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Vi melder superpriser!

NORSK BRIDGEFESTIVAL 2003
Radisson SAS Globetrotter Hotel
Radisson SAS Atlantic Hotel
Radisson SAS Royal Hotel

Enkeltrom kr 475
Enkeltrom kr 610
Enkeltrom kr 715

Dobbeltrom kr 575
Dobbeltrom kr 710
Dobbeltrom kr 815

Våre 3 flotte Stavanger-hotell melder spesialpriser for deltagerne under Norsk Bridgefestival 2003! Ovennevnte priser
gjelder pr. rom pr. døgn og er inklusive stor frokostbuffet. Våre gjester får også et eget festivalkort som gir følgende
fordeler: Fastpris på transport til Siddishallen - Dagens bridgerett til kr. 95,- samt en halvliter til kr. 48,- på bridgehotellet Atlantic - Fri adgang til Cobra Nattklubb mandag-torsdag, kr. 60,- fredag-lørdag - Bridgecafé i Kiellandsalen med utvidede åpningstider.Vi er stolte over å være festivalens hotellpartner og ønsker alle hjertelig velkommen!
Radisson SAS Globetrotter Hotel, Lagårdsveien 61
Radisson SAS Royal Hotel, Løkkeveien 26
Radisson SAS Atlantic Hotel, Olav V´s gt. 3
For reservasjon, ring 51 76 00 04 eller
e-mail Reservations.Stavanger@RadissonSAS.com
www.radissonsas.com
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får en situasjon der et årsregnskap er et årsregnskap og ikke trenger all verdens tolkning. Der tallene får tale.
Nå tar det selvfølgelig noe tid å ordne opp
i gamle synder. Men det ser ut som om
administrasjon og styre har fått et godt grep
på prosessen som skal føre oss fra kaos til
kosmos – fra uoversiktlighet til orden. I mellomtiden må vi andre bare stå på så godt vi
kan, og det må skje i ALLE ledd i organisasjonen. Det er framtida for hobbyen vår vi
snakker om. Den har vi alle et ansvar for. Og
med overgangen fra kaos til kosmos bør også
sutre- og klage-perioden over gammelt gørr
være over. Se framover!
KRU-konferansen på Gardermoen bar bud
om ei bedre framtid for bridgen i Norge. Full
av entusiasme, og med mange konkrete forslag til rekrutteringstiltak, reiste deltakerne
hjem for å starte arbeidet i sine respektive
kretser. Til kretser og klubber vil jeg si:
Ta godt imot KRU-entusiastene. Gi dem
arbeidsvilkår som forslår – betalingen vil
komme i form av flere bridgespillere. KRU
skal ikke være noe skippertak bare i år. Men
for at KRU kan bli det systematiske og langtidsvirkende verktøy som vi trenger, så må
forholdene legges til rette.
Alternativet ser du meget klart. Se deg
rundt i klubben. Se de samme medlemmene
for deg om ti år – uten at det har kommet
nye inn. Det kan bli framtida for bridgen hvis
vi ikke satser på rekrutteringsarbeidet. NÅ!
Det burde være kjent Stavanger er vertskap for årets Bridgefestival fra 26. juli til
2. august. Norsk Bridgefestival feirer fire år,
og NBFs «barn» – som er blitt så godt
mottatt med deltakelse fra hele landet – er et
signal om at vi er på rett vei. «Vi glær oss»!

ER’
N
GEIR GISNÅS

Fra kaos til kosmos
Forbundsstyret legger fram røde tall – igjen
– for kretslederne i juni. Det er alvorlig nok
etter en lang og turbulent periode med bare
røde tall. En slik situasjon tærer ikke bare på
økonomien, men også på tilliten til styre og
stell. Den blir selvfølgelig frynsete når
tallenes tale forteller sannheten, og sannheten til overmål viser seg å være en annen enn
det som administrasjonen og våre fremste tillitsvalgte har presentert.
Men nå er det engang slik at en lyver ikke
nødvendigvis om en ikke forteller sannheten.
Tror man at en situasjonen er slik eller slik, ja
så forholder man seg til det.
Det som derimot kanskje kan kritiseres i en
den situasjonen vi har vært i, er at styret og
Bridgetinget ikke kuttet kraftigere ned på
enkelte utgiftsposter. En fortsatt feit internasjonal representasjonskonto komme å bli ett
av temaene når dette skal debatteres og kommenteres i Bodø i juni. For det er et sørgelig
faktum at vi ikke har satt tæring etter næring
– og at vi har holdt på slik i mange år.
Men før vi kveles i vår egen avmakt over
den begredelige historien så kan vi kikke litt
bak regnskapstallene. For der ser det heldigvis litt bedre ut – ja omtrent som det
økonomiske bildet vi fikk presentert på forbundstinget. Inntekter som kom i fjor ble
ikke inntektsført i 2002, men i 2003. Dermed
fortoner de økonomiske realitetene seg
vesentlig bedre. Likevel; jeg gleder meg til vi

Geir Gisnås
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Våre ildsjeler
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Det er summen av alles innsats som avgjør resultatet,
ikke hvor misfornøyd vi er med hverandre!

redusert fra 46 til 25, og de nye vedtektene.
På klubbnivå har man fått nye utfordringer
gjennom økt frafall av medlemmer, økt konkurranse fra andre fritidstilbud, og et samfunn
som er i betydelig endring.
Etter en periode med mye frustrasjon og
misnøye med forbundsnivået, er tiden moden
for at alle nivåene fokuserer på medlemmenes
ønsker om tilbud. Kanskje er løsningen
å bytte ut forbundets ledelse, noe man får
rikelig mulighet til å vurdere fram til neste
Bridgeting. Men det viktigste blir å gå inn i
seg selv, og spørre seg hva bidrar jeg med og
hva kan jeg bidra med for å få organisasjonen
framover. For det er summen av alles innsats
som avgjør resultatet, ikke hvor misfornøyd
vi er med hverandre.
Derfor er det positivt med debatt i medlemsbladet, både om forbundets virksomhet
og prioriteringer, og om de øvrige delene av
organisasjonen. Jan Th. Thoresen i Tønsberg
og Tore Næss i Ski hadde innlegg i forrige
nummer av Norsk Bridge. Selv om styret ikke
kommer med tilsvar i medlemsbladet, så
betyr det ikke at vi ikke lytter til de innlegg
og den debatt som foregår. Og styret ønsker
ikke å gå i forsvarsposisjon til enhver tid, for
vi mener det er dialogen og meningsutvekslingen som bringer oss videre.
Fram mot Bridgetinget neste år skal kretsstrukturen og de nye vedtektene evalueres.
Det er viktig at klubbene og kretsene er
aktive i denne evalueringen, slik at Bridgetinget får gode innspill til behovet for juste-

For å beskrive den enorme innsatsen som tillitsvalgte gjør i organisasjonen vår, skriver
generalsekretæren i sitt innlegg i dette bladet
følgende: «Vi trenger ildsjeler og våre tillitsvalgtes innsats er selve kraftverket i vår
organisasjon.» Kanskje er forsyningsnettet
for strøm et godt bilde på hvordan NBF som
organisasjon bør fungere?
NBFs formålsparagraf har som grunnpilar
å ivareta medlemmenes interesser. Som medlem i organisasjonen har man rettigheter,
men også plikter. Dette er beskrevet i forbundets vedtekter og er gjennomgående for
både klubbene, kretsene og forbundsnivå.
Organisasjonen har tre nivåer: klubbene,
kretsene og forbundsnivået. I vedtektene er
det angitt hva det enkelte nivåets oppgaver
er. Det er viktig at disse tre nivåene samhandler og fungerer på en god måte, og at
arbeidsfordelingen er god slik at tilbudet til
medlemmene blir best mulig. Og ikke minst
skal nivåene være talerør for medlemmene,
og formidle medlemmenes ønsker og prioriteringer.
Jeg tror ikke at dette fungerer bra nok i dag.
Det legges ned mye arbeid rundt omkring
i organisasjonen, men jeg er ikke sikker på om
arbeidet skjer på den mest optimale måten.
Forbundet har slitt de siste årene både med
økonomien og organiseringen av arbeidet, og
har vært igjennom kanskje den største omstillingen i forbundets historie. Kretsene har også
vært igjennom betydelig omorganisering,
blant annet gjennom at antall kretser ble
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ringer av dagens struktur og vedtekter. Det
er ikke sikkert at alle de nye kretsgrensene
ble trukket på riktig sted, og kanskje ble det
etablert kunstige skiller? Kanskje er størrelsen
på kretsen årsaken til at kommunikasjonen i
kretsen ikke er god nok? Eller det er andre
forhold som gjør at vi skal vurdere kretsgrensene på nytt. Tilsvarende for vedtektene,
så ønsker vi innspill på ting som ikke ble
ivaretatt, eller som ikke fungerer i forhold til
den virksomhet som klubben og kretsen har.
Det er viktig at medlemmene er pådrivere for
at klubben og kretsen tar opp disse spørsmålene, slik at de tilbakemeldingene som gis på
Bridgetinget gjenspeiler medlemmenes oppfatning.
Til slutt vil jeg kommentere styrets politikk
knyttet til internasjonal representasjon. På
Bridgetinget i 2002 fikk styret hard kritikk
for at det i en tid med dårlig økonomi har
vært brukt for mye penger på internasjonal
representasjon. I og med at regnskapet for
2002 ble dårligere enn antatt, så har styret
lagt opp til ytterligere kutt i 2003. Og da har

vi tatt bridgetingets kritikk på alvor, og gjort
ytterligere budsjettkutt på internasjonal
representasjon. Samtidig har vi ønsket å være
representert i internasjonale mesterskap, og
har derfor gått for et kompromiss mellom
kriterier for å bli tatt ut til deltakelse og
økonomisk støtte. Det betyr i praksis at deltakerne på landslag må dekke en større andel
av utgiftene enn tidligere, samtidig som tilbudet om deltakelse i noen av mesterskapene
er knyttet til prestasjoner i nasjonale mesterskap (seriemesterskap og NM-klubblag).
Altså er de som får tilbud om å spille på
landslagene gode spillere, og ikke tatt ut
fordi de har råd til å betale. Endringen gir
også flere spillere mulighet til å vise seg fram,
og dermed øke mulighetene for framtidig
landslagsspill. Jeg er enig i den prinsipielle
siden av kritikken, men kanskje blir resultatet
ikke så galt likevel!
Jan Aasen
PRESIDENT
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Hektiske dager
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I frivillig arbeid ligger nordmenn (som i
bridge) på topp i verden. Man regner med at
frivillig sektor utfører gratis rundt 220 000
årsverk – det er til sammenlikning fire ganger
mer enn hele den norske helsesektoren!
Dette er i samsvar med mitt første inntrykk
av bridgebevegelsen i Norge. Jeg er imponert
over den dugnadsånd og entusiasme jeg har
møtt mange steder for en hobby og et spill
som så mange brenner for. Vi trenger ildsjeler, og våre tillitsvalgtes innsats er selve
kraftverket i vår organisasjon.
Samtidig gir det frivillige arbeidet mange
meningsfylte oppgaver, et stort kontaktnett og
ikke minst mye glede. Folk jobber utover kveldene, svarer på utrolige mange e-post og telefoner, nedlegger timer for klubben – men gøy
er det uansett. Bridgebevegelsen har også en
klar samfunnsmessig verdi. Kanskje litt uvant å
tenke i slike baner, men jeg er ikke i tvil om at
vår virksomhet (sett det på plusskontoen) også
sparer samfunnet for betydelige sosiale utgifter.
Egentlig er det et tankekors at vi driver en så
omfattende virksomhet totalt uten offentlig
støtte. Kanskje bør vi gjøre som danskene
– opprette et eget tankesportforbund. Vil det gi
gjennomslag hos våre bevilgende myndigheter?
Utfordringene i NBF er velkjente og trenger således her ikke ny gjennomgang. Undertegnede gleder seg over et mangfold av oppgaver – og fremste utfordring er selvsagt å
sikre at årene med røde regnskapstall nå er
historie. Vi må ha orden i vårt hus, slik at vi i
neste omgang kan produsere enda bedre service, tjenester og tilbud for våre medlemmer.
Fra utsiktsvinduene på Ryen har vinteren
vært begivenhetsrik. Samtidig går vi nå med
liv og lyst inn i årets herligste måneder, og
det mangler ikke på aktivitet. Bedriftsmesterskap på Fagernes, i Rottneros i Sverige er det

RU N E HAN DAL

Nordisk cup og årsmøte med alle nordiske
bridgeforbund. Nordisk mesterskap for åpen
dameklasse arrangeres i Torshavn (Færøyene),
1.divisjon SM damer finner sted i slutten av
mai, i Son har NBF Østfold og Follo samarbeid med Catosenteret med lokal-TV på
plass, så er det tillitsmannskonferanse
på Hankø – og slik går det videre.
Lenger fram venter så årets fremste tillitsmannskonferanse hvor alle kretsene og styret
samles i Bodø, til det åpne EM i Menton
(Frankrike) ventes 50 – 100 nordmenn, den
første Nordkalotturneringen finner sted i
laksefiskeeldoradoet Alta, juniorene reiser til
Finland og senere til Paris. Deretter kan vi se
fram til årets store begivenhet og Norsk
Bridgefestival i Stavanger – planleggingen er
i godt gjenge og det tegner til å bli STORE
bridgedager i månedsskiftet juli/august.
Glemte jeg å nevne at vi også flytter i mai?
Som kjent har NBF de siste årene knyttet seg
nært til Norges Idrettsforbund som også
leverer flere administrative tjenester til forbundet. Lokalisering i idrettsmiljøet på
Ullevål er således et naturlig skritt for å få
nærhet til våre nærmeste samarbeidspartnere
og andre viktige kontakter. Fremfor å sitte
med et lite sekretariat på Ryen har vi forhåpentligvis betydelige synergieffekter ved å
bli en del av det pulserende fagmiljøet vi
finner rundt Idrettens Hus. Så fra 1. juni er
vi på plass i Colasvingen på Ullevål Stadion –
med Håndballforbundet som nærmeste nabo.
Ha en praktfull mai!
Rune Handal
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Fortsatt RØDE tall
når kretslederne samles i juni
Kretsene har fått seg forelagt røde
tall i regnskapet for 2002. Selv om
situasjonen reelt sett ligger opp
mot det som Forbundstinget vedtok
i fjor, så vil det nok bli en del
økonomisk fokus når kretslederne
møtes i Bodø i midten av juni.

skal gjennomføres en prosess for å utarbeide
nytt handlingsprogram for 2004 – 2008.
Gjennomføringen av handlingsprogrammet
er godt i gang, og stort sett i tråd med fristene i programmet.
Styrets arbeid i 2002 har også vært sterkt
preget av de økonomiske problemene forbundet har vært i. De organisatoriske endringene som ble vedtatt i 2001, har styret
fortsatt å iverksette i 2002. I løpet av året har
tiltakene begynt å virke, slik at økonomien
også har blitt forbedret.
Bridgetinget 2002 var sterkt preget av de
siste årenes dårlige økonomiske resultater, og
de problemer forbundets administrasjon har
gjennomgått. Tillitsforholdet mellom Bridgetinget og styret var dårlig. Styret har sett det
som sin viktigste oppgave å bygge opp igjen
tilliten ved å få økonomien under kontroll og
etablere gode rutiner.
Resultatet for 2002 viser et underskudd.
Resultatet er noe dårligere enn budsjettert,
men en bedring i forhold til de to siste årene.
Tiltakene som er gjennomført de siste årene
har begynt å virke, slik at økonomien er
under kontroll. Det må fortsatt utøves nøkternhet og kostnadskontroll, samtidig skal det
satses på videreutvikling av tilbudet og bedre
service til medlemmene.
En viktig forutsetning har vært å få på
plass ny generalsekretær. På slutten av året
ble Rune Handal engasjert som generalsekretær. Med sin yrkesbakgrunn og personlige
egenskaper, vil generalsekretærens oppgaver
være knyttet til utadrettet virksomhet mot

AV GEIR GISNÅS
Det er i hovedsak regnskapsføring av inntektene fra lotteriet i 2002 som utgjør forskjellen
mellom Forbundstingets forventninger og
"tallenes tale" for 2002. Til sammen 200 000
kroner blir inntektsført i inneværende år.
Det fordeler seg med 150 000 på lotteriet
og 50 000 fra automatvirksomheten.
Lotteriet 2002 gikk bra – regnskapet er i
ferd med å bli avsluttet og det viser et overskudd på rundt en halv million kroner.
Kretslederne skal møtes i Bodø 14. og 15.
juni. NB kommer tilbake med dekning av
kretsledersamlingen i neste nummer. Noe av
det som skal til behandling kan du lese i
dette utdraget fra beretningen og regnskapet.

UTDRAG FRA BERETNING/REGNSKAP
Handlingsprogrammet for årene 2000–2004,
som ble vedtatt av Bridgetinget i 2000, har
dannet grunnlaget for styrets arbeid i 2002.
På Bridgetinget 2002 ble handlingsprogrammet vedtatt videreført frem til 2004,
samtidig som det i perioden frem til 2004
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samling. Rekruttering, organisasjon, og miljøog verdidebatt har vært hovedtema på kretssamlingene.
Norsk Bridgefestival ble igjen en suksess
med stor oppslutning og med et vel
gjennomført arrangement. I forkant av
festivalen ble det inngått avtale med eksternt
firma som skulle skaffe sponsormidler til
bl.a. festivalen. Pga. andre oppdrag avsluttet
firmaet denne avtalen etter kort tid.
Salg av materiell har hatt en positiv utvikling i 2002. Det har vært arbeidet aktivt med
å bedre innkjøpsbetingelsene for materiell
slik at organisasjonens medlemmer kan få
bedre betingelser. Et ledd i dette har vært økt
samarbeid med for eksempel det danske
bridgeforbundet om felles innkjøp.
Det løpende samarbeidet med Norges
Idrettsforbund (NIF) har vært positivt. På det
administrative området er NBF en aktiv samarbeidspartner, for eksempel gjennom brukerstyret for Idrettsbutikken. Forbundet benytter
seg av mange av områdene som samarbeidsavtalen med NIF omfatter.

næringsliv, offentlige myndigheter, Norges
Idrettsforbund, og ikke minst forbundets
klubber og kretser.
Rekruttering har vært et satsingsområde. I
2002 ble det utarbeidet nytt kursmateriell og
materiell til bruk for bridgelærere. Kretsenes
rekrutteringsutvalg ble etablert i mange kretser, som et bindeledd mellom forbundet
sentralt og klubbene. Til inntekt for rekrutteringsarbeidet i kretsene og forbundet, ble det i
2002 gjennomført et lotteri. Ellers registreres
det et betydelig salg av kursbøker, kurslærermateriell, og engasjement for å øke rekrutteringen til organisasjonen.
Miljø- og verdidebatten har vært ført et
par år, og Bridgetinget vedtok forbundets
kjerneverdier; trivsel, likeverd, fellesskap
og ærlighet. Målsettingen er at klubbene
og kretsene skal videreutvikle miljøet basert
på kjerneverdiene.
Kretssamlingene er en viktig møteplass for
tillitsvalgte og forbundets ledelse. Oppslutningen er varierende, men erfaringene er
meget positive. I løpet av en treårsperiode vil
alle kretsene ha fått et tilbud om krets-
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Regnskap 2002
Regnskapet for 2002 (på avdelingsnivå):

INNTEKTER *

UTGIFTER *

RESULTAT *

DIFFERANSE
Regnsk.

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

- Budsjett

Avdeling 1
Kontingenter

-2.087.508

-2.250.000

23.169

0

-2.064.339

-2.250.000

- kr 186.000

Avdeling 2
Turneringsvirksomheten

-3.369.448

-1.025.000

2.197.282

120.000

-1.172.166

-905.000

+ kr 267.000

Avdeling 3
Inntektsbringende
virksomhet
-1.682.242

-1.050.000

905.057

0

-777.185

-1.050.000

- kr 273.000

0

0

596.071

625.000

596.071

625.000

+ kr 29.000

Avdeling 5
Forbundskontoret

-3.214

0

2.991.570

2.445.000

2.988.356

2.445.000

- kr 543.000

Avdeling 6
Organisasjonen

-6.450

0

372.075

310.000

365.625

310.000

- kr 56.000

0

0

3.145

60.000

3.145

60.000

+ kr 57.000

-7.500

0

25.697

80.000

18.197

80.000

+ kr 62.000

Avdeling 9
Teknologi/komm./
medlemsblad

-10.688

0

535.173

560.000

524.485

560.000

+ kr 35.000

Avdeling 10
Opplæring for
tillitsvalgte

-22.000

0

63.973

50.000

41.973

50.000

+ kr 8.000

Avdeling 11
Andre poster

-54.503

100.000

49.742

400.000

-4.761

300.000

+ kr 304.000

RESULTAT
(underskudd)

-7.243.553

-4.425.000

7.762.953

4.650.000

(519.400)

(225.000)

- 294.000

Avdeling 4
Internasjonale
forhold

Avdeling 7
Prosjekter
Avdeling 8
Rekruttering

* NB minus-fortegn i de tre første kolonnene i tabellen = inntekter/overskudd
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Resultat korrigert for ikke førte inntekter og avsetninger ikke konstaterte tap:
Regnskap

Lotteri – ikke bokførte inntekter i 2002
Automatvirksomheten – ikke bokførte inntekter i 2002
Økte avsetninger fremtidige tap på fordringer
Nedskrivning varelager

+150.000
+ 50.000
+ 50.000
+ 60.000

Resultat når disse postene hensyntas (underskudd)

(209.400)

budsjettert i 2002, men som kommer først i
2003, er ikke innarbeidet i resultatet for 2002.
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjonene
er i tråd med revisors anbefalinger.

Det bokførte resultatet for 2002 viser et
underskudd på 519.400 kroner mot budsjettert underskudd på 225.000 kroner.
I budsjettet var det innarbeidet inntekter
fra lotteri på 300.000. I regnskapet for 2002
er det bokført ca 100.000, mens ca 150.000
vil bli ført i 2003. For automatvirksomheten
er det mottatt 50.000 i februar 2003 som ikke
er bokført i 2002, men som gjelder 2001 og
2002. Avsetningen for fremtidige tap på
fordringer er økt med 50.000 kroner, og det
er foretatt en ekstraordinær avskrivning av
varelager med 60.000 kroner. Når en hensyntar disse postene for ikke bokførte inntekter og avsetninger for ikke konstaterte tap,
er resultat i tråd med budsjettet.
Det har vært jobbet mye med å få kostnadene under kontroll, og oppnå budsjetterte
inntekter. Resultatet for 2002 er dårligere enn
det styret har jobbet for. Kostnadene til sluttpakker for tidligere ansatte og rekruttering av
ny generalsekretær, har blitt høyere enn
antatt. Bemanningskostnadene har også vært
høyere i 2002 pga de problemene som har
vært, sykefravær, og omstillingen til ny driftsform.
Resultatet for 2002 har tatt høyde for
påløpte kostnader og alle kjente kostnader
som kan påløpe i senere år. Inntekter som er

Kommentarer til regnskapet:
Det vises til notene som spesifiserer postene
i regnskapet. Noen kommentarer til regnskap
i forhold til budsjett (pr avdeling):
Avdeling 1 Kontingenter
Samlet er inntektene 186.000 lavere enn budsjettert, som hovedsakelig er knyttet til at
færre ble omfattet av spillerlisens enn budsjettert.
Avdeling 2 Turneringsvirksomheten
inkludert salg av mesterpoeng
Samlet er overskuddet av turneringsvirksomheten 267.000 bedre enn budsjettert. Resultatet for seriemesterskapet, NM-klubblag,
og seriemesterskapet for damer er vesentlig
bedre enn budsjett. Bridgefestivalen gikk med
128.000 i overskudd mot budsjettert overskudd på 300.000, som hovedsaklig skyldes
sviktende sponsorinntekter. Bedriftsmesterskapet og MP-treffen gikk i tråd med budsjett. Salg av mesterpoeng ble 37.000 dårligere enn budsjettert.
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I forbindelse med sykefravær og stor arbeidsmengde på høsten, har tre av styrets medlemmer vært innleid og mottatt lønn tilsvarende økonomisjefen.

Avdeling 3 Inntektsbringende aktiviteter
og salgsvirksomhet
Samlet er resultatet av inntektsbringende virksomheten 273.000 dårligere enn budsjettert.
Overskuddet av salg av materiell er 110.000
bedre enn budsjettert, mens salg av annonser
i medlemsbladet er 60.000 dårligere. Overskuddet av automatvirksomheten er 100.000
lavere enn budsjettert, men det er mottatt
50.000 i februar 2003 som burde vært en del av
resultatet for 2002. Overskuddet fra lotteriet
til inntekt for rekruttering ble om lag 250.000,
hvorav kun 100.000 av dette er bokført i 2002
(mot budsjettert 300.000). Det resterende av
inntektene bokføres i 2003.

Avdeling 6 Organisasjonen
Samlet er utgiftene 56.000 høyere enn budsjettert. Styret og utvalgenes utgifter ble ca
10.000 høyere enn budsjettert. Bridgetinget
ble 57.000 dyrere enn budsjettert.
Avdeling 7 Prosjekter
Samlet er utgiftene 57.000 lavere enn
budsjettert. Det er ikke ført kostnader på
Klubben i fokus-prosjektet, som må ses i
sammenheng med øvrige budsjettposter
knyttet til rekruttering. Kostnadene til
rekruttering og kursvirksomheten må ses
i sammenheng med andre avdelinger, da
deler av kostnadene til rekruttering og kursvirksomhet ser ut til å være bokført på
avdeling 5 (forbundskontoret) og 6 (styret).

Avdeling 4 Internasjonale forhold
Samlet er utgiftene til internasjonale forhold
29.000 lavere enn budsjettert. Det ble
benyttet 475.000 på landslagenes deltakelse
i mesterskap og forberedelser, som er 26.000
høyere enn budsjettert.

Avdeling 8 Rekruttering
Samlet er utgiftene 62.000 lavere enn budsjettert. Kostnadene til rekruttering og kursvirksomheten må ses i sammenheng med
andre avdelinger, da deler av kostnadene til
rekruttering og kursvirksomhet ser ut til å
være bokført på avdeling 5 (forbundskontoret) og 6 (styret).

Avdeling 5 Forbundskontoret
Merforbruket på denne avdelingen er
543.000 i forhold til budsjettert. Dette henger delvis sammen med at avskrivninger og
omstillingskostnader er bokført her men budsjettert på avdeling 11. Avskrivningene utgjør
104.000 og utbetalinger knyttet til sluttpakker tidligere ansatte utgjør netto ca 100.000.
Arbeidet med å omstille virksomheten,
rekruttering av ny generalsekretær, og opprydding i regnskapet, har også i 2002 medført merkostnader til bemanning, og innleie
av tjenester fra revisor, økonomiavdelingen
på NIF, og juridisk bistand. Bemanningskostningene har vært høyere enn budsjettert.
Ordningen med kjøp av økonomibistand via
Manpower ble fra sommeren av omgjort til
midlertidig engasjement av økonomisjef.

Avdeling 9 Teknologi/kommunikasjon
og informasjon inkludert medlemsbladet
Samlet er utgiftene 35.000 lavere enn budsjettert. Kostnadene for medlemsbladet
utgjorde 497.000 som er i tråd med budsjettet, mens salg av annonser er 56.000 (avdeling
3) lavere enn budsjettert. Kostnadene knyttet
til Internett er i sin helhet bokført under
avdeling 5 (forbundskontoret).
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bedre enn budsjettert. De ordinære avskrivningene er bokført under avdeling 5 med
104.000, mens de ekstraordinære nedskrivningene av fordringer og varelager på
110.000 er bokført mot salgsvirksomheten.
Kostnader knyttet til tidligere års utgifter
utgjør netto 44.000. Renteinntektene er
51.000 lavere enn budsjettert, som er en
naturlig konsekvens av at likviditeten
i perioder har vært dårlig.

Avdeling 10 Opplæring for tillitsvalgte
Samlet er utgiftene 8.000 lavere enn budsjettert, Deler av kostnadene til rekruttering
og kursvirksomhet ser ut til å være bokført på
avdeling 5 (forbundskontoret) og 6 (styret).
Avdeling 11 Andre poster
Under denne avdelingen er budsjettpostene
til reserver, avskrivninger, og renteinntekter.
Samlet er resultatet av disse postene 304.000

■■■ Rottneros Nordisk Cup
Rottneros Nordisk Cup arrangeres annethvert år i Rottneros i Värmland i samarbeid
mellom Nordisk Bridgeunion og Pål Horn af Åminne (eier av Rottneros Park). Seriemestrene fra hvert av de nordiske landene er kvalifisert til å delta i turneringen. I år var
Norge representert av bronsemedaljørene fra SM, Tom Høiland, Øystein Jensen (stand in
for Roald Mæsel), Nils Kåre Kvangraven og Helge Mæsel, da de to topplagene fra
1. divisjon var forhindret fra å delta.
Etter klar seier over Færøyene, jevne kamper mot Finland og Sverige og klare tap for
Danmark og Island ble det norske laget nummer fire i turneringen som ble vunnet
suverent av Danmarks Jens Auken, Lars Blakset, Mathias Bruun og
Nicolai Kampmann.
Sluttresultat:
1. Danmark
2. Island
3. Sverige
4. Norge
5. Finland
6. Færøyene

108
90
81
69
52
38
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Hovedpremievinner Sven Pran, sammen med Rune Handal og Jan Aasen, var ikke akkurat misfornøyd med
Jessheim-helga. Han reiste dit med et foredrag han ikke fikk holde – men kom til gjengjeld hjem med en ny bil!
(Foto: Geir Gisnås)

Rekrutteringslotteriet 2002:

Sven Pran stakk av med bilen!
erstattet av et stadig bredere glis. Jo, på
Jessheim var det godt å være.
550 000 til forbund, kretser og klubber
De andre 19 vinnerne gratuleres selvfølgelig
også. Men det var vel egentlig enda flere enn
de 20 på gevinstlisten som ble «vinnere» her!
Vi våger faktisk å utrope hele organisasjonen som vinner. Det ble solgt 7500 lodd, noe
som tilførte organisasjonen nesten kr.550
000,- blanke og friske kroner. Vel å merke
etter at gevinstene var betalt. Av dette tilfalt
om lag kr.250 000,- kretsene og klubbene,
mens kr.300 000,- tilfalt NBF , alt til bruk i
rekrutteringsarbeidet.

Sven Pran ble synlig overrasket da
Halvor Kalberg nektet Pran å holde
sitt vel forberedte innlegg på KRUkonferansen på Jessheim.
Overraskelsen ble ikke mindre da
han fikk seg presentert den egentlige grunnen til at han var der;
Han hadde vunnet førstegevinsten
i lotteriet – en bil!
AV GEIR GISNÅS/HALVOR KALBERG

Det var selvfølgelig Halvor Kalberg som
hadde regien på «lureriet». En intetanende
Sven Pran dukket etter avtalen opp og skulle
starte sitt foredrag da han ble stoppet av en
smilende rekrutteringssjef Halvor Kalberg.
Og mens Kalberg fortalte en også intetanende KRU-forsamling hva som egentlig
var planen med Sven Prans nærvær, ble
hovedpremievinnerens undring gradvis

DELTE ERFARINGER
Erfaringene fra lotteriet er delte. Men det er
ingen tvil om at de som gikk inn for å gjøre
en jobb, klarte det med glans. Mange rapporterer at de solgte alle loddene i klubben
på 1–2 kvelder. Likeledes rapporterer kretser
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at klubbene solgte de utsendte lodd, og at de
få som kom i retur ble benyttet som premier.
Én erfaring vi har gjort, er at mange syntes
loddene var for dyre. Likeledes har vi tydeligvis ikke vært flinke nok til å fortelle at
nettoen skulle øremerkes rekrutteringsarbeid.
Dette er synspunkter som det vil bli tatt hensyn til ved høstens lotteri.

det en del klubber som returnerte loddene
sine til kretsen, selvsagt i siste liten. Dette
resulterte i at noen kretser som hadde kjøpt
loddene til full provisjon, brant inne med en
del og fikk derved redusert sin fortjeneste.
NBF fikk også i retur fra de kretsene som ikke
ville kjøpe til full provisjon, slik at vi satt
med en beholdning på 2500 ved lotteriets
trekning. Noen usolgte lodd må vi alltid
regne med, men det er litt leit at organisasjonen gikk glipp av kanskje kr.200 000 i
ren netto.
Uansett ble lotteriet en suksess. Det har gitt
startkapitalen til en mye sterkere satsing på
rekruttering. Vi vet at det er et behov og et
ønske om dette ute i organisasjonen.
Til slutt vil vi få takke for en god innsats
som ga et meget godt resultat.

ETT KRETSSTYRE SA NEI!
Vi kommer ikke utenom å nevne de negative
erfaringene. Dessverre var det en del som
ikke engang ville forsøke å gjøre sin del
av jobben. Verst var det kretsstyret som i
februar returnerte alle loddene uten at noen
var utsendt til klubbene. Kretsstyret hadde
besluttet å ikke delta i lotteriet. Likeledes var

GEVINSTLISTE
Lotteriet ble trukket på Oslo Politikammer fredag 28. mars 2003 med følgende resultat:
Gevinst
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lodd
4055
6170
6551
6007
6198
6525
2570
5480
9188
5567
588
4932
9898
6721
8194
1418
4152
2339
9068
4888

Premie
Suzuki Wagon R
Reise for 2 m/Hurtigruta Bergen-Kirkenes
Reise for 2 m/Hurtigruta Bergen-Kirkenes
Middagsservice for 12, Figgjo
6 stk. rødvinsglass m/karaffel, «Nøstetangen»
Kaffeservice for 12, Figgjo
DVD-spiller
Videospiller
Stereoanlegg
Reise-TV
Svipptursekk NBF
Svipptursekk NBF
Svipptursekk NBF
Svipptursekk NBF
Svipptursekk NBF
Svipptursekk NBF
Svipptursekk NBF
Svipptursekk NBF
Svipptursekk NBF
Svipptursekk NBF

Vinner
Sven Pran, Ski
Knut B. Carlsen, Farsund
Knut A. Schanche, Ophaug
Yngve Jørgensen, Frei
Olav Nordhassel, Lyngdal
Ivar Svaan, Trondheim
Ruth Skjelten, Brattvåg
NBF Nord-Trøndelag*
B.O.M., Røros*
Anita W. Iversen, Drammen
Magnar Haukøy, Kjøpsvik
Asbjørn Berntsen, Siljan
Kjell Utvik, Malm
Erlend Eliassen, Brønnøysund
Tomas Karl Øvervatn, Sjøvegan
NBF Oslo*
Kristine Breivik, Bergen
NBF Salten*
Ytre Rendal BK, Rendalen*
Eva I. Tjelhovd, Sandnes

* Loddet er kjøpt av klubben/kretsen. Om det er solgt videre/benyttet som premie er ikke kjent for NBF.
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Entusiastiske KRU-aktører:

«Overfalte» NBF-ledelsen med forslag
Får de entusiastiske KRU-aktørene gjennomslag i sine respektive kretser
for bare noe av den entusiasmen og gløden de kom hjem med fra
konferansen på Gardermoen, så kan vi komme til å få se et betydelig løft
for rekrutteringsarbeidet i kretser og klubber.

AV GEIR GISNÅS

IDRETTSFORBUNDET

KRU-konferansen på Gardermoen 28. – 30
mars var lagt opp som en idédugnad, slik at
man i fellesskap kunne utveksle erfaringer,
drøfte tanker og ideer og sammen legge
grunnlaget for organisasjonens videre arbeid.
Begrepet rekruttering omfattet i denne sammenheng verdi- og miljøspørsmål, opplæring,
kampanjer, utveksling av erfaring, verving
– kort sagt; hvordan vil vi egentlig ha det i
klubbene våre, og hvordan skal vi markedsføre bridgen i Norge.

Arne Kavli fra NIF innledet om bakgrunnen
for miljø- og verdidebatten i NIF. De samme
momentene er åpenbart overføre til bridgemiljøene. Spør en for eksempel hvorfor en er
med i en bridgeklubb vil en nok få mange av
de samme svarene som i idrettsmiljøene:
– vi liker å spille kort
– den sosiale siden vektlegges sterkt
– vi møter folk med felles interesse
– konkurranse – utfordringer
– likhet – uansett bakgrunn
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HEFTIG GRUPPEARBEID

– adspredelse
– vi holder oss åndsfriske

Gruppearbeidet på konferansen boblet til
tider nesten over av entusiastiske innspill.
Her er noen av forslagene:

HVORFOR FORSVINNER
NYBEGYNNERNE?
NBFs president Jan Aasen gikk gjennom
forbundets visjon, hovedmål og tiltak.
Han hevdet at at NBF har 250 000 kunder,
ca 11 500 «NBF-eiere» i om lag 550 klubber.
Med andre ord et betydelig potensial som vi
imidlertid ikke utnytter særlig godt.
Klubbene må spesielt spørre seg om hvorfor folk blir borte etter nybegynnerkurs?
Erfaringene tilsier at kun 10 % fortsetter i
klubben etter kurset. Hvorfor blir det slik?
Medlemstallet går ned. Årsakene er flere;
innføring av spillerlisens, medlemsavgifter,
startavgifter, lokale forhold og andre faktorer.
Målsetning er å få 2 000 flere medlemmer
i 2004 enn vi hadde i 1998. Da hadde vi
12 000 medlemmer. Det betyr at vi skal søke
å nå 14 000 i løpet av neste år.

Miljø og verdi – hvordan få debatten i gang i klubbene?
– Styret i klubbene må ta initiativ
– Arrangere klubbkonferanser i regi av
kretsen.
– Utarbeide kjøreregler i hver enkelt klubb.
Ta utgangspunkt i standard vedtekter i NBF
med tilpasning for hver enkelt klubb.
– NBF må informere bedre om debatten
i medlemsbladet.
– Rollespill, vis for eksempel grinebiteren.
Evaluering i klubbene etter sommer- og
juleturnering. Bruke kaffepauser i klubbene
– her kan forslag taes opp. Bruk gjerne
postkasse.
– Miljø- og verdibrosjyren bør gå ut til alle
klubbmedlemmer. Hver klubb bør ha etiske
retningslinjer (for oppførsel) – totalt røkeforbud er viktig.
– Informasjon – bruk oppslagstavler.
– Viktig – få frem verdien ved å være medlem
av NBF!
– Norsk Bridge bør fokusere mer på miljø/
verdi arbeidet i klubbene.
– Norsk Bridge bør få mer stoff om dagliglivet i klubbene.
– Kvinner må mer inn i styre, utvalg etc.
– for å skape et bedre miljø. Fokus bør mer
inn på å rekruttere kvinner. Dermed også
brekkstang inn i familier.
– Premier for gode miljøforslag i klubbene.
– Fokuser på det positive – ikke negative.
– Ta opp uheldige episoder i forkant av en
spillekveld. Ønsker vi det slik?
– Evaluering av miljøet i klubben 1–2 ganger
i året bør gjennomføres.

OPPRETTELSEN AV KRU
«Rekruttsjef» Halvor Kalberg gjennomgikk
bakgrunnen for opprettelse av KRU og
orienterte om den omfattende kursvirksomheten rundt omkring i landet, samt salg
kursmateriell og opplæringsbøker.
Han inviterterte samtidig deltakerne til
å sende forslag til NBF om «Årets rekrutterer» og «Årets tillitsvalgte».
Han viste samtidig til at målsettingen er en
sterk økning i antall kurs, og dessuten et mål
om å beholde mer enn 50% av kursdeltakerne som nye medlemmer i klubbene.
I den forbindelse påpekte han behovet for
å gjøre målsettingen for kurset klar og tydelig
for deltakerne allerede i starten; at de skulle
inn i klubbene etterpå.
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«Kokeboken» for rekrutteringsarbeidet – hva kan
gjøres bedre?
– For mye teori i nybegynnerkurset. Trenger
fleksible kursopplegg. Meldestaven – bør
fremgå at den kan brukes av nybegynnere
i åpne turneringer.
– Bridgens dag – bør være fleksibel etter
lokale forhold.
– Unngå haiing mot nybegynnere.
– Planleggingsfasen – ta med tidligere
nybegynnere for de vet hvordan neste kurs
bør planlegges.
– Viktig med nybegynnerturneringer
– kunsten å ta i mot nybegynnere.
– NBF utformer spørreskjema (mal) for
klubbene – til bruk for hver enkelt klubb til
medlemsundersøkelse.
– Klubbene i kretsen må samarbeide om bruk
av kurslærere.
– Kokeboken er mye vås. Teksten må innstrammes og gjøres mer presis.
– Lag sjekkliste for hver enkel funksjon!
– Navnet kokebok bør skiftes – Idehefte for
Rekruttering i Klubbene.
– Nye medlemmer må få info om hvordan
tingene fungerer i klubben, vanlig opptreden.
Likeledes hvordan turneringsledere
fungerer og deres oppgave.
– Viktig at nye får forståelse for at tl.’s oppgave er å vise at feil er begått og hvordan
det enkelt kan rettes opp.
– Mange klubbmedlemmer kjenner ikke
regelverket – det er for mye unoter, mange
som haier mot nye medlemmer og utnytter
nye for å vinne poeng. Viktig at turneringsleder bruker skjønn og varsomhet i klubbene, men opprettholder regelverket.

– NBF må kartlegge bridgespillende lærere
– spesielt i vg. skole.
– Skolene har ikke økonomi til å betale eksterne lærekrefter.
– En ungdomskole i Tromsø – har fått inn
1 uke i året som valgfag siste 5 år. Vi må få
det inn i det som kalles «Praktisk prosjektarbeid».
– På vg.skole – vil NBF eller kretsen lønne
eksterne lærekrefter?
– NBF må gjøre det kjent at det er mulig for
skolene å få eksterne lærere.
– Ungdomsklubbene – mulig. Materiell tilgjengelig og kort etc. kan deles ut – koster
lite.
– Kampanjemateriell er stort sett bra
– utgaven Norsk Bridge foreldet.
– I materiellet er det for mye teori og transparenter.
– Skolene vil ha interesse av turnering
mellom skolene.
– Å komme inn på høgskoler er vanskelig.
Uansett – bør henge opp plakater, info
– om hvor interesserte kan henvende seg.
– Oppsøke elev/studentråd – fordelaktig med
personlig kontakt.
– Bruke oppslagstavler, stands etc, studentavis. Spesielt stands ved semesterstart –
infodager.
– Oppfatning hos unge er at bridge er noe
for eldre og svært komplisert. Derfor kan
Bridge på 5 minutter etc. være nyttig. Kurs
for unge må ikke være komplisert, langvarig og teoretisk – viktig å komme fort i
gang med spillingen.
– Må bruke unge spillere for å rekruttere unge.
– Respektere «dumme» elever.
– Kurs må følges opp med nybegynnerturnering.
– Kretsen bør ha materiell til utlån for
klubbene.

Skoler og materiell – hvordan få innpass?
– Forutsetning at det er lærerkrefter på skolene. Avhengig av engasjert og aktiv lærer.
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Hvordan få innpass i uorganiserte grupper?
– Mange i bl.a. fengsel spiller bridge, men
hva etterpå? Kommer lite i klubber.
– Personlig brev med invitasjon til turnering
som ikke er medlem av NBF.
– NBF må markedsføre (brosjyre) mot nye –
fordelene ved å være medlem av NBF.
– Idehåndbok ønskes – hvilke moment skal
vektlegges.
– Oppfriskningskurs for tidligere medlemmer?
– Ingen må komme inn i en bridgeklubb uten
å få anledning til å spille. Evt. 3 på et par.
– Hver klubb bør ha en presentasjonsfolder.
– Flyktningemottak over hele landet. NBF må
undersøke med UDI (Kommunaldepartementet) mulighet for å få støttet til kursopplegg. I så fall må antakelig NBF utarbeide kursopplegg – søke midler – mens
kretsene utfører.

«Rekruttsjef» Halvor Kalberg var storfornøyd med
konferansen.

– Kurs til bedrifter? Skikkelig miljøfaktor og
det har bedriftene penger til. Lettere
å komme inn her. Her ligger et enormt
potensial!
– Markeds- og mediautvalget må komme på
banen! Utnytte Martin Andresen, Fjørtoft,
andre kjendiser – skape publisitet i offentligheten.
– Studentavis – Internett – stands på infodager når semesteret starter opp.
– Bruke folk som snakker språket.
– Fokus på at det ikke skal koste mye.
– Ungdomsklubben – starte gjerne med
Amerikaner. Vise bridge i praksis, men
fokusere på å spille.
– Del ut kortstokker på ungdomsklubbene og
gi info om bridge.
– Lærerhøyskolene er av spesiell interesse!
– Sykehus, eksempelvis er Nesodden BK bedt
om å arrangere kurs for langtidspasienter
og ansatte.

Er kursmateriellet ok?
– CD som passer for ferske spillere ønskes.
Bør inneholde meldinger, motspill, spilleføring og utspill.
Generalsekretær Rune Handal var imponert over alle
ideene som konferansedeltakerne boblet opp.
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– Informasjon i ulike medlemsblad
– Klubbkonferanser
KRUs rolle
– KRUs plass i organisasjonen må avklares.
Forholdet og oppgavefordeling mellom
krets og klubber må defineres.
– Finne nye arenaer og informere, oppsøke
klubbene, finne 1 kontaktperson i hver
klubb, etablere KRU styre i kretsene,
etablere materiellager, planlegge kurs og
møtevirksomhet.
– Finne og lære opp kursledere
– Kartlegge og ta kontakt med gamle og nye
kurselever
– Etablere fullstendig adresser mellom
kursdeltakerne/distribuere
– Nybegynnerturneringer/Avsluttende
– Kursbevis/diplomer
– Felles sjekkliste – utarbeides sentralt
– Økonomi for KRUs arbeid – må avklares!
– Felles klubbinfo distribueres
– KRU – kretsbesøk under kurs

Sven Pran skjønte ingen ting da han ankom KRUkonferansen. «Skal jeg ikke holde foredrag?»

– Regionale/nasjonale KRU møter
– Digital møteplass – NBF hjemmesider
– Gratis juniorleir
– Etablere husmorklubber
– Utvikle forenklet kursmateriell
(Nybegynnerkurs)
– Markedsføring i media.
– Motivere klubbene til rekrutteringsarbeid.
– Langsiktig satsing er avgjørende.
Klubbene og kretsene må delta i dette
arbeidet – få et eierskap og sy sammen et
langsiktig program. Klubbene nå føle
eierforhold til rekrutteringsplaner.
– Informasjon til medlemmene – NBF bør
bruke Norsk Bridge mye mer.
– Økonomi: Nytt materiell utarbeides – det
er vesentlig mer midler til disposisjon etter
lotteriet. Lotteriet ga ca kr. 500 000 til
organisasjonen, fordelt på klubber, kretser
og NBF.
– Bygge opp et fond via lotteri? For eksempel
til et nytt kurs på TV.
– Positiv holdning til nytt lotteri i år. Men –
til lavere pris. Konseptet må informeres/

Arne Kavli fra NIF mente det var mange likhetspunkter mellom bridge- og idrettsklubber når det
gjaldt verdi- og miljødebatten.
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formidles bedre. Men pris må være lavere –
forslag kr. 20,-. og kr. 25,-.

BRIDGENS DAG
All informasjon og oppmerksomhet som kan
skapes om vår hobby er av stor verdi. Det er
ingen tvil om at Bridgens Dag er et positivt
tiltak, men det må tilpasses de lokale forhold.
Vi bør av den grunn la klubbene arrangere sin
egen BD på de datoer som passer. Gjerne i
forbindelse med andre lokale arrangementer. I
tilegg bør vi oppfordre til stands i forkant av
kursoppstart. I det hele tilpasse BD til sin
egen handlingsplan. Men rent prinsipielt bør
BD være en fast årlig post.

HØSTENS REKRUTTERINGSKAMPANJE
Målet er en sterk økning i avholdte kurs.
Samtidig må RU og KRU ved hjelp av miljøog evrdidebatten hjelpe klubbene til å sørge
for et bedre mottak av nye spillere. Da vil vi
oppnå neste mål. Nemlig å beholde flere av
kursdeltakerne i klubben. Vi skal foran høstens kurs bevisstgjøre klubbene i verdien av
planlegging og nødvendigheten av å dele på
arbeidsoppgavene. Jo flere fra klubben som er
involvert i arbeidet med kurset, desto bedre
kan vi skape tilhørighet og fellesskap mellom
de nye og de gamle ( begge veier).

OSLO - KIEL

Opplev

Color Line Bridge Cup
om bord på M/S Prinsesse Ragnhild 25.10.
For nærmere informasjon ta kontakt på tlf. 22 94 43 39

Opplev sjøen, glem alt annet
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Bedriftsmesterskapet 2003
Syd spilte ut en spar til esset. Deretter ble en
spar stjålet i øst. Så fulgte en kløver mot
bordet. Syd stakk med kongen og spilte en
spar som spillefører trumpet. Øst tok hjerteress og fortsatte med liten kløver. Syd stakk
med esset og spilte nok en kløver. Bordet
kastet en ruter. Nå var det at norgesmesteren i nord stjal med hjerterdame. Og se
hvilken effekt dette fikk da han spilte ruter i
neste stikk. Spillefører trodde selvsagt at syd
har den siste hjerteren som er 10-eren.Da har
han sikkert spill med å gå opp på ruteresset
og sake en ruter på kløverdame. Men den
gang ei, sa Geir-Egil og stjal med hjerter 10!

Tradisjonen tro ble årets Bedriftsmesterskap
spilt på Fagernes. Fagernes Quality Hotel
dannet rammen for de 25 lagene som i begynnelsen av mai stilte på startstreken. I hotellets
store, lyse festsal ble spillerne loset gjennom
turneringens 96 spill av den dyktige turneringslederen Sigmund Bakke. Bridgespillerne
i Valdres bidro til at arrangementet ble gjennomført på en flott måte. Vi kommer igjen til
neste år!
Det var satt opp en pris til mesterskapets
beste spill. Og her er vinnerspillet:
Enkelte bridgespillere får mer ut av kortene
enn oss andre vanlige dødelige. Geir-Egil
Bergheim, som spiller på lag Kongsberggruppen, viste uvanlig kreativitet i dette
spillet. Øst ble spillefører i 4 hjerter. En hard,
men utmerket kontrakt som har gode vinnersjanser. Vår helt satt imidlertid nord og
gjorde det meget vanskelig for spilleføreren.
Dette var spill nummer 10:

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

E Kn 10
Ko Kn 8 6 4
10 9 2
Kn 9

Ko 5 4 2
Da 10 7
Ko 7 5 3
10 6
N

V

Ø
S

♠
♥
♦
♣

Da det siste kortet var lagt søndag klokka 13,
ble premielista seende slik ut:
1. Flower Powwer
233 VP
2. Bridge i Norge
223 VP
3. Tannlegene i Hordaland
203 VP
4. Tandberg7DnB
201 VP
5. Oppland Tannlegeforening
199 VP
6. Gjensidige Nor7Prepress
198 VP
7. Axia
193 VP

♠
♥
♦
♣

På vinnerlaget deltok Gunnar Nordby, Stein
Brateng, Lars Aasen og Arne jr. Ditlefsen.
På sølvlaget fant vi kjente bridgenavn som
Peter Marstrander, Tommy Sandsmark,
Nigel Andersen og Harry Arne Vågen.
Og bronselaget besto av Bjørn Dale,
Nils Bergo, Helge Olsen og Hall Bergo.

7
E953
E Da 6 4
Da 8 3 2

Da 9 8 6 3
2
Kn 8
E Ko 7 5 4

Helge Mæsel
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3

2

4

1 Harde tak under Bedriftsmesterskapet på Fagernes. Fra venstre Terje Nyborg, Arne Ditlefsen jr., Eskild Monrad
Hagen og Lars Aasen. Ditlefsen og Aasen på det seirende laget.
2 Bedriftsmester: Lars Aasen
3 Bedriftsmester: Stein Brateng
4 Bedriftsmester: Gunnar Nordby
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✓Vårt ferietips:
Dra til Kristiansand og opplev sol, sommer og

Sørlandets Internasjonale Bridgeuke
SIB-uka arrangeres for 14. gang, og kan by på
alle de tradisjonelle turneringene:
EVENTYR-MIXEN:
Torsdag 26. juni og fredag 27. juni.
Parturnering (mix), spilt som Monrad.
Spilleavgift: kr. 300 pr. spiller. Spillestart første dag: kl. 14.00.
COLOR LINE BRIDGE CUP:
Lørdag 28. juni og søndag 29. juni.
Parturnering i to puljer: Elite (52 par) og Åpen (Monrad).
Spilleavgift: kr. 400 / 300 pr. spiller. Spillestart første dag: kl. 10.00.
PÅ LAG MED KRISTIANSAND:
Mandag 30. juni og tirsdag 1. juli.
Lagturnering Monrad.
Spilleavgift: kr. 1.200 for laget. Spillestart første dag: kl. 10.00.
Meget god 1/4-premiering: Pengepremier & bruksting. Bestemannspremie.
Bridgen spilles på særpregete Christiansholm Festning,
vakkert beliggende på sjøsiden av Kristiansand sentrum.
Trivelig BridgePub om kveldene!

Internett:
Adresse:
Telefon:
Fax:
E-mail:

PÅMELDING/OPPLYSNINGER:
www.sibuka.org (også med tips om innkvartering)
SIB-2003. Postboks 8112, 4675 Kristiansand S.
Jorun Roald & Jan R. Hansen – 37 27 31 98 (Priv.)
37 27 56 93
janrh@online.no

Påmeldingsfrist: 15. juni for elite-puljen (her må MP oppgis).
Etteranmelding aksepteres til alle de andre turneringene. Ingen forhåndsbetaling.
Mht. innkvartering: SIB overlapper ikke med Quart-festivalen i år!
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Dejlig å være norsk i Danmark!
AV KRISTINE BREIVIK

Etter fjorårets manglende halve vinnerpoeng
i EM, sjetteplass og dermed plassen bak VMdeltakelse, har NBF i år sett sitt snitt til å
spare penger på et meget stramt budsjett for
internasjonal representasjon. Damelandslaget
er derfor ikke tilgodesett med noe inneværende sesong.
Fjorårets seriemestre er tilbudt deltakelse
i Nordisk Mesterskap på Færøyene på egen
regning, og har heldigvis takket ja til dette.
Nordisk uten Norge i dameklassen hadde
vært et svært dårlig signal til våre nordiske
venner. Anne-Lill Hellemann, Åse Langeland,
Gunn Helness og Ann Mari Mirkovic sørger
nå for at vi blir representert på en god måte.
Gleden var stor da det danske forbundet
dessuten inviterte til deltakelse i landskampturnering mellom Nederland, Danmark og
Norge 11.-13.april, slik at også flere damer
kunne komme ut å få inspirerende og nødvendig internasjonal matching.
Tulla Steen Lybæk, Siv Thoresen,
Marianne Harding og Kristine Breivik reiste
til København og fikk en fantastisk bridgehelg med hyggelige dansker som vertskap.

Tulla

Siv

Totalt 16 lag deltok, 12 i åpen klasse og 4
i dameklassen, og deltakerne fikk den aller
beste forpleining både når det gjaldt bridgeteknisk arrangement og fabelaktig bevertning. Slik som bare dansker kan!

ROUND ROBIN
Turneringen var lagt opp med en grunnserie
der alle lag møtte hverandre to ganger.
Vi startet litt trått, blant annet fordi slemstatistikken vår var svært dårlig. Med to
slemsvinger i vår disfavør i hver av de to
første kampene, er det ikke lett å vinne når
det spilles fjorten-spills kamper. Men det tok
seg godt opp fra tredje kamp, og da roundrobin var over, hadde vi tatt førsteplassen.
Etter den begredelige starten hentet vi oss
altså kraftig inn igjen, og begge par leverte
solide lister med små og store gleder.
Våre resultater:
Norge – Danmark Rød
Norge – Danmark Hvit
Norge – Nederland
Norge – Danmark Rød
Norge – Nederland
Norge – Danmark Hvit

Kristine (t.v.) og Marianne.
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8-22
12-18
18-12
22-8
24-6
20-10

Slutttabell (IMP):
Norge 141
Danmark Rød
125
Danmark Hvit 117
Nederland
92

Meldingene gikk slik:

SEMIFINALEN
Ettersom vi hadde vunnet grunnspillet fikk vi
velge semifinalemotstander. Valget var relativt enkelt ettersom vi ved å velge Nederland
ville få en carry-over på 23 imp, og dessuten
ville få gleden av å møte regjerende europamester enda en gang.
Nederlenderene hadde på dette tidspunktet fått relativt stor respekt for oss, og vi fortsatte vårt gode spill. Jeg hadde blant annet
gleden av å ha en makker som finner mulighetene der de er, gang på gang. Som i dette
spillet:
Giver: S Sone: ØV

♠
♥
♦
♣

Kristine

Øst

p
p
5 sp
6 sp

p
5ru
6 ru
D

Marianne
1 kløver
4spar!!!
p
p*
pass rundt

Etter makkers tøffe 4 spar melding og pass på
6 ruter, ble den svært gode stampen enkel å
finne. Våre lagkamerater hadde ikke funnet
slemmen, men vi vant allikevel 3 imp på spillet med –500.
Vi vant første sesjon med 50 imp og ledet
dermed med 73 imp. Det er det ikke lett å
tape på fjorten spill, og det ble tilslutt en
svært komfortabel seier med 63 imp.

FINALEN
I finalen møtte vi Danmark Rød, til fire
sesjoner av 10 spill. Det var ingen carry-over,
og det skulle bli ytterligere bekreftet at dette
var to svært jevne lag. Vi startet første sesjon
friskt, og K/M kom blant annet i denne litt
hardmeldte utgangen.
Giver: S Sone: ØV

♠KJT75
♥972
♦ 62
♣J T 2
2
♠Q93
N
AKT8654
♥–
V
Ø
Q9
♦AKJT87543
S
A 63
♣5
♠A864
♥QJ3
♦–
♣K Q 9 8 7 4

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

K874
K94
632
J94
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♠
♥
♦
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Vest
4 hjerter
p
p
p

QJ3
AQ82
A98
KQT

♠
♥
♦
♣

AT92
T75
J75
A75

med 13 imp etter første sesjon, snudde dette
til ledelse med 7 imp etter 2.sesjon, var 1 imp
bak etter 3.sesjon, og tapte til slutt med 4
imp. Sluttstillingen var 98-94 i danskenes
favør. Mye spenning og nerve. Litt trist å
tape med så knapp margin, men utrolig artig
å spille en så tett finalekamp mot de hyggelige danske damene, så dette tapet var ikke så
vanskelig å takle.
I «bronsefinalen» vant Nederland relativt
klart over Danmark hvit, med sluttresultat
111-70.
I sum var det en velspilt turnering og fantastisk trivelig turnering å få delta i, og vi var
glade over å få bekreftet at Norge er i ferd
med å etablere seg på høyt europeisk nivå
også i dameklassen. Så får vi inderlig håpe at
forbundet neste år ser seg råd til atter å satse
også på damelandslaget!

Meldingene gikk slik:
Kristine

Øst

1 NT

P

Marianne
1 HJ
3NT

Vest
P
Pass rundt

Utspillet av spar 10 gikk til bordets knekt
som fikk beholde stikket. Liten hjerter til
knekten som holdt i stikk to og kløver mot
kongen, samt sparen fordelt 4-4. En hyggelig
kontrakt å få hjem, og optimismen spredde
seg.
Det ble en ekstremt tett kamp, og Siv er i
slike situasjoner svært flink til å skape positive svinger.
Giver:

V Sone: –
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

2
KQ96
J T 6 42
975

KT653
JT
85
T642
N

V

Ø
S

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

J984
8743
A93
K8

AQ7
A52
KQ7
AQJ3

På begge bord ble det vist frem 22-24 NT i
syd, overført til spar. Begge motspillere valgte
ruter ut til esset i øst. Mot oss fortsatte den
danske damen med ruter som ga lett hjemgang. Siv valgte imidlertid å vri kløver 8 fra
K8, spillefører fryktet kløverstjeling og gikk
opp på esset. +50 og viktige imp til oss.
En veldig spennende kamp, hør bare
hvordan det hele utviklet seg: Vi lå under
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Norsk Bridgefestival i Stavanger 2003
Det er 2 sesjoner pr dag med turneringsstart kl 10.00 og kl 15.00 (med enkelte unntak)

Turnering

Start

Sesjoner

Slutt

Velkomstturnering

Lørdag 26 juli kl 1915

1

Lørdag 26 juli kl 2330

NM for Veteraner

Lørdag 26 juli kl 12

4

Søndag 27 juli kl 19

NM for Juniorer

Lørdag 26 juli kl 12

4

Søndag 27 juli kl 19

NM for Lag

Lørdag 26 juli kl 12

4

Søndag 27 juli kl 19

Kløvertreff 1

Søndag 27 juli kl 11

2

Søndag 27 juli kl 18

NM Klubblag Finale

Mandag 28 juli kl 10

7 kamper

Onsdag 30 juli kl 18

NM Mix par

Mandag 28 juli kl 10

3

Tirsdag 29 juli kl 14

Board-a-Match

Mandag 28 juli kl 10

2

Mandag 28 juli kl 19

NM Monrad par

Tirsdag 29 juli kl 15

3

Onsdag 30 juli kl 18

NM Mix lag

Tirsdag 29 juli kl 15

3

Onsdag 30 juli kl 18

Singelturnering 1 og 2

Tirsdag 29 juli kl 10

1+1

Tirsdag 29 juli kl 1830

Kløvertreff 2

Onsdag 30 juli kl 10

2

Onsdag 30 juli kl 18

Imp across the field 1

Onsdag 30 juli kl 10

2

Onsdag 30 juli kl 18

NM par Finale

Torsdag 31 juli kl 11

6

Lørdag 2 august kl 17

Patton

Torsdag 31 juli kl 11

2

Torsdag 31 juli kl 19

De lisensløses turnering

Torsdag 31 juli kl 11

2

Torsdag 31 juli kl 18

NM for damer

Fredag 1 august kl 10

4

Lørdag 2 august kl 17

Imp across the field 2

Fredag 1 august kl 10

2

Fredag 1 august kl 19

Singelturnering 3 og 4

Fredag 29 juli kl 10

1+1

Fredag 29 juli kl 1830

Lynbridge

Lørdag 2 august kl 10

2

Lørdag 2 august kl 14

Sideturneringene er vanligvis 27 spill og varer i ca 3 1/2 time
Lørdag 26 juli kl 14

Søndag 27 juli kl 11

Søndag 27 juli kl 15

Mandag 28 juli kl 10

Mandag 28 juli kl 15

Tirsdag 29 juli kl 10

Tirsdag 29 juli kl 15

Onsdag 30 juli kl 10

Onsdag 30 juli kl 15

Torsdag 31 juli kl 11

Torsdag 31 juli kl 15

Fredag 1 august kl 10

Fredag 1 august kl 15

Lørdag 2 august kl 10

Lørdag 2 august kl 14

Kveldsturneringer på SAS Atlantic Hotell kl 2130 15 spill
Søndag 27 juli

Mandag 28 juli

Torsdag 31 juli

Fredag 1 august

Tirsdag 29 juli
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Onsdag 30 juli

Bridgefestivalen og den innledende juniorleiren er populær blant de yngste.

Juniorleir i Stavanger
I forkant av NORSK BRIDGEFESTIVAL
innbyr Norsk bridgeforbund til Juniorleir for
ungdom i alderen 14 –23 år.
Leiren er for den som ønsker å utvikle seg
som bridgespiller uansett ferdighetsnivå.
Samtidig lover vi et hyggelig og minneverdig
opphold i lokalene til Mosvangen vandrerhjem. Dette er like ved spillelokalene til
festivalen. De som ønsker å beholde rommene også under festivalen må si fra om dette
ved påmeldingen.

• Meldeteknikk
• Leksjoner i spill og motspill
• Innføring i lover og turneringsarrangement
• Konkurranser og andre aktiviteter
Vi understreker at du ikke må være noen
ekspert for å delta. Først og fremst er dette
et tilbud til deg som ikke er så veldig erfaren, ja gjerne svært fersk.
Også i år har vi fått med oss Lars Eide og vi
vil sammen sørge for lærekrefter nok til at
alle ferdighetstrinn får relevant opplæring.
Praktiske opplysninger:

Opplegget for leiren:
• Kurs og opplæring etter behov
• Bridgespilling i ulike former
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Det trengs god plass når flere tusen bridgespillere
setter hverandre stevne.

Det blir mer Kløvertreff i Stavanger til sommeren.

• Oppmøte og start: Mandag 21. juli
• Avslutning: Før festivalstart lørdag 26. juli
• Pris: kr. 750,- som dekker alle aktiviteter,
mat og overnatting. Reisen må du dekke
selv, men undersøk mulighetene for reisetilskudd fra Krets/ Klubb.
• Deltakerne må ta med lakenpose.
• Påmelding til NBF innen 20. juni.
• Alle deltakerne kan spille NM
– Junior som starter lørdag 26. juli
• Selvsagt håper vi at flest mulig også vil
delta i turneringene utover i festivalen

I år ber vi om at Krets og Klubb tar et
krafttak slik at flest mulig av våre ungdommer blir å finne på juniorleiren. Det
kan være avgjørende for at disse skal forbli
som aktive i organisasjonen.
Rekrutteringsutvalget i NBF ønsker alle velkommen til en hyggelig samling !

Damebridgen er stor under Bridgefestivalen.
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KLØVERTREFF
på Norsk Bridgefestval i Stavanger!
Vi minner om at på årets bridgefestival blir det arrangert
Kløvertreff

• søndag 27. juli
• onsdag 30. juli
Dette er turneringer for de helt ferske og
hvor de store stygge ulvene ikke får delta.
Det er en god mulighet til å få et innblikk
i turneringsbridgen, hvor alle stiller mer
på likefot. Foruten å love en hyggelig turnering kan vi love at det gir mersmak. Det vil
ikke forundre oss om du like gjerne slenger med
i kvelds- eller sideturnering dagen etter.
Klubbene anmodes om å få med de ferske til
festivalen. Den er en stor opplevelse for oss
blaserte, og vil nok og gi positive impulser til de ferske. La også de få oppleve denne store
mønstringen.

Spill med en landslagsspiller
På årets festival i Stavanger vil flere av våre landslagsspillere og andre toppspillere
stille opp som makker på flere av side-/kveldsturneringene. For å få anledning til å
få en slik makker må du være villig til å betale noen kroner. Forhåpentligvis vil det
bli rift om å få en god makker slik at det kan avholdes en auksjon i forkant av
turneringen. Når vi har oversikt over hvem som kan stille når, vil det bli åpnet for
å legge inn bud (www.bridgefestival.org/2003) allerede i forkant av festivalen.
Pengene som kommer inn, vil i sin helhet gå til internasjonal representasjon.
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B R I D G E F O R D E R E L AT I V T F E R S K E
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 ett til to
spill i hvert nummer framover.

ØYSTEI N ER I KSEN

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.

Konge sitter feil skal du ta sparfinessen først.
Da tar du vekk det inntaket som Vest måtte
ha til kløverfarven. Du skal derfor stikke med
kløver Konge i bordet og ta sparfinessen.
Vest kommer inn på Kongen og fortsetter
med kløver Knekt. Nå må du ikke stikke i tilfelle kløveren skulle sitte 5-3. Vest fortsetter
med kløver og du kaster hjerter i bordet. Inne
på kløver Ess spiller du ruter 8 og lar denne
gå når Vest legger liten. Øst kommer inn på
Kongen og har ikke flere kløvere igjen. Han
skifter til hjerter og du stikker med Esset. Du
tar for spar Ess og tar dine ruterstikk og spar
Knekt. Du får dermed 2 sparstikk, 1 hjerterstikk, 4 ruterstikk og 2 kløverstikk. Det gir
deg 9 stikk og vunnet kontrakt. De fire
hendene så slik ut:

Denne gangen er det en kombinert prøve,
og den ligger kanskje litt i overkant av det vi
skal gjennomgå i denne spalten, men dere får
skjerpe dere så klarer dere det nok. Du har
som Syd kommet i 3 grand. Du har åpnet i
1 grand og makker har ingen problemer med
å heve til 3.
Du får kløver Dame ut fra Vest og skal
spille med disse kortene:
Nord
♠ Sp J53
♥ Hj J104
♦ Ru EJ1075
♣ Kl K5
Syd
♠ Sp ED
♥ Hj E872
♦ Ru D983
♣ Kl E93

♠
♥
♦
♣

Som vi har terpet så mye på før, legg en plan
før du starter. Du har 2 kløverstikk, 4 eller 5
ruterstikk, 2 sparstikk og ett hjerterstikk. Det
er sannsynlig at Vest er lang i kløver siden
han spilte dette ut. Du må innom 2 finesser
for å få nok stikk. Sitter ruter Konge hos Vest
er jo alt greit, men du skal forutse det verste.
Hvilken finesse skal du velge først? Dersom
du forutsetter at både spar Konge og ruter

♠
♥
♦
♣

K96
D65
42
DJ1082

N
V

Ø
S

♠
♥
♦
♣
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J53
J104
EJ1075
K5

ED
E872
D983
E93

♠
♥
♦
♣

108742
K93
K6
764

BRIDGE

Bridge FOR Ungdom

– ET SPILL FOR LIVET

ET SPILL FOR DEG
Liker du kortspill?
Synes du det er gøy å spille Amerikaner?
Bridge er det råeste av alle kortspill,
bridge er kortspillenes Formel 1!
Amerikaner blir da å sammenligne med en tråbil
uten ratt. Bridge er: KREVENDE - FARTSFYLT DRAMATISK og utrolig SPENNENDE
Bridge utøves av millioner av
mennesker over hele verden og
er en fenomenal sport og hobby
som kan dyrkes på det nivået
som passer for den enkelte.
Bridge passer for alle som:
• ønsker en givende hobby
for hele livet.
• ønsker å være en del av et

stort sosialt miljø med
enorme fritidsmuligheter.
• ønsker å utvikle hobbyen til
den skarpeste konkurransesport i nasjonale/internasjonale mesterskap.
• liker spill hvor en kan påvirke
resultatet ved hjelp av logikk
og teknikk.

MER OM BRIDGE
Bridge er et utrolig allsidig spill. Kortene er
ulike fra spill til spill, og da alle i turneringsbridge spiller med de samme kortene vil
resultatet ikke avhenge av om du får gode
eller dårlige kort

Videre vil forhold som kjønn, sosial eller etnisk
bakgrunn, utdannelse eller fysisk tilstand ikke
ha noen betydning. Bridge stiller heller ikke
spesielle krav til hukommelse eller intellekt.
Bridge fremmer egenskaper som:

Bridge er en hobby for hele livet. De som har
lært spillet vil som regel bli trofaste bridgespillere livet ut. Vi har spillere fra de helt
unge til aktive på over 90 år.
Bridge er en meget billig hobby. Som junior
(skoleelev/-student) betales halv pris, og du
blir regnet som junior opp til fylte 25 år.

• Logisk sans
• Hukommelse
• Disiplin
• Konsentrasjonsevne
• Kommunikasjonsevne
• Evne til problemanalyse
• Evne til sannsynlighetsvurderinger
• Evne til å foreta raske og fornuftige
avgjørelser

Den typiske hobbyspilleren spiller fast i sin
klubb en gang i uken, eller i et privat lag.
Felles for alle er gleden ved spillet. Denne
gleden bevirker også at vi danner et sosialt
fellesskap hvor trivsel og likeverd råder.

Bridge stiller også krav til strategi og til
lojalt samarbeide i et makkerskap. Dette
er svært viktige egenskaper så vel i skolesammenheng som ellers i (arbeids) livet.

Ett av i alt 4 bord som har valgfag bridge ved Klosterskogen vgs., Skien.
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HVOR KAN DU LÆRE BRIDGE?
Trygve Dølvik Lisland, lektor ved Klosterskogen videregående skole.

I ungdomsskolen
– Høsten 2002 startet Sunnland ungdomsskole i Trondheim opp med aldersblandet
SEV (skolens og elevenes valg) fast med 2. t.
pr. uke. Alle elevene fikk velge ut fra en
«menyliste» inneholdene 28 valg. De tilbudene som fikk minimum 20 påmeldte ble
igangsatt, hvorav Bridge var ett av de fagene
elevene prioriterte.

I ungdomsklubben
Vi kan tilby alternative opplegg, enten standard grunnkurs over 10 kvelder, eller hjelp til
«selvstudium» der en starter med Amerikaner
og fortsetter med en myk overgang til bridge.
Ved Universiteter og Høyskoler
Våre klubber kan tilby lærerhjelp til grunnkurs og/eller videregående kurs.. Videre kan
de gi bistand til treningskvelder etter kurset,
alternativt introduksjon til klubb på stedet
med nødvendig hjelp i startfasen.

Hver fredag avsluttet lærer og 20 elever med
2 t. bridge. Interessen for å lese systemer var
variabel, men jeg er overbevist om at flere
fikk seg en hobby for livet! Vi avsluttet
kurset med en turnering i Bridgens Hus med
en enkel servering, forteller Terje Østerlie,
lærer ved Sunnland Ungdomsskole

I en lokal klubb
Mange av våre lokale klubber arrangerer kurs
hver høst. Der vil du være hjertelig velkommen.Henvend deg til vårt kontor dersom
du trenger hjelp til å finne din klubb.

I videregående skole
– Ved Klosterskogen videregående skole i
Skien har vi tilbud om bridge som valgfag,
og erfaringene er gode. De aller fleste
elevene trives godt og det er nok ikke mange
dobbelttimer på skolen der tiden flyr så fort!
Det er mye teori å lære, og for ikke å gjøre
opplæringen alt for teoripreget, forsøker vi
å spille mest mulig, samt å knytte mye av
teorien opp til konkrete situasjoner ved
bordet under spillingen.
Undertegnede har utarbeidet læreplan for
bridge valgfag, samt vært medansvarlig for et
fiks ferdig undervisningsopplegg. Det tør sies
at svært få lokale valgfag har et så gjennomarbeidet pedagogisk opplegg som det nå eksisterer for opplæring i bridge, forteller

Den yngste deltakeren på Norsk Bridgefestival 2002.
3

Norges landslag som ble nr. 2 i VM 2001.

HVEM ER VI?
12000 medlemmer spredt over hele landet.
De fleste av medlemmene er hobbyspillere
som deltar fast på klubbkveldene. Turneringsspilleren er i tillegg ofte med på turneringer og i mesterskap. Representasjonsspilleren deltar på et av NBFs flere landslag.
Disse deltar i Nordisk, EM og VM, hvor de
hevder seg helt i toppen. I tillegg deltar de
beste i mange turneringer utenlands.
• 600 bridgeklubber som har spillekveld
hver uke – hvor du alltid er velkommen.
Klubbene arrangerer også åpne turneringer.
• 25 Kretser som bistår og organiserer
klubbene i sin region. Samtidig arrangerer
kretsene kretsmesterskapene samt andre
åpne turneringer.

• Norsk Bridgeforbund er overbygningen i
organisasjonen. De viktigste oppgavene er:
• bistå kretser og klubber.
• opplæring av tillitsvalgte
• utarbeide kurs og kampanjemateriell
• salg av billig bridgemateriell.
• utgi medlemsblad 6 ganger i året.
• organisere seriespill for 6oo lag i
5 divisjoner.
• arrangere Norsk Bridgefestival
– årets høydepunkt, hvor det blant
4000 deltakere skal kåres 20 norgesmestre i løpet av 10 dager.
• I forkant av festivalen arrangeres
5 dagers juniorleir.

NORSK BRIDGEFORBUND
Enebakkveien 133 • 0680 OSLO
Tlf.: 22 08 17 80 • Faks: 22 08 17 85 • E-post: nbf@bridgefederation.no
Ny adresse fra ca. 1 juni!
Serviceboks 1 Ullevål Stadion • 0840 OSLO
Tlf.: 21 02 90 00

Landslagsuttak
Følgende er uttatt til internasjonale oppgaver i 2003:
Landskampstevne, København, 11.-13. april (se eget innlegg)
Kristine Breivik, Marianne Harding, Tulla Steen Lybæk, Siv Thoresen
Rottneros Nordic Cup, Rottneros, Sverige, 9.-11. mai
Tom Høiland, Øystein Jensen, Nils Kåre Kvangraven, Helge Mæsel (spillende kaptein)
Nordisk Mesterskap, Torshavn, Færøyene 19.-23 mai
Dameklassen: Anne-Lill Hellemann, Gunn Kari Helness, Ann-Mari Mirkovic, Åse Langeland
Åpen klasse: Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, Geir Helgemo, Erik Rynning
(spillende kaptein), Terje Aa
Nordisk Mesterskap junior, Åbo, Finland, 24.-28. juni
Eldre junior: Erik A. Eide, Espen Lindqvist, Håkon Kippe, Jørn Arild Ringseth
Yngre junior: Petter Eide, Allan Livgård, Fredrik Simonsen, John Vegard Aa
Kaptein: Olav Lillebuen. Coach: Sølvi Flo
Internasjonal juniorturnering Nederland, månedsskiftet juni-juli
Ivar Berg, Olav Ellestad, Gunnar Harr, Ronny Jørstad, Stian Sundklakk, Sverre Johan Aal
VM lag junior, Paris, 18.-29. august
Olav Ellestad, Stig Roar Hakkebo, Gunnar Harr, Ronny Jørstad, Nils Kåre Kvangraven,
Stian Sundklakk.
Kaptein: Sven Olai Høyland
VM lag åpen klasse, Monte Carlo, 2.-16. november
Lag tas ut i august/september
4

2

9
7
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Arne Hofstad:

Med gullpenn verden rundt

Arne Hofstad var ikke «bare» Norges beste bridgejournalist,
som mange fra hans store leserkrets mente. Han har også
rasket med seg internasjonale priser, blant annet prisen for beste
spill i verden i 1986! På 39 år i Adresseavisens tjeneste rakk han å publisere
om lag 14 000 spill til stor glede for sine mange lesere.
A L I STE

R

AV GEIR GISNÅS

DET STARTET MED EM

I en alder av 81 er Arne Hofstad fortsatt
krystallklar, både når det gjelder episoder fra
«gamle dager» og når det gjelder oppfatninger om det meste i bridgens og bridgejournalistikkens verden.

– Husker du den aller første bridgespalten din? Når
kom den, og hva inneholdt den?
– Dette var like etter at EM hadde gått i
Oslo. Det var for øvrig første gang det ble
arrangert med rama, og jeg fikk gleden av å
være tidenes første ramakommentator i EM.
Etterpå fikk jeg en hyggelig telefon fra min
nære venn gjennom mange år, Bjørn Larsen,
som fortalte at det italienske laget skulle på
turne på Vestlandet opp til Trondheim hvor
de skulle spille mot lokale lag. Jeg presenterte
dette for Adresseavisen og fikk skrive om
begivenheten. Dermed var grunnlaget for
bridgespalten lagt – til å begynne med en
ukentlig hver fredag, og etter hvert kom også
den daglige, forteller Arne Hofstad.

KVALITET OG KVANTITET
Det er ikke kvantiteten som er viktig med
Arne Hofstads bridgejournalistikk. Spør du
bridgespillere er det først og fremst hans elegante penneføring som trekkes fram. Fra sin
faste plass på hjørnet har han formidlet atmosfæren rundt bordet, snappet opp replikker
og analysert spill – klart å kaste lys over
situasjoner og fått fram poeng som mange av
oss middelhavsfarere måtte ha Hofstads hjelp
til å se. Og med en god porsjon sjølironi har
han også bidratt til å folkeliggjøre bridgen,
samtidig som vi ALLTID ble i godt humør av
Hofstads penn.
Arne Hofstad var Adresseavisens bridgejournalist i 39 år! Det ble titusener av
notatsider som endte med rundt 14 000
publiserte spill. Men likevel er det kvaliteten
– hans elegante penneføring, mer enn kvantiteten – som gjorde at mange mente han var
Norges beste bridgejournalist.

ROBBER
– Hvor hentet du dine spill fra?
– Av de rundt 14 000 jeg har skrevet har jeg
selv sett – eller vært med å spille – om lag 40%.
De resterende har jeg fått hjelp til fra andre
steder. Spillere har ringt og skrevet til meg om
spill de har opplevd, og det har vært til god
hjelp. Men jeg tror ikke det er mange som har
sett så mange spill som meg, smiler Hofstad.
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– Er det slik at du liker robberbridge bedre enn parog lagturneringsbridge?
– Jo da, jeg liker robberbridge godt, men
jeg har også spilt en masse parturneringer.
Jeg lærte robberbridge av mine foreldre på
30-tallet. Begge mine foreldre – spesielt far,
var en god spiller etter den tids målestokk.
Selv debuterte jeg i turneringsbridge i Oslo
i 1941. Jeg ble tidlig en beundrer av Ranik
Halle. Han var som de fleste vet en fremragende spiller og skribent. Jeg ble fort personlig
kjent med han og vi ble gode venner. Vi
spilte sammen på Oslo bylag før jeg flyttet til
Trondheim. Samværet med Halle førte til at
han, med meg som haleheng, tok initiativet
til stiftelsen av Norsk Bridge Presse på 80tallet. Halle ble den første presidenten – så
fulgte jeg etter, og med Tommy Sandsmark
som meget engasjert generalsekretær. Tommy
og jeg er for øvrig de eneste æresmedlemmene i Norsk Bridge Presse.
– I første del av femtiårene var jeg i London,
og bridge i London er robber. Robber
fascinerer meg blant annet fordi det er et
individuelt spill, særlig når jeg er et sted hvor
jeg ikke kjenner så mange. Men uansett:
robber eller andre former; bridgens språk er
internasjonalt.

Arne Hofstad har markert seg som en topp internasjonal bridge-journalist. (Foto: Per Nordland)

land, blant annet i USA, Canada og Chile.
I alle disse turneringene har jeg bidratt til
bulletinen, og jeg har også vært så heldig å
gå til topps og bli tildelt prisen for beste spill
en fem, seks ganger.
– Hva synes du om norske bridgespalter nå om
dagen?
– Jeg er sterkt misfornøyd med den holdningen som avisene har til bridgen. Man må
være oppmerksom på at bridge er noe som skjer.
Det er en del av den sosiale hverdag for
millioner av spillere i hele verden . Det er en
fornærmelse å sidestille bridge med kryssord
og billedserier. Disse spørsmålene burde tas
opp innen spillets organer. Det er veien til
større anerkjennelse for vår sport – kanskje
den eneste veien, tror Hofstad.

SPILLER OG JOURNALIST
– Er du en bedre journalist enn spiller?
– Det skal ikke jeg uttale meg om, men jeg
har blant annet deltatt i fem lagfinaler for
Forcingklubben.
– Jeg har nok ikke fått så mye ros for spillingen som skrivingen. Jeg liker egentlig ikke
å sette de to tingene opp mot hverandre.
Men jeg har opplevd svært mye som bridgejournalist. Jeg har for eksempel vært tilstede
ved 40 OL, VM- og EM-finaler i over 20
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SOLOMON AWARD
– Er det noe spesielt spill du som journalist har skrevet
om som du husker ekstra godt?
– Det må bli da jeg bakspilte Jon Andreas
Støvneng under Junior-EM i Budapest. Der
leverte Støvneng en nydelig spilleføring som
ble kåret til turneringens beste spill. Spillet
gikk siden verden rundt, og jeg fikk også
Solomon Award, prisen for årets beste spill.
Spillet ble også beskrevet i Tarjei Eck
Hansens bok; «Norske Ess» (1996).

Vest

Nord

2ru
2sp
3hj
4kl
4sp
5ru
6hj

pass
pass
pass
pass
pass
pass
pass

♠
♥
♦
♣

Giver: Øst Sone: N-S

♠
♥
♦
♣

ED54
E53
KD975
10

V

♠
♥
♦
♣

Ø
S

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Kn 10862
D
Kn6
KDkn43
N

5
–
KD97
–

Kn 10
–
kn
KD

N
V

Ø
S

♠
♥
♦
♣

–
K87
104
–

♠–
♥ 1096
♦ 83
♣

9
K8742
E104
E875

Nå kunne Støvneng ta for Konge og Dame i
ruter. Syd måtte følge. Deretter gikk det ruter
til håndens hjerter 7. Syd fikk den, men
måtte så spille opp til K8.»

K73
Kn1096
832
962
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Syd
pass
pass
pass
pass
pass
pass
pass
pass

Det tok lang tid fram til slemmen, men den
er god helt til vi ser hjerteren 4-1. Syd spilte
ut hjerter knekt. Støvneng stakk i bordet.
Hjerter Dame kom på og Støvneng spilte
deretter på 4-1 sitsen i trumf. Kløver til Esset
og en kløver til stjeling. Tilbake på hånden
igjen på ruter Ess for å ta sparfinessen! På
spar Ess forsvant en kløver. Først en spar til
stjeling og så den siste kløveren til bordets
siste trumf.

«I 1986 under Junior-EM fikk Jon Andreas
Støvneng prisen for beste spilleføring, og
spillet vant senere 4. premie i BOLS-konkurransen. Spillet vant også «The Solomon
Award» og dermed kåret til «The Best Played
Hand of the Year». Det var første gang prisen var gitt til en nordmann og første gang til
en juniorspiller og den henger utrolig høyt.
Arne Hofstads artikkel om spillet het naturlig
nok «Pure Brilliancy».

♠
♥
♦
♣

Øst
1hj
2hj
3ru
3gr
4ru
5kl
5hj
pass

En tidlig leksjon i ydmykhet
Som et framblikk mot EM i Menton
vil kjente bridgespillere skrive
om en minneverdig turnering de
har opplevd. I denne utgaven
av Norsk Bridge presenterer vi
Eric Kokish, canadisk toppspiller
og bridgejournalist.
Jeg startet for alvor med bridgen i 1967 i
«the Summer North American Championships» i Montreal, min hjemby. Siden jeg
hadde mindre enn 100 mesterpoeng kunne
jeg ikke spille «Life Master Pairs», «the
Spingold» eller «The Master Mixed Teams».
Men min gode venn gjennom mange år
George Mittelman og jeg markerte oss i sideturneringene (i alle fall mente vi det selv).
OK, så det var kanskje ikke det store øyeblikket, men vi var knapt 20 år gamle og
utrolig ivrige, og jeg husker fortsatt hvordan
vi hastet over til hovedturneringene for å
bakspille de store spillerne – kanskje noe av
deres visdom kunne falle ned på oss. Men jeg
må tilstå at jeg i dag ikke har det like travelt.
Min interesse for sannheten i spillet får meg
alltid til å komme tilbake for mer.
Fire år senere mente de fleste av mine
venner og jeg at vi hadde blitt ganske gode
spillere, og vi hadde alle kunnet glede oss
over noe suksess på nasjonalt og nordamerikansk nivå. I 1971 spilte jeg med en
god venn i «Can-Am Regional», Joey Silver,
som hadde tatt meg under sine vinger noen
år tidligere.
«Can-Am» var den viktigste lokale turneringen, og siden det var færre turneringer da

Eric Kokish, canadisk toppspiller og bridgejournalist.

enn nå var det alltid spesielt å vinne en av
dem. Joey og jeg spilte i den åpne parturneringen og vi gjorde det ganske godt ved bordet, men mindre bra på vei fra bordet. Vi
fulgte nemlig etter et saktespillende par slik
at vi nesten aldri fikk mer enn ti minutters tid
på de to spillene i runden.
Som flaks var tok det første spillet i en av
disse «spurtrundene» nesten all tilgjengelig
tid, og da vi tok opp kortene til det andre
spillet hadde vi bare et par minutter igjen.
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Mens vi venter på Menton!

http://www.eurobridge.org/index2.html

Til sommeren har bridgespillere over hele verden muligheten til å delta i det første
Åpne Europeiske Mesterskap. Den arrangeres mellom den 14. – 28. Juni 2003
i Palais del’Europe i byen Menton, som ligger ved den fransk middelhavskysten.
Her kan du lese mer om mesterskapet: http://www.eurobridge.org/index2.html

Slik så given ut:
(Retningene er forandret)
Øst/alle

Vi meldte raskt og effektivt til 6NT, en tilsynelatende lovende kontrakt, spesielt når en
ser alle kortene. I full fart stakk jeg den
utspilte ruter knekt med damen og startet
sparspillet, uten å ta verken en høy kløver
eller en høy hjerter – noe som ville ha gitt et
positivt resultat.
(La oss ikke nevne fraværet av en plan som
kunne ha hindret at jeg ble sittende fast i
bordet i tredje eller fjerde sparrunde). Øst
stakk den tredje sparen og fortsatte med
ruter, som jeg stakk med esset. Fra bordet forsvant en liten hjerter.
Siden Øst var markert med 11 kort in spar
og ruter var det stor sannsynlighet for at Vest
hadde kløver knekt. Derfor undertrykket jeg
et fnis mot min egen uforsiktighet spilte selvsikker kløver til tieren … og knekten. Jeg
kunne ikke annet enn å bryte ut i latter.
Også Øst syntes det var morsomt å få en
uventet innkomst på den ensomme kløverknekten og demonstrerte sin glede ved å
banke hver eneste av de fem gjenværende
ruterne hardt i bordet, mens turneringslederen sto over oss og kikket på klokka.
Men som du kanskje allerede har sett så
var ikke min sterkeste opplevelse ved bridge-

Nord
♠ QJ1098
♥ AK3
♦ 4
♣ AKQ10
Vest
♠ 5
♥ 10864
♦ J6
♣ 986542

Øst
♠ A742
♥Q
♦ K1098732
♣J

N
V

Ø
S

Syd
♠ K63
♥ J9752
♦ AQ5
♣ 73
West

North
Silver

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Dbl
4sp
5hj
6kl
6NT

East

South
Kokish

3ru
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass rundt.

Pass
3NT
5ru
5NT
6sp
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Selv om jeg ikke med tilfredshet kan
bekrefte at denne episoden overbeviste meg
om at det er viktig å ikke ta seg selv for høytidelig, så medvirket den sterkt til det.
Mange år senere understreket min australske
makker, Bobby Richman, at «vi er alle små
havari-maskiner» med en ubegrenset kapasitet til å gjennomføre havariene. Å være klar
over akkurat det gjør det så mye enklere å
håndtere vår ufullkommenhet.
Jeg ser fortsatt fram til neste turnering,
fordi det helt sikkert vil være noe nytt og
interessant som jeg ikke har sett før – steder
å reise til, møte nye mennesker – noe spesielt
som er verdt å ta vare på, vel vitende om at
det vil komme store øyeblikk som mer enn
veier opp for de uunngåelige skuffelsene.
For å finne ut hvordan du kan møte Eric
og andre bridgestjerner, besøk
www.ecatsbridge.com

bordet over med dette. Da Øst spilte sin siste
ruter hadde vi kommet til følgende trekortsposisjon:
Nord
♠Q
♥A
♦ -♣A
Vest
♠ -♥ 10
♦ -♣ 92

N
V

Ø
S

Øst
♠7
♥Q
♦ 2
♣ --

Syd
♠ -♥ J9
♦ -♣7

Jeg visste at Øst hadde en spar igjen, men
hans siste kort – var det en kløver eller en
hjerter? Kanskje forsøkte jeg å rettferdiggjøre
mitt kløverspill til et omfang som bare en
masochist kunne sette pris på. Derfor
bestemte jeg meg for at Øst hadde en kløver
igjen og kastet hjerter ess fra bordet. Østs
nytelse ved å vise meg hjerter dame kom ikke
som noen stor overraskelse.
Og slik gikk det til at den unge og (jeg tilstår) noe arrogante Eric O. Kokish – som på
dette tidspunktet aspirerte til å være en av
Canadas beste spillere – gikk seks bet i en
slem som var utapelig … uten finesse …
Det gikk opp for meg at jeg kunne ha en
framtid i bridge da jeg faktisk klarte å rapportere spillet inn til den daglige bulletinen
med et smil i ansiktet – tross det gapende
såret i mitt hjerte. Vi vant ikke turneringen…
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Internasjonal representasjon,
sponsing og engasjement
landslagsdeltakelse er et prioritert mål for
utøverne – så lenge de er amatører. Idet de
går inn i profesjonaliserte deler av sin idrett,
stilles det kyniske krav til landslagsdeltakelse,
som ofte kan medføre at de må stå utenfor
landslaget. Har vi paralleller i bridgen? Tar
vi konsekvensen?
Forbundets anstrengte økonomi kan lett
ødelegges ved ukritisk forbruk. Jeg mener det
er viktig å sørge for at prioriterte områder
virkelig prioriteres, med de konsekvenser
dette kan få for andre områder. Økt aktivitetsnivå blant medlemmene, lojalitet til eget
forbund og økt medlemsmasse er viktige
bidrag til en positiv utvikling av NBF. I
hovedsak skjer dette arbeidet på klubb- og
kretsnivå. Når dette arbeidet gis høy nok
prioritet blant medlemmene vil det gis muligheter til å prioritere flere områder og bruke
større ressurser på prioriterte områder.
På kretsledermøtet i juni samles representantene for medlemsmassen. Jeg ser fram
til at deres innsats synliggjøres både i ord og
gjerning.

Med forbundets begredelige økonomiske
situasjon som utgangspunkt, har landslagsaktiviteten vært diskutert de siste årene.
På siste Ting var det en ganske omfattende
debatt omkring internasjonal representasjon
i forbindelse med økonomiplan og budsjett.
Fra mitt ståsted bak klubba observerte jeg en
klar holdning fra kretsenes representanter om
reduksjon i internasjonal representasjon. Et
forslag om halvering av budsjettposten ble
nedstemt med knapt flertall, mens en reduksjon ble vedtatt under forutsetning av at inntektsbringende aktiviteter lyktes. I ettertid ser
vi at inntektsbringende aktiviteter har hatt
variabel oppslutning blant medlemmene.
Dette betyr at medlemmenes tale er klar:
Reduksjon i internasjonal representasjon.
Spørsmålet er om styret har redusert kraftig
nok!
Det er et viktig prinsipp at all internasjonal
representasjon skal skje ved lag uttatt av NBF,
og ikke av utøvere eller andre synsere. Dette
er styrets ansvar. Medlemmene har krevd
redusert internasjonalt engasjement. Dette
kan skje ved å redusere antall lag, eller kreve
egenandeler. Begge deler har vært benyttet
før og begge deler er normalt innenfor andre
idretter det er naturlig å sammenligne seg
med. Det som er viktig er at medlemmene
vedkjenner seg konsekvensen av de krav de
selv vedtar på tinget, og engasjerer seg i
debatten på tidspunkter da resultatet kan
påvirkes.
På den annen side er erfaringene fra idretter det er naturlig å sammenligne seg med at

Helge Stanghelle
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Synkende oppslutning?
Ikke hos oss!

N N L EGG

Vi leser så mye om dårlig oppslutting og
hvordan vi kan øke medlemstallet i klubbene.
Hvis noen er interessert – her kommer oppskriften fra klubben vår:
Vi startet et kurs jan. 2002. Til denne søkte
vi støtte fra Eidskog Kommune og fikk hele
kurset dekket! Hvilken positiv kommune!
Etter avhold kurs inviterte vi deltakerne til å
spille i klubben vår. (vi er ca. 7 – 9 bord)
I begynnelsen kom 6-8 nye – men
dessverre så ble de etter hvert borte igjen.
Vi tok kontakt med dem og fikk da høre at de
syntes det var altfor vanskelig og stressende å
spille mot så mange drevne spillere. Det var
da vi fant ut at vi måtte gjøre en ny vri!
Vi sendt et nytt brev til alle sammen og
foreslo at vi skulle starte med en liten
rekrutteringspulje, hvor de skulle få hjelp
med både meldinger og spillingen.
Til denne puljen meldte seg 4 par frivillig
som hjelpere og siden var vi i gang!
De nye ble så ivrige at de ville gå et oppfølgingskurs i jan. 2003. Da satte vi i gang
med et nytt kurs for nybegynnere og litt
øvede. Vi oppmuntret alle til å begynne å
spille i rekr.-puljen med en gang for å få mer
forståelse og ikke minst spilletrening.
Det er sjelden man opplever så mye latter
og glede ved et bridgebord som vi har det i
denne puljen. Flere av hjelperne har ikke hatt
det så moro på mange år, så noen vil faktisk
fortsette i denne gruppen også til høsten.
Siden mars er det 6 fulle bord i rekr.puljen
og det er det hver gang!
Vi lager konkurranser og cuper – akkurat

som i a-puljen, og alle får premier!
I ærlighetens navn må jeg fortelle at ikke
alle medlemmene likte at vi delte oss i 2
puljer. Slik vil det vel alltid være, noe nytt
– det er farlig det! Imidlertid er nå alle godt
fornøyde med 2 puljer, fordi det nå er nivåforskjell som gjør at man ikke klarer å få
«gratis poeng».
Vi har invitert alle nærliggende klubber til
sommerbridge, og der skal vi fortsette med
2 puljer, slik at nye og lite øvede spillere får
prøve seg mot spillere som er på samme nivå.
Så til alle dere som sliter med rekrutteringen
– forsøk med denne oppskriften – det er det
verdt!!!
Hilsen fra en meget fornøyd sekretær
i Eidskog B.K.
Brigitte Lindstrand

Rekruttering
og «stueren bridge»
Undertegnede har i lengre tid vært opptatt
av rekruttering til vår kjære hobby, og jeg tør
påstå at jeg også har nedlagt en del arbeid
i den forbindelse. Jeg ser en positiv giv i
rekrutteringsarbeidet for tiden, i alle fall i den
krets og de klubber jeg kjenner til. På bakgrunn av dette fikk jeg skikkelig bakoversveis
da jeg leste innlegget «Stueren Bridge» av
Halvor Kalberg i Norsk Bridge nr. 1 / 2003.
Innlegget er svar på Roald Amundsens
artikkel med samme navn i Norsk Bridge
nr. 6 / 2002. Amundsen kritiserer her NBF for
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Amundsen, vil jeg si: Vær mer forsiktig med
ironi. Ironi er som du vet et tveegget sverd.

det han mener er en uheldig svulstig språkbruk i forbindelse med verdidebatten, og
stiller spørsmålet om dette er et forsøk på å
fordekke problemene med administrasjonen
og økonomien.
Kalberg virker ikke å ville forstå dette budskapet (Amundsen er for øvrig ikke akkurat
alene om å kritisere NBFs arbeid de siste
årene). Isteden retter han hard skyts mot
Amundsen, og indirekte også mot klubben
hans, og hevder at Amundsen ikke ønsker
å se nye fjes rundt bridgebordet.
Mer feil kan man ikke ta. Oppslutningen
i BK Tempo har de siste 2 årene økt med
50 %, og medlemstallet tilsvarende.
Amundsen har sin opplagte del av æren for
dette, som en av flere kursholdere, og ikke
minst nettopp på grunn av sin opptreden
overfor nye og urutinerte spillere.
Fra tid til annen har jeg hatt gleden av
å spille med Amundsen. Det har alltid vært
både hyggelig og lærerikt. Særlig mye lærte
jeg under en turnering i klubben for noen år
tilbake. Motparten, 2 unge og ferske spillere,
var kommet i 2 ruter som jeg doblet. Etter et
uheldig utspill var det klart at kontrakten var
ubetelig. Men den urutinerte spilleføreren så
ikke dette, og var i ferd med å spille bort
kontrakten. Da sa Amundsen, like høflig og
hyggelig som alltid: «Stopp, vent nå litt.
Ville det ikke vært bedre å …» Slik ble
kontrakten loset i havn, og jeg fikk en deilig
bunn på spillet.
Bridgen her i landet bør være stolt av at
Roald Amundsen er en av oss, og ennå ikke
har gått over til å legge kabal, slik Kalberg
anbefaler, nettopp fordi han står for og viser
det som bør være målet for en verdidebatt.
Til Halvor Kalberg og resten av styret i
NBF og Rekrutteringsutvalget vil jeg si lykke
til med det videre arbeid, og til deg, Roald

Trond Kildal

En hedersmann
Jeg heter Osmund Tollefsen og spiller
i Finnsnes BK, 9300 Finnsnes (ligger ofte
langt nede på lista).
Vi har f.t. en utmerket leder som heter
Ingvald Johnsen. Dette er hans andre periode
(tror jeg) og han har gjort og gjør en
utmerket jobb – står på sent og tidlig.
Han er en habil spiller – kan mye om turneringsbridge/regnskap osv., men har også sett
viktigheten av det sosiale på spillekveldene.
Han holder god orden på materiell, kjøper
inn kaffe/kaker, pølser og tilbereder dette på
spillekveldene, og han har noen morsomme
premieringer. I det hele gjør han mye godt
for å fremme bridgen som hobby for gammel
og ung. Derfor synes jeg han fortjener noe av
det som det henvises til i Norsk Bridge Nr 1.
Håper Finnsnes BK hører fra dere.
Ha en fin dag

Med vennlig hilsen
Osmund
Finnsnes 23. april 2003.
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Forbundspoengturneringer
Oversikt per 14. mai 2003
ant.

ant.

par

spill

48
20
20
20
48
30
32
10
24
32
48
10
58
36
32
48

60
60
48
48
94
57
62
56
92
62
60
56
100
105
93
94

Standard
Standard
Standard
Standard
6-4-3-2-1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
8-6-4-3-2-1
Standard
6-4-3-2-1

32
32
32
32
32
48
75
20
52
80
48

93
62
62
93
93
94
90
48
102
96
96

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
8-6-4-3-2-1
Standard
Standard
8-6-4-3-2-1
Standard
8-6-4-3-2-1

Arendals BK, Arendalsturneringen
BK Trimplex, Nappstraumen Open
Norsk Bridgefestival, Stavanger

52
56

102
110

8-6-4-3-2-1
8-6-4-3-2-1

Drangedal BK, Gautefall-Cupen
Lyngdal BK, Lyngdalsturneringen
Hasvik BK, Sørøyturneringen
Kragerø BK, Kragerøcupen
NBF Møre og Romsdal, Geirangerturneringen
NBF Møre og Romsdal, Geirangerturneringen
Juniorklubben, Namsos Cup, par
NBF Oslo, Sommerbarometeren
Juniorklubben, Namsos Cup

48
52
32
40
46
32
34
30
16

94
102
93
80
90
93
66
60
56

4-3-2-1
6-4-3-2-1
Standard
3-2-1
8-6-4-3-2-1
Standard
Standard
Standard
Standard

48

60

Standard

Arrangør og turneringsnavn

pulje

skala

mai
1.
4.
9.
10.
10.-11.
10.
10.
11.
23.-25.
24.
29.
29.-30.
31.-1.
31.-1.
31.-1.
31.-1.
juni
7.-8.
9.
14.
14.-15.
19.-20.
21.-22.
26.-27.
27.
28.-29.
28.-29.
30.-1.
juli
5.-6.
12.-13.
26.-2. aug
august
9.-10.
16.-17.
16.-17.
23.-24.
23.-24.
23.-24.
23.
24.
24.
oktober
25.

Drøbak BK, 1. mai-cupen
NBF Oslo, IMPen
NBF Sogn og Fjordane, Loenmixen
BK Hein 46, Hamarturneringen
NBF Sogn og Fjordane, Loenfestivalen
Rognan BK, Norlandia Cup
Lødingen BK, Offersøyturneringen
BK Hein 46, Hamarturneringen
Kirkenes BK, Grensecupen
Fauske BK, Fausketurneringen
Vestby BK, Vestbyspretten
Tromsø BK, Polarbridgen
BK Sølvknekt, Sølvcupen
BK Sølvknekt, Sølvcupen
Kristiansund BK, Vikanes-cupen
Tromsø BK, Polarbridgen

Lag

Lag
A
Mester

Kristiansund BK, Ringholmen Bridge Festival
Malm BK, Pinsecupen
Høyanger BK, Norevikaneturneringa
Harstad S&BK, Festspillcupen
NBF/Alta BK, Åpent Nordkalottmesterskap
NBF/Alta BK, Åpent Nordkalottmesterskap
SIB BK, Eventyr-Mixen
BK Rauma, Sommernattsbridge
SIB BK, Color Line Bridge Cup
SIB BK, Color Line Bridge Cup
SIB BK, SIB Lagturnering

Blommenholm BK, 70-års jubileumsturnering

Mix
Mix
A
B
Lag

A
B

Lag

NORSK BRIDGE

45
NR. 2 · MAI 2003

Like barn leker best!
AV OLAV HJERKINN

• Lav startkontingent, «Non-profit policy»;
Pengene skulle gå til husleie og premiering.
• Servering.

Høsten 2002 måtte Østfold & Follo bridgekrets ty til overtalelser for å få til en gruppe C
i KM-lag. På klubbledermøtet ble det derfor
en selvransakelse på grunn av den manglende
interessen for deltakelse i kretsens turneringer. Det ble besluttet at satsningen for kommende sesong skulle rettes mot den vanlige
klubbspiller. Flere tanker ble luftet, og det
første konkrete tiltaket ble en turnering for
spillere med kun kløver eller ruternål.
20 bord var et makeløst frammøte (like
mye som KM-par), og Østfold og Follo
Bridgekrets var da også svært fornøyd med
den respons som tiltaket fikk. For andre
klubber som har lyst til å prøve noe lignende,
så tror jeg følgende var suksesskriteriene:
• En klubb med hovedvekt på hyggebridge
(BånnSki) ble forespurt om å være arrangør.
• Kretsen stilte med teknisk bistand og nødvendig ekspertise for opplegget.
• Invitasjon ble sendt ut i meget god tid. Den
inneholdt en fyldig beskrivelse av turneringens formål og krav. Påminnelse ble sendt til
klubblederen 14 dager før turneringen med
oppfordring om å drive en lett overtalelseskampanje.
• Det ble lagt vekt på å ha god tid på
spillerunden.
• Antall spill og turneringens varighet skulle
være begrenset. (Vi syndet! Antall runder
ble utvidet på grunn av deltakerantallet, noe
som førte til at folk som ikke var vant til å
spille, ble utslitt):
• Det ble lovet at turneringsleder! ikke skulle
mase og kjefte.

Kretsen har stor grunn til å takke BånnSki
med Tore Næss som leder for opplegget. Det
at en klubb, som var sterkt interessert i en
turnering på dette nivå, tok på seg arrangementet, fikk nok rammen rundt turneringen
godt tilpasset spillerne. Det var hyggelig at
mange kom bort og erklærte at dette var
virkelig moro. Det er dessuten lenge siden
jeg har sett deltakere i en turnering håndhilse
på hverandre og småprate før kortene blir tatt
opp av mappen. Driftige Eldbjørg Lersbryggen i Son er allerede i gang med å planlegge
ny turnering i mai/juni.
En liten statistikk kan beskrive turneringens deltakere:
• Aldersspredningen var fra yngstemann på
14 år (Daniel Olafsrud, Askim) til eldstemann på 85 år (Olav Berg, Kolbotn).
• Det var 6 juniorer: Chiara Palandri, Tempo
(25) , Daniel Olafsrud, Askim (14), Snorre
Randen, Askim (17), Joakim Johansen,
Kjøkøy (19), Geir Surdal, Ski (25) og sølvvinner Henrik Livgård, Askim (17). Det
gror tross alt noe i bridgekretsen.
• Antall etter aldersgrupper: Til og med 25
år: 6 (7,5%) // 26-39 år: 4 (5%) // 40-54 år:
25 (31%) // seniorer 55-67år: 25 (31%) //
og merk: Superveteran 68-: 16 (20%) //
Noen Damer nektet å oppgi alder.
• Kvinner: 19 (24%). Menn: 61 (76%)
• Spilleerfaring varierte fra et 1/2 år (Chiara)
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Som tilskuer ved laveste bord (Monrad), ble
jeg vitne til turneringens enkleste slem:

til 61 år (Reidar Holt, Eldrebridgen. Han er
77 år og begynte altså som 16 åring).
• Antall spillere gruppert etter antall år spilt
bridge: Under 1 år: 3 (4%) // 2-4 år:13
(16%) // 5-9 år : 9 (11%) // 10-19 år: 17
(21%) // 20-39 år: 15 (19%) // 40-49 år: 11
(14%) // 50-59 år: 6 (8%) // 60-: 5 (6%).
• Odd Kristiansen, BånnSki (79) begynte på
bridgekurs da han var 75 år (han har selv
lært opp halve Follo i å kjøre bil), men har
siden spilt lite grunnet sykdom, men gleder
seg ved kortbordet når han kan. Motto:
Det er aldri for seint!
• Spilletid mot aldersspredning/gjennomsnitt:
Spilt i 1 – 19 år: Variasjon 14 – 79 år, snitt
49 år // Spillt i 20 – 61 år: Variasjon 39 –
85 år, snitt 67 år. Merk at de som har spilt
bridge i kortest tid, likevel har en gjennomsnittsalder på nesten 50 år! Det er vel noe
rekrutteringsutvalgene bør merke seg med
hensyn til målgruppe for kursene.
• 52% har spilt bridge i under 20 år, mens
48% har spilt lengre.
• Ikke registrerte: 47% // Kløvernål: 38% //
Ruternål: 15% . Tross mange år ved bridgebordet, så har nesten halvparten ikke
registrert nål.
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Ole Justad i Nord passet og Jens Andersen
hadde til 1 hjerter. Marit Pinell passet i Syd
og Gyda Larsen fikk stjerner i blikket da hun
studerte sin hånd. Det kom raskt 4 NT spørsmål etter ess og makker besvarte forventningene med sine 2. Hun spurte videre
i 5 NT, men måtte noe skuffet se 6 kløver
= ingen konger, hos makker. Respekten for
kongene var nok stor, for 6 hjerter kom uten
betenkningstid. Kløver konge kom ut og
12 stikk var det naturlige resultatet.
Nysgjerrig fulgte jeg spillet ved nabobordene. Meldingsforløpet var identisk, men flere
spillere gikk i transe etter 6 kløversvaret og
trakk motstrebende opp 6 hjerter som sluttmelding. 15 par av 20 meldte lilleslemmen
og fikk sine 12 stikk. Et par nøyde seg med
11 stikk. 3 par tok den forsiktige linjen med
4 hjerter. Bente Budsted og Torill Strømstad
tok på seg den ekte parstilen og meldte
7 NT. Men selv om kortfordelingen nærmer
seg den riktige, så var det verken Vienna
coup eller skvis i kortene denne gang. Og å
gi bort et stikk for å skape et tempo for 12
stikk i grand, er som kjent lite gunstig når du

Kommentar: Aldersgruppen 25 – 40 år er
svært lite representert i denne turneringen.
Disse spillerne finner vi vel i de åpne turneringene. At halvparten av deltakerne finnes i
veteran- og superveterankategorien bør være
en pekepinn for både kretser og NBF med
hensyn til fornyelse av turneringssatsningen.
Og da menes ikke store mesterskap, men et
tilbud som kan aktivere og engasjere klubbspillerne. Det er også verdt å merke seg den
store prosent ikke-registrerte (nål) andelen
tross bridgespilling i en mannsalder.
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premien (Gullbrød)for forrige runde, og
muligens oppildnet det Karen Oppegård til å
trå til med 4 spar på direkten. Det beste med
den meldingen var vel at hun fikk spille kontrakten udoblet med to beit. Likevel forsynte
motparten seg med +10.
Hedvig og Helge hadde nok en svak runde
før denne, for de ble sittende fast ved nederste bordet. Dit kom turneringens yngste,
og av min fru Marit utnevnt til turneringens
mest seriøse motstandere, nemlig Daniel
Olafsrud (14) og Snorre Randen (17) fra
Askim. Paret innkasserte siste premie. Det
yngler forresten av juniorspillere derfra, som
er ivrige til å delta i turneringer. Det drives
tydelig godt rekrutteringsarbeid der.

Fra venstre: Kretsleder Rolf Normann Hansen. Primus
motor Tore Næss.. Ove Tautra. Helge Tengesdal. Den
sosiale turneringsleder Harald Skjæran svarte til forventningene og fikk en varm klapp av forsamlingen.

er i storeslem. Leseren kan jo prøve om 6 NT
går hjem eller ikke.
I neste runde entret superveteranene
Hedvig Dragland og Helge Myhre nederste
bordet. Motstandere var Ragnhild Evju
Olsson og Karen Oppegård fra Nesodden.
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Nord
(Helge)
1 spar
4 spar!

Helge Myhre har 60 år ved bridgebordet, men
det forhindrer ikke at man fornyer sitt meldesystem. Han åpnet med en ultramoderne 2
hjerter som dagens juniorspillere ville ha gjort
med Nords kort og det gikk to passer til Vest.
Damene hadde nettopp fått tildelt runde-

S

Øst
(Snorre)
pass
Pass
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K43
Q63
T964
AT6

Q65
KJ874
J
J942
Syd
(Hedvig)
3 spar!
pass

Vest
(Daniel)
Pass
pass

Hedvigs 3 spar var tillit til makker og hvor
tannlegen fant tillegget fra, kan spørres. Kanskje det har blitt for mye barkebrød (Helge er
en kjent helsekostguru)? Nok om det, for
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Utspill hjerter 9 som Henrik stakk med esset.
Han tok på seg storebrortakter (broren Allan
er landslagspiller i junior) og med naturlig
tempo og fint driv kom kløver 5 tilbake.
Syd la nok kløver 10 litt for raskt, men det
forringer ikke motspillet. Tor-Arild fikk på
knekten og fortsatte med damen til makkers
ess og deretter kom stjelingen. Ruter Ess ga
den andre beiten og +100 var verdt +17.
Men Nesoddenspillerne ble for sterke i innspurten og vant makelig.
På listen over deltakere i årets kretsmesterskap for par finner jeg kun igjen 3 spillere fra
denne turneringen, derav 2 juniorer. Spillere
som kun spiller i klubb, begynner å vurdere
om det er verdt å betale kontingenten til
NBF. Lodd, lisens og spesielle turneringer gir
følelsen av at de er ei melkeku for forbundet.
Og det for en organisasjon som attpå til ikke
har orden på sin egen økonomi. Spillerne sier
at de ikke er villige til å støtte opp om eliten
når de selv føler at de blir neglisjert fra NBF.
Er det på tide at klubbtanken i norsk bridge
får en fornyelse. Bør NBF ha to atskilte
«departement» – ett for konkurransebridge
og ett for klubbspillere? Og kan det tenkes at
klubbene bør organiseres etter forkjellig
spillekapasitet og motivasjon? Dermed kan
spillere velge mellom flere klubber og flere
kvelder i uka uten å føle at de «svikter»
klubben. I NM-lag møtte vi Ridabu og ble
fortalt at de kun arrangerer åpne turneringer
på hver spillekveld for å trekke spillere fra
hele Hamarregionen. Kanskje en ide for
andre som sliter med deltakelsen på klubbkveldene?

hvem kan som kjent argumentere mot suksess:
Snorre følte seg trengt i utspillet og la uheldig
ned kløver ess. Fortsettelse med kløver 10 til
knekt – gammelt triks – dame og kongen. Spar
ess og spar mot damen. Inne på kongen kom
ny kløver til 9’eren og en hjerter forsvant hos
Helge. Ruter knekt fikk nå seile rundt! Kløver
til høy trumf og hjerter 10 til Daniels Ess.
Sørgelig innspilt fridde han seg med ruter til
damen. Spar til damen tok ut trumfen, og
hjerter konge ga avkast av rutertaperen. Da
Helge fornøyd noterte sine 10 stikk (tredelt
topp) bøyde han seg over til Hedvig med et
smil og sa: «Det går oppover nå!»
En forflytning til bord 1 hvor det var innbyrdes møte om førsteplassen mellom Ove
Tautra – Helge Tengesdal og Henrik Livgård
– Tor Arild Bergendahl. Der fikk jeg se en
junior i form.
Øst

Øst-Vest
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

97
T953
T7643
QJ

N
V

Ø
S

♠
♥
♦
♣
Øst
(Henrik)
1 hjerter
pass
pass

AKJ63
62
K92
743

Syd
(Helge)
1 spar
4 spar

♠
♥
♦
♣

T
AQJ87
A85
A965

Q8542
K4
QJ
KT82
Vest
(Tor-Arild)
pass (alertert)
pass

Nord
(Ove)
3 spar
pass

Link til resultatet og spillstensiler finnes på
NBF sin side under: Linker – Sven Pran.
På samme side (Sven Pran) vil det komme
link til en større artikkel med bilder og spillreferater.
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Framtida for internasjonal
representasjon
DAGENS SITUASJON

SPONSORER

De arrangementene som går over utvalget for
internasjonal representasjons (UIR) budsjett
i år er: Nordisk lagmesterskap for yngre
junior og junior i Finland, VM lag for junior
i Paris og VM lag (Bermuda Bowl) for åpen
klasse i Monte Carlo. I tillegg så stiller vi lag
i åpen klasse og damer i Nordisk mesterskap
på Færøyene og et lag i åpen klasse
i Rottneros Cup i Sverige. Disse tre lagene
dekker alle kostnadene selv eller ved hjelp av
sponsorer.

På laget for åpen klasse til Nordisk mesterskap på Færøyene er kapteinen med som
spillende sponsor. For at Norge i det hele tatt
skulle kunne stille et lag i åpen klasse på
Færøyene så ble denne løsningen valgt. NBFs
styre og leder av UIR har allerede mottatt
reaksjoner fra flere hold på at dette kanskje
ikke er et steg i riktig retning. Alternativet
ville altså blitt at man ikke stilte lag. Er det
en god/riktig løsning? Burde kapteinen kun
vært med som ikke spillende kaptein? Kan
man stille slike krav til en privat sponsor? Vil
det da være mulig å få private sponsorer?
Ønsker man private sponsorer eller skal man
kun akseptere firmasponsorer?

UIR ble i første omgang innvilget et budsjett
for 2003 på kr 500.000. Bridgetinget 2002
reduserte budsjettet til kr 450.000. Senere
reduserte utvalget selv budsjettet til
kr 400.000. Dette fordi VM for åpen klasse
opprinnelig skulle vært avholdt på Bali, mens
det faktisk avholdes i Monte Carlo. VM for
junior skulle vært i Beijing, men blir i Paris.
Dette medførte en kraftig reduksjon i reisekostnadene. På NBFs siste styremøte ble budsjettet redusert til kr 350.000. For å dekke inn
den siste budsjettreduksjonen ble det vedtatt
at deltakerne som blir tatt ut til VM i Monte
Carlo må betale en egenandel på kr 4.000
pr. deltaker og det utbetales heller ingen
diettpenger.

Hvis UIR hadde fått beholde det opprinnelige
budsjettforslaget på kr 500.000 så hadde NBF
kunne dekket kostnadene til all internasjonal
deltakelse i 2003. Det hadde også vært midler
til forberedelser til alle mesterskapene. Etter
de reduksjonene som har vært gjennomført så
er det kun kr 21.000 som går til forberedelser.
kr 20.000 av dette går til å sende et juniorlag
til en turnering i Nederland.

ANDRE INNTEKTSKILDER
I vår ble det vedtatt å arrangere en turneringsform som heter Poenghøsten (se innlegg
i NB 01/03). Inntektene fra Poenghøsten vil
gå til å finansiere videre satsing på internasjonal representasjon. Poenghøsten er planlagt å arrangeres to ganger i året. En gang på
våren (mars/april) og en gang på høsten

Sponsorer, andre inntektskilder eller skal
alle kostnader til alle mesterskap dekkes av
NBF?
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(september/oktober). Responsen så langt har
vært positiv.

fram som egen sak for styret. Styret må så
utarbeide klare premisser/ønsker/mål for den
videre satsningen på internasjonal representasjon, og Bridgetinget i 2004 vil så gjøre vedtak om økonomiske rammebetingelser. Dette
vil så være grunnlaget for det videre arbeidet
i UIR.

Det legges også opp til at det på side-/
kveldsturneringene på årets bridgefestival i
Stavanger, skal bli mulighet for å kjøpe seg
en landslagsspiller som makker på side/kveldsturneringene (se eget innlegg). Inntektene herifra vil også gå til internasjonal
representasjon.

For at diskusjonsgrunnlaget skal bli så bredt
som mulig er det ønskelig med innspill fra
flere hold. Bl.a. er saken tenkt tatt opp på
Kretsledermøtet 2003. Men ikke minst er det
ønskelig at flest mulig deltar i debatten
framover. Så benytt anledningen i medlemsbladet eller direkte til styret/UiR.

VEIEN VIDERE
De spørsmålsstillinger som nevnes ovenfor,
og andre som er tilknyttet internasjonal
representasjon, må NBFs styre og UIR ta tak
i. Som leder av UIR ser jeg for meg at det
utarbeides et diskusjonsgrunnlag som legges

Inger Hjellemarken, leder UIR
Oslo den 23. april 2003
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NYE
M
E ST E R E

Nye mestere
per 25.04.2003

Egil Homme

Vennesla BK

300

Robert Ludvigsen

Andenes BK

300

Pål Haugseth

BK Norrøna

177

Sigbjørn Rafdal

Etne BK

168

Jo Ketil Hamrum

Hafslo/Solvorn BK

163

886

Bjørn S. Flatøy

Møstknektene

161

SPARMESTER

STORMESTER
Roald Mjøs

Samnanger BK

Karsten Syversen

BK Hein 46

878

Øystein Johansen

Mefjorden BK

159

Bernhard Iversen

Vadsø BK

810

Stig Arne Iversen

Sortland BK

158

Baard Olav Aasan

Kvam BK

715

Roald Ellingsen

Lødingen BK

157

Per Bryde Sundseth

Nøtterøy BK

155

GRANDMESTER

Jens Norum

Herøy BK

154

Tore Haraldsen

Ski BK

505

Willy Postvoll

Sveio BK

154

Svenn Tovås

Mo BK

505

Torkild K. Hagen

Astra/ABC

153

Vestby BK

153

Olav Thoresen

Narvik BS

504

Johnny Hofseth

Tulla Steen Lybæk

Akademisk BK

502

Lisbeth Yri

Førde BK

153

Christian Nitter

Dale BK Sogn og Fjordane 502

Ragnar Helgesen

Fredrikstad BK

152

Rolf Lehn

Sortland BK

500

Einar Lærum

Galleberg BK

152

Otta BK

152
151

Jan Erik Olsen

Søral BK

500

Bjørn Randen

Bjørn Olsen

Maurhola BK Fjotland

500

Anders Johnsen

Straume BK

Tormod Tverfjell

Molde BK

500

Karsten N. Eide

Molde BK

150

Jorunn Tennefoss

Balestrand BK

150

SPARMESTER M/STJERNE
HJERTERMESTER M/STJERNE

Ståle Digre

Bodø BK Lyn

320

Ole Martin Lafton

Hen BK

316

Steffen Hjelde

Marius Haga

BK Norrøna

310

Øistein Olstad

Gardvik BK

133

Dagfinn Kristiansen

Harstad S&BK

310

Jon Martin Tøsse

Sarpsborg BK

118

Egil Austbø

Lyngdal BK

308

Morten Iversen

Moss BK

108

Juniorklubben

306

Nora Hanssen

Vågsbygd BK

107

Torkel jr. Saure

BK Augvald

306

Reidar Brentebråten

Hen BK

105

Cato Sundeng

BK Norrøna

305

Tor-Bjørn Fanebust

Lindås BK

105

Fredrikstad BK

104

Pål Arne Mediå

Åsen/Frosta BK

141

Rolf Gundersen

Vågsbygd BK

304

Tore Farbrot

Åge Olsen

Rotnes BK

304

Frode Furset

Bergen Akademiske BK

104

Gunnar jr. Wikstrand Psycho BK

304

Leif Arne Halleraker

Sauda BK

104

Roald Hodne Larsen

Søgne BK

303

Gunn Magni

Theo Linge

Åsane BK

303

Angelskår

Sogndal BK

102

303

Olav Kirkebø

Sarpsborg BK

102

Terje Sæbø

Åsane BK

Olav Fimreite

Vik BK

302

John Løkeberg

BK Sølvknekt

102

Vetle Faag

Stavanger BK

302

Terje Eriksen

Egersund BK

101

Johan Fredrik Monrad Tøffelklubben

302

Torfinn Forberg

Posten BK

101

Studentenes BK

101

Sola BK

101

Geir Nymoen

Tolga BK

302

Fredd Kristiansen

Ludvig Langedal

Jølster BK

301

Ellen Kverneland
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Sveinung Kårevik

Stord BK

101

Steinar Børøsund

Fillan BK

50

Magnus Skaar

Claim BK

101

Egil Fjellgaard

Sarpsborg BK

50

Kjell Rune Aase

Lillestrøm BK

101

Brynhild Fjukstad

Mandals BK

50

Marit O. Bore

Klepp BK

100

Arnt Petter Hildrum

Tømmerås BK

50

Kari Anne Larsen

Harstad S&BK

100

Pål Jensen

BK Tempo

50

Nils Moen

Vestre Gausdal BK

100

Raymond Jensen

Ørnes BK

50

Sofie Nordskag

Frøya BK

100

Olav Netland

Sjømannsbridgen DB BK

50

Arthur Saltvik

Mære/Sandvollan BK

100

Henning Pettersen

Lillestrøm BK

50

Sverre Waaler

Moss BK

100

Hjørleif Søtvik

Ørland BK

50

Arnt Blix Vaagsæter

Skåla BK

50

HJERTERMESTER
Øystein Olsen

Evjen/Orkanger BK

79

RUTERMESTER M/STJERNE

Jan Bergslien

Drangedal BK

66

Steinar Ovrid

Sunndalsøra BK

45

John Arthur Paulsen

Sunndalsøra BK

66

John Grinde

Solberg BK

43

Atle Seim

Strømme BK

64

Vesla Iversen

Stavanger DBK

41

Kåre Tømta

Hurdal BK

62

Nils Friis Fardal

Hafslo/Solvorn BK

38

Asbjørn Holand

Smøla BK

61

Laila Brønstad

Nesna BK

37

Per Børgersen

Sandnessjøen BK

58

Bo Lennart Norgren

Arendals BK

37
37

John Haustveit

Drangedal BK

57

Arild Ottosen

Rena BK

Steinar Kristensen

Rotnes BK

56

Jørn-Willy Hansen

Lyngseidet BK

36

Steinar Kyrkjebø

Åsane BK

55

Finn Nilsen

Solberg BK

36

Terje Ajaxon

BK Junior

54

Hermod Hegsbro

BK 1933 Tromsø

35

Per Paulsen

Høybråten BK

35

Nordengen

Hønefoss BK

54

Bjørn Sellæg

Kolbotn BK

35

Tom Skotsfjord

Lyngseidet BK

54

Arild Storkjørnen

Skjåk BK

35

Christian Tovås

Studentenes BK

54

Helge Berg

Lørenskog BK

34

Kristen Gard Ugland Kristiansands BK

54

Jan E. Stevensen

Nøtterøy BK

34

Erling Gjertveit

53

Jon Wefald

Skien BK

34

Peder Andreas Scheie BK Norrøna

53

Jan Richard

Atle Stray

53

Johannessen

Farsund BK

33

Ole-Gunnar

Statoil BK
Kristiansands BK

Torkel Viken

Bergen Akademiske BK

53

Inger Johanne Larsen Ringveien BK

John Vegard Aa

Heimdal BK

53

Tommy Søiland

Nærbø BK

33

Oddrun Godejord

Ulvik BK

52

Per-Ivar Farberg

BK Hein 46

32

Venke Hetlelid

Vatland BK

52

Lars Emil Hov

Singsås BK

32

Harald Andreas Larsen Lindås BK

52

Yngve Nygaard

Nesset BK

32

Matias Stokke

Elverum BK

52

Geir Røsvoll

Studentenes BK

32

Geir Ungersnæss

Lesja og Lesjaverk BK

52

Espen Skarpholt

Søgne BK

32

Tormod Daling

Mære/Sandvollan BK

51

Thor-Eivind Wærstad Sømna BK

32

33

Frode Fjær

Nærøy BK

51

Jan-Sverre Breivik

Lødingen BK

31

Arne Qvam

BK Trond

51

Svein Erik Dahl

Pass BK

31

Erling Ronæs

Etne BK

51

Anne Foon

Galleberg BK

31

Jan Talberg

Sarpsborg BK

51

Reidar Haugom

Claim BK

31

Tor-Arild Bergendahl Askim BK

50

Kjell Asbjørn Helland Åsane BK

31

Johan M. Bratsberg

50

Jan-Erik Kirkevold

31

BK Grand
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Batnfjord BK

Erik Larsen

Nordli BK

31

Knut Ola Bekkevold

Gardvik BK

16

Odd Sigmund Røste

Akademisk BK

31

Anne Marie Gisnås

Båsmo BK

16

Øyvind Berg

Snåsa BK

30

Knut Larsen

Skaland BK

16

Bent Clemmensen

Åsane BK

30

Tommy Lødding

Sarpsborg BK

16

Olve Fagnastøl

Mandals BK

30

Kåre Bjerke

Nesodden BK

15

Sigve Haugvaldstad

Mosterøy BK

30

Ranja Sivertsvik

Tore Hestbråten

Hamarøy BK

30

Iversen

Vadsø BK

15

Kjell Hornæs

Lysverkenes BK

30

Bjørn Johannessen

Berkåk BK

15
15

Einar Wold Hyldmo

Meldal BK

30

Åsmund Jørgensen

Rotnes BK

May Tove Iversen

Vadsø BK

30

Trygve Kristiansen

Lørenskog BK

15

Bjarte Midttveit

Sotra BK

30

Per Arne Lindstad

Lena BK

15

30

Svein Åge Lund

Posten BK

15
15

Geir Arne Rønneberg Hen BK
Jonny Sandbek

Gardvik BK

30

Pål Løkken

Sør-Fron BK

Gunnar Stenhaug

Åsen/Frosta BK

30

Ole Johnny Stene

Kristiansund BK

15

Johan Svendsen

Sør-Fron BK

30

Per Tellander

Arendals BK

15

RUTERMESTER
Morten Doksæter

KLØVERMESTER
Bergen Akademiske BK

29

Kjell Seiersten

Harestua BK

13
13

Jarl Eriksen

Skaland BK

29

Jakob Soma

Kverneland BK

Jens Ivar Gunleifsen

Tvedestrand BK

26

Maren Grødum

Vågsbygd BK

12

Klara Rosendahl

Strømme BK

24

Kjell Halvorsen

Duestien BK

12

Erik Bølviken

Sirius BK

22

Eivind Syverstad

Pøbb'en BK

8

Ragnar Edv Nilsen

Tønsberg BK

22

Arvid Kallevåg

Rubbestadneset BK

7

Arne Bjerke

Lørenskog BK

21

Jon Bendheim

Lørenskog BK

6

Sjur Arne Bøe

Lærdal BL

21

Kari Halberg

Elverum BK

6

Gunnar Hallberg

Kverneland BK

21

Stein Arnulf Hansen

Tana og Nesseby BK

6
6

Kåre Haugvaldstad

BK Trond

21

Kristian Kjørstad

Studentenes BK

Hallvard Flyum

Røyrvik BK

20

Olav Lien

Birkeland BK

6

Per Idar Hoel

Sortland BK

20

Odd Arne Melgård

Ogndal BK

6

Bjørn Sanne

Sola BK

19

Roar André Solberg

Svolvær BK

6

Astri Walseth

Arendals BK

19

Anne Kari B. Stiansen Kragerø BK

6

Nils Christian Heen

Kristiansands BK

18

Irene Storsveen

Elverum BK

6

Per Larsen

BK Non Robber

18

Kåre Ulven

BånnSki BK

6

Karl Åge Nicolaisen

Farsund BK

18

Petter Boberg

BK Norrøna

5

Arne Nielsen

BK Tempo

18

Britt Mari Dervo

Vadsø BK

5

Bitten Rossebø

Haugesund Damebridge

18

Bjørn Engen

Elverum BK

5

Erling Aagård

Nordli BK

18

Trond Jacobsen

Kopervik BK

5

Martinus Birkelund

BK 2000

17

Ingvald Kåre Nakken Batnfjord BK

5

Bjørn Myhr

Haga BK

17

Kjetil Raaen

Posten BK

5

Aase Nysveen

Brufoss BK

17

Hans Olav Stien

Tromsøstudentenes BK

5

Trond Erik Pedersen

Sokna BK

17

Øyvind Sæter

Batnfjord BK

5

Ole Skjølås

Hurdal BK

17

Claus Tjelle

Askim BK

5

Hogne Skoglund

Søvik BK

17

Borghild Ulven

BånnSki BK

5

Reidar Stuhaug

Brasseriet Single BK

17

Inger Austenaa

Vågsbygd BK

4
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Mette Dahl

Mandals BK

4

Tor Nordgård

Vågsbygd BK

3

Geirr Fagnastøl

BK Beit

4

Gunnar Normann

Båsmo BK

3

Arild Gunnarsjå

Stord BK

4

Lars Ove Nygård

Florø BK

3

Tove Næss Hansen

Vadsø BK

4

Ivar Nymo

Harstad S&BK

3

Trond Hjerde

Tverlandet BK

4

Odd Schiebevaag

Lars Høyem

Stavern og omegn BK

4

Olsen

Nærbø BK

3

Odd Arne Kvernberg Nesset BK

4

Jorunn Olsen

Vennesla BK

3

Øystein Langvatn

Søvik BK

4

Chiara Palandri

BK Tempo

3

Tor Ragnar Mikalsen Søvik BK

4

Nils Kristian Pedersen Kragerø BK

3

Børje Pedersen

Elverum BK

4

Svein Rusten

Lørenskog BK

3

Sigbjørn Ramsøy

Averøy BK

4

Einar Johs Sandnes

Snåsa BK

3

Tomas Ruth

Stavern og omegn BK

4

Heidi Sekkingstad

Austevoll BK

3

Ellen Røkenes

Båsmo BK

4

Sverre Skeid

Elverum BK

3

Terje Skyvulstad

Sarpsborg BK

4

Audun Skogen

Vikane BK

3

Tormod Arneberg

Kirkenær BK

3

Ingvar Skaar

Bergen Akademiske BK

3

Anne Kristine Arnesen Birkeland BK

3

May-Liss Steen

Pøbb'en BK

3

Erland Banken

Skjåk BK

3

Nils Olav Sylta

Osterøy BK

3

Gøran Birkenes

Kolbotn BK

3

Olav Tjelle

Midsund BK

3

Kay Robert Brastad

Studentenes BK

3

Elisabeth Tunge

Stavanger DBK

3

Bjørn Brevik

Vestnes BK

3

Erik Tønnessen

Farsund BK

3

Gjermund Dahl

BK Syver'n

3

Mikal Urgård

Trondheim Døves BK

3

Edel Dukefoss

Kragerø BK

3

Atle Utbjoa

Nærbø BK

3

Oddvar Vatne

Askim BK

3

Cathrine Drevik
3

Tormod Teien Weberg Galleberg BK

Hege Charlotte Faber BK Ruterknekt

3

Jorunn Wold

Herøy BK

3

Thor-Egil Fiskerstrand BK Grand

3

Odd Øseth

Skaland BK

3

Morten Aadahl

BånnSki BK

3

Ekrem

BK Grand

Erik Fossmo

Meldal BK

3

Odd Garseg

Askim BK

3

Anne-Lise Køber Gilje BK Trond

3

Knut Granheim

3

Herøy BK

Hallgeir Gåsø

Frøya BK

3

Harry Hansand

Mosterøy BK

3

Liv Oddrun Hansen

Herøy BK

3

Geir Ove Høgdal

Søgne BK

3

Erling Jacobsen

Bergen Døves BK

3

Øistein Johansen

BK Spiren

3

Dagfinn Karlsen

BånnSki BK

3

John Kirkholt

BK NHH-K7

3

Ole Einar Lauvåsdal

Kragerø BK

3

Per O. Lund

Lørenskog BK

3

Arne Håvard
Martinsen

Stjørdal BK

3

Eirik Natvik

BK Grand

3

Gunnar Nilsen

Møstknektene

3
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3

Sveinung Sva til minne
Palmesøndag døde Sveinung så altfor tidlig av den kreftsykdommen han fikk
konstatert i februar i år. Sveinung ble bare 57 år gammel.
Sveinung var født i Lavik ved Årdal i Sogn. Han ble tidlig kortspiller og var
Årdalsmester i bridge allerede på 60-tallet. Han dro etter hvert til Oslo for å
studere og da var veien kort til Akademisk bridgeklubb og klubbrom 4. Klubbrom 4 har fostret en generasjon kort- og bridgespillere som i de siste 30 årene
har markert seg på norske resultatlister fra Oslo- og Norgesmesterskap.
Sveinung hadde et utpreget konkurranseinstinkt enten det gjaldt jakt, fiske
eller kortspill. Han hadde en velutviklet «table presence», og på samme måte
som han, når han fisket laks, kunne fortelle hvor laksen stod, kunne han plassere de manglende honnører og kort på motstandernes hender når han spilte
bridge eller andre kortspill.
Høydepunktet i bridgekarrieren var da han sammen med Arne Olsen ble
Oslomester i 1983. Et annet høydepunkt var da han sammen med meg ble
nummer 4 i Icelandair Open Teams i 1995. Det å møte storheter som Zia,
Cohen, Berkowitz blant flere og vise at han var på nivå med de beste i verden,
vet jeg han satte pris på. I mitt stille sinn imidlertid lurer jeg på om han ikke
rangerte noen av sine seire i «Spardame» på klubbrom 4 aller høyest.
Han var med i oppstarten av Tøffelklubben, en robberklubb for pasjonerte
eldre akademikere og bridgekamerater, og klubben har mistet et medlem og
en kjær venn.
Mine tanker går imidlertid i dag først og fremst til Sissel som han giftet seg
med i 1998. Til tross for alle morsomme opplevelser og hendelser i sitt 57
årige kortliv, vet jeg at tiden med Sissel var den lykkeligste tiden i hans liv.
Sissel og Sveinung hadde planer om mange opplevelser de skulle dele.
Deres samliv ble imidlertid så altfor kort.

Jeg lyser fred over Sveinung Svas minne.
Tor Eivind Høyland
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Storefjellfestivalen
6. – 9. juni 2003 – 100 spill, 50 runder.
Start: Lørdag kl. 14:00
Turneringsleder: Willy Brown
Turneringsansvarlig: Alf Stensrud
Spilleavgift: kr. 300,PRISER FOR OPPHOLD:
Dbl.rom
standard

Dbl.rom
delux

Enk.rom

Suiter
2 pers.

Enk.rom
anneks

3 døgn

2.055,-

2.355,-

2.355,-

6.800,-

1.750,-

2 døgn

1.545,-

1.745,-

1.745,-

4.890,-

1.190,-

Barn under 5 år fritt. Dersom ekstraseng ønskes, kr. 140,-/døgn.
Barn 5–10 år, kr. 280,-/døgn i ekstra seng. 11–15 år 350,-/døgn.
Tog til Gol. Henting bestilles. – Hotellet. tlf.: 32 07 80 00

PREMIERING
Hovedpulje
1.premie:
Gratis opphold for 2 personer i 1 uke til hver av vinnerne
– antatt verdi kr. 10.000,-.
2.–9.premie:
Pengepremier
Fra 10.premie:
Brukspremier

Velkommen til Storefjellfestivalen 2003
PÅMELDING:
Alf Stensrud, Jotunveien 12, 1185 Oslo.
Tlf.: 22 28 55 42
Odd Moripen, Tyslevn. 21 B, 1163 Oslo.
Tlf.: 22 29 07 07
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PRIS

Salg av bridgemateriell

LI
ST E

Salg av bridgemateriell er, som en følge av samarbeidet med
Idrettsforbundet, nå flyttet til Ullevål. Varer kan nå bestilles fra:
Idrettsbutikken
Serviceboks 1 Ullevål stadion
0840 Oslo.
Tlf. 21029010 • Fax. 21029001
E-post: ordre@nif.idrett.no
Bestillinger kan også gjøres via nettbutikken på våre hjemmesider

Salgsbetingelser
Prisene er nettopriser inklusive merverdiavgift. Istedenfor tidligere rabatter søker vi nå
å danne storpakker eller klubbpakker hvor rabatter er lagt inn. Dette søker vi å få til for
de produktene som teller mest for klubbene.
Forsendelser skjer med fakturering, forutsatt at kunden har orden i sitt forhold til NBF
og Idrettsbutikken. Porto og ekspedisjonsgebyr på Kr. 45,- kommer i tillegg.

Gaver og premier
En rekke av våre artikler er velegnet som gaver eller premier. Vi gjør særlig oppmerksom
på spillkort , meldebokser, bridgebord med tilbehør, auto-bridge, bridgeprogrammer for PC,
bridgelitteratur eller våre NBF-effekter som T-skjorter, tennisskjorter, caps, ryggsekk, krus,
lys eller vårt slipsnålsett.

Bordplansjer
2660060002
2660060002
2660060003
2660060004
2660060005
2660060006
2660060007
2660060008
2660060009
2660060010
2660060011
2660060012
2660060023
2660060102
2660060103
2660060104
2660060105
2660060106
2660060107
2660060108

2 bord Serie
2 bord Serie
3 bord Serie
4 bord Howell/Serie
5 bord Howell/Serie
6 bord Howell/Serie
7 bord Howell/Serie
8 bord Howell/Serie
9 bord Howell/Serie
10 bord Howell/Serie
11 bord Howell/Serie
12 bord Howell/Serie
3 bord «Maccarini-Howell»
2 bord Singel
3 bord Singel
4 bord Singel
5 bord Singel
6 bord Singel
7 bord Singel
8 bord Singel

pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
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87,50
87,50
100,00
112,50
125,00
137,50
150,00
162,50
175,00
187,50
200,00
212,50
100,00
87,50
100,00
112,50
125,00
137,50
150,00
162,50

2660060107
2660060201
2660060202
2660060301

9 bord Singel
Bordplansjer, enkle
Bordnummer, laminert
24-spills plansjer Redusert Howell

pr.sett
pr. stk
pr.stk.
pr.sett

175,00
30,00
20,00
437,50

pr.pk.
pr.pk.
pr.pk
pr.pk.
pr.pk.
pr.pk.
utgått
pr.eske
pr.pk.
utgått
pr.pk.
utgått
pr.pk.
utgått
pr.pk.
utgått
pr.stk.
pr.pk.
pr.pk.
utgått
pr.pk.

92,50
162,50
262,50
90,00
345,00
1250,00

pr.eske

250,00

pr.pk.
pr.eske

2000,00
250,00

pr.pk.
pr stk
pr.stk.
pr.stk.
pr.sett
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.stk.
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.stk.

2000,00
90,00
100,00
25,00
400,00
137,50
137,50
262,50
10,00
137,50
137,50
262,50
10,00

Turneringsmateriell
2660016001
2660016002
2660016003
2660016011
2660016021
2660016022
2660016029
2660016032
2660016031
2660016039
2660016041
2660016049
2660016051
2660016059
2660016061
2660016069
2660016071
2660016081
2660016091
2660016099
2660015001

Howellslipper, 200 stk.
Howellslipper, 500 stk.
Howellslipper, 1000 stk.
16-spills slipp, hvit, 200 stk.
Barometerslipper i bane, enkle, 2,000 stk.
Barometerslipper i bane, enkle, 8,000 stk.
Barometerslipper i løpende bane, enkle
A-4 ark, perforerte slipper, eske á 2500
A-4 ark, perforerte slipper, pakke á 500
A-4 ark, perforerte slipper, enkle ark
Regnskapsark 16 par, 100 stk.
Regnskapsark 16 par
Lagkampliste, 32 spill, 500 stk.
Lagkampliste, 32 spill
Lagkampliste, 40 spill, 500 stk.
Lagkampliste, 40 spill
Robberbridge-blokker
Privatprotokoll, 96 spill, 100 stk.
Systemkort NBF, 100 stk.
Systemkort NBF
Diplom, pk. á 10 stk.

1000,00
250,00
125,00
300,00
300,00
20,00
125,00
125,00
125,00

Kort, mapper og bridgebord
2660062001
2660029012
2660062005
2660029013
2660062011
2660062021
2660062031
2660062041
2660063002
2660063003
2660029002
2660063001
2660063012
2660063013
2660029003
2660063011

Spillkort lerretspreg m/NBFs logo, eske m/12 stk.
Spillkort lerretspreg m/NBFs logo, storpakke, best. av
10 stk. 2660062001, til sammen 120 kortstokker
Strekkodekort 7-bar m/NBF-logo, eske m/12 stk.
Strekkodekort 7-bar m/NBF-logo, storpakke best. av
10 stk. 2660062005, til sammen 120 kortstokker
Spillkort helplast
Jumbospillkort
Spillkort stor indeks
KEM-kort, etui m/2 kortstokker
Kortmapper, grønne, serie 1-16
Kortmapper, grønne, serie 17-32
Kortmapper, grønne, serie 1-32
Kortmapper, grønne, 1-32 valgfritt
Kortmapper, grå, serie 1-16
Kortmapper, grå, serie 17-32
Kortmapper, grå, serie 1-32
Kortmapper, grå, 1-32 valgfritt
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2660063022
2660063023
2660029001
2660063021
2660063032
2660063033
2660029004
2660063031

Kortmapper, blå, serie 1-16
Kortmapper, blå, serie 17-32
Kortmapper, blå, serie 1-32
Kortmapper, blå, 1-32 valgfritt
Kortmapper, svart, serie 1-16
Kortmapper, svart, serie 17-32
Kortmapper, svart, serie 1-32
Kortmapper, svart, 1-32 valgfritt

pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.stk.
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.stk.

2660029005
2660064002
2660064003
2660064004
2660064005
2660064008
2660064006
2660064007
2660064015
2660064016
2660064018
2660064011
2660064012
2660064014
2660064017
2660064032
2660029009

Meldebokser for 1 bord m/superklemme
Meldekort for 1 bord
Superklemmer for 1 bord
Meldebokser 1 bord u/klemmer, u/meldekort
Superklemme
Meldebokser (3010) for 1 bord m/skrufeste
Adopter for skrufeste
Skrufester for 1 bord
Meldekort - Alert
Poengskala - eget kort for meldeboks
Meldekort - 1 kløver
Meldekort - Pass
Meldekort - Dobler
Meldekort - Stopp
Meldekort - lkke royk
Meldebokser for 1 bord, BridgePartner,
Meldeboks, BridgePartner, Klubbpakke, komplett
m/meldekort for 6 bord, sorte til sammen 24 stk.
Meldekort for 1 bord, BridgePartner
Meldekort, BridgePartner, Storpakke, komplett
for 6 bord, til sammen 24 sett
Meldeboks, BridgePartner, sort
Meldebokser for 1 bord, BridgePartner, grå
Meldeboks, BridgePartner, grå
Meldebokser for 1 bord, BridgePartner, burg.
Meldeboks, BridgePartner, burgunder
Meldebokser for 1 bord, BridgePartner, grønn
Meldeboks, BridgePartner, grønn
Meldekort - 1 kløver, BridgePartner
Meldekort - Pass, BridgePartner
Bridgebord, standard, 81x81 cm, med filt
Bridgebord, de luxe, 81x81 cm, med velour
Velour til 81x81 bord
Bridgebord, de luxe, 9lx9l cm, med velour
Velour til 9lx9l bord
Bridgebord, standard, 91x91 cm, med filt
Glassholder for bridgebord, rød

137,50
137,50
262,50
10,00
137,50
137,50
262,50
10,00

NB! Enkle kortmapper vil gå ut av sortimentet etter hvert som de blir utsolgt!

2660064071
2660029010
2660064031
2660064042
2660064041
2660064062
2660064061
2660064052
2660064051
2660064073
2660064072
2660065001
2660065011
2660065022
2660065012
2660065023
2660065002
2660065031
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pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.sett
pr.stk.
pr.sett
pr.stk
pr.sett
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
sort pr.sett

450,00
235,00
150,00
150,00
45,00
387,50
12,50
75,00
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
387,50

samlet pris
pr.sett

1500,00
235,00

samlet pris
pr.stk.
pr.sett
pr.stk.
pr.sett
pr.stk.
pr.sett
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.

900,00
112,50
387,50
112,50
387,50
112,50
387,50
112,50
3,50
3,50
900,00
900,00
190,00
1350,00
215,00
1100,00
285,00

2660065032
2660066001

Glassholder for bridgebord, brun
Kortholder, bordmodell eller en-hånds

pr.stk.
pr.stk.

285,00
87,50

BridgeMaster Classic Windows
BridgeMaster Begynner Windows
BridgeMaster Fortsetter Windows
BridgeMaster A-nivå Windowws
BridgeMaster Ekspert Windows
Ginsberg’s Intelligent Bridgeplayer, versjon 4
GIB oppgradering til versjon 4
Turnering 2000
GOTO Bridge II

pr.diskett
pr.diskett
pr.diskett
pr.diskett
pr.diskett
pr.CD-ROM
pr.CD-ROM
pr.CD-ROM
pr.CD-ROM

260,00
260,00
260,00
260,00
260,00
790,00
350,00
325,00
430,00

T-skjort, hvit, L
T-skjort, hvit, XL
T-skjort, hvit, XXL
T-skjort, grå, L
T-skjort, grå, XL
T-skjort, grå, XXL
T-skjort, svart, L
T-skjort, svart, XL
T-skjort, svart, XXL
T-skjort, blå, L
T-skjort, blå, XL
T-skjort, blå, XXL
T-skjort, grønn, L
T-skjort, grønn, XL
T-skjort, grønn, XXL
Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, M
Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, L
Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, XL
Tennisskjorte m/NBF-logo, svart, XXL
Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, M
Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, L
Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, XL
Tennisskjorte m/NBF-logo, marin, XXL
Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, M
Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, L
Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, XL
Tennisskjorte m/NBF-logo, hvit, XXL
Caps m/NBF-logo, khaki
Caps m/NBF-logo, svart
Caps m/NBF-logo, marin
Ryggsekk m/NBF-logo

pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.

125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
237,50
112,50
112,50
112,50
250,00

Bridgeprogrammer for PC
2660041001
2660041002
2660041003
2660041004
2660041005
2660041021
2660041023
2660041031
2660041041

NBF-effekter
2660080001
2660080002
2660080003
2660080011
2660080012
2660080013
2660080021
2660080022
2660080023
2660080031
2660080032
2660080033
2660080041
2660080042
2660080043
2660080111
2660080112
2660080113
2660080114
2660080121
2660080122
2660080123
2660080124
2660080101
2660080102
2660080103
2660080104
2660081001
2660081002
2660081003
2660081011
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2660090001
2660090002
2660090003
2660090011
2660090012
2660090021

NBF-krus «Livet er kort, spill bridge», hvit
NBF-krus «Livet er kort, spill bridge», svart
NBF-krus «Livet er kort, spill bridge», blå
Gelelys m/NBF-logo, Mini
Gelelys m/NBF-logo, Maxi
Slipsnålsett

pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.

62,50
62,50
62,50
112,50
195,00
312,50

pr.stk.
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.sett
pr.stk.
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.serie
pr.serie

220,00
45,00
45,00
45,00
45,00
337,50
60,00
50,00
60,00
32,50
42,50
45,00

Auto-bridge, TOPS og Facit-spill
2660091001
2660091011
2660091012
2660091013
2660091014
2660091101
2660091102
2660091103
2660091104
2660091201
2660091202
2660091301

Autobridge
Autobridge, Privatleksjoner, 5 spill
Autobridge, Lett serie, 20 spill
Autobridge, Vanskelig serie, 20 spill
Autobridge, Eliteserie, 20 spill
Tops grunnsett
Tops boks
Tops tilleggsserie, 32 spill
Tops kommentert serie, 32 spill
Fasitspill, 16 spill
Fasitspill, 24 spill
Match, lagfasit, 24 spill

Turneringsutstyr
2660067001
Tids-ur for turneringer
Kortdubleringsmaskin

pr.stk.
Be om pris

2800,00

Mesterpoeng
2660099001
2660099011
2660052001

Klubbpoeng blokk á 100 stk.
Kretspoeng, blokk á 100 stk.
Mesterpoengnål (mistet nål, oppgi spillernr.)

pr. blokk
pr. blokk
pr.stk.

400,00
800,00
35,00

Internsjonale lover for Turneringsbridge 1997
Tävlingsledaren, svensk – 550 sider
The Official Encyclopedia of Bridge
Bridge i hjemmet, turneringer for 2-3 bord
Minibridge, av Villy Dam
Relepresisjon, av Glenn Grøtheim
2 - over - 1, av Ø. Ludvigsen og J. Mikkelsen
«Amerikanerboka», av G. Rye og B. Pedersen
Drep skvisen, av William B. Herseth
Norske Ess, av Tarjei Eck-Hansen
Bridge i Helgemos verden, av Geo Tislevoll
Bridge for begynnere
Mer bridge
Bridge for begynnere og Mer Bridge

pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
pr.stk.
utgått
utgått
utgått

100,00
480,00
580,00
10,00
25,00
168,00
160,00
90,00
100,00
99,00
180,00

Bøker
2660019001
2660019003
2660019005
2660019007
2660019009
2660019011
2660019013
2660019017
2660019019
2660019021
2660019023
2660019031
2660019033
2660019035
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Kursmateriell
2660017001
2660017002
2660017003
2660017004
2660017005
2660017006
2660017007
2660029006
2660029007
2660029008

Bridgekurs VK 1, komplett perm for læreren
Bridgekurs, Grunnkurs, komplett perm for læreren
Transparenter for Grunnkurs,113 stk samlet i perm
Meldestav, pk a 10 stk
Basisbridge 1 – studiebok for VK 1 (og VK2),
Basisbridge 2 – studiebok for VK 1 (og VK2),
«Et spill for livet» inkl. Meldestav, studiebok for Grunnkurs
Basisbridge 1 og 2,
Basisbridge 1 og 2, Storpakke, 6 av hver bok,
«Et spill for livet», Storpakke, 12 bøker m/meldestav,

pr stk
pr stk
pr stk
pr pk
pr stk
pr stk
pr stk
samlet pris
samlet pris
samlet pris

200,00
200,00
400,00
100,00
170,00
170,00
125,00
310,00
1530,00
1200,00

BRIDGEKLUBBEN SØLVKNEKT
Husk Sølvcupen i Kongsberg
(30.), 31. mai og 1. Juni 2003
Barometer fredag kl. 21.00
Rimelig overnatting:
Fullpensjon
Fullpensjon
Fullpensjon
Fullpensjon

f.o.m middag fredag t.o.m. lunsj søndag kr 1.040,enkeltrom som over kr 1.370.f.o.m. lunsj lørdag t.o.m. lunsj søndag kr 645,enkeltrom som over kr 810.-

Vær tidlig ute.
Påmelding:
m-raaen@frisurf.no - 32733360
Ola 32721158
Påmelding også til NBF data
Vår hjemmeside: w w w. s o l v k n e k t . n e t
Brosyre sendes på forespørsel.

Quality Grand Hotel
Kongsberg
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NORDKALOTTMESTERSKAP I BRIDGE
FOR PAR OG MIX-PAR
I parmesterskapet spiller alle mot alle med
inntil 50 deltagende par, 98 spill. Med større
deltagelse anvendes Monrad-systemet med
25 runder à 4 spill, 100 spill i alt. Startkontingenten er NOK 900 pr par, tilsvarer
ca 120 Euro. For juniorer 50 % mindre.

Norsk Bridgeforbund har den glede å innby
til deltakelse i historiens første Nordkalottmesterskap i bridge. Innbydelsen går til par i
Norge, Sverige, Finland, Island, Estland og
Murmansk/Arkhangelsk i Russland. Parene
behøver ikke være nasjonsmessig sammensatt.
Arrangementet finner sted i Alta (Nordlysbyen) i tiden 19. – 22. juni 2003 med Alta
Bridgeklubb som vertskap og teknisk
arrangør. Arrangementet består av to avdelinger: Mesterskapet for mix-par er første
avdeling og Mesterskapet for par er andre
avdeling. Det kåres Nordkalottmestre (trofè)
i begge avdelinger. Pengepremier (70 % av
startkontingenten) til 1/5.
I Mix-mesterskapet spiller alle mot alle, til
sammen ca 70 spill. Startkontingenten er
NOK 700 pr par tilsvarer ca 95 Euro. For
juniorer 50 % mindre.

Påmelding senest 30. mai 2003 til Svein Erik
Bull, tlf: (47) 78440365, email:
seribull@online.no, eller Ole K. Sara,
tlf: (47) 78434919, email: ole.k.sara@c2i.net.
Startkontingenten betales ved oppmøte.
Norske spillere må dokumentere spillerlisens.
Overnattingsplass enten på hotell eller
hytte på campingplass formidles ved
påmelding (pris er på forhånd avtalt med våre
samarbeidspartnere). Overnatting hos private
vil kunne ordnes for en del deltakere.

■■■ PROGRAM:
Første avdeling - mix-par mesterskapet.
Spillelokale: Kunngjøres ved påmelding. Kafè i spillelokalet – varmrett i spillepausene.
19. juni Oppmøte kl 1800
Spilletid kl 1830-2200 Ca 30 spill
20. juni Spilletid kl 0900-1500 Pause kl 1200-1300
Ca 40 spill
Premieutdeling og avslutning kl 1530-1600
Andre avdeling – parmesterskapet.
Spillelokale: Alta videregående skole. Kafè i spillelokalet – varmrett i spillepausene.
20. juni Oppmøte kl 1800
Spilletid kl 1830
Ca 24 spill
21. juni Spilletid kl 0900-1700 Pause 1200-1300
Ca 52 spill
22. juni Spilletid kl 1100-1400 Ingen pause
Ca 24 Spill
Samtale, premieutdeling, avslutning og adjø kl 1430-1530
Sosial samvær: Lørdag 21. juni innbys deltakere i turneringen og medlemmer av Alta Bridgeklubb til sosialt samvær ved Altaelven. Der blir det anledning til bespisning av selvfølgelig bl.a.
laks. Det blir anledning til elvebåttur og for noen også laksefiske i Altaelva.
Hjertelig velkommen til Nordkalottmesterskapet, til Nordlysbyen Alta med midtnattsol og godt
vær, til opplevelse av Altaelven på nært hold, til opplevelse av Altalaksen på matfatet slik den
tilberedes av lokalsamfunnet, men ikke minst til konkurranse og samvær med nordkalottinger !
Norsk Bridgeforbund/Alta Bridgeklubb
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B-blad
Returadresse:
Norsk Bridgeforbund
Enebakkveien 133
0680 OSLO

På tur med Villy
Tur 1: Sousse, Tunis!
Avreise fra Bodø, Evenes og Stavanger 15.10 om kvelden, retur 29.10
om kvelden.
Boalternativene er Tej Marhaba Hotell (4 sjerner) eller Tej Marhaba
Apartments (3 stjerner). Anleggene ligger 200m fra stranden og kun
1 km fra sentrum. Badeanlegg, resturanter m.m er felles for begge
anleggene.
Priser pr. pers. i delt dobbeltrom eller leilighet:
Tej Marhaba (4*), Dobbeltrom m/frokost Nok 6.250,Tej Marhaba (3*), 1 roms leilighet
Nok 5.550,Tilegg fra Bodø/Evenes
Nok 400,Bridge mellom 16.00 og 20.00 hver kveld. Hovedturnering med over 2 kvelder.
Hyggekveld m/middag erinkludert. Bridge kun for turdeltagere.

Tur 2: Jomtien, Thailand!
Tradisjonen tro blir det tur til Thailand i år også. Avreise fra Oslo 13 og15.11
med 2 og 3 ukers varighet. Tilsluttningsbilletter tilgjengelig fra andre steder i
landet. Pris fra Oslo Nok 9550,- med Lufthansa (13 eurobonuspoeng). Dette
inkluderer festmiddag, transfer tur/retur samt dagsutflukt.
Vårt hotell, Jomtien Thani har gode rom med balkong, air-condition, TV, dusj/wc
samt meget gode fasiliteter for å spille bridge. Hotellet koster THB 1000
(ca Nok 200) pr.rom. (d.v.s Nok 100,- om man er 2) inkl. frokost. NB ! Hotellet
betales direkte av den enkelte.
Som vanlig er det 4 timer bridge hver dag fra kl 16.00. Hoved- og
mixturneringer over 2 kvelder (ca 60 spill). Bridge kun for turdeltagere.

Tur 2: Nerja, Spania (Costa Del Sol)!
Avreise fra Oslo 16.02.2004 med Braathens kl 09.30, 2 eller 4 uker samt avreise fra
Oslo 01.03.2004 2 uker.
Som utgangspunkt har vi valgt leilighesanlegget Marinas de Nerja, et 3 stjernes
anlegg ca 1,5 km fra sentrum av Nerja. Anlegget ligger rett ved stranden, har flott
bassengområde, tennisbane, restaurant, kafe og supermarked.
16.02 – 15.03
16-02 – 01.03 / 01.03 – 15.03
Pris pr.pers i 2 roms leilighet for 2:
Nok 8.000,Nok 6.200,Bridge 4 timer pr.dag fra kl 16.00 5 dgr i uken. Bridge kun for turdeltagere.

Med vennlig hilsen
Via Flyspesialisen Hammerfest
Paul Risvaag

Polar Bridge Klubb
Villy Johansen

Postboks 295 • 9615 HAMMERFEST
Tlf: 78 42 29 99 • Fax: 78 42 29 95
Paul.Risvaag@via.no
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