16
180,–
Kortmapper grå 1-32
345,–
Kortmapper grå 17-32
180,–
Kortmapper sorte 1-16
180,–
Kortmapper sorte 1-32
345,–
Kortmapper sorte 17-32
180,–
Kortstokker stor indeks
45,–
Kortstokker strekkode 7 bar, storpakke2 875,–
Kortstokker strekkode 7-bar (12)
345,–
Kortstokker strekkode 7-bar (24)
590,–
Lagfasit match 24-spill
55,–
Meldebokser bridge partner
465,–
Meldebokser bridge partner sort
1 820,–

Meldebokser med superklemme
540,–
Meldebokser til å skru fast på bordet 415,–
Meldekort 1 kløver, bridgepartner
4,–
Meldekort Bridge partner storpakke 1 090,–
Meldekort dobler
4,–
Meldekort for et bord
280,–
Meldekort for et bord, Bridgepartner 280,–
Meldekort Ikke røyk
4,–
Meldekort pass, bridgepartner
4,–
Meldekort redobler
4,–
Meldekort stopp
4,–
Meldekort Tournament director
4,–
Poengskala
4,–
Sidebord til bridgebord 2 stk
750,–
Sidebord til bridgebord 2 stk
750,–
Superklemmer for et bord
175,–
Tops boks
72,–
Tops grunnsett
405,–
Tops kommentert serie
72,–
Tops tilleggsserie
62,–
Velour 81 x 81 grønn
260,–
Turneringsmateriell
A4 ark, perforerte slipper 2500 ark 1 175,–
A4 ark, perforerte slipper 500 ark
300,–
Diplom, pakke á 10
150,–
Dubleringsmaskin Bridgepartner
31 500,–
Dubleringsmaskin Bridgepartner
31 500,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin1 025,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 800,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 800,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 105,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 105,–
Howellslipper 200 stk
110,–
Howellslipper, 1000 stk
310,–
Howellslipper, 500 stk
195,–
Klubbpoeng 100 stk
500,–
Koffert til hardplastmapper
495,–
Kortstokker strekkode 7 bar, storpakke2 850,–
Kortstokker strekkode 7-bar (12)
350,–
Kortstokker strekkode 7-bar (24)
600,–
Kretspoeng 100 stk
1 000,–
Regnskapsark 100 stk
150,–
Systemkort NBF 100 stk
150,–
Tidsur - økonomi
1 660,–
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Har du lyst til å bli en bedre bridgespiller?
Ønsker du å hygge deg med et underholdende bridgemagasin?

Bridge i Norge 6-09 • 34. årgang

Trykk

Med Bridge i Norge (BIN) kan du si: Ja takk, begge deler!
BIN kommer ut seks ganger
i året, og hver utgave er på
cirka 100 sider. Mange av de
dyktigste norske og utenlandske
skribentene dekker de største
bridgebegivenhetene både i
innland og utland. Vi har også en
egen meldeduell, nøttespalte,
systemspalte og ekspertklubb
hvor du kan teste deg mot – og
lære av – toppspillere. I tillegg
finnes det egne artikler myntet
på litt ferskere spillere.

Side 4

Bare nesten for norge i VM
Side 26

Zia satte kronen på verket

Side 53

Sveindal og lyn Gordon på tokt i Washington
Et årsabonnement på BIN koster 430 kroner, og kan bestilles via våre
Internett-sider, www.bin.no, på e-post bridge@bin.no, eller på telefon,
38 32 10 60. Ved henvisning til denne annonsen i Norsk Bridge vil nye
abonnenter få tilsendt årets første BIN-utgave gratis.

www.bin.no

SPILLEPROGRAM:
Fredag:

Åpningsturnering

Lørdag/Søndag:

NM Mix Swiss par
NM Junior

Søndag/Mandag:

NM Mix lag
NM Swiss par

Tirsdag/Onsdag

Parfinalen (til torsdag)
NM Damer par
NM Veteran par

Torsdag:

Damer lag
Veteran lag

Fredag/Lørdag:

NM Swiss lag

Byen og området rundt kan by på mange spennende attraksjoner
for store og små:
• Hunderfossen Familiepark • Maihaugen Museum
• Lillehammer Golfpark • Lillehammer Olympiapark
Innkvartering: Festivalhotellet Lillehammer Hotel er et trivelig hotell
godt tilrettelagt for barnefamilier. Området tilbyr også mange andre
bomuligheter: Pensjonater, gjestehus, familiehytter, leiligheter og
camping. Besøk www.lillehammerturist.no
For nærmere informasjon og påmelding, besøk
vår hjemmeside:

www.bridgefestival.no

LILLEHAMMER
30 juli–7. august 2010
åpent mesterskap
i alle klasser
åpent for internasjonale
deltagelse

