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Forsidefoto: Heimdal 2
Fra venstre Børre Lund, Per Erik Austberg,
Jørgen Molberg, Geir Helgemo og Terje Aa.
Fotograf: Kåre Kristiansen
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Leder

Gratulerer!
1. til 4. mai ble en flott NM-finale for
klubblag arrangert av Stavanger BK.
Jeg ønsker å gratulere alle deltakerne med den
flotte prestasjonen det er å kvalifisere seg til
en lagfinale. Finalen ble til slutt en maktdemonstrasjon av Heimdal 2, som vant
overlegent. På laget spilte Geir Helgemo,
Børre Lund, Per Erik Austberg,
Jørgen Molberg og Terje Aa. Seriemesterskapet for damer ble også sluttført nå i vår.
Her var det Rogaland som dro hjem med
de edleste medaljene 4 VP foran Hordaland.
På vinnerlaget spilte Eli Solheim, Tone
Torkelsen Svendsen, Tonje Aasand Brogeland
og Hilde Bjørlo. Gratulerer!
Juniorene våre har vært ute og målt krefter
med andre juniorer internasjonalt. I påsken
ble et noe forsinket junior nordisk arrangert
i Sverige. Norge kom her på 2. plass, selv om
de totalt sett scoret flest VP i turneringen.
På laget spilte Allan Livgård, Erik Berg,
Espen Lindqvist og Petter Eide.
I tillegg til SM for damer og NM-finalen for
lag har også NBF arrangert sitt tradisjonelle
bedriftsmesterskap på Fagernes. Nedgangen
i antall lag fortsatte også i år, og årets turnering ble arrangert med kun 16 deltakende lag.
Her bør nok forbundets ledelse og forbundets
medlemmer ta seg selv i nakken for å gjøre
denne turneringen mer attraktiv. Dette er
ingen eliteturnering -- selv om det deltar en
rekke gode spillere -- så det burde absolutt
være mulig å ta med seg en eller flere kolleger
til Fagernes på vårparten selv om de ikke
spiller til vanlig. Hvis vi fortsatt ønsker at
mesterskapet skal arrangeres, regner jeg med
at vi ikke tåler noe særlig mindre deltakelse
enn i år.
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Om ikke årets bedriftsmesterskap var en
suksess, så rører det seg på flere andre fronter
i forbundet. Årets organisasjonsdager på Hell
i april samlet en rekke turneringsledere
og bridgelærere. Her gikk man gjennom den
nye internasjonale lovboka og opplegg rundt
kursvirksomhet og bridgelærerutdanning.
I forkant av årets bridgefestival på
Lillehammer vil det også bli arrangert
et kurs for bridgelærere. I skrivende stund
er dette kurset fulltegnet med 82 deltakere,
og ventelista bare vokser!
Helge Stanghelle går av som president i NBF
på årets ting, som arrangeres på Gardermoen
7. til 8. juni. Valgkomiteen har innstilt
Jan Aasen som ny president. Dette har skapt
en del sterke reaksjoner fra enkelte miljøer.
Vi i Norsk Bridge har valgt ikke å kommentere denne saken i dette nummeret,
men kommer tilbake med fyldig dekning
av årets ting i neste nummer.
Jeg håper så mange som mulig har muligheten
til å følge våre landslag som skal i aksjon
under årets EM for nasjonslag i Pau. De fleste
av oss har ikke muligheten til å ta turen helt
til Frankrike. Vi håper derfor å kunne tilby
våre medlemmer, og alle andre, en unik
mulighet til å følge mesterskapet gjennom
Christian Vennerøds EM-blogg!
Årets høydepunkt for mange av NBFs
medlemmer er Bridgefestivalen på Lillehammer. Jeg håper at vi nok en gang sammen kan
klare å sette deltakerrekord på festivalen, og
samtidig gjøre dette til en trivelig opplevelse
for alle deltakerne. Vel møtt på Lillehammer!
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Siden sist

Helge Stanghelle

Presidentens hjørne 2 - 2008
Framtiden ser lys ut for bridgen i Norge.

Sportslig sett leverer våre representasjonsspillere sterkere prestasjoner enn noen
gang før, og antall lag med internasjonale
representasjonsoppgaver er høyere i 2008 enn
noensinne før. Deltakelsen i Bridgefestivalen
øker stadig. Aktivitetsnivået slik sett har tatt
seg opp, men hvis vi måler aktivitet i form
av antall medlemmer, er den forventede
veksten ikke innfridd. Resultatene av den
store rekrutteringskampanjen i 2007 kom
ikke med en gang, men den store interessen
for bridgelærerkurset på Lillehammer
i sommer gir håp for høynet kvalitet på
rekrutteringsarbeidet lokalt og regionalt.
På samme tid er økonomien under full
kontroll, egenkapitalen er på forsvarlig
nivå, og regnskapene går i balanse.
Dette betyr ikke at vi ikke har utfordringer
foran oss. Samfunnet rundt oss er stadig
i utvikling, og denne utviklingen må også
reflekteres i vår organisasjon. Det betyr bl.a.
at stabilitet og kompetanse må utvikles og
sikres i mange viktige funksjoner hos Norsk
Bridgeforbund.
I likhet med alle andre organisasjoner må
alle ledd i Norsk Bridgeforbund hele tiden
konsentrere seg om å utnytte sine begrensede
ressurser best mulig. Dette gjelder så vel
økonomiske og materielle ressurser som
faglige og menneskelige.
Både på klubb-, krets- og forbundsnivå erfarer
vi at medlemmer påtar seg oppgaver og
tillitsverv, for så av ulike eller ukjente årsaker
å forsvinne uten forvarsel lenge før valgperioden er utløpt eller oppgavene løst.
Slik atferd fører til økt belastning for dem
som utfører sine verv seriøst, og gjør organisa-
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sjonen som helhet sårbar og utrygg. Det er
de tillitsvalgte som har ansvaret, og det er
meget viktig at de er seg sitt ansvar bevisst.
Økt tilgang på ressurser i form av offentlig
støtte er et viktig bidrag til all organisasjonsvirksomhet. Norsk Bridgeforbund mottar
over en halv million kroner som delvis går til
klubber som har varslet at de er berettiget til
noen tusen støttekroner, og delvis går til
å redusere kostnadssiden i Norsk Bridgeforbunds regnskap.
For å øke tilgangen på offentlige ressurser er
det en forutsetning at organisasjonen utvikles
slik at vi setter oss i stand til å ta imot en
større del av tilbudsfloraen. Et viktig tiltak
i denne sammenhengen er å styrke kontorets
kapasitet og kompetanse slik at kontinuiteten
sikres og vi blir mindre sårbare for flyktige
tillitsvalgte. Samtidig blir vi mer robuste
i forhold til soloutspill fra enkeltmedlemmer
eller små grupper av medlemmer med
særinteresser.
Valgkomiteen i Norsk Bridgeforbund ble ved
årsskiftet varslet om at jeg går av som
president på Bridgetinget 2008. Fem år som
president fordelt over tre perioder er nok,
og jeg er overbevist om at både Norsk
Bridgeforbund og undertegnede er best tjent
med at jeg nå trekker meg tilbake. Jeg vil
benytte anledningen til å takke for meg, takke
for samarbeidet og takke for den tillit dere har
vist meg.
Jeg ser lyst på Norsk Bridgeforbunds framtid.
Lykke til.
Helge Stanghelle
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NM-finale for lag – Stavanger 2008
Tekst Nils Kåre Kvangraven. Foto Kåre Kristiansen

Det var åtte spennende lag som møttes til en unormalt åpen finale
i Stavanger første helg i mai. Det vil si Heimdal 2 (eller landslaget) var som
store favoritter å regne. Men bak landslaget hadde nok alle de andre sju
lagene ambisjoner om medalje. De fleste ekspertene tippet Tromsø,
Bergen, Sørreisa, Vikersund eller Heimdal 1 på de neste plassene,
men det er ikke alltid ekspertene vet best!

Heimdal 2 var storfavoritter til å vinne årets lagfinale. Heimdal skuffet ingen og var i en egen klasse.
Laget var allerede norgesmestere før siste runde! På laget spilte Børre Lund, Per Erik Austberg, Jørgen Molberg,
Geir Helgemo og Terje Aa.
4
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1. runde

Allerede i første runde skulle vi se at
denne finalen kanskje var jevnere enn
normalt. Landslaget fikk bare 16 mot
fornøyde bergensere, og Heimdal 1 fikk
en solid 22 mot arrangøren, som kanskje
var det laget vi var mest usikre på
i finalen.
Bord

Arrangør

Gjest

VP

1

Tromsø BK

Kristiansand BK

2
3
4

Stavanger BK

Heimdal BK 1

Heimdal BK 2

Bergen Ak BK

Sørreisa BK

Vikersund BK

17 - 13
8 - 22
16 - 14
19 - 11

Av og til føler du bridgen er urettferdig!
Giver: Øst
Sone: Øst-Vest
♠ T53 		
♥7
♦ T97654
♣ K73
♠ Q9842		 N
♠ AK6
♥ KQJ64		V
♥ A852
Ø
♦ 2		
♦ J83
S
♣ T95
♣ J2
♠ J7
♥ T93
♦ AKQ
♣ AQ864
I dette spillet var ikke bridgen på mitt
og makkers parti. Fra en jevn kamp mot
Tromsø med det solide paret Peter
Marstrander – Rune Andersen NS hadde
vi følgende meldinger:
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Vest

Nord

Øst

Stornes

Andersen

Kvangraven Marstrander

		
4♣
3♣1)
pass
pass
pass
pass
1)

1♥
pass
dbl.

Syd
2♣
5♣
pass

Invitt i hjerter

Kanskje ikke så mye å si på meldingene,
Andersen i nord tok seg litt ut med 4♣,
men i gunstig sone kan det gjerne være at
de skal stampe. Stakkars Helge Stornes
skulle spille ut, og hvem ville ikke valgt
singel ruter? Dessverre for Kristiansand
brukte ikke Peter Marstrander særlig lang
tid på å bokføre hjemgang i doblet
utgang. Utspillet gikk til esset, og essdame i kløver ble tatt før konge-dame
i ruter og innkost i bordet på kløverkonge. Majorutspill ville gitt 300 den
andre veien, så marginene er små.
Kun to par klarte å melde (og fikk spille)
4♥ øst-vest. I det andre rommet spilte
Tromsø 3♥ med 11 stikk og +200.
14 imp ut i stedet for 3 imp inn på
Kristiansand, som nok følte marginene
gikk Tromsøs vei denne runden.

2. runde

I denne runden fikk vi se «landslaget»
sette sine klubbkamerater på plass.
Fortsatt jevne kamper blant de andre
lagene, legg særlig merke til Stavanger
som holder følge med Kristiansand.
Er det fordelen av hjemmebane som
løfter laget?
Bord

Arrangør

Gjest

1

Heimdal BK 1

Heimdal BK 2

VP
9 - 21

2

Kristiansand BK

Stavanger BK

16 - 14

3

Sørreisa BK

Tromsø BK

16 - 14

4

Vikersund BK

Bergen Ak BK

16 - 14
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Det er ikke alltid finalistene imponerer
Dette spillet dukket opp i kampen
mellom Kristiansand og Stavanger.
Det viser at ikke alle spill har et veldig
skremmende nivå over seg selv i en
NM-finale.
Giver: Nord
Sone: Alle

♠ KJ32 			
♥ A52
♦T
♣ KJT75
♠ T86		 N
♠ A974
♥ 73		V
♥ KJ8
Ø
♦ KQ632		
♦ AJ84
S
♣ 83
♣ A42
♠ Q5
♥ QT964
♦ 975
♣ Q96
Vest
pass!

Nord
2♣
pass!

Øst
dbl.

Syd
pass

Nords åpning var etter presisjonskløver
og viste 11-16 hp, minst 5-kort kløver.
Øst doblet opplysende, men Vest satt
i sin egen verden og trodde 2 ♣ var
«Halles». Viste dobling kløver, og vest
passet gladelig. Motspillet var like
konsentrert som meldingene, og nord
kunne notere +580 på blokka. 5 kamper
senere var øst-vest sølvmedaljører så her
er det bare å øve folkens, neste år er det
du som tar medalje i NM!

3. runde

Den første runden med litt sving i mer
enn en kamp. Kristiansand fikk smake
Heimdals dyktighet, og Stavanger
6

imponerte med 21 mot Sørreisa som
kjempet i toppen etter to kamper.
Bord Arrangør
1
2
3
4

Gjest

VP

Stavanger BK

Sørreisa BK

Heimdal BK 2

Kristiansand BK

Bergen Ak BK

Heimdal BK 1

Tromsø BK

Vikersund BK

21 - 9
23 - 7
12 - 18
13 - 17

Det er ikke bare dyktighet som gir en
mester imp på bok!
Kristiansand fikk føle de dyktige
trøndernes maskineri i tredje runde.
Etter en jevnspilt første halvrunde satte
Heimdal inn spurten i andre omgang.
Kristiansand meldte to utganger på 4-3
tilpass som måtte gå beit pga 5-1 sits
i trumf hos motparten. Heimdal meldte
en 4♠ på 4-3 tilpass som gikk hjem
pga 3-3 sits i spar hos motparten.
Når vi i tillegg ser meldinger, utspill
og resultat på spillet nedenfor, skjønner
vi at det ikke bare er skvis, innspill
og talent som trengs for å bli norgesmester.
Giver: Vest
Sone: Ingen

♠ T52
♥ A743
♦ T8654
♣9
♠ K98764		 N
♥ 96		V
Ø
♦ 7		
S
♣ AKJT
♠ AQJ
♥ J85
♦ J932
♣ 743

♠3
♥ KQT2
♦ AKQ
♣ Q8652
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Vest

Nord

Aa		

1♠
2♠
3♣
3♠
4♣
6♣!

pass
pass
pass
pass
pass
Pass

Øst
Molberg

2♣
2NT
3♦
3NT
4♥
pass

Syd
pass
pass
pass
pass
pass
pass

4. runde

Sørreisa fortsatter nedturen mot favorittene fra Heimdal, de andre lagene spiller
jevnt og det ser ut til at vi skal få oppleve
tidenes jevneste finale i kampen om sølv
og bronse. Gullet ser ut som det allerede
er på plass i Trondheim.
Bord

Syd måtte finne et utspill mot denne
grusomme slemmen. Litt passivt valgte
han trumfutspill. Da gikk spillet raskt
inn i historien med hjerteravkast på
ess-konge-dame i ruter. Spar mot kongen
måtte syd stikke med esset, og Molberg
hadde akkurat nok inntak i bordet
til å stjele god sparfargen, ta ut trumfen
og claime vunnet slem med to ess vekk!
Det er ikke sikkert landslaget skal melde
sånne slemmer i EM. Ikke nok med at
Syd måtte bomme utspillet, men sparen
måtte sitte 3-3 med esset foran kongen
også! Uansett – 11 imp hjalp godt på
å kvitte seg med Kristiansand som
potensiell konkurrent om gullet.

Gjest

Kristiansand BK

Bergen Ak BK

16 - 14

2

Sørreisa BK

Heimdal BK 2

10 - 20

3

Tromsø BK

Stavanger BK

16 - 14

4

Vikersund BK

Heimdal BK 1

12 - 18

Kampen mellom Bergen og Kristiansand
var preget av variable prestasjoner og
noen store svingspill. I dette spillet fikk
Kristiansands spilleren i nord godt tak
på spilleføringen.
Giver: Nord
Sone: Ingen

♠ Q97
♥ A6
♦ AT74
♣ AT96
♠ J		 N
♥ KT873		V
Ø
♦ J652		
S
♣ 832
♠ AT842
♥ Q42
♦ K983
♣5
Vest
pass
pass
pass

Jørgen Molberg fikk hjem slem med to ess borte!

Norsk Bridge nr. 2 2008

VP

Arrangør

1

1)

Nord
1NT
2♠
3♠
pass

Øst
pass
pass
pass
pass

♠ K653
♥ J95
♦Q
♣ KQJ74

Syd
2♥1)
3♦
4♠

Overføring

7
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Kåre Kristiansen spilte ut kløverkonge,
som ble stukket med esset. Spardame
fikk seile uantastet rundt, og liten hjerter
til dame og konge fulgte. Vest spilte litt
passivt hjerter tilbake til spilleførers ess
(kløver ville satt spillefører under større
press). Spar gikk til åtteren i bordet,
og ny hjerter ble stjålet i nord. Ruter til
kongen, sparess og ruter 9 til liten, liten
og spar. Nå var det eneste interessante
i spillet om nord skulle få siste stikk
på ruter 7, men en rutinert Jon Sveindal
i Vest dekket selvsagt ikke ruter 8 fra
bordet, og en skuffet nord kunne bare
glede seg over utgangsbonus og ingen
kald leskedrikk i baren etter sesjonen.

5. runde

Da kom svingrunden som åpnet opp
feltet og lot Heimdal stikke fra de andre.
Bergen fikk nådestøtet fra Sørreisa,
Tromsø økte snittet til landslaget og
Kristiansand tok overraskende en stor
seier over Heimdal 1. Stavanger fortsetter
den gode trenden og slår stødige Vikersund med god margin. Kan virkelig
outsiderne Kristiansand og Stavanger
klare medaljer?
Bord

Arrangør

Gjest

VP

1

Heimdal BK 2

Tromsø BK

22 - 8

2

Bergen Ak BK

Sørreisa BK

7 - 23

3

Heimdal BK 1

Kristiansand BK

4

Stavanger BK

Vikersund BK

7 - 23
19 - 12

du vet det du gjør blir rett! Kristiansand
hadde en sånn runde i første halvdel
av femte runde mot Heimdal 1. Solide
Heimdalsspillere måtte se på at både
heldige og gode sørlendinger periodevis
overkjørte dem.
Giver: Syd
Sone: Øst-Vest
♠ AK2
♥ T5
♦ 987542
♣ Q8
♠ T9		 N
♥ AK92		V
Ø
♦ AKQ		
S
♣ A763
♠ 8763
♥ Q86
♦ T3
♣ KT42

♠ QJ54
♥ J743
♦ J6
♣ J95

Alle bord i finalen meldte 4♥ øst-vest,
kun to av dem fikk hjem kontrakten.
I kampen mellom Kristiansand og
Heimdal 1 spilte begge bord ut tre
ganger spar, og øst var inne på damen.
Kristiansandspilleren i øst spilte så
hjerterknekten rundt og kunne notere
+620. Heimdals øst prøvde å toppe ut
trumf-damen i stedet og noterte -100,
12 imp til Kristiansand og et godt bidrag
til 23-7 seieren.
Det neste spillet svingte i de fleste
kampene.

Når du er i glid …
… går det meste veldig greit. Av og til
kan du bare lene deg tilbake, og vet at alt
du tar i blir rett. Det er nesten sånn at har
du to alternativer, så velger du det som vil
gi mest imp inn hvis det blir rett, fordi
8
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Giver: Vest
Sone: Nord-Syd
♠ 743
♥ Q65
♦7
♣ AT8742
♠ KJ85		 N
♥ T732		V
Ø
♦ T94		
S
♣ J6
♠ 62
♥ AK4
♦ AKJ82
♣ KQ3
Vest

Nord

Mathisen		

pass
2♠
Dbl.
pass
pass
1)

pass
3♣
4♣1)
5♦
pass

Øst
Tøndel

1♠!
pass
pass
pass
pass

Vest

♠ AQT9
♥ J98
♦ Q653
♣ 95

Syd
dbl.
3♠
4NT
6♣

Syd mente makker lovte singel spar for å
melde 4♣ («Mankoff»), men nord var
tydeligvis ikke enig. En glimrende
konvensjon, om man har avtalt den!

Det ser alltid litt dumt ut å melde slem
der du mangler kontroll i fargen som
motparten har meldt og støttet! Det gikk
med Heimdal som det ofte går når man
melder slike kontrakter, og Kristiansand
kunne notere en beit. I lukket rom meldte
Egil og Marianne Homme kontrollert 5♣
og kunne notere 12 imp til Sørlandet.
I kampen mellom Bergen og Sørreisa ble
det mye diskusjon om hvem som hadde
skylda for å ende i den håpløse slemmen.
Bergen meldte på følgende måte.
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Nord

Øst

Kvamme		

pass
3♠
pass
pass

pass
4♣
6♣

1♠
pass
pass

Syd
Kristiansen

dbl.
4♠
pass

Syd fikk en vanskelig melding da han
med 20 punkter hører makker frivillig
melde 4♣. Om 4♠ betyr cue-bid i spar
eller bare er en generell sleminvitt, må
ekspertene finne ut av, men makkerparet
var tydeligvis ikke helt enige. Vi må også
gi kreditt til Sørreisas aktive meldinger
som presset Bergensparet på glattisen.
Denne gangen lot motparten seg presse
for høyt og 12 imp til Sørreisa!

6. runde

En runde med mange imp i omsetning
i de fleste kampene skapte en historisk
tabell. Alle lag utenom lederlaget lå under
middels før siste runde! Det bekrefter at
forhåndstipsene om Heimdal som
suverene favoritter, og de sju andre
lagene som alle kan ta medalje.
Bord

Arrangør

Gjest

1

Sørreisa BK

Heimdal BK 1

16 - 14

2

Tromsø BK

Bergen Ak BK

21 - 9

3

Stavanger BK

Heimdal BK 2

5 - 25

4

Vikersund BK

Kristiansand BK

16 - 14

Stillingen før siste kamp:
1. Heimdal 2
2. Tromsø
3. Kristiansand
4. Heimdal 1
5. Sørreisa
6. Vikersund
7. Stavanger
8. Bergen

VP

107
89
89
88
88
84
81
70
9
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Dette spillet skapte sving i de fleste
kampene
Giver: Øst
Sone: Alle

♠ T73
♥4
♦ J7432
♣ J954
♠ AQJ9		 N
♥ 3		V
Ø
♦ KT9		
S
♣ KQ632
♠ 854
♥ KT7
♦ AQ65
♣ T87

♠ K62
♥ AQJ98652
♦8
♣A

Av de åtte bordene i finalen var det kun
to som spilte samme kontrakt. Kan du
tippe hvilken kontrakt de spilte?
Ja, helt korrekt…. De spilte 6♥ doblet
en beit av øst-vest! Hele 5 av de 8
bordene endte opp i forskjellige slemmer
med variabelt antall beit. Hvordan ville
du og din favorittmakker meldt? Personlig åpnet jeg med 2♣ og har vel forståelse
for at makker fikk slemambisjoner over
min 4♥ gjenmelding. Dessverre valgte
han Blackwood, og svaret 5♠ (to ess +
trumfdame) kan vi vel ikke si satt som ei
kule! Vidar Smith i syd hadde ikke særlig
troen på hjemgang og doblet kontant.
Han ble belønnet med 13 imp da lagkameratene klarte å stoppe i 4♥. Hadde
han passet, ville han bare fått 12 imp!
NMs største svingspill
kom i kampen mellom Tromsø og Bergen.
Alltid kreative og dyktige Kåre Kristiansen
fra Bergen så nok stjerner og store
overskrifter etter hvert som meldingene
kom på trauet!
10

Giver: Nord
Sone: Alle

♠ T862
♥ 52
♦ T6
♣ QT865
♠ KJ93		 N
♥ AQ843		V
Ø
♦ 73		
S
♣ 94
♠ A754
♥ 976
♦ KQJ94
♣J

♠Q
♥ KJT
♦ A852
♣ AK732

Vest

Nord

Øst

Sveindal

Harr

Kristiansen Wirkola

2♣
3♣1)
pass
1)

Pass
pass
dbl.
pass

Syd

1NT
2♦
rdbl.

pass
pass
pass

Spørsmål etter videre fordeling

Kåre åpnet svært ukonvensjonelt med
15-17 NT på østs hånd. Han var særdeles
godt fornøyd da han kunne redoble 3♣,
og svært lykkelig ruslet han ut for røykepause etter å ha lagt ned blindemann med
de beste ønsker til makker. Gunnar Harr
i nord angret nok doblingen sin både
før og etter utspillet samt underveis i
motspillet, men heldigvis for Gunnar traff
han makker med optimale kort og en noe
uheldig spilleføring fra Vest ga hele
tre beiter og 1600 til Tromsø! Da alle
andre lag spilte 620 øst-vest kan vi vel
tenke oss hva dette ga Tromsø av imp.
Jeg må si jeg synes synd på Kåre etter
å ha åpnet 1NT på denne hånden og fått
servert en dobling på 3♣ av nord.
Nord fortjente to overstikk i panna,
og bridgen var særdeles urettferdig på

Norsk Bridge nr. 2 2008
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dette spillet. Men det er viktig å huske
en ting, Kåre: Man trenger en real nedtur
for å få en real opptur 
7. runde
Når vi ser kampoppsettet for siste runde
skulle vi tro arrangøren hadde forutsett
denne tabellen. Lagene på 2,3,4 og 5 plass
skulle møtes innbyrdes! Dermed ble disse
kampene medaljefinaler, og følgelig satte
de dyktige arrangørene opp ett av oppgjørene i rama. Selv om et kresent BBOpublikum forlanger magikeren Helgemo
i hver runde, tror jeg nok de fikk mer enn
nok underholdning da Kristiansand
og Sørreisa skulle utkjempe medaljekamp
med over 1100 Internettilskuere.
Sørreisa overkjørte Kristiansand på de
første ti spillene og ledet 31-1 da dette
spillet dukket opp:
Giver: Vest
Sone: Nord-Syd
♠Q
♥ A98643
♦ KT8
♣ T93
♠ T43		 N
♥ 5		V
Ø
♦ 9643		
S
♣ AQ652
♠ AKJ765
♥ KQT72
♦
♣ K7

Norsk Bridge nr. 2 2008

♠ 982
♥J
♦ AQJ752
♣ J84

Vest

Nord

Stokkvik

Kvangraven Olsen

pass
3♣
pass
pass
1)
2)
3)

2♦1)
3♥
6♥

Øst
pass
4♣
pass

Syd
Homme

2NT2)
5♣ 3)
pass

Multi (5-10 hp, 6-kort major / 20-21NT)
Spørremelding
1 kontroll!

Egil Homme i syd kunne se at han skulle
meldt 6♥ direkte på 2♦ åpningen da vest
kom innpå med 3♣ og makker meldte
3♥. Dermed ville hjerterkontrakten
komme på feil hånd, og kløver i utspill
gjennom kongen var dårlige nyheter.
Men den kreative Egil viste råd og
ga inntrykk av renons i kløver med sitt
cue-bid på 5-trinnet. Stakkars Sven Arild
Olsen valgte selvsagt å spille ut ruteress,
og en lettet Egil Homme kunne se
makker claime 13 stikk og 17 imp inn
da Helge Stornes fant kløver ut mot
samme kontrakt i lukket rom.
De to neste spillene var like dyre for
Sørreisa. Da halvrunden var over, ledet
Kristiansand 42-31.
I turneringens siste halvrunde fikk de
1100 bakspillerne servert en fin variant
fra Kristiansand. Det finnes forsjellige
typer av toppspillere. Noen spiller teknisk
korrekt i hvert spill, regner ut oddsen og
følger boka. Andre liker å bruke intuisjon
og magefølelse. Underholdningsverdien er
nok størst når spillere av den siste kategorien sitter rundt bordet, selv om det ikke
alltid går like bra som i neste spill hver
gang.
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Giver: Syd
Sone: Ingen

♠ K754
♥ AT6
♦ AQJ2
♣ J4
♠ QT32		 N
♥ KQJ987		V
Ø
♦ T		
S
♣ 72
♠ J8
♥ 53
♦ K753
♣ AK863

♠ A96
♥ 42
♦ 9864
♣ QT95

Vest

Nord

Sætre

Kvangraven Sundklakk Homme

Øst

			
2♥
dbl.
pass
pass
3NT
pass
pass

Syd
1♣
3♦
pass

Hjerter 4 gikk til knekten, som fikk
beholde stikket. Hjerterkongen lot
spillefører ukorrekt beholde stikket,
men vest fortsatte naturlig med tredje
runde hjerter til spilleførers ess med
sparavkast hos øst og ruter i syd.
Kløverknekt ble stukket med damen som
fikk beholde stikket, og Sundklakk var nå

Kristiansand BK vant køen bak Heimdal 2 og kapret sølvmedaljen. På laget spilte Nils Kåre Kvangraven,
Helge Stornes, Egil Homme, Marianne Homme og Roy Olsen.
12
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Heimdal 1 vant siste kampen mot Tromsø og sikret seg dermed bronsen -- Heimdal fikk dermed to lag på pallen.
På laget spilte Petter Eide, Allan Livgård, Petter Tøndel og Bjørn Morten Mathiesen.

ved et viktig veiskille i motspillet.
Han fortsatte litt sleipt med kløver 5,
og det var Kvangravens tur til å tenke.
Alle ekspertkommentatorer på Internett
så selvsagt det var korrekt å legge kløver 8,
men det er viktig å huske at spillefører
ikke ser motpartens kort. Problemstillingen er å tippe om kløveren sitter
3-3 hos motparten, eller om øst opprinnelig hadde QT95 og har gjort en
feil med å returnere liten kløver (kløver
10 sikrer han et stikk til slik kortene
sitter, men han vet ikke at spillefører
bare har 2-kort kløver). Med utgangssving
i avgjørende NM kamp og bøttevis med
bakspillere kan man selv tenke seg at det
å gjøre feil i denne posisjonen ikke ville
føles særlig bra. Etter litt tankevirksomhet
falt Kvangraven ned på å følge mageNorsk Bridge nr. 2 2008

følelsen og spille på den «umulige» løsningen. Kløver 8 ble lagt i bordet og +400
hjalp godt på en impkonto som begynte
å ligne sølvmedalje.
Kampen fortsatte med underholdende
spill for publikum og god driv for
Kristiansand. Dermed kunne Kristiansand hente sølvmedalje (som de også fikk
for to år siden på hjemmebane), mens
Heimdal 1 vant sin kamp mot Tromsø og
kunne ta med seg bronsemedaljene hjem.

Resultatene i runde 7:
Bord

Arrangør

Gjest

1

Bergen Ak BK

Stavanger BK

2
3
4

Heimdal BK 1

Tromsø BK

Kristiansand BK

Sørreisa BK

Heimdal BK 2

Vikersund BK

VP
16 - 14
19 - 11
22 - 8
17 - 13
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Sluttresultat
Plass

Lagnr

Navn

Spillere

1

Poeng

4

Heimdal BK 2

Terje Aa, Geir Helgemo, Jørgen Molberg, Børre Lund, Per Erik Austberg

149,0

2

7

Kristiansand BK

Marianne Homme, Egil Homme, Helge Stornes, Roy Olsen,
Nils Kåre Kvangraven

111,0

3

6

Heimdal BK 1

Petter Tøndel, Petter Eide, Allan Livgård, Bjørn Morten Mathiesen

107,0

4

2

Tromsø BK

Gunnar Harr, Trond Hegrand, Peter Marstrander,
Rune Brendeford Anderssen, Jan Trollvik, Per ! Aronsen

100,0

5

8

Vikersund BK

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

97,0

6

1

Sørreisa BK

Dag Jørgen Stokkvik, Stian André Sundklakk, Svein Aril Olsen,
Jan Einar Sætre, Steingrim Ovesen

96,0

7

3

Stavanger BK

Rune Bjelland, Arild Lauvsnes, Helge Strøm, Fred Arne Moen,
John Helge Herland, Thorleif Skimmeland

95,0

8

5

Bergen Ak BK

Jon Sveindal, Marianne Harding, Kåre Kristiansen, Torstein Rongved,
Ole Kvamme

86,0

Butleren totalt med de over middels
Plass

Navn

Lag

1

Geir Helgemo

Heimdal BK 2

1,41

5

247

2

Børre Lund

Heimdal BK 2

0,96

5

168

3

Per Erik Austberg

Heimdal BK 2

0,88

4

126

4

Peter Marstrander

Tromsø BK

0,37

5

65

4

Rune Brendeford Anderssen

Tromsø BK

0,37

5

65

6

Jørgen Molberg

Heimdal BK 2

0,34

4

48

7

Petter Eide

Heimdal BK 1

0,31

6

64

7

Allan Livgård

Heimdal BK 1

0,31

6

64

9

Roy Olsen

Kristiansand BK

0,29

4

46

10

Svein Aril Olsen

Sørreisa BK

0,27

6

51

11

Nils Kåre Kvangraven

Kristiansand BK

0,26

5

44

12

Helge Stornes

Kristiansand BK

0,23

5

40

13

Dag Jørgen Stokkvik

Sørreisa BK

0,16

5

28

14

Terje Aa

Heimdal BK 2

0,16

6

29

15

Jon Sveindal

Bergen Ak BK

0,08

5

14

16

Jan Einar Sætre

Sørreisa BK

0,02

4

3

14
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Ikke overraskende preger Heimdal toppen
av butleren, men vi ser noen hyggelige
overraskelser som finaledebutant
Roy Olsen fra Kristiansand, som spilte en
veldig stødig og god finale for sølvlaget.
En kort oppsummering av finalen blir vel
at favoritten innfridde til gagns, mens
outsideren Kristiansand vant køen med
en god sluttspurt. Heimdal 1 fikk medalje
som alle tippet, og Stavanger gjorde
finalen spennende med en veldig god
innsats. Bergen var av mange tippet som
medaljefavoritt, men skuffet stort.
Personlig hadde jeg også tippet Vikersund
på medaljeplass, så jeg tror ikke hjemturen dit var så altfor lystig heller.
Jeg antar damelandslagets kaptein legger
merke til Marianne Hommes sterke
sølvmedalje. Hun var også med på
Kristiansands sølvlag for to år siden og

har sammen med ektemann Egil levert en
rekke gode resultater både i par- og
lagturneringer. Det er ikke mange
damespillere i Norge som slår hennes
resultater de siste årene, hvor lenge er det
til vi ser henne på damelandslaget Geo?
Stavanger BK var en glimrende arrangør
og John E Pedersen en myndig og
rutinert turneringsleder som loset finalen
med stødig hånd. Glimrende spillelokaler
og flott beliggenhet midt i byen satte en
veldig fin ramme rundt finalen.
Da resultatservicen tok seg opp etter
hvert, ble det veldig lite å sette fingeren
på. Alt i alt tror jeg alle spillere vil huske
dette som en flott finale med svært god
stemning rundt bordene. Spillerne møter
hverandre med respekt, og stemningen
mellom aktørene var veldig god. Vel blåst
Stavanger. Vi kommer gjerne tilbake!

Vi arbeider for deg, døgnet rundt
i ﬂere tidssoner!

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

www.viego.no

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

Rogaland vant det spennende
dameoppgjøret
Av Maja Rom Anjer og Vegard Brekke

Årets sluttspill i seriemesterskapet for damer var mer spennende enn
på mange år. Fjorårets nordiske mestere Tone Torkelsen Svendsen –
Tonje Aasand Brogeland, Siv Thoresen – Gunn Tove Vist og
Marianne Harding – Ann Karin Fuglestad hadde sportslig nok fordelt
seg på forskjellige lag, henholdsvis Rogaland, Oslo og Vest-Agder.
Disse tre lagene samt vi fra Hordaland måtte alle regnes som favoritter.
I tillegg spilte Finmark/Troms og Harstad/Andenes BK, som begge hadde
vunnet puljene sine nordpå.

En sterk laginnsats av Rogaland sikret gullet. Tone og Tonje scoret sterke 0,74 i snitt, og blir dermed å se i EM
i Pau i sommer. Vi ser her vinnerlaget (som vanlig flankert av TL og leder for UIR). Fra venstre: Finn Brandsnes,
Hilde Bjørlo, Eli Solheim, Tonje Aasand Brogeland, Tone Torkelsen Svendsen og Rolf Lersbryggen.
Foto: Vegard Brekke

1. runde

Lagene nordfra tapte sine første kamper,
mens vi vant 18 – 12 mot Rogaland.

16

Bord Arrangør

Gjest

VP

1

Vest-Agder

Finnmark/Troms

17 - 13

2

Harstad/Andenes BK

Oslo

3

Rogaland

Hordaland

8 - 22
12 - 18
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Butlerdronningene Tone og Tonje viste
i dette spillet mot oss at man skal i alle
fall ikke være redd for å doble delkontrakter i lagkamp:
Giver: Syd
Sone: Øst-Vest
♠ KJT6
♥ AT982
♦3
♣ 982
♠ A9875		 N
♥ 3		V
Ø
♦ J96		 S
♣ AJT6
♠ 432
♥ Q5
♦ KQ74
♣ KQ74

2. runde
♠Q
♥ KJ764
♦ AT852
♣ 53

Vest

Nord

Øst

Sør

Tonje

Maja

Tone

Stine

			
1♠
dbl.
pass
pass
2♥
dbl.
pass
3♣
dbl.
dbl.
pass
pass

1♣
2♦
pass
pass
pass

Etter negativ dobling fra nord sa min
makker Stine 2♦ (som kanskje bør være
revers, men vi bruker det ikke slik).
Hva gjør du og din makker? Jeg tok ut
i 2♥, men fikk kalde føtter da øst smelte
doblingslappen i trauet, og tok i befippelsen ut i 3♣ som var flere hakk verre.
(Jeg skulle i alle fall sagt 2NT i stedet om
jeg skulle tatt ut) Ja, det ser kanskje ut
som en trykkfeil i dette meldingsforløpet,
men som Tone i øst sa til nord – «jeg
visste vi skulle ta dere med en gang
du dobla!». Så for sikkerhets skyld doblet
både øst og vest 3♣ som ble sluttkontrakten ☺
Norsk Bridge nr. 2 2008

Hjerter kom ut til kongen og spardame
til esset. Så spar til røff, hjerter til røff,
spar til røff, hjerter til røff med kongen
og esset, og ennå måtte spillefører gi bort
for ruter ess og kløver knekt -- 800 til
Rogaland – husk bare å doble delkontrakter i lagkamp ☺

Gjestene nordfra tapte på nytt, og vi vant
17-13 over Oslo.
Bord

Arrangør

Gjest

1

Harstad/Andenes BK

Vest-Agder

2

Finnmark/Troms

Rogaland

3

Oslo

Hordaland

VP
1 - 25
6 - 24
13 - 17

Etter runden ledet Vest-Agder med 42,
mens de tre andre favorittlagene hadde
36,35,35 poeng!

3. runde
Bord

Arrangør

Gjest

VP

1

Vest-Agder

Oslo

15 - 15

2

Harstad/Andenes BK

Rogaland

10 - 20

3

Hordaland

Finnmark/Troms

15 - 15

Finmark/Troms får sin beste kamp mot
oss som spiller vår dårligste. Etter denne
runden sniker Rogaland seg helt opp
i ryggen på Vest-Agder med 56 mot 57,
mens vi andre to ligger tett bak med 50.
Dette var et av spillende som ikke gikk
Vest-Agders vei denne runden, men det
kunne gått ennå verre...
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Giver: Øst
Sone: Øst-Vest
♠ QJ54
♥7
♦ Q43
♣ AJ984
♠ A983		 N
♥ K42		V
Ø
♦ AJT82		
S
♣Q
♠ K762
♥ AQ8
♦ -♣ K76532

♠T
♥ JT9653
♦ K9765
♣T

Dette kan altså skje hvis man spiller
kløver med overføring, og bruker
skjermer, men ikke helt har avtalt hva
som skjer ved innmeldinger:

Vest

Nord

Åse

Ann Karin Lise

Øst

Sør
Marianne

			
dbl.2
1♦
1♥1
4
5
1♠
dbl.
2♥
pass
pass
3♦
pass
pass

1♣
rdbl.3
dbl.6
pass

 iser minst fire spar og blir forklart slik
V
til Lise i Øst. Marianne i sør tror ikke de
bruker overføringer i denne posisjonen.
2
Viser hjerter siden 1♥ var falsk.
3
Støttedobling. Ment som tre kort støtte
til Ann Karins hjerter, men Ann Karin
tolker det som tre korts støtte til sin spar
4
Åse melder av sparen som ho tror
makker har fire kort i, siden ho har fått
forklart at Ann Karin sin 1♥ var
naturlig må jo Lises dobling vise spar
1

Åse Langeland underholt som vanlig både spillere og supportere under middagen. Foto: Maja Rom Anjer
18
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S traff! siden ho har vist fire spar og
makker tre har jo ikke motparten noe
i sparkontrakt å gjøre
6
Straff! Siden makker har vist fire kort
hjerter og ho har tre har jo ikke motparten noe i hjerterkontrakt å gjøre
5

Etter at tolkninger og forklaringer har
vært sprikende på de forskjellige sider
av skjermen er i alle fall både Marianne
i sør og Ann Karin i nord skjønt enige
i at den siste doblingen av 2♥ er for straff.
Synd er det derfor for Oslo at Lise tar
ut i 3♦ siden det er minst ni stikk
i hjerter. Siden det står 4♠ NS blir det
et dårlig spill for Vest-Agder i alle fall.

4. runde
Bord Arrangør

Plass

VP

Oslo

Rogaland

2

Harstad/Andenes BK

Finnmark/Troms

18 - 12

3

Hordaland

Vest-Agder

18 - 12

8 - 22

Harstad vinner det nordnorske oppgjøret
mens Rogaland tar en stor jafs fra Oslo.
Nå leder Rogaland med 10 imp, men skal
møte Vest-Agder som ligger 10 bak i siste
kamp. Vi som ligger ett vinnerpoeng bak
der igjen skal møte Harstad/Andenes,
som ligger sist, og kan i teorien vinne
om Rogaland taper knepent.

5. runde
Bord Arrangør

På lørdag kveld tok Åse Langeland et
supert initiativ til at alle skulle gå ut
og spise sammen, og det ble nesten
alle damene med på, samt en håndfull
supportere av det annet kjønn.
Åse underholdt også sine gjester med
nordnorske/italienske vitser under
middagen. ☺

Gjest

1

Gjest

VP

1

Rogaland

Vest-Agder

2

Finnmark/Troms

Oslo

19 - 11
2 - 25

3

Harstad/Andenes BK

Hordaland

3 - 25

Vi vant stort over Harstad/Andenes BK,
som vi måtte, men det holdt ikke når
Rogaland slo Vest-Agder 19-11.
Sluttstillingen ble:

Navn

Spillere

1

Rogaland

Eli Solheim, Tone Torkelsen Svendsen, Hilde Bjørlo, Tonje Aasand Brogeland

97,0

2

Hordaland

Stine Holmøy, Kristine Breivik, Sølvi Remen, Maja Rom Anjer

93,0

3

Oslo

Åse Langeland, Siv Thoresen, Lise Blågestad, Gunn Tove Vist

83,0

4

Vest-Agder

Åse Biribakken, Marianne Homme, Marianne Harding, Ann Karin Fuglestad

80,0

5

Finnmark/Troms

Britt Nilsen, Anne-Britt Andreassen, Berit Rubach, Aud Veseth, Elin Nilsen

48,0

6

Harstad/Andenes BK

Gerd Larsen, Anne Lichtwarck, Berit Skotnes, Vivi Uhre

40,0
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Poeng
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Ett spill avgjorde mye i siste runde:
Giver: Vest
Sone: Øst-Vest
♠ AK42
♥ A9654
♦ 976
♣8
♠ Q987		 N
♥ Q873		V
Ø
♦ 43		
S
♣ 632
♠ J65
♥ KT
♦ AKQJ2
♣ AK9

Men snipp snapp snute sånn gikk det
ikke, og med en stor gratulasjon til
Rogaland håper vi alle damelag stiller
i den nye NM-grenen Damer Lag
på Lillehammer til sommeren!

♠ T3
♥ J2
♦ T85
♣ QJT754

Der Rogaland satt NS ble det meldt
og vunnet 7♦ i sør, mens Vest-Agder
gikk bet i samme kontrakt. Og hvordan
skal man spille denne storeslemmen?
Hjerteren bør settes opp for sparavkast,
så det gjelds å ta vare på inntakene hvis
den sitter 4-2. Får man for eksempel spar
ut stikker man med esset, drar to runder
trumf, hjerterkonge og hjerter til esset og
hjerter til røff. Sitter hjerten 4-2 trumfer
du kløvertaperen og spiller ny hjerter til
røff før du tar ut trumfen og har sparkonge som inntak til den godspilte
hjerten.

Oslo kapret tredjeplassen foran Vest-Agder.
Fra venstre ser vi bronsevinnerne Finn Brandsnes
(TL), Åse Langeland, Siv Thoresen, Gunn Tove Vist,
Lise Blågestad og Rolf Lersbryggen (leder UIR).
Foto: Vegard Brekke

Alternativt kan man spille på at spardame
sitter sammen med hjerterlengden, som
den gjør her, så den uheldige skvises på
den siste trumfen, og man sneller slemmen hjem.
Og hadde isteden Rogaland gått bet
i slemmen mens Vest-Agder hadde vunnet
sin, så hadde jammen vi kommet og
snappet gullmedaljen foran alle sammen.
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Hordaland tok sølvmedaljen 4 VP bak Rogaland.
Fra venstre ser vi Finn Brandsnes, Kristine Breivik,
Sølvi Remen, Maja Rom Anjer, Stine Holmøy
og Rolf Lersbryggen. Foto: Vegard Brekke
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Seriemesterskapet damer – Sluttspillet

Laget til årets EM for nasjonslag
i Pau
Av Vegard Brekke

Sluttspillet i seriemesterskapet for damer er som regel også en av de få
anledningene i løpet av året hvor de fleste aktuelle kandidater til landslaget
er samlet samtidig. Årets butler ble toppet av Tonje Aasand Brogeland
og Tone Torkelsen Svendsen.
Nyutnevnt NPC for dameklassen
GeO Tislevoll foteller han syntes det var
jevnt mellom i alle fall fire par i forhold
til uttak til EM. To av parene til årets
EM var nok i prinsippet klare allerede
før sluttspillet, men han hadde ennå ikke
bestemt seg for hvem som skulle bli det
tredje. Etter å ha innstilt Siv Thoresen –
Gunn Tove Vist og Marianne Harding
– Ann Karin Fuglestad tok han den
endelige avgjørelsen om også å ta med
Tonje Aasand Brogeland og Tone
Torkelsen Svendsen. NPC Tislevoll
presiserer at han forut for EM anser det
som tre likeverdige par, og at uttaket
av det siste paret var mest med bakgrunn
i hvilke typer makkerpar som skulle være
med. Landslagssjefen innrømmer
dessuten at det ikke var så lett å velge
etter veldig få dager i jobben som NPC.

Årets damelag ser for øvrig ut til å bli
ett av de sterkeste som Norge noensinne
har sendt. Tre av spillerne var i år med
å vinne sine 2. divisjonspuljer.
Ann Karin er klar sammen med VestAgder 1, mens Gunn Tove og Siv toppet
2. divisjon i nord for Troms og Ofoten .
Tonje ble for øvrig nummer to i denne
puljen. I tillegg har Marianne i disse
dager kvalifisert seg til årets lagfinale
for Bergen Akademisk 3. Tone har
fra tidligere gull i NM-lag og EM-gull
sammen med Åse Langeland.
Jeg synes at et naturlig mål for det
norske laget må være å kapre en plass
i neste års Venice Cup (VM) og kanskje
også en medalje. Lykke til jenter!

Bryllups
invitasjoner.no
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Christian holder oss oppdatert!
Christian Vennerød vil i år videreføre GeOs suksessblogg
fra fjorårets Bermuda Bowl. Årets første oppgave vil være
EM for nasjonslag i Pau i juni, før han også tar turen med
den store norske kontingenten til årets Mind Sports
i Beijing i oktober.
Bloggen vil følge mesterskapene runde for runde dag for dag,
og vil gi alle NBFs medlemmer et godt innblikk i mesterskapene
og stemningen i den norske leiren. Alle våre medlemmer vil også
få muligheten til å sende kommentarer og hilsener til de norske
deltakerne via våre hjemmesider. Vi håper på like stor interesse
og engasjement som vi hadde i fjor!
I tillegg til oppdateringene fra Christian vil man også kunne
følge de norske lagene på de utvalgte BBO-kampene.

Nordisk mesterskap for junior

Nordisk mesterskap
for juniorer 2008 – norsk sølv!
Av Allan Livgård

I påsken 2008 ble nordisk mesterskap for juniorer arrangert i Örebro.
Dette mesterskapet skulle egentlig gått samtidig med åpen og dameklassen på Lillehammer, men siden Sverige og Danmark ikke kunne stille
lag ble det avlyst. Det var derfor det svært gledelig da svenskene tok
på seg å arrangere et erstatningsmesterskap.

Norge måtte nøye seg med sølv, selv om de kapret flest VP i turneringen! Fra venstre ser vi de norske sølvvinnerne
Erik Berg, Allan Livgård, Espen Lindqvist og Petter Eide.

Mesterskapet ble avholdt på Scandic
Hotel i Örebro, og det stilte lag fra
Danmark, Sverige, Finland, Island og
Norge. Svenskene og danskene stilte med
tre lag, et i U25, ett i U20 og ett jentelag.
De andre landene stilte bare med ett U25.
Det nordiske mesterskapet var lagt opp
slik at bare møtene mellom U25-lagene
telte i nordisk, slik at de andre lagene
var der mest for treningens skyld.
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Samtidig med mesterskapet ble det
arrangert en juniorleir på samme hotell,
med god deltakelse. Denne leiren var
åpen for alle land, men dessverre stilte
ikke noen fra Norge denne gang.
For Norge stilte Espen Lindqvist –
Erik Berg og Petter Eide – Allan Livgård.
Dette er to av de tre parene som er tatt
ut til VM i Beijing senere i år, så dette
var god trening før dette mesterskapet.
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Det danske laget kapret flest VP innbyrdes, og ble nordiske mestere. Gullaget bestod av Jonas Houmøller,
Martin Schaltz, Lars K. Nielsen, Henrik Røn (NPC) og Anne-Sofie Houlberg.

Målsetningen for nordisk var å vinne,
men vi visste at vi ville få god konkurranse fra Sverige og Danmark,
som begge stilte med sterke lag.
Men med tanke på at vi normalt har
kommet foran begge i EM, så var det
en naturlig målsetning.

Dette ga følgende sluttabell
i nordisk mesterskap:
Danmark		
Norge		
Sverige		
Island		
Finland 		

Norges resultater
(Norges VP)
Sverige jenter
22
Sverige U20		 25
Danmark jenter		 23
Danmark U25		 15
Island U25		 19
Danmark U20		 15
Finland U25		 25
Sverige U25		 14

Her var det spesielt kampen mot Island
som inneholdt en del forspilte sjanser,
blant annet tre slemsvinger ut.
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98
91
85
61
47

I spillet øverst på neste side meldte Erik
og Espen godt.
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Nordisk mesterskap for junior

Giver: Vest
Sone: Alle
♠ J92		
♥ A5
♦ Q986		
♣ AKJ4

N
V

♠ Q4
♥ KT75
♦ K8743
♣ A6
Meldingsforløpet hos islendingene hadde
gått som følger:

Ø
S

Vest

♠ AQ743
♥ JT
♦ AK742
♣3
Nord

Erik		

1NT
2♠
3♠
4♥2)
pass
1)
2)

Giver: Nord
Sone: Alle

Vest

Øst

Syd

Espen

pass
pass
pass
pass
pass

2♥1)
3♦
4♣2)
6♦

pass
pass
pass
pass

Overføring
Cue-bids

1NT var 15-17, 2♥ overføring.
Etter noen cue-bids på 4-trinnet trodde
Espen det stod slem, men han visste
ikke hvilken slem som var best ennå.
Derfor hoppet han bare til 6♦ som lot
makker velge, og Erik hadde absolutt
ikke noe imot 6♦. Dette er en mye
bedre kontrakt enn 6♠, og ga også
Norge en slemsving inn da Island
hadde vært i 6♠ på det andre bordet
og gått bet da trumfen satt 4-1 imot.
Senere i denne kampen var Petter Eide
i vest stilt overfor et vanskelig utspill.
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Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
1)

Nord
1♥
2♣
3♣
4♦
4♠
5♠

Øst
pass
pass
pass
pass
pass
pass

Syd
1♠
2♦1)
4♣
4♥
4NT
6♣

Fjerde farge/utgangskrav

Petter valgte en ruter ut, da det var meget
sannsynlig spillefører hadde en singleton.
Bordet kom ned med følgende:
♠ KJ983
♥ A3
♦ AT5
♣ T82
Spillefører slapp ruteren til damen
på hånd, spilte spar ess og spar ti til din
dame og bordets konge. Spillefører spiller
nå kløver 10 til ditt ess, og det er nå opp
til deg! Hva spiller du?
Om vi begynner å telle spilleførers stikk
så har han fem sparstikk, ett hjerterstikk,
to ruterstikk og sannsynligvis fire kløverstikk. Dette blir til sammen 12,
men finnes det noen måte å hindre dette?
Bordet har ikke mange inntak igjen,
så om makker har hjerterdame
Norsk Bridge nr. 2 2008
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Sverige måtte ta til takke med bronse på hjemmebane. Fra venstre ser vi Tobias Thörnqvist (NPC),
Karl Asplund, Eric Arvidsson, Björn Thalén och Erik Fryklund

kan vi fjerne inntaket til sparen ved
å spille hjerter. Men det finnes en liten
tilleggsmulighet, nemlig at makker har
hjerterknekt. Derfor spilte Petter hjerterkonge, og det fantes ikke lenger noen
mulighet til å vinne kontrakten.
Spillefører måtte nå trumfe to hjerter
i bordet, og da ville nord trumfe over.
Ett vel utført Merrimac Coup mot en
slem.
Spilleførers hånd:
♠ AT
♥ Q9864
♦Q
♣ KQJ93
Som vi ser gjorde spillefører en feil
da han dro kløver 10 fra bordet, men
dette forringer ikke Petters gode vri!
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Totalt sett gjennomførte Norge en god
turnering, men et godt dansk lag var for
gode denne gangen. De scoret mer mot
Island enn det vi gjorde, og det avgjorde
mesterskapet. Kampen mot Danmark
var jevnspilt. Men Norge fikk fortsatt
en seier i Sverige, det ble nemlig også
laget en tabell for alle kampene vi spilte.
Totalscore
1. Norge U25
2. Danmark U25
3. Sverige U25
4. Sverige jenter
5. Danmark U20
6. Sverige U20
7. Island U25
8. Finland U25
9. Danmark jenter

176
173
157
146
143
128
111
98
86

Så totalt sett vant Norge turneringen,
men tapte mesterskapet!
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Bridge på ColorLines Kiel-ferjer
Av Arild Olsson og Trond Kleiven

Da ferjene mellom Oslo og Kiel sluttet med landligge fra lørdag til søndag
i Kiel ble det også slutt på den tradisjonelle Kieler Cup i bridge som Tommy
Sandsmark arrangerte. Et par år senere var det Knut Olsson fra Nesodden
som skulle ta opp «stafettpinnen».

Her ser vi ildsjelen Knut Olsson i aksjon ved bridgebordet. Han har arrangert bridgeturer på ColorLines båter helt
siden 1990. Rundt bordet ser vi Ole Grindaker (ryggen til kamera), Johan Flaaten, Knut Olsson og Kåre Knutsen.

Knut har spilt bridge siden 1948 og var
med da Nesodden BK, som nå
er Norges største bridgeklubb, ble stiftet
i 1957. Han arrangerte pensjonistturer
til Kiel, og mente det var synd at det ikke
lenger fantes noe tilbud ombord for
bridgespillere.

hyggeturneringer med god atmosfære og
uten jakt etter mesterpoeng og de store
premiene. ColorLine sponser reisepremier for de tre beste og resten er
krystallpremier. I tillegg er det medaljer
og vandrepokaler for beste par og
beste damepar.

Han startet med 6 ½ bord i 1990,
hovedsakelig med deltakere fra egen
klubb. Siden har det kommet til spillere
fra hele landet, som kommer igjen år etter
år. Det er tydeligvis behov for denne type

Allerede andre året var det 20 bord og
dette har vært det ideelle antall bord
av kapasitetsmessige årsaker. Det er ofte
ventelister til disse turneringene og noen
ganger har vi vært nødt til å presse inn
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noen ekstra bord. Med de nye båtene
(Fantasy og Magic) har kapasiteten
minket og antall bord er nå redusert
til maksimalt 16.
Fordi etterspørselen har vært så stor
startet Knut opp med Skagerrak Cup i
1992. Denne turneringen går på høsten
og det begynte med Frederikshavn og
Hirtshals. Da denne båten gikk over
til 1-døgns cruise, ble turneringen flyttet
over til Kiel båtene. Nå arrangeres
Skagerrak Cup til Kiel i oktober og Kieler
Cup i februar. Neste turnering arrangeres
lørdag 18. oktober.
For å lage en vellykket turnering trenger
man profesjonelle og gode turneringsledere og Knut har alltid sørget for det.
I løpet av disse 18 årene har Arne
Wangberg, Vegard Brekke, Willy Brown
og Trond Kleiven ledet turneringene.
Når de ikke har ledet turneringene selv
har de vært deltakere ved flere
anledninger.
Mange lurer sikkert på kvaliteten på
de spillerne som deltar og på priser.
Som nevnt er hele landet representert
og spillerne kommer fra alle divisjoner.
Alle er like velkomne, men vi har ikke
noe ønske om å gjøre dette til noen
eliteturnering. Mange av de som har
deltatt, også tidligere landslagsspillere,
har satt stor pris på den atmosfæren vi
har klart å skape i disse turneringene.
Knut har klart å holde prisene nede
i mange år gjennom gode avtaler og støtte
fra ColorLine, men med nye båter og ny
policy fra selskapet har det vært nødvendig å justere disse noe.
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Vi spør Knut om han kan huske noen
artige episoder fra den tiden han har
arrangert turneringene. Han trekker
umiddelbart frem en episode fra en av
de første turneringene hvor han spilte
med sin bror, som ikke var helt fortrolig
med meldebokser og alertering. I et spill
ble han så inspirert av motspillernes banking i spillet før at han banket etter Knuts
åpningsmelding av 1♥. Motspilleren til
høyre spurte hva det var og Knut måtte,
som sant si, at han aldri hadde sett sin
bror banke før, men at han antakelig
ba Knut om å hente kaffe hvis han ble
blindemann. Dette skapte latter rundt
bordet og etter 1♠ og 2♣ hos Knut
banket broderen to ganger. Og hva skal så
det bety spurte den samme motspilleren.
Han ber meg ta med en sukkerbit til
kaffen, svarte Knut. Det er plass til
munterhet ennå!
Knut er nå blitt 83 år men har ingen
planer om å gi seg med disse turene
så lenge helsa holder.
Årets Kieler Cup ble preget av stort
mannefall rett før avreise. Til slutt var
det bare 22 forventningsfulle par igjen
som kunne kjempe om seieren over 84
spill. Arild Olsson – Roar Larsen, som
gjennom flere år har kjempet i toppen
i disse turneringene, kunne tilslutt ta en
velfortjent seier. De startet forsiktig og lå
på middels etter 30 spill. Tok over
ledelsen etter ca 60 spill og var deretter
i realiteten ikke truet. På andre plass
fulgte Even Hjertvik – Atle Petersen og
på tredje plass Svein Kårød – Frank Lloyd
Andersen. Disse tre parene var langt foran
resten av feltet.
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Endelig var det Arild og Roars tur til å vinne Kieler Cup. Middag med premieutdeling er alltid inkludert
i Knuts turneringer. Her ser vi vinnerne få overrekt pokalen fra sjefen sjøl. Fra venstre: Knut Olsson, Arild Olsson
og Roar Larsen.

Resultater over middels. 12 av 22 par
Plass Lagnr Spillere
1.

9

2.

Poeng

Arild Olsson - Roar Larsen

142

16

Even Hjertvik - Atle Petersen

123

3.

17

Svein Kårød - Frank L. Andersen

121

4.

8

5.

21

6.

20

7.

6

8.

1

Elbjørg Halvorsen - Roar Almås

49

Inger Vamnes - Ivar Vamnes

29

Bjørn T. Halen - Sven Å. Lund

24
17

Cecilie N. Kielland - Siri Sandsmark

78

Kåre Knutsen - Johan Flaaten

66

Synnøve Balevik - Anders Balevik

61

Sonja Myrstad - John Falstad

59

9.

5

10.

13

11.

2

Jan Stråbø - Frank Isaksen

12.

7

Leif Larsen - Sigurd Frydenlund
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Etter spillingen lørdag og søndag har
deltakerne god tid til å utforske Color
Magics mange butikker, restauranter
og andre aktiviteter. Populært er også
kasinoet hvor mange av spillerne som
vanlig testet lykken.
Dette var andre gangen turen gikk med
den nye Color Magic og det er kanskje
på sin plass å sammenligne Magic med
Kronprins Harald, som har huset turneringen i en årrekke. Spillelokalene er små.
Tre møteromsmoduler må til for å ha
plass til en turnering på 12-16 bord.
Dette er også det maksimale antall
moduler som kan slås sammen.
Konferanseavdelingen er derimot mye
Norsk Bridge nr. 2 2008
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Magic er en hypermoderne og luksuriøs båt. Handlegaten på båten består av en rekke flotte butikker.

større enn på Kronprins Harald og det
finnes flere tremoduls clustre om en
ønsker å ha turnering over flere rom.
Frukt og kaffe er inkludert i leien av
konferanselokaler.
Det er ikke tvil om at Magic er mer
luksuriøs enn Kronprins Harald.
Lugarene er derimot mindre. Dette plager
nok ikke bridgespillere nevneverdig da
de som vanlig bruker største parten av
tiden i spillelokalene, restaurantene og
på natten i baren. Man er da på tur!
Servicen om bord er meget bra og maten
i restaurantene er både spennende og god.
Et betydelig løft i forhold til Kronprins
Harald. Sammen med den gedigne
handlegaten og annen underholdning
gjør dette Magic til en klart mer spennende reise enn Kronprins Harald selv
om mange mener at Kronprins Harald
hadde mer sjarm.
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Handlegaten ombord på Magic på kveldstid
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Til minne

ANDREAS SKARHOL GRAN
(1981-2008)
Bridgemiljøet fikk en ufattelig beskjed i februar. Andreas Skarhol Gran
hadde dødd i en ulykke under en tur til London hvor han var sammen med
kamerater. Andreas ble bare 26 år.
Ord er ikke lett å finne - ord blir utrolig fattige - men ett ord kommer likevel
veldig lett frem når jeg tenker på Andreas.
Ordet VENNSKAP.

Jeg ble kjent med Andreas på bridgeturneringer her og der, bl.a. i Tromsø for
seks, syv år siden, og merket med en
gang det var en likandes kar.
Bedre kjent ble vi da han flyttet sørover.
Da Andreas kom til Trondheim ble alle
umiddelbart glad i han. Det var helt
32

umulig å ikke like den gutten.
Med sin underlige og uvanlige blanding
av stillfarenhet og freskhet ble han
populær med det samme, uten å fremheve seg selv på noen måte. Han var et
sjarmtroll! Han var det kun ved å være
seg selv, ved å være Andreas.
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Da vi fikk et bedre innblikk i mennesket
Andreas Skarhol Gran ble det klart for
oss at det dreide seg om en familiekjær
mann. Han elsket sin familie og var
veldig stolt av sine foreldre og sine tre
yngre søsken. Men det ble også fort klart
at Andreas brydde seg om mennesker
generelt, og at det i hans store hjerte
også var veldig god plass til venner.
Vi som fikk oppleve å bli hans venn har
vært heldige. Ikke alle her i verden er
forunt noen gang i livet å få en så god
venn som Andras var for oss.
Andreas ble et friskt pust inn i vårt
miljø. Med sitt usedvanlige glimt i øyet,
sine replikker og herlige humor, og ikke
minst med sin varme og omtanke.
Om det med humoren hans kunne jeg
fortalt mange knallgode historier, og vil
nok dra noen dem ved senere anledninger. Om det siste - varmen og omtanken
- kunne jeg også sagt mye. Bare et lite,
enkelt, men typisk eksempel nevnes her.
Like før jeg i fjor sommer skulle dra til
Nordisk Mesterskap i Lillehammer, og
det var behov for å ha med lap-topen
min, ble PC’en utsatt for et datavirus.
Jeg leverte den inn på et verksted, men
de kunne ikke få den ferdig reparert før
jeg skulle dra. Andreas hørte dette.
Han ba meg dra tilbake til verkstedet å
hente ut PC’en med det samme.
Dette her skulle han ordne på et par
timer, ja. Det greide han ikke. Men han
ble sittende hele natta for å jobbe med
PC’en, og kom og leverte den til meg,
helt som ny, før jeg skulle dra på
morraskvisten. Dette skal du få betalt
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for, sa jeg. Tross alt ville det blitt en
kostbar reparasjon hos verkstedet.
Det kan du bare glemme, sa Andreas.
Ikke snakk om betaling.
Typisk, Andreas. Han stilte opp.
Han var en venn. En super venn.
Det som helt spesielt med å ha kjent
Andreas er nettopp å få se måten hans å
være på overfor andre mennesker.
Alle slags mennesker. Han var et
inkluderende menneske. For eksempel
var alder helt uvesentlig. Det er merkelig
å innse at vi av oss vennene som er mye
eldre enn han kan lære så mye av hans
syn på andre mennesker, hans måte
å være på overfor andre. Det er blant
annet dette siste vi ønsker å leve videre
med. Inni oss. Det her vil vi for fremtida
ta vare på. Minner om en herlig,
omtenksom venn. En herlig gutt,
en mann som vi er uendelig glade over
å ha fått dele et vennskap med.

Du vil for alltid være
i våre hjerter, Andreas.
Sånn sett vil du aldri
forsvinne.
GeO Tislevoll
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Bedriftsmesterskapet 2008
Av Jon Egil Furunes

Det 12. Bedriftsmesterskapet i bridge ble som vanlig arrangert på Quality
Hotell & Resort Fagernes, i år helga 25.-27. april. Antallet lag var sunket
fra 22 i 2006 via 20 i fjor til 16 i år. Hvordan skal vi få snudd den synkende
trenden i antall lag? Lokalene på Fagernes er ypperlige og rammen rundt
spillingen er flott. Hele turneringen har en sosial profil, men for meg som
deltok for første gang var nivået på feltet litt overraskende. Svært få
gavepakker ble delt ut og motparten tok stort sett stikkene sine både
i motspill og spilleføring. Neste år bør flere bridgespillere møte opp
på Fagernes for en hyggelig helg med bridge og sosial omgang med gamle
og nye venner. Man trenger ikke være medlem i NBF for å delta,
men et ansettelsesforhold til bedriften man representerer skal foreligge.

Tidligere år har mesterskapet vært
arrangert som en monradturnering med
12 åttespillskamper, hver på en time.
I år var antallet lag så lavt at turneringen
ble arrangert som en avbrutt serieturnering i stedet. Det betyr at det var tre lag
man ikke fikk møte, hvilke lag dette var
tilfeldig.
Etter første dag og tre runder har Thales
tatt teten med 69 poeng, åtte foran Toten
Transport. Det blir til slutt også disse
to lagene som gjør opp om seieren.
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At vi har med gode kortspillere forteller
dette spillet:
Giver: Øst
Sonen: Ingen

♠ J2
♥ QT952
♦ K832
♣ 73
♠ K96		 N
♥ KJ64		
V
Ø
♦ QJ6		
S
♣ QJ2
♠ A75
♥ A8
♦ AT5
♣ KT854

♠ QT843
♥ 73
♦ 974
♣ A96
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Meldingsforløpet gikk
Vest
Nord
Øst
			
		
pass
pass
pass
2♦1)
pass
pass
2♠
pass
3♦
pass
pass
pass
pass

Syd
N.S Fardal

1NT
2♥
pass
3♥

1) Overføring

Utspillet er spar 6 som går til tieren
og esset. Spillefører Nils Sverre Fardal
spiller en ny spar, og motspillet er ikke
helt på topp da vest tar sparkonge og
fortsetter med kløverdame som går rundt
til kongen. En spar stjeles og en kløver
fra bordet går til knekten. Vest spiller
ruterdame og spillefører tar for konge og
ess i ruter og stjeler en kløver. Stillingen
er:
♠–
♥ QT9
♦ 83
♣–
♠ –		
N
♥ KJ64		
V
Ø
♦ J		
S
		
♣–
♠–
♥ A8
♦T
♣ T8

Hordaland Fylkes-TV (med Per Gunnar
Bukkholm, Håvard Moe, Vigdis Thoren
og Erik Rynning) tett fulgt av Toten
Transport (155), Posten Trondheim (154)
og Axia (152).
For de som ikke synes det er nok spilling
– det er jo som vanlig de aller fleste –
arrangeres det en 18-spills parturnering
før middag, og denne vinner Kjell
Helmersen og Lars Tore Langørgen
suverent.

Vinnere av årets parturnering ble Kjell Helmersen og
Tore Langørgen

♠ Q8
♥ 73
♦9
♣–

Det deles også ut en pris til beste innlegg
i bulletinen, og denne ble vunnet av Kai
Lille-Homb, som forøvrig leverte de fleste
av spillene.

En ruter følger og vest er inne. Hjertervrien tas i bordet og den siste ruteren
stjeles med esset. Hjerter dame må
så gi stikk. Pent spill og 140 inn.
Etter lørdagens spilling er Thales fortsatt
i teten med 164 VP. Seks VP bak følger
Norsk Bridge nr. 2 2008

Kai Lille-Homb var en ivrig skribent under årets
mesterskap.
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Søndagen er absolutt Toten Transport på
topp, og etter en suveren finish tar de
seieren med klar margin til Thales. På
vinnerlaget spilte Per Johnsen, Knut H.
Haslene, Terje Eriksen og Lars Aasen. Den
uoffisielle butleren toppes også av Terje
Eriksen foran Per Johnsen og Knut H.
Haslene.

Sølvet går til Thales med Trond Koppang,
Terje F. Johannessen, Sven Pran og Amund
Flo og bronsen til Posten Trondheim
med Bjørn Aa, Arnfinn Bolland, Kjell Ove
Helmersen og Lars Tore Langørgen.

Sluttresultat
Plass Lagnr Navn

Spillere

Poeng

Toten Transport

Terje Eriksen, Per Johnsen, Knut H. Haslene, Lars Aasen

229,0

1

12

2

9

Thales

Trond Koppang, Sven Pran, Amund Flo, Terje F. Johannessen

209,0

3

4

Posten Trondheim

Bjørn Aa, Arnfinn Bolland, Kjell Ove Helmersen, Lars Tore Langørgen

204,0

4

7

Axia

Jon Egil Furunes, Jørn Johansen, Thomas Feilberg Jacobsen, Jørn Fjæstad

201,0

5

3

Hordaland Fylkes-TV

Per Gunnar Bukkholm, Vigdis Thoren, Erik Rynning, Håvard Moe

198,0

6

13

Hydro Al. Høyanger

Hroar Kleiven, Jan Idar Sæbø, Sven Ove Råsberg, Trond Austrheim

192,0

7

14

Skanska

Arnt Holmen, Per Gunnar Almås, Knut Irion, Marte Vamnes

183,0

8

15

Fykil 1

Torbjørn Pedersen, Svein Viland, Kai Lille Homb, Gunn Magni Angelskår

182,0

8

2

Luster Kommune

Torstein Lomheim, Nils S. Fardal, Jo Ketil Hamrum, Arve B. Røneid, Stig Rune Kjos 182,0

10

16

Arcus/Maler Mathiesen

Per Ove Grime, Inge Bjerkestrand, Arild Sandberg, Cato Sundeng

181,0

11

8

Statoil BK

Jan Aasmoen, Kjell Løvås, Egil Stangeland, Erling Gjertveit

180,0

12

6

Fagernes

Kjell Erik Frenning, Egil Sørli, Arnt Sørli, Terje Bråten, Terje Sundvoll

177,0

13

1

Fykil 2

Anders Stedje, Kjell Inge Backstrøm, Magne Skaar, Nils Friis Fardal

165,0

14

10

Alcatel

John Rødsrud, Leif Gjertveit, Knut Rognerud, Svein Sire

133,0

15

5

16

11
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Moelven Soknabruket AS Tor Lerfaldet, Jan Tore Olsen, Erik Nilsen, Arild Olsen, Sverre Rundtom

128,0

Gjerstad Mek. Ind.

125,0

Inge Vika, Per Olav Øverland, Even Helge Høgbråt, Bjørn Mykland
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Trondhjems Arbeiderforenings
Bridgeklubb (TAB) – 70 år i år!
Av Hans Petter Skjefstad

Som de fleste klubber, har også vår bridgeklubb en begynnelse.
For vårt vedkommende, er denne begynnelsen datert til 11.11.1938.
De av dagens medlemmer med hode for slikt, har regnet ut at en gang
i november inneværende år, vil vi ha eksistert i 70 år! Slikt krever en solid
markering, hvilket dette skriv er en del av.

Starten på begynnelsen, var en festkomité
utgått fra Trondhjems Arbeiderforening.
Noen brave menn så at framtiden trengte
bridgespillende medmennesker, og fra
å være et av flere innslag i faste samfunnsaftener – ble disse sammenkomstene
ganske så pronto omgjort til rene bridgeaftener.
For at allmuen skal få klarert forutsetningene for stiftelsen, bør man nå skyte inn
noen opplysninger om Trondhjems
Arbeiderforening. (Merk stavemåten
på byen vår i denne sammenhengen –
og, der gives ingen syndsforlatelse for
feilstaving!)
Kortversjonen av foreningens historie,
er som følger: «Stiftet 27.10.1850,
av Christian Monsen, og eksisterer
fremdeles – inklusive en bridgeklubb!»
Her følger en noe fyldigere presentasjon:
I de dager dette handler om, var hverNorsk Bridge nr. 2 2008

dagen en smule avvikende fra dagens.
Arbeiderforeningen her i byen, var
en av flere sådanne, lokalisert i flere
norske byer – og øvrige skandinaviske
land. Arbeiderforeningene har hatt
en viktig samfunnsbyggende rolle,
og har stått for etablering av mange
sosiale institusjoner som skulle avhjelpe
nød, fattigdom og uvitenhet blant
medlemmene. Tross navnet er, og har
vært, Arbeiderforeningene aldeles og
komplett upolitiske. Noen eksempler
på sosiale tiltak som ble etablerte de første
årene, er som følger: «Begravelseskasse
i 1852 – Fri medisin og legehjelp i 1853
– Sykekasse i 1881 – Dødeladefondet
i 1883 – Opprettelsen av Spareskillingsbanken, også i 1883, som skulle hjelpe
ubemidlende med lån – Og utdeling
av gaver til trengende medlemmer og
borgere av Trondhjem by, julen 1890».
Etter som landet ble rikere, og nasjonale
sosiale ytelser ble arbeidet fram, minket
behovet for foreninger som Arbeiderforeningene. Oppslutningen, målt i sjeler,
minket gradvis, og de fleste av underavdelingene som ble etablert, er blitt
borte og vekke. Tilbake står vår aktverdige
37
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TABs første årsmøte er notert i 1943. Klubbens første styre bestod av (fra venstre) sekretær Sigurd Dahl,
formann Ingvald Mathisen, varaformann Reidar Aakre og kasserer Erling Theiseth.

Hovedforening, vår ærverdige bridgeklubb
(ærverdig siden 50 års jubileet), samt
Eldreboligene som ble innviet i 1962,
sentralt i Trondheim.
Verd å nevne, synes man her i klubben,
er også Huset vårt! Huset kan benevnes
som like ærverdig, og i tillegg verneverdig
(som bridgeklubben), og er av årgang
1878. (Ingen av dagens spillere var med
den gang da!) Vår lokale Riksantikvar
er en av de som synes huset er aldeles
fortreffelig, og har fredet huset - hele året
til evig tid! I disse dager er det oppstart
av en gjennomgripende restaurering
av husets samtlige etasjer og hjørner.
Da antall titalls millioner dette krever
er i overkant av samtlige medlemmers
årsinntekt, er det en stiftelse som spar
opp nødvendige midler, og takk for det!

38

I eldre dager, var man tydelig ikke
så opphengt på årsmøter som i dag.
TABs første årsmøte er notert til 1943,
et årsmøte som også vedtok et lovverk
medlemmene skulle forholde seg til.
Første valgte leder ble Ingvald Mathisen,
som er en av Bridgeklubbens stiftere.
70 års historie rommer ikke så rent lite
av medlemmer og hendelser. I dag har vi,
for eksempel, sluttet å be medlemmene
å ta med seg poteter til avslutningsfestene,
noe man fordomsfritt gjorde i 1944!
Samme året hadde klubben en inntekt
på 750 norske kroner, og en balanse
på kroner 50!
Ned, eller kanskje heller opp, gjennom
tiden, har antall aktive spillere variert
mye. Klubbens storhetstid var i 40og 50-årene, med stabilt rundt 12 bord
Norsk Bridge nr. 2 2008
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i sving. (Til tider ble det faktisk operert
med ventelister, et problem som ikke
er like påtrengende i dag!) Ut over
i 60- og 70-årene, var oppmøtet tilsvarende rundt åtte bord, mens det siden
1980 har variert mellom fire til sju bord.
Det er liten tvil om at interessen og
innlevelsen med å være medlem i TAB,
nok var noe mer intenst i våre første tiår
sammenlignet med i dag! Referater fra
årlige turer (varierte utflukter med kampsang, godt om drikke og dans), viser stort
oppmøte og kreativitet i avviklingen.
Fra 1950 opp til 1980, var det gjerne med
80 personer, da inkludert koner! (Akkurat
– koner! I de dager fantes intet alternativ,
og klubben har alltid holdt en høy
moralsk standard!) Turene gikk i alle
retninger, gjerne med buss eller egen leid
vogn fra NSB - endog leie av charter tog
ble gjennomført!
Jubileumsfester har trofast og frydefullt
vært avviklet med pomp, prakt og stil.
Bilder fra slike anledninger viser alvorlige
og ansvarsbevisste borgere i sorte gå-bortdresser. Lokale notabiliteter ble høflig
inviterte og traktert – det var tider det!
Jubileene har gjerne også blitt markert
med jubileumsturneringer med seriøse
og brave spillere! Høytidsstemte prologer
på rim ble villig vekk produsert, og her
følger er utdrag fra 40 års jubileets
litterære innslag! Vi siterer:

«Bak arbeiderforeningens erverdige
fasade tok en bridgeklubb
sine aller første skritt.
Den åpnet svært forsiktig,
begynte i det små,
kassa den var bunnskrapt og
medlemmene få.
Først i krigens dager begynte ting å skje.
Norsk Bridge nr. 2 2008

Æresmedlems merke for deltagelse gjennom 40 år!

Da fikk vi klubbens lover,
det var i førtitre.
Ja, klubben har vært aktiv,
interessen har vært stor
og mange gode menn
har satt rundt klubbens bord.»
Klubben har kanskje ikke fostret de helt
store bridgeprofilene, noe som nok delvis
kan skyldes klubbens standhaftige
politikk, som går ut på å prioritere
klubbens egen serie og egne turneringer
framfor internasjonale slike! Dette til
tross, vi har hatt par i parfinalen i NM
(1966), vi ble kretsmester i selveste
klasse C (1967), og i 1963 ble et par
fra klubben Trondheimsmester.
Av nyere dato kan vi kledelig blygt
berette, at et par fra oss gikk til topps
på Eurofestivalen 2005.
Pussig nok har klubben vært en tilnærmet
mannsbastion! Pussig, fordi det beviselig
er slik at de fleste medlemmene er glade
i damer – til dels meget glade i damer!
Sporadisk har vi kunnet fryde oss over
kvinnelige medspillere, men det har
vært unntakene. Derimot hadde vi
39
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Æresmedlemmer gjennom årene; Birger Berglund, Erling Theiseth, Reidar Olsen, Reidar Aakre, Tor Jakobsen,
Harald Sørgård og Per Digre.

i gode gamle dager et intimt samarbeid
med Trondhjems Damebridgeklubb,
gjennom årlige turneringer i perioden
1948 til 1960. (Detaljer herom utelates,
da der fremdeles finnes spillere i vigør
fra den tiden!) Vi har også hatt klubbkamper mot Heimdal Bridgeklubb,
Bridgeklubben Momp, og klubben
ved Norske Skog på Skogn.
Etter som behovet for institusjoner som
Arbeiderforeningen ble mindre,
og samfunnet tilbød et videre spekter
av tilbud til den enkelte, minsket antall
medlemmer både i Hovedforeningen
og bridgeklubben.
I 1990 inngikk vi et samarbeid med en
annen av byens klubber, Inntrønderlaget,
og etter hvert ble medlemmene her tatt
opp i vår klubb. I dag har vi et samarbeid
med Trondheims Bridgeklubb, som spiller
sammen med oss på torsdagene.
40

Siden starten i 1938, har vi i alt hatt sju
ledere, noe som viser en pen kontinuitet
innad i styret. (Enten så, eller at man
her kan ane en smule vegring mot slikt
et overveldende verv!) Disse brave menn,
og ingen kvinner, nevnes her med navn
og takknemlighet: Erling Theiseth,
Reidar Olsen, Ingvald Mathisen,
Lars Storø, Reidar Aakre, Harald Sørgård,
og dagens utvalgte Harry Leistad.
Gjennom årene har vi også æret sju
av medlemmene med et Æresmedlemskap,
og medfølgende merke, diplom og bilde
på vegg! Av disse er to fremdeles aktive.
De av oss som holder ut i miljøet, hedrer
vi med merker og diplomer etter 10
og 25 års aktiv deltagelse, samt en
gedigen krystall med inngravering etter
40 år. De to av våre medlemmer som
har greid det kunststykke å holde ut
i 50 år, er æret med en praktfull diplom!

Norsk Bridge nr. 2 2008
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Foto: Hans Petter Skjefstad

Foto: Hans Petter Skjefstad

Klubben har i alle år hatt et nært
og varmt forhold til Huset i krysset
Kongens gate og Prinsens gate. (Merk vår
kongelige plassering i bybildet!) Der har
vi bridget gjennom årene, drukket (kaffe)
og røykt (sist nevnte til det ble innført
røykestopp for noen år siden – ikke uten
en viss turbulens), avviklet årsmøter
og spilt interne turneringer. Vi føler oss
følgelig rimelig bortkommen i disse dager,
da vi er bortvist fra vårt arnested -grunnet før nevnte helrenovering.
Da klimaet i Trøndelag ikke er tilpasset
utendørsbridge, har vi sjenerøst fått låne
spillelokale hos bridgeklubben på TT
(TT = lokalt busselskap).

og trygt miljø. I tillegg prøver vi
å rekruttere nye spillere, gjerne yngre
(selv om det er flere av oss som enda
ikke er fylt 70), noe som ikke er av det
enkleste i en by med mange klubber.
Den senere tid har vi også vaklende
og forsiktig tilnærmet oss det man
så eplekjekt sier er fremtiden, nemlig data
og slikt noe! Selvsagt har vi også egen
hjemmeside, et eller annet sted der på
nett!

Selv om vi knapt kan hevde å være
en gedigen klubb i antall par, er vi glade
i klubben vår og arbeider for å holde
på våre medlemmer gjennom et godt

Vi håper disse linjene har gitt det øvrige
bridge Norge et - og sikkert etterlengtet innblikk i vår klubbs historie. De av dere
som enda ikke har fått nok, kan sikkert
bli medlem ved forespørsel – velkommen!

Norsk Bridgefestival 2008
25. juli til 2. august
Håkons Hall, Lillehammer
www.bridgefestival.no
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Back to Basics
Av Dag Stefansen

«I en verden av nikkere, vil jeg gjerne være en avviker…»
Jungelord fra Helgeland

På behagelighetens alter, i takt med at det meste av vår energi ikke
lenger lagres i taketasjen, men mer midt på legemet, når de fleste av oss
vårt inkompetansenivå rimelig raskt. I de fleste sammenhenger. I bridge for de fleste av oss - er dette bare så altfor sant. Vi lærer dette fantastiske
spillet, hektes, lærer noen grunnregler, glemmer noen grunnregler og det
eneste som foredler seg er – kanskje - tempoet, på godt og vondt.
Erfaring er visdommens mor, i bridge kan erfaring fort bli visdommens late,
onde stemor.

«Høyt for makker» glemmer jeg aldri,
innpodet allerede i barndomshjemmet,
ofte riktig, av og til galt. Hadde vi så
tidlig i livet også blitt pottetrenet til alltid
å opprettholde fokus på alle bridgens
viktige læresetninger, hadde vi kanskje
blitt en bedre støtte for våre makkeres
strid for forbundspoengene.
Grunnprinsippene er der, vi har lært dem,
glemt dem, eller koblet inn autopiloten
etter alt for mange rutinespill.
Denne sovepute av en automatisert
kortlegger representerer vårt dovne alter
ego, utviklet gradvis etter hvert som
vi formoder at vi er blitt bedre spillere
enn resultatene viser. Skal vi gjenopp42

vekke og realisere noen av våre bridgeambisjoner, må vi koble ut denne
behagelige håndlangeren og tvinge oss
fra manuell spinal hvilemodus tilbake
til tenkende cerebral strevsomhet.
Det mentale rødlyset skal blinke hver
gang hånden forsøker å legge et kort
i utakt med bridgevettsreglene uten
å konferere med hjernen over alle hjerner,
neida, ikke G. W. Bush, men bridgehjernen.
Jeg vil repetere noen av bridgens mest
elementære teser, børnelærdommen,
og avslutte med en katekismisk kortversjon for nattbordet; den bør kanskje
erstatte vår daglige kveldsbønn til Bridgeguden om bedre kort, bedre makkere,
vellykkede finesser, gjøre-det-bedre-enngammelmakkeren, mindre uflaks...

«Gå aldri til en lege som har døde
planter på kontoret!»
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Et spill fra en klubbkveld:
Giver: Syd
Sonen: Ingen

N
V

Ø
S

✔ Gå

raskt gjennom meldingsforløpet.
Dersom motspillerne har vært med
i meldingsforløpet, skal du lage deg et
bilde av deres styrke og fordeling!
Vurder også den informasjon det gir om
de ikke har deltatt i meldingsforløpet.

♠ AJT97
♥ KQ3
♦ AJ53
♣3
Syd
1♠
3♦
pass

Utspill kløverknekt.
Spilleplan? Vær ærlig, hvordan hadde du
spilt på en gjennomsnittlig klubbkveld
uten å ha lest innledningen over.
Og hvordan spiller du nå? (Les artikkelen
før du ser på spillet igjen!!)

Når du blir SPILLEFØRER:
«Flere leger tror at jeg rett og slett er
immun mot kjønnssykdommer!»
Rune Rudberg
✔ Innfør

deg om utspillskortet
noen sekunder slik at du husker det

resten av spillet. Bestem deg allerede
nå hva det gir deg av informasjon
om utspillers lengde og styrke i
fargen!

♠ K543
♥9
♦ Q8764		
♣ KQ7

Vest
Nord
Øst
			
pass
2♦
pass
pass
4♠
pass
pass

✔ Konsentrer

en obligatorisk tenkepause før
du spiller på til første stikk. Tving deg
til å tenke minst 30 sekunder etter at
blindemann blir bordlagt.

Når du spiller FARGE-kontrakt:
«Jeg har gitt ordre om å vekkes når som
helst dersom nasjonens sikkerhet er truet,
selv om jeg sitter i et møte.»
Ronald Reagan

A. Tell dine tapere. Bestem hvilke av dem
du kan bli kvitt eller gjøre om til
vinnerkort (ved å trumfe dem eller
eliminere via vinnerkort i en sidefarge)
B. Hvis du planlegger å trumfe en eller
flere tapere på den hånd du har færrest
trumfer - vanligvis blindemannen må du gjøre det før du spiller trumf,
selv om du må avgi stikk for å sette
opp trumfposisjon.
C. Så kan du spille trumf, og følg med
om motstanderne følger farge.
Det er PINLIG å ikke følge med egen
trumffarge!!!!
D. Angrip i egen langfarge, ofte lurt
å avgi tapere tidlig.
E. Så kan du ta for dine vinnere i dine
korte farger

Norsk Bridge nr. 2 2008
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Når du spiller GRAND-kontrakt:
«Jeg tror jeg fikk ham til å kjenne seg
bedre i ryggen.»
Marilyn Monroe

A. Tell dine vinnere. Hvis du ikke har
nok toppstikk for å vinne kontrakten
må du bestemme deg for hvilken farge
som gir best sjanse for ekstra vinnerstikk.
B. Angrip denne fargen først. Vanligvis
er dette din lengste farge. Avgi stikk
du må i fargen tidligst mulig.

D.Tell kort og poeng mens spillet går.
Bruk info fra meldingene, utspillet
og spillet til å prøve å få et bilde
av spilleførers hånd. Pølseskvis er
PIIINLIG, ansiktet ditt blir ketchupfarget!

C. Hold deg til en farge i gangen.
Fortsett fargen til vinnerne er etablert,
kasser inn godstikkene. Så kan du ta
for vinnerne i andre farger. Når du
nå spiller en annen farge, skal du
starte telling på nytt.

E. Tenk i forkant før påspill i en kritisk
situasjon, nøling er hovedinfo for gode
spilleførere, du bør ha bestemt deg
på forhånd hvilket kort du skal spille
nå spillefører spiller en farge mot
hånden eller blindemannen.

D. Til slutt innkasseres kortfargevinnere.

F. Bruk signalsystem i motspillet, avtal
hva som er styrkekast (små/store kort),
og om og når dere bruker fordelingskast (norske/svenske). Bestem nøyaktig
hvilke posisjoner dere bruker fargeskiftsignal (Lavinthal).

Når du er MOTSPILLER:
«Først fortalte legen meg de gode
nyhetene: Jeg skulle få en sykdom
oppkalt etter meg...»
Steve Martin

A. Spill ut fra angrepskombinasjoner:
QJTx, KQxx osv
B. Spill ikke ut fra ubeskyttet ess dersom
det ikke er makkers farge
C. Når du er i tvil om utspillet, er det
oftest best å spille ut fra din lengste
farge i grand, men også ofte mot
fargekontrakter.
44

Når du melder:
«Utrolig flaks hindret at en mann
unngikk drukningsdøden…»
Nordlandsposten

A. Let alltid etter majortilpassning selv
om dere allerede har funnet minortilpasning. Vis alltid en majorfarge
på 1-trinnet dersom mulig.
B. Prøv alltid å spille 3 grand i stedet
for utgang i minor.
Norsk Bridge nr. 2 2008
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hold deg på 1-trinnet dersom du ikke
støtter makkers farge, gjenmelder egen
farge eller melder ny farge synkende
(1♦-1♠; 2♣).

C. Hvis du har lengde i motpartens farger
og er i tvil om hva du skal melde,
er PASS ofte riktig. Og igjen, ikke vis
dem problemet ved en laaang tenkepause før du passer.
D.Meld enkelt, det er lettere å melde
komplisert med egne kort enn
at makker skal få stå. Har du støtte
til makkers major, så vis det!
E. Hvis du har støtte til makkers farge
i en konkurransesituasjon, skal du
«overmelde» kortene til 2- eller
3-trinnet, bruk gjerne LOVEN om
totalt antall stikk, har dere åtte trumf
sammen er sannsynligheten stor
for åtte stikk, har dere ni trumf
sammen er 3-trinnet vanligvis
trygt osv.
F. Tro alltid at makker har minimum
inntil han forteller deg noe annet.
Minimum er 12-14 dersom han har
åpnet, 6-9 dersom han har svart deg
på 1-trinnet etter din åpning osv.
G. Hvis DU har en minimumshånd,
meld lavest mulig til tilpass er funnet,
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H. Når du har bestemt deg for å støtte
makkers farge, gjenmelde egen farge
eller melde grand, vær da sikker på at
du viser din poengstyrke ved å melde
på riktig nivå. Dersom du har poengstyrke til invitt eller utgang, må du vise
makker dette. Viktig å avtale hva som
er en minimumshånd, invitthånd eller
en kravhånd.

Nå spiller du sikkert mye glupere:
Giver: Syd
Sonen: Ingen

N
V

Ø
S

♠ K543		
♥ 9			
♦ Q8764		
♣ KQ7			
♠ AJT97
♥ KQ3
♦ AJ53
♣3

Vest
Nord
Øst
			
pass
2♦
pass
pass
4♠
pass
pass

Syd
1♠
3♦
pass

Utspill kløverknekt.
Spilleplan? Etter å ha lest artikkelen
så langt, kobler du ut autopiloten
og tenker før du legger til første stikk.
Du stikker den utspilte kløver knekt,
øst returnerer ruter 9. Uff, singelton?
Du har en kløvertaper, en hjertertaper,
en rutertaper og en mulig spartaper.
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Stefanus 3-16

✔ Gå

raskt gjennom meldingsforløpet
motparten meldt?
✔ Har motparten IKKE meldt?
✔ Spill så på i første stikk
✔ Tell tapere i fargekontrakt
✔ Tell vinnere i grandkontrakt
✔ Spill ut fra angrepskombinasjoner
✔ Spill ikke ut fra ubeskyttet ess
✔ Utspill fra lengste farge ofte best
✔ Hjelp ikke motparten ved å nøle
✔ Let etter majortilpass
✔ Let etter 3 grand i stedet for utgang
i minor
✔ Støtt makker i til 2- eller 3-trinnet
etter antall trumf til sammen
✔ Vis styrken din på rett nivå
✔ Avtal styrkekast, fordelingskast
og fargeskiftposisjoner
✔ Ikke meld igjen etter at du
har sperreåpnet
✔ 5-trinnet er for motstanderne - som
oftest
✔ Ikke vis avsky når en skuffende blindemann legges ned
✔ Konsentrer deg på riktig sted
✔ Ikke likvider makker selv om det
er fortjent
✔ Ikke belær makker under/etter spillet
✔ Ikke la deg overveldes når du spiller
mot gode spillere
✔ Og aller viktigst: hold kortene så tett
til brystet som mulig
✔ Eller kanskje: vær en sjæmpesøt makker!!!
✔ Og OK, oftest riktig å legge høyt for
makker...
✔ Har

Er øst en smart jævel som spiller ruter
fra kongen? Hva gjør du? Hadde du tenkt
litt før første stikk, hadde du lagt liten
kløver på utspillet og derved økt sjanser
for hjemgang betydelig - du har god tid
til risikofritt ta ruter- og sparfinessene.
(Hadde du vært motspiller etter å ha lest
artikkelen, ville du stukket med kløver ess
og spilt ruter... Men da hadde du som god
spillefører bare hatt dobbel hjerter...)
Hele spredningen:

♠ K543
♥9
♦ Q8764
		 ♣ KQ9		
♠ 2				
N
♥ A8765				
V
Ø
♦ KT2				
S
♣ JT65		
		 ♠ AJT97
♥ KQ3
♦ AJ53
♣3

♠ Q86
♥ JT42
♦9
♣ A8742

Den bitte Lille Bibel
(Stefanus; 3-16: «Pottetrening»)
«Killing for peace is like fucking for
virginity!»
George W. Bush?? Ha! Ha! Ha!  …

«Dette er mine prinsipper. Hvis du ikke
liker dem, så har jeg andre.»
George W. Bush

✔ Obligatorisk
✔ Konsentrer

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

1) M
 ed Nord - Syd i sonen har du
kommet i 3 grand på disse
kortene:
♠ AT2
♥T
♦ J952
♣ A8743
N

V

Ø

denne slippe rundt. Her går det bra idet
spar 9 beholder stikket og du spiller ny
spar til spar 10 som også holder. Dermed
har du fire sparstikk som sammen med tre
hjerterstikk og to kløverstikk gir deg
vunnet kontrakt. Dersom dame, knekt
i kløver hadde sittet dobbel hadde du
selvsagt fått flere stikk men den sjansen
er nok atskillig dårligere enn en sparfinesse. Slik så det hele ut:

S

♠ KJ94
♥ AKQ3
♦ 63
♣ KT5
Syd har åpnet med 1NT og nord søkemelder med 2♣. Øst melder inn 2♦
og etter 2♥ i syd hopper nord til 3NT.
Nord burde vel kanskje spurt makker
om hvordan det var med ruterholdet ved
å melde 3♦ men han tok vel sjansen
på at makker hadde ruter 10 om ikke
annet. Ruter 10 kom imidlertid ut fra
vest, du dekker vel med knekten og øst
kommer inn på damen. I stikk to skifter
øst til hjerter knekt og du stikker med
damen. Hvordan vil du fortsette?
Din beste sjanse til å vinne kontrakten
er å finne spar dame, du har ikke råd til
å godspille kløveren. Det er temmelig
sannsynlig at vest har lengden i kløver
og du må for all del ikke slippe vest inn,
mer ruter derfra er jo drepende.
For å beskytte ruteren skal du spille spar 9
i stikk tre og om ikke vest dekker lar du
Norsk Bridge nr. 2 2008

♠ AT2
♥T
♦ J952
♣ A8743
♠ Q87		 N
♥ 8752		
V
Ø
♦ T4		
S
♣ QJ62
♠ KJ94
♥ AKQ3
♦ 63
♣ KT5

♠ 653
♥ J964
♦ AKQ87
♣9

Dersom øst hadde startet med fire runder
ruter må du ta sparfinessen motsatt vei for
å hindre at øst kom inn på en eventuell
spar dame, den femte ruteren truer jo
kontrakten.
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2) Trygt og godt

Også det neste spillet handler om å
beskytte. Du spiller parturnering og
derfor teller jo hvert overstikk mye.
Nok en gang spiller du 3NT og kortene
er denne gang disse:
♠ 95
♥ AK743
♦ AQ7
♣ J93
N

V

Ø

♠ JT64
♥6
♦ 8652
♣ QT87

♠ 95
♥ AK743
♦ AQ7
♣ J93
N
V

Ø
S

♠ AK32
♥ Q98
♦ 43
♣ AK65

♠ Q87
♥ JT52
♦ KJT9
♣ 42

S

♠ AK32
♥ Q98
♦ 43
♣ AK65
Ruter 6 kommer ut fra vest og du planlegger selvsagt nøye før du skrider til
verket. Det kan være fristende å prøve
damen men dersom øst har kongen kan
fargen bli et problem om ikke hjerteren
ordner seg. Du kan umulig tape noe på
å legge liten, øst kommer inn og ruteren
er beskyttet inntil videre. Øst kommer
inn på ruter 9 og skifter nå til kløver.
Nok en gang kan det være fristende
å legge liten, da sikrer du deg jo 3 kløverstikk og 9 totalt men i en parturnering
er du selvsagt interessert i flere stikk.
Du bør derfor stikke med kongen og
spille tre ganger hjerter, øst hadde fire.
Du godspiller den femte hjerteren ved
å spille nok en hjerter og øst er inne igjen,
selv kaster du en spar. Øst spiller mer
kløver, spar hadde vært bedre og nå kan
du slippe kløveren til damen i vest.
Ruter kommer fra vest men nå har du full
kontroll. Opp med esset, ta for kløver
knekt og den femte hjerteren og resten
er ditt.
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3) På jakt etter overstikkene

Når vi er så godt i gang tar vi like godt
et spill til. Nok en gang er 3NT kontrakten og vest spiller ut spar 9. Som overskriften indikerer er det parturnering
♠ AKQ8
♥ Q5
♦ T74
♣ J954
N

V

Ø
S

♠ T54
♥ AK8
♦ AK5
♣ AT63
Noen fare for kontrakten er det jo ikke,
du teller raskt ni stikk fra toppen.
Hvor skal vi så få flere stikk fra?
Sparen kan selvsagt være fordelt 3-3
men det haster det ikke å undersøke.
Da gjenstår det vel i grunnen bare
kløverfargen? Du stikker utspillet i bordet
Norsk Bridge nr. 2 2008
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og spiller? Ikke kløver knekt eller kløver 9
håper jeg. Du skal ta med deg at en
honnør kan sitte singel i øst og av den
grunn skal du trekke liten kløver
fra bordet. Fra øst kommer kongen
og nå har du ingen problemer med
å godspille to kløverstikk ekstra.
Hadde du tatt en av de høye kløverne
ser du raskt at du kun hadde fått ett
kløverstikk ekstra.

♠ AKQ8
♥ Q5
♦ T74
♣ J954
♠ 92		
N
♥ 9762		
Ø
♦ Q62		V
S
♣ Q872
♠ T54
♥ AK8
♦ AK5
♣ AT63

♠ J763
♥ JT43
♦ J983
♣K

11stikk gir deg litt over middels, hadde
du nøyd deg med 10 hadde tapet vært
stort.

Forbundspoengturneringer
Arrangør og turneringsnavn
pulje
				

ant.
par

ant.
spill

skala

Harstad S&BK, Harstad Bridgeweekend
Høyanger BK, Norevikaneturneringa
BK Sølvknekt, Sølvcupen

32
32
104

91
62
104

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

Rubbestadneset BK, Maibridge

20

48

Standard

Drangedal BK, Gautefall-Cupen
Hattfjelldal BK, Hattfjelldalsturneringa

44
32

94
90

6-4-3-2-1
Standard

16.-17. Lyngdal BK, Lyngdalsturneringen

52

102

23.-24. Kragerø BK, Kragerøcupen

36

96

juni
8.-9.
14.
21.-22.
august
1.
9.-10.
9.-10.

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

30.-31. NBF Møre og Romsdal, Bridgeweekend i Ulstein A 40
100
4-3-2-1
30.
Fredrikstad BK, FOSS - Fredrikstad og Sarpsborg
50
64
3-2-1
					
storturnering
31.
Fredrikstad BK, FOSS - Fredrikstad og Sarpsborg
50
64
3-2-1
					
storturnering
september
12.-14. Pass BK, Feforturneringen
54
94
8-6-4-3-2-1
20.-21. Sauda BK, Sauda Cup lag

Lag

32

98

8-6-4-3-2-1

For oppdatert liste følg med på Norsk Bridgeforbunds hjemmesider: www.bridge.no

Norsk Bridge nr. 2 2008

49

Årets idrettsutøver

Årets idrettsutøver
Ulf Tundal fra Sunndal
– verdensmester i bridge –

Det var en stor festkveld i Kristiansund
lørdag 29. mars hvor Ulf Tundal av ordfører Per Kristian Øye mottok prisen som
Årets Idrettsutøver på Nordmøre 2007.
Dette er så langt vi er kjent med første
gang en bridgespiller i Norge er tildelt
en slik idrettspris som også innebærer
anerkjennelse av tankesport som idrett.
Ulf er en sympatisk og flott representant
for norsk bridge som allerede fikk sin
50

første (av to) bronsemedaljer i EM
for nasjonslag i Brighton 1987.
Alt til høsten venter nye muligheter
og Ulf skal delta i Åpen klasse i World
Bridge Games i Beijing.
Vi gratulerer verdensmester Ulf Tundal
med en velfortjent æresbevisning!

Generalsekretær i Norsk Bridgeforbund
Rune Handal
Norsk Bridge nr. 2 2008
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NBF – en organisasjon i medvind
Av Sten Bjertnes

Norsk Bridgeforbund er en meget vital 75-åring. Etter et omfattende
program i jubileumsåret 2007 satser organisasjonen dette året mye
på rekruttering, opplæring (utarbeidelse av helt nye kursbøker) og bridgelærerutdanning. Vi har fått nye internasjonale bridgelover som må være
implementert i Norge innen utgangen av september dette året.
Lovutvalget har bestemt at fra årets Bridgefestival (20. juli) blir de nye
lovene gjort gjeldende i Norge.
Første helgen i april inviterte NBF til
Organisasjonsdagene 2008 på Rica Hell på
Værnes. Interessen var stor. Hele 65
bridgeledere fra hele landet og fra ulike
deler av vår organisasjon deltok på de to
forskjellige seminarene som det var lagt
opp til på organisasjonsdagene dette året.
Fredag kveld var det en felles sekvens for
alle der Generalsekretær Rune Handal,
utvalgene og President Helge Stanghelle
holdt innlegg med nyttig informasjon om
status og planer for organisasjonen.
Under Organisasjonsdagene hadde vi også
besøk av Ton Kooijman, Nederland og
leder for det internasjonale forbundets
lovutvalg. I en sesjon på lørdag hadde Ton
en meget interessant gjennomgang av de
nye internasjonale bridgelovene – endringer, bakgrunn, språklige problemer og om
hvordan de skulle forstås. Det folk satte
aller mest pris på tror vi, var Tons fine
måte å kommunisere interaktivt med
forsamlingen. Han var flink til å få folk
med på diskusjonene og til å stille
spørsmål som ble seriøst behandlet og
besvart.
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65 bridgeledere fra hele landet deltok på de forskjellige
seminarene.
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Nye internasjonale bridgelover

Seminaret med turneringsledelse og
turneringsadministrasjon som tema,
hadde selvsagt de nye bridgelovene som
hovedtema, men seminaret inneholdt
også moduler med «turneringsadministrasjon med Bridgemate» i både BK2000
og SparTi. Per Nordland hadde gjort et
grundig arbeid med oversettelsen av de
nye internasjonale bridgelovene, og til
Organisasjonsdagene på Hell var det
oversatte lovheftet produsert i en foreløpig utgave for at seminaret skulle ha
et godt grunnlag når de nye lovene ble
gjennomgått på seminaret.
Per Nordland holdt foredrag om
«Endringer i de nye lovene» og «Om
regulerende myndighet». Selv om det
er en del endringer i de nye lovene så
er det få eller ingen virkelig store endringer i lovene. Det som sikkert er den mest
merkbare endringen for den vanlige
bridgespiller, er at spørsmålet: «Ingen flere
hjerter, makker» igjen er tillatt også for
paret som spiller motspill. Tidligere var
dette tillatt, men fra 1997 var det kun
blindemann som hadde lov til å spørre
spillefører om dette. Nå er dette endret
tilbake og som motspiller har en altså lov
til å spørre makker om han/hun er fri for
fargen når vedkommende ikke følger
farge. Selvsagt er det en god del endringer
i de nye bridgelovene sammenlignet med
de gamle, men veldig mye av disse
endringene er noe som den vanlige
klubbspiller ikke blir så mye berørt av.
Nå i disse dager er den lille røde lovboken
kommet og er blitt en fin liten trykksak
– hendig størrelse og med spiralrygg. Den
nye lovboka vil bli delt ut til kretsene på
Bridgetinget i juni og sendt ut til klubbene
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Per Nordland har oversatt de nye turneringslovene til
norsk.

sammen med håndboka i august. I tillegg
vil de forbundsautoriserte turneringslederne få lovboka tilsendt i posten.
Lørdag ettermiddag hadde Christian Bull
et interessant foredrag om turneringsadministrasjon der hovedsakelig det
dreide seg om BK2000 i samarbeid
med Bridgemate. Christian hadde en grei
gjennomgang av problemområder, tips
til løsninger, nye muligheter i BK2000
og tidspunkt for å «slippe» nye versjoner
av BK2000 (på sommeren mellom to
sesonger). Han var også innom den nye
påmeldingsmodulen for Bridgefestivalen
med deadline for påmelding kl. 23:59
dagen i forveien for turneringen.
Siste post på seminaret lørdag var Harald
Skjærans foredrag om bruk av Bridgemate
sammen med turneringsadministrasjonsmodulen i SparTi. Alt ligger til rette for
å ta i bruk Bridgemate sammen med
SparTi, og Harald gjennomgikk de enkle
grepene som må gjøres for å koble disse
sammen. Harald oppfordret også alle
SparTi brukere om å oppdatere til
Norsk Bridge nr. 2 2008
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versjon 1.6.5 da det er mange praktiske
forbedringer fra tidligere versjoner.
Han informerte også om siste versjon
av følgende tilbehør:
BM Pro: 		
1.6.28
Server: 		
1.2.6
BM: 		
NO 222a
Noen tips fikk deltakerne også om
hvordan gå fram, hvis noe gikk galt ved
bruk av Bridgemate i turneringsadministrasjon i SparTi.
Alt i alt to meget nyttige sekvenser om
BK2000/SparTi og Bridgemate for mange
turneringsledere og -administratorer.

Opplæring og rekruttering

Organisasjonsdagene hadde to seminarer
som gikk parallelt. Etter rekrutteringskampanjen i jubileumsåret 2007 var det
helt naturlig å følge opp med et seminar
om opplæring og rekruttering under
Organisasjonsdagene 2008. Seminaret ble
vidt anlagt med flere ulike elementer.
Av emnene under seminaret var ny
opplæringmodell, nye kursbøker, bridgelærerutdanning, bridge for barn, studentbridge, juniorbridge, medlemsrekruttering, klubbstyrearbeid. Utmerkede
bidragsytere ved presentasjonene av de
ulike temaene var Jan Olav Røseng, GeO
Tislevoll, Tommy Sandsmark, Sven-Olai
Høyland, Allan Livgård, Per Watz, Jonill
Storøy.
Det er nå inngått et samarbeid mellom
Danmark, Sverige og Norge angående
en felles opplæringsmodell. På et møte
i Stockholm før påske ble de tre skandinaviske landene enige om å benytte
«den svenske opplæringsmodellen»
som en felles opplæringsstruktur.
I stedet for å utvikle helt ny kurslitteratur
Norsk Bridge nr. 2 2008

GeO Tislevoll (til venstre) er i gang med å oversette
«den svenske opplæringsmodellen» til norsk. Her ser vi
han sammen med Ivar Berg under organisasjonsdagene på Hell.

har man valgt å satse på de allerede
utarbeidede svenske lærebøkene i bridge.
GeO Tislevoll er i gang med å oversette
bøkene til norsk, og bøkene til det første
kurset skal være klare fra sesongstart
i september.
Bridgelærerutdanningen hadde en sentral
plass under disse dagene på Hell. Det
mest verdifulle for framtida som det kom
ut av denne seansen på Hell, var at man
fikk på plass et Bridgelærer-seminar
sommeren 2008. Torsdag og fredag før
Norsk Bridgefestival starter på Lillehammer, arrangeres seminaret i festivalbyen.
Sven-Olai Høyland skal lede denne
samlingen som har som mål å autorisere
bridgelærere. Det ble også satt sammen et
veldig attraktivt tilbud for aktuelle
deltakere fra klubber og kretser til dette
seminaret. Norsk Bridgeforbund sponser
nemlig med overnatting fra torsdag til
fredag samt mat. Responsen på dette
tilbudet har vært overveldende og i
skrivende øyeblikk er seminaret fulltegnet
med 60 deltakere! Fantastisk rett og slett!
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bridge har. Ungene lærer ikke noe som
er galt i forhold til selve spillet, men de
får bare ikke vite alt med en gang.
Det er heller ikke noe i veien for å bruke
opplegget på andre aldersgrupper.
Ut fra reportasjen i BA er det i hvert fall
ingen tvil om at barna har det moro med
bridge.

Sven-Olai Høyland fikk fult fortjent NBFs
Fortjenestemedalje av forbundets generalsekretær
Rune Handal.

Sven-Olai Høyland er en viktig person
på mange områder i norsk bridge.
I avsnittet ovenfor presenteres han som
leder av det første Bridgelærerseminaret.
Fra før av vet vi at han er, og har vært
i mange år, landslagssjef for de norske
juniorene (U-26). Under Organisasjonsdagene presenterte Sven-Olai også flotte
opplegg for bridge for barn og studentbridge som han også i tillegg er/har vært
sterkt delaktig i gjennomføringen av.
Det var derfor meget fortjent da Generalsekretær Rune Handal overrakte
Sven-Olai Høyland Norsk Bridgeforbunds Fortjenestemedalje på søndag
under samlingen på Hell.
I Bergen har de under de to siste vinterferiene og høstferien i fjor, arrangert
bridge for barn i alderen 9-13 år.
De yngste har imidlertid vært helt nede
i 6 år. Sven-Olai har vært sentral både
i utformingen og gjennomføringen
av opplegget. Opplegget har bestått i noe
som han kaller f-bridge. F-bridge står for
forenklet bridge. Om opplegget sier han
at det er tilpasset for barn, men at det
inneholder alle elementer som «vanlig»
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En annen viktig gruppe i den oppvoksende generasjonen, er studentene,
og Sven-Olai er nå klar med et bridgeopplegg for Høyskolen i Bergen som
inngår i mottaket av de nye studentene
når de kommer på skolen til høsten.
Han arbeider også med å få på plass
tilsvarende opplegg for de nye studentene
den første uka som student, på Universitetet og Handelshøyskolen. Det er helt
sikkert den rette arenaen for å kunne nå
fram til denne målgruppen. Det er også
viktig at dette tilbudet kommer med en
gang ungdommen er kommet til stedet.
En kan jo selv tenke seg når en kommer
til en ny plass som student uten å kjenne
noen eller har et organisert fritidsliv.
Det er ikke alltid like enkelt å få nye
venner som en kan gjøre ting sammen
med på fritida. Bridge er en sosial og
fin hobby som det ikke koster mye
å være med på og passer derfor midt
i blinken for denne gruppa.
Norges juniorlandslagsspiller Allan
Livgård presenterte en del fakta rundt
juniorbridge. Samtidig stilte han en del
spørsmål. Disse spørsmålene var gjenstand for et gruppearbeid. Norsk Bridgeforbund har i dag ca. 230 juniormedlemmer. Rundt 1990 var dette tallet rundt
1100. Allan hadde en visjon/ønske om
igjen at NBF får over 1000 ungdommer
som spiller bridge og som er medlemmer
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i NBF. Hvordan kan organisasjonen nå et
slikt mål? Det var dette spørsmålet Allan
søkte svar på blant annet.
Nesodden BK er landets største bridgeklubb. Det har den blitt i løpet av de
siste 5-6 årene. Dette er nærmest som
«kjerringa mot strømmen». I de fleste
andre klubber har medlemstallet sunket,
mens i Nesodden har det økt betraktelig.
Hva er så årsaken til det? Vel, det er
sikkert flere årsaker til det. Ut fra presentasjonen av konsept for klubbstyrets
arbeid ved Per Watz, leder i Nesodden BK
under samlingen på Hell, er det forholdsvis enkelt å peke på noen faktorer som
Norsk Bridge nr. 2 2008

i hvert fall har bidradd til medlemsveksten. Først og fremst har klubben
vært flink til å involvere medlemmene
i utviklingen av klubben. Dette gjelder
både i forhold til mål for rekrutteringsarbeidet, drive rekruttering (nettverksarbeid), mottak av nye spillere for bare
å nevne noen faktorer.
Til høsten vil dere alle sammen kunne ta
del i Per Watz sine tanker, opplegg og
erfaringer knyttet til et klubbstyres arbeid.
En håndbok for et klubbstyres arbeid er
under utarbeidelse, og planen er at den
skal trykkes rett etter festivalen. Veiviseren
vil deretter bli sendt ut til alle klubbene.
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Bridgelærerutdanningen –
Endelig i gang
Av Jan Olav Røseng og Sven-Olai Høyland

I dagene før Bridgefestivalen på Lillehammer arrangeres de første offisielle
kursene for bridgelærere i NBFs regi. Dette er en milepæl i forbundets
utvikling i retning av økt profesjonalisering på rekrutteringsområdet.

Det å få på plass en slik utdanning
er viktig av flere grunner. Det vil forhåpentligvis ha nytteverdi for både ferske
og erfarne kursholdere å gjennomføre
et kurs med innspill fra landets beste
krefter på området. Et av målene vil være
å utvikle uformelle nettverk av bridgelærere som kan hjelpe og støtte hverandre
i dette viktige arbeidet. For det andre er
dette ment å være en anerkjennelse av det
viktige arbeidet som gjøres av ildsjeler
rundt om i landet. Det er vårt håp at
det å kunne titulere seg som godkjent
bridgelærer skal gi høy status innad
i organisasjonen.
Vi håper dessuten å høste frukter av dette
arbeidet utenfor organisasjonen. Det er et
mål for NBF å nærme seg skoleverket og
næringslivet på en mer profesjonell måte
i tiden som kommer og vi har tro på at
det å kunne tilby autoriserte kursholdere
er av stor viktighet i dette arbeidet.
Ikke minst er det også grunn til å tro
at disse kursene vil høyne den generelle
kvaliteten på nybegynnerkursene som
holdes rundt omkring. Kvaliteten på disse
er meget viktig i arbeidet for å rekruttere
og ikke minst holde på nye medlemmer.
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Det er mange år siden de første tankene
om å få satt i gang et program for utdanning av bridgelærere ble lansert for første
gang i Norge, og ideen har kommet opp
igjen ved flere korsveier siden. Det er
imidlertid først de siste to årene at man
har klart å ta fatt i dette på en strukturert
måte.
Vi startet planleggingen med tre seminarer
våren 2007 med god deltagelse. Erfaringene fra disse har så dannet grunnlag for
det endelige opplegget som settes i gang
nå. Utdanningen deles opp i to deler.

A-kurs
Autorisert bridgelærer

Utdanningen skal ha stor grad av praktisk
vinkling og være tilgjengelig for alle som
ønsker å undervise i bridge. Kurset vil
satse stort på å formidle de verdier,
normer og kriterier som bør være til stede
når man skal formidle bridge til andre på
grunnplanet.

B-kurs
Bridgelærer NBF

Dette er et mye mer avansert kurs, både
når det gjelder innhold og eksamenskrav.
B-kurset vil ha forhåndsutsendte underNorsk Bridge nr. 2 2008
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visningsoppdrag, en ganske krevende
eksamen. Målet er at alle kretser skal ha
minst en lærer med denne graden.
Det første A-kurset holdes på Lillehammer i forbindelse med årets festival i regi
av en komité bestående av Sven-Olai
Høyland, John Helge Herland og GeO
Tislevoll. I skrivende stund ser det ut til
at interessen ute i organisasjonen er
gledelig stor, og vi håper å kunne presentere minst 50 «nyutdannede» lærere
i etterkant av kurset.

Det første B-kurset vil bli avholdt
i forbindelse med neste års festival.
Meningen er at slike kurs så skal bli en
naturlig del av alle festivaler i årene som
kommer selvsagt i tillegg til lokale A-kurs
i regi av krets(er).
Når dette leses er påmeldingsfristen til
årets kurs gått ut. Dersom det finnes
etternølere der ute som gjerne kunne
tenkt seg å delta, kan man ta kontakt med
forbundskontoret for å sjekke om det
fortsatt finnes ledige plasser.

Mange store oppgaver for
landslagene i 2008
Av Sten Bjertnes

Etter jubeldager for norsk bridge i 2007 med VM tittel i Shanghai og seier
i Nordisk mesterskap på Lillehammer for damene, står landslagene våre
overfor nye store oppgaver dette året. EM i franske Pau er sommerens
hovedbegivenhet, og Norge stiller med lag i alle tre klassene (åpen, damer
og veteran). Til høsten reiser Norsk Bridgeforbund til Beijing med to lag
til World Bridge Games (Bridge-OL) som er en del av World Mind Sport
Games 2008, der det i tillegg til bridge også konkurreres i sjakk, go og
draughts. Samtidig går VM for nasjonslag for ungdom U-26 og U-21 med
norsk deltakelse i begge klasser.
I alt ni lag er til tatt ut til å representere
Norge i internasjonale mesterskap i 2008.
Likevel er det fortsatt et par klasser
i Beijing som vi ikke vil være representert
med lag i. Det er derfor mulig for
interesserte å kunne få delta i World
Bridge Games for damer i Beijing ved
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selv å dekke reisen (fri kost og innkvartering i OL-landsbyen) – Norge har rett til
å delta med et lag. Seniors International
Cup går også i Beijing i samme perioden,
men foreløpig har ingen meldt sin
interesse for å representere Norge
i veteranklassen.
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Ungdomslagene

De norske juniorlagene U-26 og U-21
kvalifiserte seg som vanlig til VM for
nasjonslag gjennom gode plasseringer
i EM i Jesolo utenfor Venezia i fjor.
Begge lagene er intakte med spillere
og ledere som var med og kvalifiserte
lagene til VM. Selv om det ble «bare»
fjerde og femte plass i EM så er det nok
ambisjoner om medalje i Beijing
i oktober hos både spillere og ledere.
Norge har vært med å dominere internasjonal juniorbridge siden 1980 og har i alt
fire EM-titler, men i VM er sølv det beste
vi har oppnådd.
Juniorlaget (U-26) har allerede gjort unna
Nordisk mesterskap som gikk i Sverige
i påsken, der det ble sølv etter Danmark.
I resultatlisten for den totale Round
Robin for turneringen som også bestod
av alle jente- og U-21 lagene, var Norge
øverst på tabellen.
Norge vil være representert i ungdomsklassen – født 1980 eller senere – i World
Bridge Games med et lag bestående av
spillere som har spilt på juniorlandslagene
de siste årene. Dette er et lag som NBF
har tatt ut etter at de meldte sin interesse
for å delta i Beijing. Vi hadde faktisk to
lag som var interessert i å reise til Beijing.
Det andre lag består også av flere spennende spillere, men som ikke har samme
internasjonale erfaring som de fire som
er uttatt: Jørn Arild Ringseth-Sverre
Johan Aal og Erik Eide-Fredrik Simonsen.
Dette laget får et reisetilskudd fra NBF
og gratis opphold av arrangøren.
Alle ungdomslagene blir innkvartert
i OL-landsbyen med gratis kost og losji.
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Damelaget

Vårt damelag er regjerende Nordiske
mestere fra Lillehammer i juni i fjor,
og Norge stiller med de samme parene
i EM i Frankrike i siste halvdel av juni.
GeO Tislevoll overtok som UK/NPC
for damelaget fra 1. mars i år. GeO
etterfulgte Per Grime som hadde gjort
en god jobb som leder for damene i flere
sesonger, men jobbsituasjonen gjorde
at han ikke kunne fortsette som NPC
(som står for ikke-spillende kaptein) for
damelandslaget. Lagets nye sjef kom
dermed midt opp i uttak av lag til EM.
Ingen enkel oppgave, og GeOs innstilling
til uttak av lag måtte gjøres kjapt.
Spennende blir det i hvert fall å se
hvordan damene våre vil greie seg i Pau
i juni. Norge deltok ikke med lag
i dameklassen i mange år fra 1977 til
1999 med unntak av i Brighton i 1987.
Siden 1999 har Norge deltatt med lag
i hvert EM uten at det har blitt den helt
store suksessen – riktig nok på den bedre
halvpart av litt over 20 deltakende lag
og med en sjette plass som det beste.
Denne gangen er det rekorddeltakelse
både i dameklassen med 26 lag og i åpen
klasse med 39 lag.

Veteranklassen

I motsetning til i Warszawa i 2006 stiller
Norge også veteranlag i EM i Pau.
Veteranene reiser til EM for egen regning.
To lag meldte sin interesse til å få representere Norge i mesterskapet. Lagene
spilte en stikkamp over fire sesjoner av 16
spill, og lag Rynning med Erik RynningJon Sveindal og Arve Farstad-Per Løwe
trakk det lengste strået. Etterpå har de
supplert med Erik Bølviken-Jostein
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Sørvoll slik at de blir et fullt lag bestående
av tre par og med Erik Rynning som
spillende kaptein.

Åpen klasse

Norge er regjerende verdensmestere
i åpen klasse, men stiller med tre nye
parkombinasjoner til sommerens EM for
nasjonslag. Glenn Grøtheim-Ulf Tundal
som spilte på det seirende laget i Shanghai, ga beskjed om at de ikke hadde
anledning til å delta på to så lange
mesterskap samme år og ønsket å prioritere deltakelse i OL. Likevel er det to
verdensmestere på EM-laget – Boye
Brogeland og Geir Helgemo. Boye som
splittet lag med Erik Sælensminde etter
VM, skal spille med Espen Lindqvist som
fortsatt holder junioralderen.
Espen debuterer på det åpne laget i EM.
Han føyer seg pent inn i rekken sammen
med blant annet Boye og Geir av spillere
som blir tatt ut på det åpne laget mens
de fortsatt er juniorer. Boye og Espen
blir et meget spennende par i EM og ikke
minst for framtida.
Tor Helness ga tidlig beskjed på at han
ikke var aktuell for spill i EM, men at
han var klar for spill i Bridge-OL i Beijing
i oktober. I EM skal Geir spille med
Børre Lund. Disse to spiller sammen
i klubb/krets i Trondheim. I tillegg spiller
de sammen med Jørgen Molberg-Terje Aa
på det ene av Heimdals lag som er klare
for lagfinalen i Stavanger.
Molberg-Aa kompletterer EM-laget.
Disse to har kanskje ikke spilt så mye
sammen i Norge, men har prestert mye
bra sammen i USA. Terje Aa har for øvrig
vært med på det aller meste av gode resultater med det norske landslaget siden
Norsk Bridge nr. 2 2008

starten på «gullalderen» for 15 år siden
i Chile der det ble sølv i VM. Terje gikk
imidlertid glipp av VM-gullet i Shanghai
der hans tidligere makker Glenn Grøtheim
spilte med Ulf Tundal. Terje og Glenn
spilte sammen i over 15 år. Jørgen har
ikke den samme landslagsrutinen siden
dette er debuten hans på det åpne laget.
Imidlertid samme år som Norge tok sølv
i VM i Santiago i Chile, var Jørgen med
på sølvlaget i VM for junior i Aarhus
sammen med blant annet Geir.
World Bridge Games er sesongens andre
store mål for det åpne laget. To av parene
fra VM i Shanghai er klare for Beijing –
Glenn Grøtheim-Ulf Tundal og Geir
Helgemo-Tor Helness. De blir komplettert med Jørgen Molberg-Terje Aa.
Et meget sterkt lag, og det blir et
spennende mesterskap, tror vi.

Manglende bredde i toppen?!

Tor Helness-Geir Helgemo er et av
verdens beste par, og i VM i fjor hadde
vi i tillegg to par som også holder internasjonalt toppnivå. Når en får avbud fra tre
av disse spillerne til EM og i tillegg det
siste paret splitter opp, vil selvsagt enhver
nasjon få problemer med å stille et like
slagkraftig lag. Slik at årets situasjon med
hensyn til uttak av landslag i åpen klasse
viser at vi har behov for å ha flere gode
par å velge i mellom til enhver tid. Det er
også viktig at hvis en har valgmuligheter,
ikke skifter ut hele laget samtidig,
men forsøker å beholde i hvert fall et eller
to par. Vi lyktes ikke med det når det
gjelder laguttaket til EM, men vi har
likevel satt sammen et lag med tre meget
rutinerte landslagsspillere som skal spille
med makkere som er debutanter på det
åpne landslaget.
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Når en skal ta ut et lag til et internasjonalt
mesterskap, er hovedmålsetningen
selvsagt å ta ut det beste laget som Norge
kan stille. Det behøver ikke nødvendigvis
være slik at det beste laget bør bestå av de
tre beste parene eller i enda mindre grad
av de seks beste enkeltspillerne, men det
er klart at det er spillernes/parenes
bridgeferdigheter som er basis for prestasjonene. Ingen kan imidlertid regne med
å kunne spille seg god nok for laget
gjennom gjentatt spill på landslaget. UKs
oppgave ved uttak av landslag er å ta ut
det beste laget, men det er ikke alltid slik
at alle de beste er tilgjengelig.
Den utfordrende oppgaven i slike tilfeller
blir da å ta ut de parene(/spillerne) med
størst internasjonalt potensialet. Et lag
bør gjerne bestå av flere spillere med
internasjonal rutine slik at de unge/ferske
har noen å støtte seg på når motgangen
kommer.
Norske toppspillere holder et godt nivå
når de spiller nasjonalt med blant annet
gode enkeltresultater mot våre beste
landslagsspillere. Likevel ser vi at lagene
som reiser ut for å representere i Champions Cup eller delta i lagturneringene
i åpne EM og VM, har problemer med
å hevde seg helt i toppen. Noe av grunnen
til dette kan være at mye av konkurransebridgen i Norge består av parturneringer
med parberegning og ikke IMP/VP
beregning. I internasjonal bridge er
marginene små. Det innebærer at en må
trene på det en skal bli god i.
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Eliteturnering med IMP/
VP beregning

Vi trenger flere arenaer spesielt på det
nasjonale plan der våre beste spillere
både får konkurrere i rett turneringsform
(=lagberegning), matching mot gode
motstandere og spille med gode «lagkamerater». Dette siste kan best gjøres
i form av en sammenligningsscore som
har et optimalt resultat på hvert spill,
basert på resultatene fra alle bordene det
spilles på. Grunnen til at jeg tenker meg
dette som parturnering er at vi på denne
måten kan få fram gode par som kanskje
måtte ha spilt på heller dårlige lag eller
kanskje ikke en gang ha nådd fram
i konkurransen for å få delta i en slik
eliteturnering med laget sitt.
En eliteturnering med 16 par ville kunne
legges opp på følgende måte. Disse 16
parene spiller en Round Robin med 8
spill i hver kamp med IMP beregning
for hvert spill og VP beregning for
kampen. Sammenligningsgrunnlaget på
hvert spill beregnes ut fra de fire scorene
nærmest midten dvs. at du tar bort de to
høyeste scorene og de to laveste scorene.
Dersom tre av de fire scorene på midten
er like så blir det snittscoren. Snittscoren
skal alltid være en reell score som kunne
ha vært oppnådd ved bordet. Utvelgelsen
av par til en slik turnering ville kunne
bestå i at en har åtte forhåndsuttatte par
og en kvalifiseringsturnering der de åtte
beste kvalifiserer seg til eliteturneringen.
Dette mestermøtet kunne for eksempel
arrangeres lørdag kveld og søndag siste
helg i festivalen. Kvalifiseringsturneringen
kan arrangeres over en ettermiddagssesjon
og en kveldssesjon tidligere under festivalen.
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Åpent nordisk mesterskap

Hvert andre år arrangeres det Nordiske
mesterskap for nasjonslag.
Sven-Olai Høyland har et godt forslag
om at vi også får et Åpent Nordisk
mesterskap på linje med Åpne EM
og VM. Enten kan man gjøre om
Nordisk mesterskap til et Åpent Nordisk
mesterskap der det er fri påmelding eller
at man i tillegg til Nordisk mesterskap
arrangerer Åpent Nordisk hvert andre
år (de årene som det ikke arrangeres
Nordisk mesterskap).
I tillegg til lagturnering vil det selvsagt
også være naturlig å arrangere en parturnering under en slik Nordisk festival.
Mesterskapet bør også være åpen
for andre nasjoner enn de nordiske
landene. Det vil uansett være naturlig
å inkludere Baltikum og kanskje også
resten av Nord-Europa. Hva slags
begrensninger en setter i deltakelse
er egentlig mindre viktig. Par/lag bør
kunne settes sammen fritt uavhengig
av nasjonalitet.
Åpent Nordisk mesterskap for lag som
arrangeres i tre faser:
1. Kvalifisering, Monrad,
tre sesjoner
2. To/fire puljer Round Robin,
tre sesjoner
3. Cupspill, kvart-, semifinaler og
finale/play-off, 4x12/16 spill i
hver utslagsrunde
Det kan muligens være en ide å seede inn
de beste lagene til puljespillet dvs. at disse
lagene slipper å spille kvalifisering.
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Åpent Nordisk kan for eksempel ha
følgende tidsplan:
• fredag kveld registrering
• lørdag, kvalifisering, to sesjoner
lørdag med en avsluttende
sesjon søndag
• søndag ettermiddag, puljespill
mandag, puljespill
• mandag, IMP/VP Monrad
parturnering for parene på de
utslåtte lagene
• tirsdag, kvartfinaler, fire segmenter av 12/16 spill
• onsdag, semifinaler, fire segmenter av 12/16 spill
• tirsdag/onsdag, kvalifisering par,
fire sesjoner, alle utslåtte par fra
kval. og puljespillet
• torsdag, finale/om 3. pl., fire
segmenter av 12/16 spill
• torsdag, semifinale par, to
sesjoner, par fra utslåtte lag
i cupspillet kommer inn her
• fredag/lørdag, tre sesjoner,
par fra de fire finalelagene
kommer inn her
En slik turnering ville være en utmerket
arena å få målt aktuelle par for landslagene opp mot hverandre. Det vil også
selvsagt være en utmerket treningsarena
for representasjonspar i EM/VM for
nasjonslag.

Elitesatsing

Spillerne må selv stå for satsingen selvsagt.
Imidlertid dersom en kan få på plass flere
arenaer med lagturneringer der våre beste
par kan få tøff konkurranse, vil dette være
en hjelp til selvhjelp. En annen måte å gi
lovende par sjansen til å få prøve seg
internasjonalt, er å sende par som satser
hardt, til turneringer som NBF får
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innbydelse til. I løpet av et år får vi flere
innbydelser til lagturneringer og festivaler
der arrangøren dekker hotell og startavgifter og i noen tilfelle også mat. Det som
blir viktig her, er å få satt dette i system
slik at vi benytter slike invitasjoner til å få
finsiktet aktuelle par for eventuell internasjonal representasjon.

Andre elementer i en elitesatsing vil
kunne være faste treningsøkter på BBO
i form av meldetrening (gjerne slik at flere
par melder de samme kortene) der en kan
ha meldekonkurranser, chat etter treningene i gjennom et meldeforum eller spille
ulike treningskamper på nettet med
gjennomgang av spillene etterpå.
Det finnes sikkert flere elementer som
kan legges inn i en elitesatsing.
Noen som har gode tips, ta kontakt!

Internasjonal representasjon i 2008

Norges lag i åpen klasse
Spillere:
		
		
NPC:
Coach:

Boye Brogeland – Espen Lindqvist
Geir Helgemo – Børre Lund
Jørgen Molberg – Terje Aa
Sten Bjertnes
Harald Skjæran

Norges lag i dameklassen
Spillere:
		
		
NPC:
Coach:

Tonje Aasand Brogeland – Tone Torkelsen Svendsen
Ann Karin Fuglestad – Marianne Harding
Siv Thoresen – Gunn Tove Vist
GeO Tislevoll
Ivar Berg

Norges lag i veteranklassen
Spillere:
Erik Bølviken – Jostein Sørvoll
		
Arve Farstad – Per Løwe
		
Erik Rynning – Jon Sveindal
PC:
Erik Rynning
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World Bridge Games i Beijing 3. – 18. oktober 2008
Norges lag i åpen klasse
Spillere:
		
		
NPC:
Coach:

Glenn Grøtheim – Ulf Tundal
Geir Helgemo – Tor Helness
Jørgen Molberg – Terje Aa
Sten Bjertnes
Vegard Brekke

Norges lag i ungdomsklassen (f.1980 eller senere)
Spillere:
Jørn Arild Ringseth – Sverre Johan Aal
		
Erik Eide – Fredrik Simonsen
Coach:
Lars Eide

VM for ungdomslag i Beijing 3. – 18. oktober 2008
Norges lag i klassen for ungdom U-26
Spillere:
Erik Berg – Espen Lindqvist
		
Ivar Berg – Tor-Ove Reistad
		
Petter Eide – Allan Livgård
NPC:
Sven-Olai Høyland
Coach:
Olav Ellestad
Norges lag i klassen for ungdom U-21
Spillere:
Håkon Bogen – Lars Arthur Johansen
		
Harald Eide – Erlend Skjetne
		
Tor Eivind Grude – Kristoffer Hegge
NPC:
John Våge
Coach:
Virginia Chediak
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Nye mestere
Stormester m/stjerne
Thomas Charlsen, Bergen Akademiske BK 1522
Ingebrigt Jenssen, Polar BK / Sørreisa BK 1512

Stormester
Åge Klokkerhaug, Dombås BK / Folldal BK
Knut Erik Ljung, Sauda BK
Britt Nilsen, Vadsø BK
Gunnar Falck Olsen, Åsane BK
Tone Torkelsen Svendsen, Haugesund BK
Erik Eriksen, Åsane BK

776
767
764
715
715
705

Grandmester
Ove Kristiansson, Eidskog BK
Ann Karin Fuglestad, Farsund BK
Marianne Homme, Kristiansands BK
Frode Fyllingen, Bergen Akademiske BK
Anton Reynir Gunnarsson, Psycho BK
Jan Erik L¸bker, Kongsvinger BK
Leif Kvamsdal, Førde BK
Marius Haga, BK Norrøna
Rolf Lassen Lersbryggen, Vestby BK
Borgar Lunheim, Tolga BK
Karl Christian Baumann, Kristiansands BK
Kjell E. Hansen, Målselv BK
Brynjulv Hauksson, Tøffelklubben
Gisle Bakken, SkjÅk BK
Trygve Leirpoll, Dale BK
Henning Lauritsen, Ridabu BK
Aksel Napstad, Gjøvik og Vardal BK
Bjørn Syversen, Lillehammer BK
Bjørn Hantveit, Bergen Akademiske BK

649
529
525
521
514
514
514
514
509
509
509
507
507
503
502
502
502
501
500

Sparmester m/stjerne
Stine Holmøy, Fana BK
Jarle Bogen, Båsmo BK
Jostein Riseth, Bindalseidet BK / Leka BK
John Ivar Seiersten, Brandbu BK
Almar Olsen, Sortland BK
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324
315
313
312
311

Knut Storeide, Namsos BK
Bård Risnes, Harstad S&BK
Berit Rubach, Polar BK / Sørreisa BK
Tom Sæther, Stjørdal BK
Lemet Ivar Hætta, Kautokeino BK /
Mehamn BK / Sørreisa BK
Gullstein Rørstadbotten, Sogndal BK
Helge Vallestad, Melandsknekten BK
Gunnar Pettersen, Harstad S&BK
Per Ivar Isaksen, Skien BK
Jostein Ovrid, Sunndalsøra BK
Hans A. Hansen, Løten BK
Bjørn Røgelstad, Haugesund BK
Christoffer Abel Arntzen, Hemne BK /
OBK/Kløverknekt
Inger Hansen, Målselv BK

311
311
310
309
308
307
306
305
305
304
303
302
302
301

Sparmester
Allan Christiansson, Eidskog BK
Lars Arthur Johansen, Mo BK /
Rognan BK / Studentenes BK
Jens Erik Nybø Hansen, Rubbestadneset BK
Oddbjørn Sande, Fosnavåg BK
Torgrim Straumbotn, Båsmo BK / Sjona og
Utskarpen BK
Henrik Gosvig, Harstad S&BK
Anna Synnøve Prestvik, Nærøysund BK
Ellen Ulriksen, Harstad DBK/Lødingen BK
Kåre Frøystein, Odda BK
Finn Gunnar Øvstedal, Strømme BK
Cato Paulsen, Alta BK
Jon Galde, Skjolden BK
Torleif Skarpholt, Søgne BK
Erik Thorvaldsen, Hen BK / Notodden BK
Øyvind Norgren, Arendals BK
Anders Stedje, Sogndal BK
Didrik D. Dyrnes, Kristiansund BK
Harald Kluge Andersen, Åsane BK
Trygve Undem, Bergen Akademiske BK

242
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161
161
158
156
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155
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155
155
155
154
154
154
154
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Nytt fra forbundet
Arild Langemyr, Arendals BK
Øystein Vasset, Førde BK
Ingar Bjørnstad, Rendalen BK
Karl H. Lund, BK Sølvknekt
Arvid Tjore, BL Strileknekten
Ole Jørgen Wefald, Drangedal BK
Svein Olav Hetlesæther, BK Trond
Øystein Moe, Nærøysund BK
Ottar Olsvoll, BL Strileknekten
Åse Tårnesvik, BK Ruterknekt
Anders Svare, Namsos BK
Bjørn Åge Geitle, BK Sølvknekt
Erik Olafsrud, Askim BK
Erik Sandnes, Snåsa BK
Sverre Kjos-Wenjum, Hafslo/Solvorn BK
Oddbjørn Forseth, Rauland BK
John Gunnar Gundersen, Askim BK /
Sandefjord BK

153
153
152
152
152
152
152
151
151
151
151
151
150
150
150
150
150

Hjertermester m/stjerne
Ola Granøien, Lørenskog BK
Bjørn Jåtten, Ganddal BK
Marius Bartnes, Heimdal BK/
Lillehammer BK / Ringebu/Fåvang BK /
Studentenes BK
Trond Austrheim, Høyanger BK
Tore G. Gundersen, Arendals BK
Ole Johnny Stene, Kristiansund BK
Liv Marit Grude, Studentenes BK /
Sømna BK
Tor Eivind Grude, Sømna BK
Arild Gjelstenli, 3S BK
Børge Ongstad, Astra/ABC
Lars Helgesen, Sarpsborg BK
Rune Ekrem, Herøy BK
Jørn-Willy Hansen, Lyngseidet BK
Henrik Livgård, Askim BK
Terje Aaberg, Sotra BK
Arild Steinmoen, Notodden BK
Håvard Moe, Åsane BK
Daniel Ueland, Heimdal BK /
Lillehammer BK/Nærbø BK/Studentenes BK
Harald Waagan, Tydal BK
Hans Hårstadstrand, Leka BK
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147
129

124
121
115
114
114
114
112
112
111
110
110
110
109
109
109
109
108
108

Arnt Rune Rausand, Molde BK
Knut Grandgård, Åsen/Frosta BK
Olav Kvingedal, Ganddal BK
Bernt R. Hagen, Mo BK
Helge Berg, Lørenskog BK
Yngve Nygaard, Odda BK / Stavanger BK
Øystein Sæterdal, Odda BK
Randi Uttisrud, Moss BK / Ski BK
Roy Werner Johansen, Lakselv BK
Even Morken, Lillehammer BK
Inger Resell, Fåset BK
Jan Erik Aas, BK Sølvknekt
Niels Chr. Nielsen, Kolbotn BK
Leif Stubberud, Vestby BK
Pål Terje Bekken, Frøya BK
Odd Helge Nesheim, Engerdal BK
Arild Lauvsnes, Stavanger BK
Finn Nilsen, Solberg BK
Bent Strømholm, Aurskog BK
Jorunn Nordvoll, Sortland BK
Jens Gogstad Jenssen, Søvik BK
Per Odd Aarstad, Mære/Sandvollan BK
Halgeir Sanden, Otta BK
Steinar Kyrkjebø, Åsane BK
Inge Kvarven, Haugesund BK / Stord BK
Terje Kurt Førland, Trondhjems BK
Magnus Bruun Larssen, Sarpsborg BK
Fredric Wilt, Bridgekameratene
Jan Frode Bolstad, Skjolden BK
Brigt Einar Bø, Bergen Akademiske BK
Werner R Karlsson, Møstknektene
Per Furuseth, Eidskog BK
Rolf Svendsen, Strømme BK
Tom Skotsfjord, Alta BK / Hasvik BK
Atle H. Stray, Kristiansands BK / Søgne BK
Bjørn Bergersen, Lørenskog BK
Arnfinn Rudi, BK Grand
Gunnar Sørensen, BK 1933 Tromsø
Roy Kyseth, Raufoss BK
Rune Tjore, BL Strileknekten
Liv Irene Sjøvoll, Spar-Ess
Steinar Kristensen, Rotnes BK
John Grinde, Solberg BK
Thorvald Jr. Tande, Jessheim BK

108
107
107
107
107
106
106
105
105
105
104
104
104
104
103
103
103
103
103
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
101
101
101
101
101
101
101
100
100
100
100
100
100
100
100
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Nytt fra forbundet

Hjertermester
Reidun Margrethe Hansen, Åsane BK
Einar Hamre, Drammen Arbeiderforening BK
Per Erik Garli, Verdal BK
Tor Henning Mardal, Sogndal BK
Lars Emil Hov, BK 1933 Hammerfest
Frode Ausland, Midt-Telemark BK
Albert Kristensen, Harstad S&BK
Kristoffer Hegge, Snåsa BK / Sømna BK
Mats Eide, BK Hein 46
Hans Olav Dahlen, Tynset BK
Frode Johnsen, Fredrikstad BK
Ronny Hermann, Tverlandet BK
Svein Jarle Nygård, Torpa og Snertingdal BK
Øyvind Sletvold, Heimdal BK
Kurt Ole Johansen, Narvik BS
Daniel Cohen, Seljord BK
Ragnar Midthaug, Hen BK
Arne Nielsen, BK Tempo
Gaute Ubostad, Lyngdal BK
Egil Inge Reitan, Odda BK
Tore Berget, Rendalen BK
Steinar Pedersen, Båsmo BK
Arne Steinbakken, Hattfjelldal BK
Helge Sødal, B.O.M.
Per Rudi, Dombås BK
Irene Skarpeid, Vågsbygd BK
Kristian Olaf Kjørstad, Heimdal BK
Knut Roger Jakobsen, BK 1933 Hammerfest
Olve Fagnastøl, Mandals BK
Hilda Femundsenden, Engerdal BK
Viktor Pettersen, BK 1933 Tromsø
Lars A. Svela, Kverneland BK
Birger Sauro, BK Sølvknekt
Oddbjørn Sørhaug, Nærøysund BK
Anders Aarø, Asker BK
Jon Arild Johansen, Dyrøy BK
Kjell Baggetun, Høyanger BK
Pål Jaksland, Asker BK
Torvald Nystrand, Gulen og Masfjord BK
Svein Magnar Vinnes, Sauda BK / Søgne BK
Iain Simpson, Kirkesdalen BK / Målselv BK
Einar Grønnevik, Haugesund BK
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65
63
62
61
59
59
58
57
57
56
56
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56
56
55
55
54
54
54
53
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52
52
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52
52
52
52
52
52
52
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Roger Hesthagen Eglum, BK Vest Oslo /
Lambda BK
Jan Eirik Iversen, Sortland BK
Olav Hjertenes, Ulstein BK
Viggo Rødsjø, Bjugn BK
Juul Foss, Engerdal BK
Magne Sjøblom, BK Sølvknekt
Ståle Sund, Stadsbygd BK
Chris AndrÈ Løften, Otta BK
Sverre Rustad, DnB NOR BK / Jessheim BK

51
50
50
50
50
50
50
50
50

Rutermester m/stjerne
Liv Tande, Åmli BK
Harald Tverå, Heimdal BK
Jan Egil Karlsen, Hinna BK
Finn Fonnaas, Elverum BK
Knut Liane, Åmli BK
John Nygård, Engerdal BK
Jan Haugvoll, Fjerdingstad BK
Noralf Virkesdal, Gulen og Masfjord BK
Eva Pauline Lillemo, Rendalen BK
Jan Egil Løhre, Lundamo BK
Ivar Orrestein-Farstad, Batnfjord BK
Tore Torgersen, Hattfjelldal BK
Stian Sørlie Helgeby, Holmestrand BK
Anne Rydning, Blommenholm BK
Lars Erik Ottershagen, Haga BK
Kjell Skålevik, Sotra BK
Tor Bjørke, Sør-Fron BK
Inge Dyrkorn, Molde BK
Arnulf Fosli, Alta BK
Knut Hansen, Lødingen BK
Olav H Kvalsvik, Fosnavåg BK
Ivar Grønnesby, Mære/Sandvollan BK
Cato Saksgård, BK Tempo
Erik Nilsen, Hønefoss BK
Jon Klyve, Fana BK
Truls Kjeldsen, Tromsøstudentenes BK
Ellen Haugenes Bjornes, Myra BK
Bjørn Røen, Øystese BL
Bernt Olav Karlgård, Stiklestad BK/Verdal BK
Knut Dag Stenevik, Florø BK
Asle Tilset, Heimdal BK
Hilmar Kråkenes, Måløy BK

48
43
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41
39
38
37
37
37
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36
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32
32
32
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Nytt fra forbundet
Knut Arne Vederhus, Måløy BK
Lars Wilhelm Kvarsvik, Studentenes BK
Arnt Ola Løhre, Lundamo BK
Steinar Tjøntveit, Flesberg BK
Anne Aaby, Ringebu/Fåvang BK
Ivan Skogmo, Askim BK
Bjørn Jonassen, Lørenskog BK
Roar Hokstad, Tynset BK
Arvid Aa, Horten BK
Berit Høvde Efraimsen, Harstad DBK
Kjell Storsveen, Vestre Gausdal BK
Kjell Aas, Drøbak BK
Ole Gule, Sola BK
Kjell Petter Gråberget, Koppang BK
Arne Jacob Moe, Kragerø BK
Solveig Sivertsen, Sauda BK
Runar Pettersen, Kirkenes BK
Kari Selstrøm, Fredrikstad BK
Jon Eirik Hennissen, Stjørdal BK
Alice Heitmann, Ringebu/Fåvang BK
Rune Steffenakk, Bindalseidet BK
Trond Høines, Bridgekameratene
Kristian Ellingsen, Sortland BK
Leif Nilsen, Rubbestadneset BK
Gunnbjørn Reitås, Berkåk BK / Meldal BK
Erling Aamot, Team Trafikks Bridgeklubb
John Paulsby, Tydal BK
Håvard Gjevik, Søvik BK
Anton Brænd, Folldal BK
Øyvind Sæther, Batnfjord BK
Arve Frivik, Kyrkjebø BK
Ola Kværnes, Rendalen BK
Gisle Buvarp, Inderøy BK
Einar Apeland, Rauland BK
Herbjørn Hermansen, Rauland BK
Jenny Nilsen, Skånland BK
Stig Olav Kleiven, Høyanger BK
Per Wahl, Meldal BK
Tomas Ruth, Stavern og omegn BK
Karin Oppegård, Nesodden BK
Kenneth Larsen, Vågsbygd BK
Åge Svendgård, Svorkmo BL
Gøran Rostad Seip, BK Hjerter Ess
Svein Kåre Pedersen, Lyngdal BK
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30
30
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Odd Blia, Flesberg BK
Kjell Johnsen, Koppang BK
Magne Svendsen, BK 1933 Hammerfest
Johnny Eide, Nærøysund BK
Morten Olsen,
Drammen Arbeiderforening BK/Solberg BK
Kurt Strand, Hemne BK

30
30
30
30
30
30

Rutermester
Hans Nordal, Gulen og Masfjord BK
Egil Pedersen, Rena BK
Rune Hansen, Stokmarknes BK
Olav Rendum, Norske Skog BK
Vegard Gjelstad, Seljord BK
Ole Christian Helgemo, Lundamo BK
Knut Arthur Karlsen, Nå BK / Odda BK
Hans Kramprud, Moelv BK / Ringebu/
Fåvang BK
Oddbjørn Jensen, Kirkesdalen BK/Målselv BK
Jan Halsen, Nærøysund BK
Audun Skogen, Vikane BK
Jakob Soma, Brasseriet Single BK
Ann-Eli Søtorp, Spar-Ess
Jon Magnus Reppen, Gjøvik og Vardal BK
Jan Inge Helmersen, Hattfjelldal BK
Anita Karlsen, Spar-Ess
Per Morten Strømfors, Captains BK
Leif Åge Bergseng, Kolbotn BK
Erik Grøndalen, Romedal BK
Olav Nordhassel, Lyngdal BK
Allan Nilsson, Hattfjelldal BK
Dag Sandbekkbråten, Aurskog BK
John Kirkholt, OBK/Kløverknekt
Elfrid Aspen, Tydal BK
Harald Espeseth, Sande BK
Jan Roger Nøkleby, Sinsen BK
Knut Nielsen, Kopervik BK
Ellen Wøhni, BK Ruterknekt
Dag Karlsen, Haga BK
Sigmund Johansen, Alta BK
Vidar Haugen, Samnanger BK
Heidi Berre Paulsen, Fauske BK
Håvard Kolbeinsen, Harstad S&BK
John Helge Kåsen, Tydal BK

28
26
24
23
23
23
22
22
22
21
21
21
21
20
20
20
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
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Nytt fra forbundet
Tore Vatn, Stange BK
Tor Arne Hauge, Lillestrøm BK
Rolf Bjørnsen, Sola BK
Mathis Langberg, Stange BK
Per I. Finbråten, Roverud og Lunderseter BK
Jan Harald Eek, Bridgekameratene
Knut Sjåvåg, Elverum BK
Frank O. Hetland, Farsund BK
Sjur A. Tveito, Kolbotn BK
Erik Lande, Sarpsborg BK
Ivar Apelseth, Førde BK
Odd A. Hatten, Korgen BK/Studentenes BK
Kristoffer Berntsen, Førde BK
Eivind Thorvaldsen, Førde BK
Yngvar Andersen, Drammen Arb.forening BK
Egil Johannessen, Odda BK
Per Dybos, Vadsø BK
Jan Larsen, BK 2000
Signy Danielsen, Team Trafikks Bridgeklubb
Arnold Halseth, Hemne BK
Juul Solvang, Tynset BK
Lars Mikalsen, Søvik BK
Ella Holm, Soon BK
Tore Hagen, Horten BK
Gudmund Syrrist, Drøbak BK
Nico Keilman, Nesodden BK
Kåre Lunden, Tydal BK
Atle Langmo, Ålen BK
Viggo Samuelshaug, Alvdal BK
Inger Magnussen, Soon BK
Bjarte Myklebust, Vartdal BK
Børre Hummel, Hasvik BK / Rendalen BK
Hanne Aleksandersen, Nesodden BK
Ralph Buchmann, Trondhjems BK
Odd-Roger Nielsen, BK Tempo
Anders Bårtveit, Kolbotn BK
Olav Sandstøl, BK Nor
Thorfinn Ramstad, Nærøysund BK
Ingar Rune Steinsland, Kambo BK
Espen C Fasting, Bridgekameratene
Harald Iversen, Kyrkjebø BK
Stein Hovstad, Holmestrand BK
Harald Brekken, Gulen og Masfjord BK
Terje Grefstad, Åsane BK
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17
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
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16
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16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15

Asbjørn Lundtveit, Spydeberg BK
Karsten Gill, Konnerud BK
Olav Eidem, Mostadmark BK
Erik Valevatn, Sirdal BK
Jenny Linn, Vestre Gausdal BK
Sverre Holth, Torsnes BK
Åse Bjørnstad, BK Trond
Svein Thorstensen, Gaupne BL
Leif Land, Lillesand BK
Anne Kari B. Stiansen, Kragerø BK
Aud Hornseth, Rotnes BK
Øyvind Bjørheim, Strand BK
Morten Roel, Inderøy BK
Jan Wengen, Vadsø BK
Jarle E. Jørgensen, Trondhjems Arb.for. BK
Eddie Lund, Horten BK
Inge Dybos, Alta BK
Magne Vike, Horten BK
Svein Per Thoresen, Alvdal BK
Frank Ove Stiby, BK 1933 Hammerfest
Kari Foss, BK Hjerter Ess
Kjell Finnbråten, Austmarka BK
Ellen Cathrine Orsteen, Fjerdingstad BK
Gunnar Olsen, Vartdal BK
Linda Bye Aralt, Harstad S&BK
Bjørn Fossan, BK Gann
Geir Haave, Ganddal BK
Tor Helge Kveinå, Bindalseidet BK
Asbjørn Bentsen, Lågen BK / Skien BK
Jim E Bøckman, 3S BK
Terje R. Johansen, Sarpsborg BK
Robin Bjørkås, Bridgekameratene/Vestby BK

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Kløvermester
Per O. Størvoll, Malm BK
Roger Tustervatn, Hattfjelldal BK
Petter Norvald Krutnes, Vartdal BK
Arnfinn Kampli, Hattfjelldal BK
Odd Dale, Hattfjelldal BK
Anton Bråten, Hattfjelldal BK
Kåre Olsen, Hattfjelldal BK
Terje Beck Nilsen, Bridgekameratene
Ola Borsheim, Sola BK
Brigt Borsheim, Sola BK

14
13
11
11
10
10
10
10
9
9
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Nytt fra forbundet
Johannes Instefjord, Gulen og Masfjord BK
Knut R. Dalen, Hattfjelldal BK
Åsmund Berget, Fåset BK
Sverre Stormorken, Stange BK
Kjetil Øverby, Ålen BK
Stian T Råmunddal, Seljord BK
Rune Finseth, Hattfjelldal BK
Knut Svae, Garder BK
Tom Sanne, Sola BK
Robin Watson, Soon BK
Stig Olav Bolstad, Hattfjelldal BK
Kåre Tustervatn, Hattfjelldal BK
Terje Lofthaug, Fjerdingstad BK
Håvard Waldemar Grønberg, Vikersund BK
Simen Ragnar Øren, Alvdal BK
Petter Dihle, Kolbotn BK
Elly Sørdahl, Sortland BK
Odd Johan Forsnes, Melbu Athenæum BK
Magnar Vigrestad, Klepp BK
Per Ottar Bjerkely, Aurskog BK
Susanne Tøllefsen, Sortland BK
Bente Faag, Klepp BK
Ragnar Pettersen, Søgne BK
Bjørn Tamlag, Ålen BK
Torbjørn Strand, Elverum BK
Anne Lise Nikolaisen, Sørreisa BK
Vemund Vikjord, Bridgekameratene
John Kleivan, Flesberg BK
Geir Paulsrud, Rælingen BK
Jenny Paus, Rendalen BK
Frank Olsen, Åmli BK
Svein Gauslå, Lillesand BK
Egil Pettersen, BK 1933 Hammerfest
Terje Bolstad, Hattfjelldal BK
Tor J. Hunstad, Bertnes BK
Lise Samuelsen, Garder BK
Annelise Eriksen, Harstad DBK
Jarle Pedersen, Vartdal BK
Karl Brede Tvete, Aurskog BK
Tom Anders Ludvigsen, Soon BK
Charlotte Antonsen, Søgne BK
Sigrun Sæther, Meldal BK
Erik Engen, Ørje BK
Torbjørn Skogmo, Byneset BK
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Jan Arne Varsi, Vadsø BK
Steinar Fugleneb, Torsnes BK
Per Rømoen, Torsnes BK
Ken Mellem, Bergen Akademiske BK
Rune Verlo, Davik BK
Kjell Håvard Raanes, Meldal BK
Gerd Andersen, Søgne BK
Jon Kåre Hole, Elverum BK
Anne B. Fossum, BK Vest Oslo/Notodden BK
Tor AndrÈ Ljosland, Notodden BK
Marita H. Røberg, Narvik BS/Studentenes BK
Christian Bakke, Bergen Akademiske BK
Thomas Berling, Lambda BK
Odd Birger Røsten, Alvdal BK
Nils Helde, BK Dovre
Bjørn Eidhammer, Team Trafikks Bridgeklubb
John Volden, Eidskog BK
Jens Løvnæseth, Eidskog BK
Kjell Løvik, Gulen og Masfjord BK
Ruth Hoel, Askim BK
Per Sæther, Rælingen BK
Ola Negård, Fåset BK
Erling Vigrestad, Klepp BK
Kjell Snaunes, Kviteseid BK
Halvor Kaasa, Notodden BK
Ole Skarpeid, Vågsbygd BK
Frank Johnsen, Storebrand BK
Ole Roar Opsahl, Bridgekameratene
Harald Ulfsrød, Torsnes BK
Olav Seldal, BK Nor
Harry Kjørvik, Lura BK
Stein Winæs, Garder BK
Sigbjørn Haukås, Klepp BK
Bjørn Øverli, Brufoss BK
Jan Erik Hesstvedt, Garder BK
Gerd Andresen, BK Ruterknekt
Trond Mannseth, Strømme BK
Atle Evjen, Svorkmo BL
Rune Sørensen, Stokmarknes BK
Tore Hansen, Lakselv BK
Olav M. Samuelshaug, Alvdal BK
Jan Magne Gløtheim, Alvdal BK
Grethe Lill Larsen, Søm BK
Eli Fallan, Melhus BK

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
3
3
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Nytt fra forbundet
Kristine Retterholt, Åmli BK
Frøydis Bruun Nordås, Åmli BK
Kirsti Kvalheim, Pass BK
Svein Erik Larsen, Dal Mixklubb
Trond Hansen, Lakselv BK
Toralf Aasgrav, Midt-Telemark BK
Hege Silden, Måløy BK
Sturla Arnesen, Svorkmo BL
Kjell Omahr Mørk, Oslo Døves BK
Kari Barvik, Svorkmo BL
Else Nybø, Rubbestadneset BK
Jan Erik Moe, Trondhjems Arb.forenings BK
Svein Erik Westerby, Nesodden BK
Bente Grøndalen, Romedal BK
Astrid Antonsen, Rubbestadneset BK
Andres Øya, Notodden BK
Odd Bjørnar Isaksen, Vikersund BK
Erik Lahlum, Stange BK
Helge Larsen, Åsane BK
Nina Bjerknes, Galleberg BK
Per Gulbrandsen, Sør-Fron BK
Ronald Sagør, Byneset BK
Arvid Taule, BL Strileknekten
Kåre Taule, BL Strileknekten
Robert Hansen, Kolbotn BK
Gerd Rugsveen, Tynset BK
Are Nundal, Bridgekameratene
Waldemar Pettersen, Hauge BK
Øyvind Åreskjold, Klepp BK
Frank Hansen, Nesodden BK
Ole Johnny Toverud, Ørje BK
Inger Karin Haugen, Svorkmo BL
Eva Negård, Sauda BK
Tone Torgersen, Soon BK
Gunnar Vangen, Mostadmark BK
Anne Koht Walmsnæss, Rena BK
Kristin Kvandal, Narvik BS
Anders Kjøs, Vang BL
Knut Arne Mellemmoen, Koppang BK
Aina Røberg, Ørnes BK
Kjell Robert Røberg, Ørnes BK
Geir Carlsen, Bridgekameratene
Erik Dybdahl, Seljord BK / Sporveiens BK
Nils Minde, Stjørdal BK
72

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Stig Rune Grønsberg, Vik BK
Hege Ingelstad, Midt-Telemark BK
Svein Norsted, Kirkeøy BK
Tine Halvorsen, Rygge BK
Kyrre Lydersen, BK 1933 Tromsø
Eivind Ormøy, Stavanger BK
Sidsel M. Hem, Hamar BK
Ågot Istad, BK Ruterknekt
Åse Bauge, Os BK
Roger Storeng, Glomfjord BK
Kåre Dalen, Seljord BK
Henrik Lund, Asker BK
Karsten Eide, BånnSki BK
Stig Holm, BånnSki BK
Bjørn Finne, BK Modalsknekten
Sjur Erik Wangen, Søgne BK
Harald Messel, Søgne BK
Rolf Frøysa, Måløy BK
Inge Langemyr, Midt-Telemark BK
Vidar Weum, Fjerdingstad BK
Bente Kåsa, Kviteseid BK
Kjell Dalen, Lunde BK / Midt-Telemark BK
Sølvi Edvardsen Kvernstad, Team Trafikks
Bridgeklubb
Thorbjørn Willoch, Asker BK
Bjørn Egil Almås, Rubbestadneset BK
Olivier Poulard, Bridgekameratene
Egil R. Johansen, Sarpsborg BK
Inger Anne Hagen, Aurskog BK / Honnør
Formiddagsbridge
Espen Solheim, Otta BK
Are Utvik, Akersgt BK/DnB NOR BK/Pass BK
Ørjan Kveinå, Bindalseidet BK
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Norsk Bridge nr. 3 2008
Innleveringsfrist for materiale
22. Juli
Sendes:
vegard@gammagrafisk.no

Norsk Bridge nr. 2 2008

B-postabonnement
Returadresse:
Norsk Bridgeforbund
Serviceboks 1 Ullevål Stadion
0840 OSLO
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