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Forbundspoengturneringer
Arrangør og turneringsnavn

pulje

ant.

ant.

skala

par spill

september
12.-14. Pass BK, Feforturneringen

54

94

8-6-4-3-2-1

20.-21. Sauda BK, Sauda Cup lag
20. Førde BK, Førdeturneringa
20. Bodø BK Lyn, Straumkongen
20. Narvik BS, Sølvtreffet

Lag
50
20
32

32
62
57
62

98
Standard
Standard

27. Namsos BK, Namsos Cup
27. Svolvær BK, Svolværmesterskapet

36
32

70
48

3-2-1
Standard

oktober
3.-4. Nærbø BK, Nærbøgiganten
3.-4. Narvik BS, Hurtigruta
4.-5. Narvik BS, Hurtigruta par
5. BK Sølvknekt, Kongsberg lagturnering

68
Lag
36
lag

96
18
70
20

8-6-4-3-2-1
56
Standard
3-2-1
56
Standard

10.-11. Åsane BK, Åsane Cup
11. Otta BK, Rondane-cupen
11. Hauge BK, Hauge-turneringen
12. Lillestrøm BK, Fagerborgkruset
12. Otta BK, Rondane-cupen

48
60
20
36
Lag

94
64
48
64
30

8-6-4-3-2-1
3-2-1
Standard
3-2-1
64
3-2-1

18. Elverum BK, Elverumsturneringen/Glommacup
18. Flekkefjord BK, 75-årsjubileumsturnering
18.-19. Vadsø BK, Vadsøturneringa

52
40
60

64
48
100

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

24.-25. Heimdal BK, Proffencup
25. Glomfjord BK, Glomfjord Cup

40
20

80
48

3-2-1
Standard

november
1. Koppang BK, Koppang Cupen
1. Mandals BK, Monrad lagturnering
1. Ogndal BK, Ogndals-cupen
1. Mo BK, Ladies Invitational

36
Lag
Lag
Mix

64
16
10
48

3-2-1
49
63
60

22. NBF Salten, 60-årsjubileum

32

62

Standard

29. Glåmos BK, Glåmoscupen/60-årsjubileum
29. Lærdal BL, Lærdalsturneringa
29. Målselv BK, Istindtreffet
30. BK Sølvknekt, Sølvknektcupen

32
20
36
40

62
48
70
60

Standard
Standard
3-2-1
Standard

desember
6. Psycho BK, Psycho Monrad Par
6. Inderøy BK, Nattbridge

48
36

60
64

Standard
3-2-1

27. Drøbak BK, Julecup 46
29.
Vestvågøy BK, Romjulsturnering
30.
Førde BK, Gildeturneringa

64
32
20

3-2-1
62
62

Standard
Standard

8-6-4-3-2-1

Standard
Standard
Standard
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Gratulerer

Gratulerer!
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Norge er skikkelig i vinden for tiden, og
det er kun Italia som tidligere har vært både
regjerende europa- og verdensmester samtidig.
Dette står det respekt av. Det viser også
styrke at vi klarer å vinne dette mesterskapet,
for første gang i historien, med et helt nytt
mannskap. Riktignok var både Geir og Boye
med da vi vant VM-gull i fjor, men begge spilte
nå med «nye» makkere!
Den store begivenheten for mange av
NBFs medlemmer er selvsagt sommerens
bridgefestival på Lillehammer. Årets festival
ble gjennomført på en god måte, og man fikk
kåret en rekke norgesmester. Festivalen hadde
en liten nedgang i deltakelsen i år, og jeg tror
det er viktig at man setter fokus på å tenke nytt
og kreativt for å motvirke denne tendensen. I år
var det en del murring blant deltakerne både når
det gjaldt resultatservice (prosentscoring) og
pris- og servicenivå (hotellet).
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Jeg tror det er veldig viktig å være klar over
at festivalen er til for våre medlemmer, det er
derfor veldig viktig å ta disse innvendingene
på alvor. Hvis ikke tror jeg nok vi vil se en
nedgang også de kommende årene.
I begynnelsen av juni ble årets bridgeting
avholdt. Det knyttet seg stor spenning til
valget av ny president. I forkant av tinget, og
på tinget, ble valgkomiteens innstilling heftig
diskutert blant medlemmer og kretsdelegater.
NBF Østfold og Follo og NBF Oslo stilte
med benkeforslag. På tinget ble allikevel
valgkomiteens kandidat, Jan Aasen, valgt til ny
president i NBF.
I etterkant av tinget kom det inn noen leserbrev
til forbundet og Norsk Bridge. Du kan lese mer
om tinget, leserbrevene og svarene fra ledelsen
i forbundet lenger bak i bladet.
Det nye styret i NBF fikk historiske bra
rammebetingelser for å drive forbundet videre.
Jeg håper at vi alle kan bidra til at styret og
forbundet kan få et godt samarbeidsklima
framover, slik at vi kan se framover og
jobbe for medlemmenes beste. Den viktigste
oppgaven framover må være å rekruttere nye
medlemmer, og å holde på dem vi allerede har.
På tinget ble det bestemt at det skal opprettes
en stilling i NBF allerede fra 2009, som skal ha
fokus på nettopp dette. Lykke til!

NYHETER

Siden sist
Lille Norge er en stormakt i bridge - vi er regjerende
europa- og verdensmestere for nasjonslag. Hva
Brasil er i fotball er Norge i den internasjonale
bridgeverden!
Først verdensmesterskap 2007 og så europamesterskap ett halvår senere er nesten for mye av det
gode. Det er bare Italia som har klart tilsvarende før
i bridgehistorien og spesielt imponerende er dette
med hele fire nye spillere på laget i Pau i forhold til
laget som tok hjem Bermuda Bowl i fjor høst. Det
vitner om en bredde av toppspillere som hele verden
misunner oss og de hjerteligste gratulasjoner til
Europamestrene!
Nå ser vi med forventning frem mot Beijing og de
første Mind Sports Games i oktober hvor vi kommer
til være godt representert med hele fem lag. Vi
støtter bevisst opp om WBF sin satsing og vil bidra
til at tankesport i fremtiden kan bli olympisk.
Det har på alle måter vært en god bridgesommer
og bridgetinget på Gardermoen i juni var preget av
sterkt engasjement og la flere føringer for arbeidet
fremover. Ikke minst var det gledelig med flere
positive innspill for å skape større vekst i forbundet
og bridgetinget ønsket en mer aktiv handlingsplan
enn det avgåtte styret hadde lagt opp til. Mer
bemanning på forbundskontoret og spesielt fokus
på rekruttering og opplæring. Det nye styret (kun to
med fra det forrige) starter nå opp sitt arbeid og på
Ullevål gleder vi oss til å ta fatt på nye oppgaver og
ser frem til et godt samarbeid.
Hvem hadde i forkant trodd at ett seminar
for bridgelærer, i beste ferietid - skulle samle
over 80 deltakere? Vel, det ble resultatet og en
samling på Lillehammer som Sven-Olai Høyland
i spissen for flere har høstet mange godord for!
Bridgelærerutvalget har nedlagt ett omfattende
arbeid og dette arbeidet skal følges opp. Vi

trenger selvsagt flere og moti- verte
bridgepedagoger og med den satsingen som
nedlegges i

rekrutteringsarbeidet er det håp om at vi snart skal
kunne lese resultatene også i medlemslistene. Som
kjent arbeider vi nå også på nordisk basis, det største
bridgesamarbeidet i Norden noensinne – for å skape
en Nordic Standard, og vi ser med forventning frem
til dette skal presenteres høsten 2009.
Organisasjonsutvikling må drives på mange felt
og vi er ikke minst glade for at håndboken for
tillitsvalgte, Veiviseren – er ute til sesongstart. Den
forplikter, et slikt verktøy må også kontinuerlig
oppdateres og neste store oppgave er å få den
nettbaserte versjonen på plass – sammen med en
lenge etterspurt oppdatering av våre hjemmesider.
Vi håper mange har gode minner etter en flott
gjennomført festival på Lillehammer.
Per Nordland, sammen med en rekke andre – har all
ære av ett arrangement som ble gjennomført som
best games ever. Men der har du vår virksomhet
også i ett nøtteskall – alle våre mange ildsjeler som
nedlegger en flott innsats på frivillig basis.
Hvorfor? Jo, fordi dette også betyr trivsel! Og da er
det vår oppgave å prøve å legge forholdene til rette
slik at folk trives og at det er gøy å gjøre en innsats!
Ha en riktig god og trivelig ny bridgesesong over det
ganske land!
Rune Handal
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Hvorfor vant Norge EM?
Da grunnlaget for gullet ble lagt
Tekst og foto av Christian Vennerød

Den norske seieren i EM var først og fremst en seier for godt kameratskap
i laget. Med det på plass var det mulig å få frem det best mulige av de tre
parene. Men etter en katastrofe i de innledende rundene kunne det gått
helt annerledes…

Gratulerer med EM-gull Terje Aa, Sten Bjertnes, Børre Lund, Jørgen Molberg,
Geir Helgemo, Espen Lindqvist og Harald Skjæran!
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Det gir selvsagt gjenlyd i bridgeverdenen at
Norge nå ikke bare er regjerende verdensmestre, men også er blitt europamestre. Det
er bare Italia som har greid å holde begge
titlene samtidig tidligere i verdenshistorien.
Hvordan kunne dette skje med tre debutanter
på laget? I teorien er det umulig. For bridge
på topp-plan er så avhengig av erfaring og
samspilthet at det ikke bør la seg gjøre å ta
kanskje det hardeste trofeet i turneringsbridge
i verden med par som ikke er samspilt
gjennom flere år.

min fra EM (nbf.bridge.no) har jeg
beskrevet hvordan Bocchi helt klart prøvde
å destabilisere Espen i oppgjøret mellom
Norge og Italia. Han brukte sin autoritet som
verdensspiller og hakket på Espens tempo,
ropte unødvendig på turneringsleder og påsto
til og med at Espen hadde gjort ting han ikke
hadde.

Ingen av de tre parene som ble verdensmestre
stilte til start for Norge i Pau. Bare Boye og
Geir var igjen.
Så hvordan kunne miraklet likevel skje?
Det er nok flere forklaringer. Jeg har
noen av dem etter å ha vært i Pau som
Bridgeforbundets utsendte journalist sammen
med lagene.

1. Italia med problemer
Italia hadde vunnet de siste sju
europamesterskapene på rad. De var på
ny tårnhøye favoritter. De stilte med sine
stjernepar Bocchi-Duboin og Lauria-Versace.
Men det tredje paret fikk det ikke til å gli til
tross for at Angelini er tidligere europamester
og Sementa etter fleres mening er lagets beste
spiller. De ble nummer 105 av 112 par på
Butleren i innledende runder. Dermed ble
Angelini plutselig «syk» og Italia fortsatte
med bare to og et halvt par.
Presset ble i meste laget for italienerne. I
desperasjon begynte de italienske stjernene
å bli mer opptatt av andre ting. På bloggen

Bocchi var ikke heldig i sin oppførsel i kampen
mot Norge!
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Når dette skjer, er det viktig at man føler at
man får støtte fra lagkompisene og ikke at
de hiver seg over deg som en person som har
sviktet laget. Mitt inntrykk fra sidelinjen er at
dette virket svært godt i det norske laget.
Det er klart at dette ikke skjer hvis tonen
blant spillerne under sammenligningen etter
kampene er svært kritisk til ethvert dårlig
resultat som det andre paret kommer med fra
sitt rom. Hvis man fremhever seg selv ved å
påpeke at lagkameratene har gjort noe dumt,
får man ikke en vinnende kjemi på laget!
Norge er et lag!
I nesten hver runde var Italia inne i appelldiskusjoner. De prøvde å få poeng på
motstandernes tenkepauser, gjerne flere ganger
i hver match. Selv om dette kanskje kan virke
mot urutinerte spillere, går det an å lure på om
det ikke også medfører et alvorlig tap av fokus.

2. Norge sto frem som lag
Moralen i det norske laget var derimot
fremragende. Når man skal spille hver dag i to
uker, stort sett tre sesjoner daglig, er det ikke
til å unngå at det i perioder går dårlig. Uhell
og glipp i konsentrasjonen kommer kanskje
etter hverandre. Selvtilliten faller, og nå
gjelder det å ikke bekymre seg for mye for hva
lagkameratene kommer til å si.
Kaptein Bjertnes og det norske laget var
forberedt på dette, og hadde snakket om det på
forhånd. Man må være kamerater i den beste
forstand av ordet. Det er greit å si fra selv og
spørre om å få hvile en match.
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Både damelaget og seniorlaget kan lære av det
åpne laget når det gjelder dette.
Ta et eksempel. Spill 2, 11. innledende runde.
Åpen. (vridd)
Espen så ned på følgende i gunstig sone:
♠ AJ76
♥ AKQT7
♦ QJ
♣ A9
og meldingene gikk:
Vest

1)
2)
3)
4)

Nord

Øst

Espen		

Boye

1♥
2♠
4♦
4 NT
5 NT
?

2 ♦1)
3♦
4 ♠2)
5 ♠3)
6 ♦4)

pass
pass
pass
pass
pass

utgangskrav
cue-bid
2 «ess» + trufdame
ikke kløverkonge

Syd
pass
pass
pass
pass
pass
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Espen kan se at Boye har meldt av trumfdamen
uten å ha den. Forklaringen kan bare være at
han har så mange ruter at han mener at det ikke
er så farlig med trumfdamen. Dvs at Boye har
minst sju ruter. Du har altså minst 12 stikk.
Har du 13? Din 5NT var storesleminvitt,
og Boye tente ikke på den. Hva melder du?
Pass? 6NT? 7♦?
Espen sa 7NT! Han ser at det trettende stikket
nok er lett å reise i 7♦ ved at hjerterknekten
kan falle eller en hjerter stjeles på Boyes hånd.
Mange mener at det er helt galt i lagturnering å
satse på å vinne 2 imps ved å melde 7NT. Men
Espen tenkte at det fortsatt var sjanser for at
Boye kunne ha enten hjerter knekt, spar konge
eller muligens den åttende ruteren. Og at det
sikkert var minst 50 % sjanse for 13 stikk.
Og i korte matcher med bare 20 spill, må
man passe på også å få med seg de bittesmå
svingene.
Men Boye hadde et absolutt minimum, så
Espen måtte få hjem 13 grandstikk med:
♠3
♥ 42
♦ AKT7532
♣ QJ6
♠ AJ76
♥ AKQT7
♦ QJ
♣ A9
Motparten til venstre spilte ut ruter 8.
Motparten til høyre følger. Har du en bedre
plan enn Espen?
Den «naturlige» planen er å spille hjerteren
fra toppen. Sitter knekten maks tredje, er

problemene over. Hvis knekten sitter fjerde,
må vi finne kløverkongen. Den som har dobbel
hjerter, har mest sannsynlig kløver konge.
Er det motparten til høyre, tar vi kløverfinessen. Men hvis vi tror det er motparten til
venstre som har kløver konge, må Espen nå
ta for kløver ess (Vienna Coup) før han tar
alle ruterne. På den siste ruteren må motparten
til høyre holde hjerterknekt og motparten til
venstre holde kløver konge. Ingen av dem
kan holde to spar, så Espen vinner i så fall det
trettende stikket i spar via en dobbel skvis.
Men Espen valgte å spille spar ess og kløver
ess. Og så ta alle ruterne. Nå er det fortsatt
13 stikk hvis hjerteren sitter. To andre skvismuligheter fins. Skvisen er automatisk hvis
den som har fire hjerter, også har kløver
konge. Eller hvis motparten til høyre har fire
hjerter og konge dame i spar. I tillegg har
Espen muligheten til å gjette at motparten til
høyre har fire hjerter og ta hjerterkappen hvis
spillet utvikler seg slik at det ser ut som om
motparten til høyre har knekten.
Dessverre for Espen førte den «naturlige»
planen frem. Motparten til høyre hadde
knekten fjerde i hjerter og motparten til venstre
hadde kløver konge. Og Espens nerver sviktet
da han til slutt spilte hjerter fra bordet og
egentlig trodde på finessen, men valgte å spille
hjerteren fra toppen. En bet.
Forskjellen på de to spilleplanene er helt
marginal. Men forståsegpåerne i bulletinen
mente syrlig at Espens løsning var
«overraskende». I det meste av bridge-Norge
kom andre forståsegpåere frem. De så på
alle fire hender, og mente at den vinnende
spilleplanen er «opplagt». På engelsk fins
et uttrykk for denne typen eksperter: Result
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merchants. På norsk: resultatgrosserere eller
kanskje bedre: resultatryttere.
For resultatrytterne hadde Espen først meldt
en helt tullete 7NT i stedet for en fornuftig
7♦, og deretter hadde han spilt den bort.
Konsekvensen medvirket kraftig til at Norge
tapte 21-9 for Frankrike og til at Boye og
Espen lå på 80. plass på butleren med minus
0,28 imps i snitt.

«Denne gang er det Espen som rett og slett
dummer seg ut...7NT BARE tullball.»
På et dårlig lag ville de andre spillerne nå
kastet seg over Espen med lignende uttrykk
og fortalt ham at han fikk legge vekk denne
juniorbridgen. Men selv om de andre norske
spillerne nok ikke ville gjort som Espen,
foregikk det en helt saklig diskusjon over
hamburgeren om kvelden om hvor mange
prosent forskjell det egentlig er på de to
spilleplanene, og om hva som taler for å
melde 7NT og 7♦ i en turnering av denne
typen.
Jeg tror at dette var et helt avgjørende
øyeblikk for det åpne laget. Espen møtte
saklig kritikk, men også en viss forståelse.
Boye og Espen kom tilbake og vant butleren
i finalen helt overlegent!!

3. Norge toppet laget
Det var ingen tvil om hvem som mente at
de var Europas beste, og gjerne ville vise
det. Boye fikk med seg Espen i et sug etter
å spille så mange kamper som mulig for å
presse poeng ut av motparten. Og slik ble
det.
Boye og Espen spilte 50 % flere brikker
enn Geir og Børre i finalen. Boye og Espen
spilte 67 % flere enn Terje og Jørgen.
Norge opptrer som et lag i internasjonale
mesterskap. Espen fikk oppbacking og saklig
kritikk for budet 7NT
Redaktør Snorre uttrykte nok det mange
spillere i Norge tenkte. Han skrev på sin
blog under overskriften ”Fy skam - fy skam
!!!!:
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Idrettsfolk snakker om å komme «i sonen».
Det er en psykologisk kategori der du ikke
spør deg selv hva du skal gjøre. Du bare
gjør alt på den måten som er riktig. Som
tennisspiller server du like godt som i
drømme. Som skihopper bare vet du akkurat
hvor hoppkanten er, og treffer den perfekt
i satsen nesten uten anstrengelse. Som
bridgespiller «ser» du alle de små bevisene
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på hvordan kortene sitter og bare «vet» hva
du skal gjøre -- nærmest uten å tenke.
Det virket som om Boye og Espen ofte
greide å komme «i sonen». Og i den
avgjørende matchen der Norge måtte slå
Danmark skikkelig, var de nok en gang på
hugget.

bra. Terje og Jørgen kom akkurat på middels
på butleren, mens Geir og Børre nådde 19.
plass med + 0,17.
En hjertelig takk til det norske laget som
gjorde en slik fenomenal bridge-opplevelse
mulig for tusener av norske kortspillere!

Men det skal også god lagmoral til for å
kjøre så skjevt i innspurten. Det er viktig å
se at kaptein Bjertnes ikke hadde problemer
med dette laguttaket. Enda alle parene spilte

norsk
Glade norske spillere og ledere hedret rett etter at seieren var i boks!

norsk

norsk

norsk
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Norge ble Europamestere
for første gang
Av Sten Bjertnes, NPC

Etter en thrilleravslutning i siste runde, tok Norge sin første EM-tittel i åpen
klasse. Fire lag hadde sjansen til å vinne før avgjørende runde. Ti poeng
skilte Tyskland som ledet, fra Russland på fjerde plass. Norge gjorde sin
del av jobben og slo Danmark (ut av Bermuda Bowl også) med 24-6.
Tyskland møtte et revansjelystent italiensk lag som måtte vinne for selv
å sikre seg plass i VM i Brasil i 2009. Tyskerne ble overkjørt av italienerne
og tapte 5-25.

Norge vant sitt første EM i åpen klasse!
Foto: Christian Vennerød. Bildemontasje: Marianne Fossum Mathiassen
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Etter å ha vunnet flere EM-titler i juniorklassen,
vant Norge for første gang EM for nasjonslag
i Åpen klasse i Pau i Frankrike i siste halvdel
av juni. Det var en meget overraskende seier til
tross for at vi var regjerende verdensmestere fra
Shanghai i oktober 2007. Norges seirende lag
bestod av: Boye Brogeland-Espen Lindqvist,
Geir Helgemo-Børre Lund og Jørgen MolbergTerje Aa med Harald Skjæran som coach og
Sten Bjertnes som NPC.
Det var slett ikke forventet at et helt nytt norsk
lag med tre debutanter skulle ha noe å stille opp
mot Italia som hadde vunnet åpen klasse i EM
sju ganger på rad. Nå viste det seg imidlertid
ganske tidlig at Italia ikke var av gammelt godt
merke. Den som på forhånd hadde satt penger
på at Italia måtte ha en storseier i siste runde for
å kunne sikre seg en plass blant de seks beste
lagene som ville kvalifisere seg til Bermuda
Bowl (VM) i 2009, ville kunne tjent en god
slant.

EM i et nytt format
Endelig hadde EBL gjort noen fornuftige grep
angående turneringsformatet for EM. Etter
kritikk fra flere hold der det blant annet ble argumentert med at det neppe kunne være riktig at de
svakeste lagene skal kunne avgjøre EM. Siden
det selvsagt er stor forskjell på å møte de svake
lagene i starten på mesterskapet i forhold til å
spille mot de samme lagene helt mot slutten. Det
er meget vanskelig å holde motivasjonen oppe
helt til slutt når man er dårlig plassert og ikke
har noe å spille for. Et annet viktig moment er
behovet for å korte ned lengden på turneringa
for den svakeste halvparten. Dette vil gjøre det
lettere for mange små nasjoner til å kunne delta
i EM.
Årets EM i åpen klasse var delt i to. I første
delen ble lagene delt i to puljer etter en seeding
basert på de tre siste EM. I utgangspunktet

virket det kanskje som om Norges pulje (B) var
den sterkeste med mange sterke nasjoner, men
at de to største favorittene til EM tittelen nemlig
Italia og Nederland begge var i pulje A. Pulje B
viste seg å være sterkere enn A for Norge (gull),
Russland (sølv), Tyskland (bronse) og Bulgaria
(fjerde plass) var alle i pulje B i puljespillet.
Begge puljene bestod av 19 lag. Det ble spilt full
Round Robin med 20 spills kamper – vanligvis
tre runder pr. dag. De ni beste lagene fra hver
pulje kvalifiserte seg til finalerunden som bestod
av 17 runder Round Robin. Denne ble spilt den
andre uken. De øvrige lagene var da ferdige med
mesterskapet og kunne reise hjem.

En litt famlende start
Norge hadde en litt famlende start første dag
med en knepen seier mot Belarus i første runde.
Hviterusserne viste seg å være et bedre lag enn
forventet på forhånd og bet godt i fra seg utover
i puljespillet og var inne blant de ni helt til og
med runde 15, men tap 6-24 (Russland), 6-24
(Wales) og 5-25 (Portugal) i rundene 16-18
ødela alle muligheter for laget. Laget bestod av
bare fem spillere så over tid ble belastningen
stor – kanskje for stor. Videre hadde Norge
walk-over i andre runde for så å møte søta
bror i søndagens siste runde. Svenskene
hadde litt å hevne mot Norge da de tapte
stygt i åpningskampen i VM i Shanghai. I en
begivenhetsrik kamp med meget stor omsetning
– i snitt nesten 6,5 imp pr. spill – avsluttet
svenskene best og tok en klar 20-10 seier.
Svenskenes nye lag startet mesterskapet godt og
spilte imponerende bra den første uken.
Malta fikk unngjelde for tapet mot Sverige, i
første kamp dagen etter. Etter det var Norge
aldri i fare for ikke å kvalifisere seg til selve
mesterskapsrunden. Selv to klare tap mot
Frankrike og Ungarn senere i uken, var ikke nok
til å ryste laget nevneverdig. I siste halvdel av
den første uken spilte Norge flere meget gode
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kamper mot de bedre lagene i puljen. Tyskland
som hadde ledet puljen fra runde tre til og med
runde ti, ble fullstendig overkjørt i en kamp
Norge vant 25-3. Både Polen og Russland tapte
også klart for det norske laget. Kvalifiseringen
ga det nye norske laget sjansen til å spille seg
inn uten å ha noe særlig press på seg før alvoret
startet i den andre uken.

baltiske statene Estland og Latvia samt Tsjekkia
som alle kvalifiserte seg med klar margin. De
største negative overraskelsene stod Irland og
Spania for ved ikke å greie å kvalifisere seg,
men også England var en skuffelse som først
i aller siste runde greide å ta niende og den
siste plassen i finalerunden. De slo Finland på
innbyrdes oppgjør siden begge lagene endte med
samme antall VP.

Pulje A

Jørgen Molberg og Terje Aa var best av våre
på butleren i første del av mesterskapet.
Bildemontasje: Marianne Fossum Mathiassen
Alle tre parene spilte like mye i gjennom
kvalifiseringen. Geir og Børre startet helt
fantastisk og hadde et snitt på 1,08 imp pr.
spill etter niende runde. Litt mer opp og ned
gikk det i siste halvdel, og paret endte på 0,44
i snitt. Jørgen og Terje plukket poeng jevnt
og trutt utover i puljespillet, og var vårt beste
par i kvalifiseringen. De hadde et snitt på
0,65 imp per spill. Espen og Boye hadde litt
startproblemer mot svenskene som var deres
første kamp, og halvveis hadde paret -0,37 imp
i snitt per spill. Siste halvdel av kvalifiseringen
var til gjengjeld meget bra med nesten 0,9 imp
i snitt per spill på de siste 140 spillene, noe som
førte til at de havnet på 0,35 i snitt per spill totalt
i kvalifiseringen.

1

Nederland

341

2

Italia

339

3

Island

323

4

Latvia

323

5

Israel

319

6

Danmark

315

7

Tyrkia

314

8

Tsjekkia

310

9

England

301

I pulje A var Nederland og Italia i en egen klasse
på sluttabellen, men pulja var nok atskillig
jevnere enn som så. Begge disse nasjonene slet
mer enn forventet den første uken. Nederland
tapte stort mot Hellas, Serbia og England av de
svakere nasjonene. Italia tapte hele 4-25 mot
Danmark. Noe som kunne tyde på at det ikke
var et italiensk lag i vanlig godt slag.

Pulje B
1

Sverige

376

2

Russland

343

3

Norge

335.3

4

Bulgaria

335

5

Tyskland

329

Få overraskelser

6

Frankrike

319

Lagene som kvalifiserte seg til finalerunden,
var stort sett de lagene som en hadde forventet
seg på forhånd. Positive overraskelser var de

7

Polen

314

8

Portugal

310.5

9

Estland

290

Norsk Bridge_12/2008

EM for nasjonslag i Pau 2008,
EM åpen klasse

Sverige var det eneste laget som virkelig hadde
imponert i første del av mesterskapet. Ingen
store tap, og svenskene hadde nesten 20 VP i
snitt pr. kamp. Hadde Italia fått en arvtager?
Pulje B var nok vesentlig sterkere enn pulje

A. Likevel var det to lag som dominerte
pulja. Tyskland ledet hele veien fra tredje til
tiende runde og det til dels stort. Resten av
kvalifiseringen var det bare Sverige det handlet
om på toppen av tabellen.

Her er alle Norges kamper i puljespillet:

Norges kamper i puljespillet
Runde

Motstander

IMPs

VPs

Total antall

Plassering etter runden

VP

Norge

Motstander

Norge

Motstander

34

31

16

14

16

6

0

0

18

0

34

7

53

76

10

20

44

14

109

13

25

0

69

5

14

85

4

12.7

101.3

5

1

Hviterussland

2

Bye

3

Sverige

4

Malta

5

Bulgaria

59

51

16

6

Irland

52

42

16.3

7

Ungarn

40

63

10

20

111.3

7

8

Estland

89

29

25

3

136.3

4

9

Østerrike

27

22

16

14

152.3

4

10

San Marino

74

23

25

5

177.3

3

11

Frankrike

27

55

9

21

186.3

4

12

Slovakia

65

39

20

10

206.3

4

13

Polen

42

23

19

11

225.3

5

14

Romania

49

29

19

11

244.3

4

15

Tyskland

82

19

25

3

269.3

2

16

Belgia

23

29

14

16

283.3

3

17

Russland

49

35

18

12

301.3

3

18

Wales

51

26

20

10

321.3

2

19

Portugal

46

52

14

16

335.3

3

norsk

norsk

norsk

norsk
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vi evner å få ut det i finalerunden vil avstanden
til pallen være ganske kort så det var også
enighet om at vi absolutt kunne kjempe om
medaljer med litt flyt. Imidlertid før vi eventuelt
var der så var det mange meldinger som skulle
avgis og mange kort som skulle spilles. Det var
mer viktig enn i kvalifiseringen å ha fokus på
det en skulle gjøre der og da. VPene var vi enige
om at vi teller opp etterpå, og like sikkert er det
at vi får den plasseringen som det antallet tilsier.

Hovedmålet ble slått fast på lagmøtet lørdag.
Vi skal til Bermuda Bowl! Foto: Christian
Vennerød

Målsetting – Kvalifisere seg til
Bermuda Bowl
Siste dag av puljespillet bestod av bare en runde
på formiddagen. Resten av dagen var spillefri
før finalerunden som startet søndag formiddag.
Det norske laget hadde samling med lunsj og
lagmøte lørdag ettermiddag. Første uken hadde
vært en lang, men nødvendig transportetappe.
Nå startet alvoret. På lagmøtet hadde vi en fin
samtale om målsetting for finalerunden. Uten at
vi hadde snakket noe særlig om mål for mesterskapet før vi startet så var det helt klart at hovedmålet var å kvalifisere seg til Bermuda Bowl
og VM. Dette ble også slått fast fra alle sammen
som fortsatt vår hovedmålesetting.
Det var også en gjengs oppfatning at det ikke
var seks lag som var bedre enn Norge i EM. Om
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Det ble også slått fast – noe som er en gyllen
regel i alle lagspill – at det eneste en spiller
kan påvirke er sin egen prestasjon i hvert fall
i positiv retning. Vi la også en strategi for
hvordan disponere mannskapet for finalerunden.
Det gjenstod 340 spill av mesterskapet så det
var viktig ikke å brenne opp alt krutt for tidlig.
Vi var skjønt enige om å fortsette å spille rundt
fra start av. Helt enige var vi også om at dersom
et par stod fram som klart bedre enn de andre så
skulle de spille mer – det som
teller selvsagt er et best mulig resultat!

Meget god start
Norge hadde en litt tøff start på finalerunden.
De to første dagene møtte vi i rekkefølge (våre
VP i parentes) Nederland (16), Tsjekkia (25),
Russland (21), Frankrike (19) og Italia (14).
Med 19 VP i snitt på disse fem første kampene
(bare to kamper søndag), var vi kommet meget
godt i gang. Fra etter andre runde var vi aldri
dårligere plassert enn nummer tre i resten av
turneringen. I andre kamp mot Tsjekkia hadde
vi god glid når tsjekkerne massakrerte seg selv
på flere spill. I åpent rom mot Espen og Boye
havnet de i 5♠ på 3-3 tilpasning og gikk tre
bet mens Jørgen og Terje hadde 690 inn ved
det andre bordet. I kampens siste spill kom
tsjekkerne i 4♥ på 3-2 tilpasning i stedet for 4♠
på 6-4 tilpasning. Begge kontraktene var bet -henholdsvis fem og en – 9 IMP til Norge.
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I dette mesterskapet hadde Norge et godt tak
på Russland og slo de nok en gang. Når (hvis)
Balicki-Zmudzinski (Polen) blir klare for spill
for Russland, kommer dette laget til å bli meget
vanskelig å slå. I de kommende World Bridge
Games i Beijing har foreløpig ikke russerne
meldt inn hvilke spillere som de kommer til
å stille med. Diskusjonene går nå sikkert med
WBF om å få polakkene klare for OL-spill for
Russland.
Frankrike som slo oss klart i innledningspulja,
fikk vi revansje mot i fjerde runde. Italia hadde
så langt i mesterskapet ikke prestert opp mot hva
de har gjort i internasjonale mesterskap de siste
12-13 årene. Italienerne var regjerende mestere
og hadde sju strake seiere i EM før det ble stopp
nå.

Bocchi mot Lindqvist
Det var duket for mestermøte i åpent rom –
Norberto Bocchi-Giorgio Duboin mot Boye
og Espen. Et av verdens aller beste par over en
årrekke mot det nye norske stjerneparet skulle
bli en meget hard fight med etter hvert italienske
taklinger i knehøyde.

helt minutt. Turneringsleder lot resultatet stå.
Etter dette virket det som om Bocchi hadde
bestemt seg for å ta mann i stedet for ballen, og
Espen ble skyteskive. Bemerkninger falt jevnt
og trutt, men unggutten lot seg ikke merke med
at verdensstjernen forsøkte å psyke han ut. Da
ikke dette virket inn på vår mann så gikk Bocchi
til mer drastiske skritt. Han beskyldte Espen
for noe han ikke hadde gjort, men Espen ble
ikke svar skyldig. Kaldt og rolig på meget god
engelsk svarte Espen: «You’re insulting me. You
are not telling the truth.» Norge ledet 25-1 i IMP
etter fem spill, men Italia kom sterkt tilbake og
vant kampen knepent.
Etter kampen viste Norge god sportsmanship,
da vi aksepterte å rette scoren i en kontrakt i
lukket rom fra 12 til 13 stikk. Denne situasjonen
oppstod etter at Alfredo Versace krevde resten
av stikkene, men i stedet for å korrigere recorder
var italieneren enig i 12 stikk. Dette ene stikket
var verd et IMP og et VP noe som førte til at
Norge tapte kampen 14-16. Her er en liten
kuriositet fra bulletinen:

Bocchi-Duboin kom dårlig ut fra start. På spill
2 doblet italienerne 5♠. Det var lette 13 stikk
og 850 til Norge med singel ruter i utspill mens
italienerne måtte nøye seg med 510 inn ved det
andre bordet. Bjørn Buer hadde orkesterplass
ved bordet i åpent rom og fikk oppleve en meget
aggressiv Bocchi mot Espen som fortsatt er
junior, på sin side av skjermen.
På spill 3 ble turneringsleder tilkalt av Bocchi
som mente at Boye benyttet seg av urettmessig
informasjon når han høynet 3♦ til 4♦ som
Espen lett løftet til utgang. Før han meldte 3♦
hadde Espen en tenkepause som italieneren
mente var på flere minutter, mens Espen selv
sier at det maksimalt var mellom et halvt og et

Spennende avslutning

Etter Italia-kampen hadde vi et par dårlige
kamper først mot England og litt senere mot
Island, men vi reddet oss unna med forholdsvis
norsk

norsk

norsk

norsk
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små tap. Derimot fikk vi revansje mot svenskene
som fortsatt hang ganske godt med i toppen
blant de 3-4 beste, men falt på resultatlisten etter
kampen mot Norge og greide heller ikke å bli
blant de seks lagene som kvalifiserte seg for VM
neste år.
Torsdag ble en god dag for Norge. Etter et
knepent tap mot Polen på formiddagen, ble

Estland feiet av bordet med 25-2. I siste kamp
torsdag kveld møtte vi Tyskland. Nok en gang
fikk tyskerne ordentlig stryk etter en god norsk
kamp.
Før vi ser nærmere på et av spillene i fra
kampen mot Tyskland. Her er en oversikt over
resultatene fra alle Norges kamper i finalerunden
(lengst til høyre plassering etter runden):

Norges kamper i finalerunden
Runde Motstander

IMPs
Norge

Motstander

VPs
Norge

Motstander

Total antall Plassering
VP
etter runden

1

Nederlands

28

25

16

14

16

7

2

Tsjekkia

84

24

25

3

41

3

3

Russland

60

31

21

9

62

2

4

Frankrike

38

20

19

11

81

1

5

Italia

34

37

14

16

95

2

6

England

26

36

13

17

108

3

7

Portugal

58

38

19

11

127

2

8

Island

47

63

12

18

139

3

9

Latvia

54

21

22

8

161

2

10

Sverige

62

46

18

12

179

1

11

Polen

24

29

14

16

193

3

12

Estland

88

22

25

2

218

1

13

Tyskland

48

15

22

8

240

1

14

Bulgaria

38

67

9

21

249

1

15

Tyrkia

39

38

15

15

264

1

16

Israel

53

71

11

19

275

2

17

Danmark

90

44

24

6

299

1
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Psykiske meldinger

Litt før midtveis i kampen mot Tyskland
oppstod det en litt ekkel situasjon i lukket
rom. Det ble også en meget spesiell sak med
to appellhøringer uten at noen appell reelt
ble behandlet. I EM var vi for øvrig i flere
appellhøringer enn hva vi var i de to foregående
mesterskapene (EM 2006 og VM 2007) til
sammen. Her er saken så kan dere bedømme det
hele selv.
♠ QT73
♥9
♦ AJ762
♣ Q65
N
♠ K852
		
♥ KJT84 			
G
V
Ø
♦ KQ 			
♣ T36 			

♠ J6
♥ 6532
♦ T9543
♣ 72

skrive en rapport. På dette tidspunktet følte vel
ikke Jørgen og Terje seg skadelidende siden de
var kommet i en grei utgang. Senere ble spillet
diskutert, og laget følte at vi kunne ha blitt
påført skade på grunn av uregelmessighetene til
tyskerne. Det er selvsagt mulig å melde 6♣, men
ikke så enkelt etter åpning i vest. Vi er av den
oppfatning at passen til Dr. Elinescu er høyst
irregulær og den normale meldingen ville være
3♠/4♠ noe som ville ført til at sluttkontrakten
hadde blitt doblet og minst 800 inn til Norge.
Norge fikk ikke lov til å appellere spillet siden
det ikke var bedt om og gjort noen ruling
ved bordet. Likevel var det to appellhøringer
angående saken. Norge ble tilkjent 3 IMP på
spillet noe som utgjorde 1 VP i kampen, men
hvorfor Norge ble tilkjent 3 IMP, vet jeg ikke.
Konsekvensene av å justere spillet til 4/5♥
doblet, var vel for store for EBL.

S

♠ A94
♥ AQ7
♦8
♣ AKJ984
I kampen mot Tyskland oppstod dette merkelige
meldingsforløpet. De tyske doktorene stod for
tre psykiske meldinger i samme meldingsforløp.
En forklaring til meldingene er på sin plass:
Med ingen i sonen viser 2♥ i henhold til deres
systemdeklarasjon 10-14 hp, 6 kort hjerter
eller 5 kort hjerter og 4 kort minor. 2♠ er ikke
beskrevet på systemkortet deres, men ble
forklart ved bordet som konstruktivt, ikke krav
og minst 5 kort spar.
Nå hadde Dr. Elinescu fortsatt ikke 4 kort spar
og sa pass. Det er lett å sette opp en hånd i øst
med sparess sjette og hjerteress eller kløveress
som gjør 4♠ til en meget god kontrakt.
Turneringsleder ble tilkalt til bordet etter at
spillet var ferdigspilt. Turneringsleder ble ikke
bedt om å dømme på spillet. Turneringsleder
forlot bordet med beskjeden om at han ville

Med bare fire runder igjen og en klar ledelse
med 15 VP til Russland og rundt 20 ned til
Tyskland og Italia så det hele lyst ut. Bildet ble
ikke særlig dårligere ved at vi hadde et ganske
lett program igjen. Fredag skulle vi ut først mot
Bulgaria som imidlertid er en vrien motstander.
En av spillerne deres hadde blitt syk i løpet av
natta, og de måtte endre sin line-up til kampen.
Paret som kom inn spilte en fantastisk kamp.
Bulgaria vant 21-9 og var igjen med i kampen
om medaljer. Etter runde 14 skilte det 18 poeng
mellom Norge på første og Bulgaria på femte.
Nå var Italia nærmest, men fortsatt så mye som
13 bak.
Etter en jevn kamp mot Tyrkia der omsetningen
av IMP var mindre enn normalt i Norges kamper
i finalerunden – 3,85 i kampen mot Tyrkia
mot et gjennomsnitt på 4,11 IMP per spill for
hele finalerunden. I siste kamp denne fredagen
passerte Tyskland Norge på tabellen. Vi hadde
en dårlig kamp mot Israel etter en fantastisk god
start, men en enda dårligere avslutning førte til
11-19 tap. Vi harnorsk
spekulert litt på årsaken til de
dårlige resultatene denne fredagen. Forklaringen
norsk

norsk

norsk
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er nok en kombinasjon av at spillerne begynte
å bli slitne og også ganske godt fornøyd med
EM så langt. Helt ubevisst tror jeg laget følte
at uansett resultater på slutten ville vi få en god
sluttplassering som vi ville være fornøyd med.

Alle de fire øverste lagene kunne bli
Europamestere med en god kamp i siste runde
og de rette resultatene for øvrig.Selvsagt hadde
Tyskland i utgangspunktet en klar fordel med
hele seks VP ned til Norge og ytterligere poeng
ned til Bulgaria og Russland. Russland og
Bulgaria hadde nok de letteste motstanderne i
siste runde henholdsvis mot Portugal og Tyrkia.
Norge skulle opp mot Danmark som hadde hatt
en meget fin utvikling i finalerunden og var
inne blant de seks beste som kvalifiserer seg til
Bermuda Bowl/VM. Tyskland hadde nok likevel
den vanskeligste motstanderen i Italia som måtte
ha mye poeng for å sikre seg plass i neste års
Bermuda Bowl i Sao Paulo i Brasil.

Det er ikke alltid så lett å mobilisere nok energi
hvis en er bra fornøyd samtidig som hodet
stritter i mot. Det er også helt klart at både
Jørgen og Børre hadde problemer med å få sove
ordentlig om natten. Spesielt Jørgen hadde hatt
en dårlig natt før fredag. Så det store spørsmålet
var, greier vi å mobilisere nok til å avslutte et
godt EM med stil?

Lørdag 28. juni 2008
Stillingen for de åtte beste før siste runde:
Stilling etter runde 16
Nr.

Lag

VP

1

Tyskland

281

2

Norge

275

3

Bulgaria

274

4

Russland

271

5

Danmark

263

6

Nederland

256

7

Italia

254

8

Frankrike

253
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Tyskland hadde tross stortap for Norge det beste
utgangspunktet før siste runde. Tapet mot Italia i
siste runde sendte dem ned på bronseplass, mens
Norge med storseier vant klart! Foto: Christian
Vennerød
Før lagene gikk inn til siste runde kom
italieneren Bocchi bort til Boye og sa til oss at
hvis vi sørget for å slå Danmark kraftig så skulle
de sørge for å knuse Tyskland. Til tross for et
heller dårlig EM for Italia, var det ikke noe i
veien med vinnerinstinktet hos verdensstjernen.
Så i tillegg til kamp om medaljene var det også
hard kamp om de siste plassene til Bermuda
Bowl (Europa har seks plasser i Bermuda
Bowl). For første gang på mange år var det stor
spenning også om selve EM-tittelen før siste
runde.

EM for nasjonslag i Pau 2008, åpen klasse

Vi var veldig spente i det norske laget om vi
var i stand til å heve oss igjen etter den heller
dårlige fredagen. Espen og Boye som hadde
vært gigantiske i finalerunden fram til fredag
og scoret 249 IMP på butleren (1,13 i snitt pr.
spill), hadde lignet mer på oss vanlige dødelige
i kampene fredag. Det store spørsmålet var
selvsagt om de hadde brent av alt kruttet eller
om de var i stand til å mobilisere i enda en kamp
– ingen hvilken som helst kamp heller nemlig
spill om EM tittelen.
Line-up for kampen mot Danmark måtte gjøres
fredag kveld. Etter en liten samling ble vi enige
om å stille med Espen - Boye i åpent rom og
Geir - Børre i lukket (ramakamp). Geir – Børre
leverte en god kamp mot Danmark i lukket rama
og hadde en klar plussliste. Geir er jo vant til
slike situasjoner der en må prestere på bestilling.
Børre derimot som debutant, har liten erfaring
fra slike situasjoner på den internasjonale
bridgearenaen. Det var derfor imponerende å se
hvordan begge to sto i mot presset og spilte en
god siste kamp. Likevel kommer en ikke utenom
at det var Espen og Boyes opptreden i åpent
rama som beseglet Danmarks skjebne og sørget
for storseier.

hadde meldt en 7♣ som står, men kontrakten
ble rettet til 7♠ (først avtalt som trumf) og der
er det kun 12 stikk. Om Espen hadde passet 7♣,
hadde de hatt godt over +50 på butleren mens nå
måtte de nøye seg med bare +35 og 1,75 i snitt
i kampen mot Danmark. Etter hvert som det ene
gode resultatet etter det andre kom fra vår kamp,
samtidig som Italia kjørte over Tyskland, ble det
klart at dette gikk veien for oss.

Norges første EM-gull var et faktum! Foto:
Slawek Latala
Dette var Norges første seier i EM for
nasjonslag i åpen klasse etter 47 forsøk tidligere.
Seieren kom i det 49. EM for nasjonslag, og
Norge har deltatt alle ganger unntatt i 1962 i
Libanon.

Gledessener og feiring
Espen og Boye hadde en fantastisk debut i
internasjonal sammenheng, og vant butleren i
finalespillet! Foto: Christian Vennerød
I fredagens tre kamper hadde de -35 på butleren.
Dette rettet de akkurat opp i finalen mot
Danmark. Enda kunne de ha hatt mer for de

Jubelen stod høyt i taket da det var klart EM
seieren var i havn. Det tok imidlertid litt tid før
vi virkelig fikk slått fast vårt resultat ved formelt
å gjøre sammenligningen av listene fra de to
bordene. Det var imidlertid ingen tvil – Norge
hadde vunnet EM!
norsk

norsk

norsk

norsk
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Da Boye fikk beskjeden, ble det hele litt for
mye for en av de store forgrunnsfigurene i
mesterskapet. Gledestårene sprang! Boye var
helt utladet og måtte ha litt tid før han kunne gå
opp å møte lagkamerater og presse. Hele laget
måtte posere for fotografer som skulle ha sine
bilder både inne og ute. Deretter måtte hele laget
opp på senen i ramateateret til gratulasjoner fra
EBLs president Rona og som kaptein hadde jeg
æren av å presentere hele laget for publikum.
Deretter bar det videre til mer fotografering,
sammenligning av lister (endelig), lagsamling
med champagne før veien gikk videre til
felleslunsj.
På kvelden var det premieseremoni og bankett.
Det var et meget stolt lag som tok i mot sine
gullmedaljer til stor applaus og senere sang med
høy og klar stemme «Ja, vi elsker».
En stor takk til dere spillere – Boye, Børre,
Espen, Geir, Jørgen og Terje – fra Harald og
meg samt fra hele Bridge-Norge er jeg sikker
på. Dere har alle bidratt til å gi oss alle en
opplevelse for livet!!

Noen spill fra EM

♠ AQJ
♥ A3 		
V
♦ AQ7 		
♣ AKQJ7 		

G

S

Ø

Vest

Terje		

Jørgen

Øst

Syd

		

pass
pass
5♣
pass

pass
3♥
pass
pass

2♣
4♣
6♣

Nord
2♥
pass
pass

Når Terje i vest valgte å melde fargen sin i stedet
for 3NT, og Jørgen løftet til utgang, hadde ikke
Terje vansker med å melde slemmen. Øst hadde
den vitale ruterkongen, og når sparkongen satt
riktig var det bare å notere +1370 og 12 IMP til
Norge.

Sverige-Norge i 3. runde av
puljespillet – Lukket rom
Vest

Nord

Øst

Syd

2♣
3♣
3NT

pass
pass
pass
pass

1♠
2NT
3♥
pass

pass
pass
pass
pass

Cullin

Geir

Upmark

Børre

♠ 8542
♥ Q98322
♦ AQ
♣ T4

♠ 973
♥ KQ8752
♦ 982
♣6
N

Norge-Hviterussland i 1. runde av puljespillet –
Lukket rom

♠ T64
♥ J4
♦ KJ6
♣ T8543

♠ K852
♥ T96
♦ T543
♣ 92
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♠ 63
♥ AJ76 		
V
♦ AQ7 		
♣ KQJ73 		

N
G
Ø

♠ AKT97
♥4
♦ T9653
♣ A6

S

♠ QJ
♥ KT5
♦ J742
♣ 9852

Børre spilte meget pent ut hjerterkonge som
godt kunne være fra en konge-dame sekvens.
Upmark stakk derfor med esset og spilte en spar
til tieren. Børre fulgte opp med å fortsette med
hjerterti. Godt motspill av Børre som ga 13 IMP
til Norge.

EM for nasjonslag i Pau 2008, åpen klasse

Norge-Polen i 13. runde av
puljespillet – Åpent rom

Norge-Island i 8. runde av finalespillet – Lukket rom

♠ Q8
♥ AT9842
♦2
♣ KQT9
♠ T3
♥ J753 		
V
♦ KQ983 		
♣ J8 		

Vest

N

G

Ø

S

pass
pass

Øst

Syd

pass
pass
pass

1NT
2♥
4♣

pass
pass
pass rundt

4♠
5♣

Geir		

		
pass
2♦
pass
3♣
pass
4♦

4NT
6♣

Syd

pass
pass
dbl.
dbl.

1♦
2♦
pass
pass

♠ QT92
♥ J43
♦5
♣ KQT92

♣ A762

Nord

Øst

Jørgen

		
pass
1♠
pass
pass
pass
3♣
pass
pass

♠ J9752
♥K
♦ J765
♣ 543

♠ AK64
♥ Q6
♦ AT4

Vest

Nord

Terje		

Børre

Utspillet var ruter som ved de fleste bord der
kontrakten var 6♣. Spillet fortsatte ganske likt
ved de fleste bord med tre ganger trumf. Inne i
bordet fortsatte også Geir med hjerterdame, men
da det kom på liten så gikk Geir opp med esset.
Han taper da kun til KJxxx eller KJxx i vest, og
det hadde han ingen tro på. Vel fortjente 1370 og
16 IMP til Norge!

♠ J64
♥ AK 		
V
♦ KJT87 		
♣ 743 		

N

G

Ø

♠ K753
♥ Q875
♦6
♣ AJ65

S

♠ A8
♥ T962
♦ AQ9432
♣8

I åpent rom åpnet islendingen i Øst med 1♦ (i
et sterkt kløversystem). Børre gikk inn med 2♦
som det gikk pass rundt på og Norge slapp med
-300.
Jørgen skaffet seg en mye bedre posisjon i
gjennom pass i åpning (for øvrig opplagt i et
naturlig system), og da han selvsagt hadde til
en balanserende dobling av 2♦ var islendingene
tatt. De forsøkte å flykte, men det var fortsatt
+800 til Norge og 11IMP.

norsk

norsk

norsk

norsk

2008/21_Norsk Bridge

EM for nasjonslag i Pau 2008, åpen klasse

Norge-Danmark i 17. runde av
finalespillet – Åpent rom
♠ 632
♥ 7643
♦A
♣ KJ972
♠ AT8
♥ AKT9 		
V
♦ K973 		
♣ 83 		

N

G

Ø

♠ T86
♥ AK2
♦ A762
♣ A75
♠ A742
♥ QJ63 		
V
♦ Q 		
♣ J432 		

♠ KQJ
♥ Q52
♦ Q8642
♣ AT

Kontrakt: 3NT av øst
Score for nord-syd: -490
Score for nord-syd: -490

Her i første spill i siste runde fikk vi et eksempel
på hva som skiller de beste fra gode spillere. I
bulletinen stilte de spørsmålet om hvor opplagt
kløverutspillet er. De besvarte det selv med
at det var langt fra opplagt, og at både den
danske – og israelske spiller i syd spilte ut spar.
Imidlertid spilte både Boye og nederlenderen
kløver ut fra syds plass noe som skaffet 10 IMP
til lagene sine.
Valget med å spille ut fra en farge du har noe i,
har jeg stor sans for. Det som i hvert fall er helt
sikkert er at hvis dette er riktig farge så skal det
mindre til hos makker for at det skal være bet
enn en farge som du har fire små.

Nord

Øst

Espen		
		
pass
pass
1NT
pass
2♣
pass

pass
pass
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2♠
pass

Ø

S

S

Vest

G

♠ KQ5
♥ 54
♦ 9853
♣ KT96

♠ J93
♥ T987
♦ KJT4
♣ Q8

♠ 9754
♥ J8
♦ JT5
♣ Q654
Kontrakt: 3NT av øst
Resultat: 8 stikk til øst-vest
Score for nord-syd: 50

N

Syd
Boye
pass
pass

dbl.

Igjen fikk vi et godt eksempel på hvor aktuelt
gode Espen og Boye var i dette mesterskapet
(spesielt i finalerunden). Her var det Boye som
passet på å sette sløyfe på 2 ♠  som Espen passet
lett ned, og Norge tok inn 800, mot Danmarks
150 ved andre bordet. 12 IMP til Norge og med
ytterligere 6 IMP på spill 19, ble det storseier
24-6 mot et dansk lag som kjempet (?) om
Bermuda Bowl plass.

Sluttresultat EM Åpen klasse 2008
Nr.

Lag

Antall VP

1

NORWAY

299

2

RUSSIA

287

3

GERMANY

286

4

BULGARIA

285

5

ITALY

279

6

NETHERLANDS

273

Formatet for EM i Åpen klasse –
Et steg i riktig retning
Formatet i Europamesterskapet for nasjonslag
åpen klasse 2008 var et steg i riktig retning.
Den nederste halvdelen av lagene var slått ut
etter den første uken og kunne reise hjem. For
noen var sikkert dette en stor skuffelse, men
for mange var det nok helt greit. Deltakelsen i
EM ble på denne måten mye rimeligere enn i

EM for nasjonslag i Pau 2008, åpen klasse

de tidligere mesterskapene for disse nasjonene.
En annen viktig forbedring var at det ble ingen
veldig lette motstandere i finalerunden. Det
gjorde at det var de beste som gjorde opp om
de øverste plassene. Likevel er det rom for
ytterligere forbedringer av EM-formatet. Noe av
det sjarmerende med bridge er at selv noviser
kan konkurrere jevnt og endog slå de aller beste
over få spill. I lengden
viser imidlertid de beste seg som best. Derfor
er det helt nødvendig at de beste lagene spiller
lengre kamper mot hverandre dette for å få et
mest mulig riktig resultat i toppen. Det andre
som må rettes på, er at kampene den første uken
må telle utover det å avgjøre hvilke lag som
kvalifiserer seg videre.
Her er mitt forslag til format for Åpen klasse for
framtidige EM:
1. Puljespill (plasserer lagene fra 19. plass og
nedover). De påmeldte lagene deles i to puljer
i henhold til den europeiske rankingen av
nasjonslagene som baseres på resultatene
i de tre siste EM. Begge puljene spiller en
komplett Round Robin. De ni beste lagene
kvalifiserer seg til mellomspillet. Kampene
går over 16 spill. Puljespillet starter søndag
(åpning lørdag) og avsluttes fredag kveld. Om
nødvendig spilles det fire kamprunder enkelte
dager.
2. Mellomspill (plasserer lagene fra 13.-18. plass)
De kvalifiserte lagene tar med seg resultatene
fra puljespillet i fra kampene mot de øvrige
åtte lagene som også kvalifiserte seg til
mellomspillet. Det utarbeides en tabell basert
på disse resultatene. Mellomspillet som starter
lørdag ettermiddag, og avsluttes med 17. runde
(8 resultater fra puljespillet + 9 runder) på
tirsdag formiddag. Mellomspillet gjennomføres
ved at lagene fra den ene puljen møter de ni
lagene fra den andre puljen i 16 spills kamper
etter følgende mønster: 1 mot 9, 2 mot 8, 3 mot
7, 4 mot 6 og 5 mot 5. Deretter 1 mot 8, 2 mot
7 osv. Sluttabellen utgjøres av resultatene for

17 kamper for alle lagene. Lagene fra 13-18
plass på sluttabellen er ferdigspilt og kan reise
hjem.
3. Plasseringsspill (5.-12. plass) Lagene som
plasserer seg på plassene 5-12 i mellomspillet,
spiller en ny Round Robin (RR) der de bygger
videre på det antall VP som laget har fått
i mellomspillet. Her teller alle resultatene.
Denne RR bør bygges opp slik at siste runde
har følgende oppsett: 5 mot 6, 7 mot 8, 9
mot 10 og 11 mot 12 (fra mellomspillet).
Plasseringsspillet starter onsdag formiddag og
avsluttes fredag formiddag med 7 runder RR i
16 spills kamper.
Disse lagene kjemper om de to siste Bermuda
Bowl plassene siden Europa har seks plasser i
VM og for å bli blant de ti beste som har rett på
deltakelse i Champions Cup.
4. Finalespill (1.-4. plass) De fire beste lagene
avgjør kampen om medaljer gjennom
semifinaler og finale/-bronsefinale.
Semifinalene spilles mellom 1-4 og 2-3 i fra
mellomspillet. Kampene i semifinalen spilles
over 4 sesjoner av 16 spill + IMP-resultat fra
innbyrdes oppgjør tidligere. Semifinalene
starter tirsdag kveld og avsluttes onsdag
kveld. Finalen starter torsdag ettermiddag
med to sesjoner. Fredag spilles det tre
sesjoner, og finalen avsluttes med en sesjon
på lørdag formiddag. alt spilles det 96 spill
i finalen. I tillegg kommer IMP-resultat fra
innbyrdes oppgjør tidligere. Bronsefinalen
kan spilles over primært 64 spill (alternativt
32 spill) og avsluttes på fredag senest.

norsk

norsk

norsk

norsk
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I skyggen av gutta
av GeO Tislevoll

Det var ikke mye skygge i Pau, Frankrike, da våre landslag kjempet
om heder og ære i Europamesterskapet. I tropevarmen skulle 480 spill
gjennomføres i dameklassen. Varme og slike ting må man jo si er likt
for alle, selv om spillerne fra noen nasjoner er mer vant til slike forhold.
I skyggen havnet naturlig nok likevel de norske damene til slutt, da først
og fremst i forhold til landsmennene på Norges lag i Åpen klasse som
gjorde sin utrolige bragd ved å vinne gullmedaljene. Likevel, de ambisiøse
norske damene gjorde slett ingen dårlig innsats i mesterskapet.

Det norske damelaget gjorde en bra innsats i Pau!
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faktor er erfaring, og da tenkes på erfaring
fra internasjonale turneringer og mesterskap.
Det norske laget i dameklassen er ikke direkte
lynferske i sånn sammenheng, men likevel kan
det virke som det å få ut maks i mesterskap
avhenger ikke bare av kapasitet spillemessig,
men også av evne til å spille stabilt gjennom en
så lang turnering. Til det behøves internasjonal
erfaring.

NPC GeO Tislevoll syntes det var ergerlig at
målsetningen ikke holdt, men laget viste at
nivået er inne. Lykke til i OL jenter!
Som kaptein for det norske damelandslaget var
det med store, men realistiske forhåpninger
EM turen ble planlagt. Norsk damebridge har
hatt fremgang de siste årene, noe innsatsen i
fjorårets Nordisk hvor det ble gull viste. Laget
som stilte i EM var identisk med triumfatorene
fra Lillehammer i fjor. Målet i EM var å kjempe
hardt for en plassering blant de seks beste som
ville gitt billett til Venice Cup 2009 (VM), noe
Norge aldri tidligere har greid. Nettopp det
gjorde Norge i EM, altså kjempet om VM-plass.
Laget var hele veien i bildet for å klare det.
Dessverre holdt det ikke helt inn.
Det var et bra forberedt norsk damelag som
stilte i Pau. Likevel må det innrømmes at
trening på BBO, deltakelse i diverse nasjonale
turneringer, og jobbing med system etc. nok
ikke alene holder til å være helt der man skal
for å kjempe i teten internasjonalt. En viktig

EM startet godt for Norge. Vårt lag lå i første
del av mesterskapet godt inne blant de seks, noe
som var hovedmålet, og etter flere av kampene
var de også oppe på medaljeplass. En dårlig
midtperiode ødela. Da var feilprosenten for
stor, og vi sakket akterut i forhold til de beste.
Sluttplasseringen (10.plass) var den dårligste
laget var på gjennom alle de 25 rundene. Det
var imidlertid kun 1VP opp til to lag som delte
åttendeplassen, og 10VP til den forgjettede
sjetteplassen. Den marginen kunne vært hentet
inn flere plasser, faktisk i enkeltkamper. Det er
riktignok noe som alle lag i samme område på
tabellen vil hevde, men Norges ustabilitet tilsier
at det så absolutt var store muligheter.

Ivar Berg var coach for laget og GeOs høyre
hånd under mesterskapet. Ivar er med det
norske U26-laget til Beijing i oktober.
norsk

norsk

norsk
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Det var flere lyspunkt i dette EM. Laget
vant hele seksten av tjuefire kamper. Seks av
gevinstene var på mer enn 20VP og to kamper
ble vunnet 19-11. Det ble imidlertid noen
stygge tap også, og mest skuffende var nok
det solide tapet (7-23) mot Danmark i runde 8.
Allerede i neste kamp kom Norges største triumf
i dameklassen i dette EM. Da ble de franske
europamestrene mer og mindre rundspilt av de
norske jentene! Det så ut til å gå mot 25 seier,
men en 10 imper ut i siste spill gjorde at det ble
«bare» 24-6. De seiersvante franske damene
vant bare 3 av 20 spill, og de norske var i den
kampen best i det meste.
Til slutt noen spill fra damenes innsats i EM.
Det synes naturlig å se mest på det positive, og
derfor tas med et par gode og heldige spill fra
kalaskampen mot gullvinnerne Frankrike. Det
første spillet kom idet Norge for alvor begynte å
få overtaket i kampen.
♠ EQJ63
♥ 86 2
♦ KQJ 9
♣9

Åpent rom:
Vest

Nord

Øst

Syd

			
4♥
pass
pass

pass
pass

Thoresen		

Vist

Passivt av den franske syd, kanskje? Noen
ville ha åpnet, og andre ville muligens meldt
i siste hånd mot 4♥? Soneforholdene var dog
ikke innbydende for N/S, og da Siv Thoresen
smalt til med 4♥ fikk hun være i fred. Utspillet
var den single kløvernieren. Gunn Tove Vist
la opp drømmekort som blindemann, og
spillet var barnemat for makkeren. Kampen
ble direkteoverført på BBO, og den franske
operatøren greide ikke å henge med da elleve
stikk ble snellet hjem på mindre enn elleve
sekunder. Det så rett og slett komisk ut da
operatøren tastet spar til stjeling, trumf til
bordet (!), spar til stjeling, mer trumf til bordet
etc. Selvsagt gikk ikke spillet slik. Thoresen
simpelthen krysstjal spar og ruter og oppnådde
syv trumfstikk og kløver ess, 450 til Norge.

N

♠ ---		
♥ AQJ7543		
V
♦ T42		
♣ 874

Ø
G
S

♠ KT852
♥ KT9
♦ --♣ AT652

♠ 974
♥ --♦ A87653
♣ KQJ3

Det så komisk ut da BBO-operatøren ikke klarte
å henge med i svingene!
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Lukket rom:

Vest

Ikke lenge etter kom dette:

Nord

Øst

Syd

Harding			

Fuglestad

			
4♥
4NT
5♥
pass
dbl.
pass
pass

1♦
pass
pass

Modig åpning av Ann Karin Fuglestad i
ugunstig, ingen overdreven respekt for de mer
meritterte motstanderne. Nords 4NT var ment
som Key-Card-Blackwood, og over 5♥ viste
syds pass ett ess. Harding tok det «sikre» og
doblet 5♥. 6♦ er en bra kontrakt, men går bet
med en taper i hver av de sorte fargene. Mange
par var i slem N/S, sågar storeslem (!), og blant
annet det norske N/S paret i åpen klasse måtte
finne seg i å notere score ut. I deres kamp ble
det fint oppveiet av at Norges Ø/V vant 5♥
doblet! Å spille mot 5♥ doblet var imidlertid
ikke så «sikkert», husk den norske vest vant
fem trekk, og det samme gjorde vårt par i Åpen
klasse. Men mot 5♥ doblet i damenes kamp
spilte Marianne pent ut trumf! Spillefører hadde
da ingen vei til elleve stikk uten å få godspilt
kløveren. Men da hun gikk på den fargen stjal
nord seg inn andre gangen og fortsatte med
trumf. Dermed var det kun ni stikk å hente, og
med 300 til Norge ved det bordet og pluss 450
ved det andre, var dette verd 13 imp.

♠ J42
♥ K8
♦ 862
♣ JT862
N
♠ AK83			
♥ QJ94				
G
V
♦ KQ3				
♣ Q3				
S

Ø

♠5
♥ A653
♦ AJ954
♣ A94

♠ QT976
♥ T72
♦ T7
♣ K72
Ved begge bord i denne kampen ble kontrakten
6♥ spilt av vest. Lilleslem i hjerter er bra,
uten kløver ut er den omtrent nedlegg om ikke
trumfen sitter alt for stygt. Og kløver konge
kunne meget vel vært plassert på utspillshånden.
Slik det var ville kontrakten vært opplagt på østs
sin hånd, men slikt er bare tilfeldigheter. Fra
nord kom kløver knekt ut ved begge bord, og
begge spilleførere slapp utspillet mot hånden.
Syd fikk første stikk for kongen og fortsatte
fargen til damen. Både Benedicte Cronier og
Siv Thoresen spilte hjerter dame. Den franske
nord dekket med kongen. Siv stakk over med
esset og spilte hjerter til nieren i neste stikk.
Puh, pluss 1430 til Norge! Ved det andre bordet
lot Marianne Harding (nord) være å dekke
hjerter dame med kongen! Trumfdamen vant
stikket. Cronier tenkte før neste stikk lenge, og
hun fingret både på den lille hjerteren og hjerter
knekt. Valget var om nord hadde kongen tredje
og syd tieren dobbel (da skal knekten dras),
eller om nord hadde kongen dobbel og ikke
hadde dekket (da skal liten spilles andre gang).
Heldigvis falt hun ned på at Harding trolig ville
dekket med kongen dobbel. Hun spilte derfor
knekten fra hånden for å felle syds tier dobbel.
norsk

norsk

norsk

norsk

2008/27_Norsk Bridge

EM for nasjonslag i Pau 2008, dameklassen

Dermed gikk hun bet, og vi kunne notere 14 fete
imp til de norske jentene.
I ettertid må man kunne si at den franske
Europamesteren ikke skulle undervurdert den
norske nord her. Siden det var åtteren som kom
på er det nok best å spille på K-8 dobbel, blant
annet fordi det teknisk er feil å legge åtteren
fra K-8-x (syd kunne hatt T-9 dobbel). Men
ved bordet er det selvsagt ikke så lett å si hva
som er riktig, og det endte med et av de fineste
øyeblikkene for supporterne til Norges damelag.
Alle de tre norske parene på damelaget fikk
spille mange kamper i EM. Ved siden av nevnte
Fuglestad--Harding og Thoresen--Vist deltok
Tonje Aasand Brogeland--Tone Torkelsen
Svendsen på laget. De var litt ujevne i starten,
men hadde noen veldig sterke lister senere i
mesterskapet. Alle de tre norske parene hadde
mer inne, men endte klart over middels på
butlerlisten.
Alt i alt må man si det ble en sånn «nestenturnering» for Norges damer. Det føltes svært
ergerlig ikke å greie målet som var VM-kvalik,
men laget fikk vist at det har nivået inne. Med
seriøs satsing i norske damebridge i fortsettelsen
er det all grunn til å tro at Norge også skal kunne
hevde seg i toppen i dameklassen innen en ikke
alt for fjern fremtid.

Det franske laget vant gull, selv om de ble knust
24-6 av Norge!

Resultatliste topp 10:
1

FRANKRIKE

466

2

ITALIA

450

3

SPANIA

442

4

SVERIGE

435

5

TYSKLAND

426

6

DANMARK

425

7

POLEN

423

8

NEDERLAND

416

9

ENGLAND

416

10

NORGE

415

Butler
Spiller
1. ALMIRALL Nuria
2. AUKEN Sabine
3. KLEMMENSEN Christina
4. SJOBERG Emma
5. GROMOVA Victoria
6. NEVE Joanna
7. D’OVIDIO Catherine
8. VRIEND Bep
9. ARRIGONI Gianna
10. BRKLJACIC Tihana
16. HARDING Marianne
30. BROGELAND Tonje Aasand
31. THORESEN Siv
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ALMIRALL Marta
ARNIM Daniela von
KIRSTAN Marlene
RIMSTEDT Sandra
PONOMAREVA Tatiana
BESSIS Veronique
ALLOUCHE - GAVIARD Daniele
ARNOLDS Carla
OLIVIERI Gabriella
MARTINOVIC Slavica
FUGLESTAD Ann Karin
SVENDSEN Tone Torkelsen
VIST Gunn Tove

Butler

Imps

Ant. spil

Land

0.67
0.62
0.61
0.58
0.57
0.55
0.55
0.51
0.50
0.50
0.38
0.15
0.14

241
285
172
197
194
155
197
164
160
139
122
35
56

360
460
280
340
340
280
360
320
319
280
320
240
400

Spania
Tyskland
Danmark
Sverige
Russland
Frankrike
Frankrike
Nederland
Italia
Kroatia
Norge
Norge
Norge
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Fra første stund…
Av Erik Rynning
Seniorlaget ville gjerne være med fra første stund. Det holdt bare i første kamp,
der Finland ble slått 23-7.

Det norske seniorlaget ønsket å være med fra første stund! På laget spilte Erik Rynning (spillende
kaptein), Jon Sveindal, Arve Farstad, Per Løwe, Erik Bølviken og Jostein Sørvoll.

I spill 5 mot Finland satt Jon og Erik N/S:
♠ A95
♥ -♦ AKJT543
♣ KT8
N
♠ 84
♠ KJT
G
♥ AJ98
♥ T7432
V
Ø
♦ 87
♦ 62
♣ Q7632
♣ J94

Uten innblanding fra motparten gikk meldingene

Vest		

Nord		

		

Erik				

1♦

pass
3♦		
4♠		
6♠		

pass		
pass		
pass		

Øst		

Syd
Jon

1♠
pass		
3NT
pass		
5♠
pass rundt

S

♠ Q7632
♥ KQ65
♦ Q9
♣ A5

6♦ fra Erik hadde vært en bedre melding, og
ikke desto mindre en bedre kontrakt. Nest beste
kontrakt kan imidlertid også spilles hjem. Det er
«bare» trumfbehandlingen som er problemet.
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Gode Jon Sveindal sniffet riktig trumfsits. Det
gjorde ikke finnen på andre bordet, som var i 4♠
med 11 stikk. 13 IMP til Norge.
Den gode starten ble etterfulgt av tap 21-9 mot
Frankrike. Erik Bølviken og Jostein Sørvoll har
spilt mot det samme laget tidligere og vunnet.
Denne gangen holdt det ikke, til tross for at
disse herrer fikk topp gevinst på dette spillet:

♠♠ QT752
♥♥ T84
♦♦ QT6
♣♣ Q5
N

♠A

♥ AQ752
♦ 8532
♣ K76

G

V

Ø

S

♠♠ J9
♥♥ K
♦♦ AKJ
♣♣ AJT9842

♠ K8643
♥ J963
♦ 974
♣3

Jostein ville stoppe i 5♣, men etter 5♠ fra
makker fikk han spille gullkontrakten 7♣!

Meldingsforløpet gikk

Vest		

Nord		

Erik				

Jostein

1♣		
1♥		
4♣		
4♥		
5♠		

3♣		
4♦		
5♣		
7♣		

pass
pass		
pass		
pass		
pass		

Øst		

Syd

pass
pass
pass
pass rundt

Alle cue-bids viser her førstekontroll. Jostein
ville stoppe i 5♣ uten sparkontroll. Når Erik
meldte førstekontroll i spar, så var det bare
å stå på. Kløveren satt 2-1, og resten var
greit. Frankrike nøyde seg med lilleslem.
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Bare Europamester Tyrkia var i 7 på dette
spillet.I spill 6 mot Frankrike vurderte Per Løwe
kortene godt.
Han hadde(ingen i sonen):
♠ AKT73
♥ KT982
♦4
♣ 73
Han åpnet med 1♠, fikk 1NT fra makker Arve
Farstad, meldte så 2♠. Arve hadde til 3♠, og så
langt var meldingsforløpet likt ved begge bord.
Men bare Per la på til 4 med kun 10 HP.
Arve hadde:
♠ 54
♥ Q765
♦ K932
♣ A85
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Med trumfen 2-2 og sparfargen 4-2 var det
ingen problemer. 6 IMP til Norge.

Før siste ruteren så det slik ut:
♠ Q9
♥ J9
♦6
♣K

I kamp 3 mot Sveits reiste vi oss fort igjen ved å
vinne 19-11. Vi vant også mot Spania i kamp 4,
men bare 16-14.
Så fulgte:
Kamp 6 mot Danmark 17-13
Kamp 7 mot Tyrkia 12-18 tap

N
G
Ø

S

♠ AJ
♥ AK
♦ -♣ T3

♠5
♥ Q543
♦ -♣6

Spill 1 mot Tyrkia så slik ut
♠ Q92
♥ J9
♦ AJT986
♣ K4
♠ 74		
♥ T87		
V
♦ Q		
♣ QJ9752		

N

♠ 7			
G
♥ T8			
V
Ø
♦ --			
♣ QJ9
		
S

♠ AJT86
♥ AK6
♦ K2
♣ T83

♠ K5
♥ Q5432
♦ 7543
♣ A6
Mot Jon og Erik åpnet Tyrkia i nord med 2♦,
som var definert som 8-11HP med seks kort
ruter. Erik hadde til 2♠, men tyrkeren i syd
hadde ambisjoner: 3NT! Bare Petter Bertheau
for Sverige i åpen klasse gjorde det samme.
Jon spilte ut spar 3, for uten sikre stikk på
hånden kunne det være langt fram til at det
skulle være Jons hånd som skulle ta stikkene.
Spillet gikk til slutt omtrent likt på de to bord
som var i denne utgangen.

På siste ruter kunne ikke Erik kaste noe kort!
Han kastet en kløver, og aksepterte 9 stikk for
spillefører. Arve og Per ble presset til 4♦ over
3♠ på det andre bordet, og gikk en bet for 10
IMP til Tyrkia.
I spill 15 mot Tyrkia meldte Jon og Erik 3 NT på
disse hender:
♠ AKJ
♥ QT52
♦ 32
♣ QJ72
♠ QT42 		
♥ AKJ74		
V
♦ Q86		
♣ A		

♦	

N

Ø
G
S

♠ 987
♥ 96
♦ AKJT7
♣ 864

♠ 653
♥ 83
♦ 954
♣ KT953

Kongen tok første stikk. Da Jon la ruter dame
på liten ruter fra hånden, begynte tyrkeren å
ane sjanser! I neste omgang var Erik inne på
ruterkonge, og vred kløver. Men det var for sent.
norsk

norsk

norsk

norsk
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Meldingsforløpet var:

Vest		

Nord		

Jon				

Banen var ellers flat som en pannekake.

Øst		

Syd

Erik

						
1♥		
pass		
1NT		

pass
pass

2♦(!)		
3NT		

pass

pass		
3♦		
pass rundt

Jon la inn 2♦ for han syntes ikke(som på det andre
bordet) at hånden var sterk nok til 2♠. Selv med

reverseringen kom ikke Tyrkia i utgang her
(det var vel en helt annen filosofi enn i spill 1!).
Kløver kom ut, og alt avhang av hjerterfinessen,
som ikke gikk. 6 IMP til Tyrkia.
I spill 13 var Jon og Erik stille, mens Tyrkia
meldte 2♠-4♠ med en bet inn for Norge. I det
andre rommet doblet Arve/Per motparten i 5♥
etter at de hadde vært med til 4♠. En sonebet ble
det, og 6 IMP til Norge.
Så ble det 4 IMP til Tyrkia der Norge i 3♣
bommet kløveren, mens Tyrkia traff. Og 3 IMP
ut der Tyrkia spilte hjem 6NT, mens Norge spilte
hjem 6♣L.
Ellers var kampen tett og jevn.
Med brukbart mot avsluttet Jon og Erik dagens
bridge, og dro til en sjarmerende fortauskafe
med utsikt til en lang, bølgende, grønn åsrygg
over dalen, og med glimt av Pyreneene i
bakgrunnen. Under en parasoll i 32 graders
varme med forfriskning og snacks var livet fint.
Det er fantastisk vakkert i Pau. På mine
treningsturer kunne jeg gå/løpe langs den vakre
elven Pau. I meget store parkanlegg med mange
stier kunne allmennheten nyte naturen.
Golfbanen var bare 10 minutters gange fra
sentrum i en by med 80.000 innbyggere. Den
var i perfekt stand, men hadde karakter av at alle
hull var ganske like, men det var dog 18 av dem.
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Det ble et katastrofalt tap mot England i
kveldens siste kamp (nr 8). 3-25 sto det på
tavlen da alt var summert.
To slemsvinger i spill 1 og 2 ga 11+11 IMP til
England. Det ble også tap 6 IMP i spill 3.
Senere fulgte to soneutganger som gikk hjem for
motparten.
Da ble det påskemorgen resten av den kvelden!
Det begynte bra mot Polen i kamp 9 neste
morgen. Per/Arve meldte en 3NT, som ikke
polakkene klarte på det andre bordet. 11 IMP.
Dette utlignet polakkene i spill 5, da de fisket
riktig vei i en 4♥-kontrakt med fire hjerter
ute sammen med damen. Nordmennene på
det andre bordet spilte hjerteren fra topp(uten
indikasjoner).
I spill 7 var igjen Arve/Per på høyden, og meldte
4♥ som sto, mens polakkene ikke klarte det
samme på andre bordet. 10 IMP
I spill 8 ga vi det bort igjen. Jon/Erik fikk se
polakkene få 3NT på riktig hånd, fordi de hadde
et helt spesielt system over åpningen 2♦ multi
fra Jon. I et slikt tilfelle ville de åpenbart at
multiåpneren skulle spille ut, om de kom i NTkontrakt. Det var riktig aktuelt!
For å bete, måtte Jon ha spilt ut ruter fra Kx.
Erik hadde et opplagt ruterutspill, som beter, slik
Arve/Per opplevde.
Senere slo Arve/Per til igjen med å melde en
hjerterutgang, som polakkene ikke klarte.
Da Jon/Erik kom i 6♠ framfor 6♥ (som beter
med singel spar ut) var kampen vunnet 20-10.
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Men vi var allikevel ved halvveis løp på
underskudd poengmessig. Fem seire (4 tap),
hvorav de fleste ikke var store nok, og med to
store tap, hvorav en katastrofe, holdt ikke til noe
annet enn en plass i køen!

ganger ruter med hjerteravkast på siste. Så kan
nord beslutte hvilken favør han ønsker å gi.

Mot svenskene i kamp 10 ble det jevnt. I spill
1 gikk en sparutgang hjem for svenskene, da
Erik Rynning fant det eneste utspillet som ga
kontrakten(fra KTx i kløver, som løp til håndens
dame med Ax i bordet!). I spill 11 fikk vi inn
en utgangssving. Svenskene åpnet mot Jon/Erik
med multi 2♦:

Slutt status var 16-14 til svenskene.

♠ J953
♥3
♦ J762
♣ AQ73
♠ AKQ62
♥ J72
♦ A9
♣ KJT

N

V

Ø
G
S

♠ T874
♥ A54
♦ KQ43
♣ 84

♠♥ KQT986
♦ T85
♣ 9652

Jon meldte 2NT (de fleste 2♠), som var gull, for
med sin hånd meldte Erik 3NT, som sto lett, for
syd kom aldri inn noe mer.
På det andre bordet kom svenskene i 4♠, som
tilsynelatende var bet siden knekt fjerde i spar
satt bak. Det florerte med bet i alle klasser i
denne kontrakten, slik det også gikk for vår
svenske motstander.
Men man kan være overbevist om at Jon hadde
spilt hjem 4♠, om vi hadde vært der!
Jon påpekte selv, at utspilt hjerter konge stikkes
med esset. En gang spar gir sitsen der. Så fire

I spill 13 var det svenskenes tur til å finne 3NT
framfor 4♠. Sparen satt skjevt igjen!

I runde 11 sto Italia for tur. Spill 2 (Ø/N-S).
♠ QT92
♥ J43
♦5
♣ KQT92
♠ J64
♥ AK
♦ KJT87
♣ 743

N

G

V

♠ K753
♥ Q875
♦6
♣ AJ65

Ø

S

♠ A8
♥ T962
♦ AQ9432
♣8

Vest		

Jon				

Nord		

Erik

Øst		

pass		
Pass		
Pass		

1♦
1♠		
pass		

pass		
?

Syd

2♦

Erik doblet, og Jon passet takknemlig!
Hjerterkonge og så hjerteress i utspill, skift til
kløver, cash hjerterdame med kløver kast hos
Jon. Hjerter til stjeling hos Jon. Jon måtte få tre
stikk til for 800 inn.
På det andre bordet var Jostein flink, og passet
på syds hånd. Da fikk Ø/V spille 1 NT med 8
stikk.
I den åpne klassen spilte Molberg/Aa Ø/V mot
Island. Meldingsforløpet gikk som hos Jon/Erik.
Men Nord tok ut i 3♣, som Molberg doblet.
norsk

norsk

norsk

norsk
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Også den kontrakten gikk 800.
Noen uheldige spill senere sto det 19-11 til
Italia.
Når vi så i kamp 12 tapte 21-9 for Nederland,
var løpet absolutt ferdig kjørt. I spill 4 ble 4♥
sluppet hjem, der den ikke sto. I spill 15 havnet
det ene bordet i 5♣ i stedet for 3NT. Med stygg
kløversits var det igjen3NT som var melodien!

Erik var i boksen i noen tid. Han hadde passet
ned 6♦. Makker passet ned 6♥, som er krav.
Erik så for seg sterk sidefarge i kløver hos
makker, kanskje KQxxx. Blakk i hjerter
naturligvis, og dermed spar ess. (Men makker
hadde ikke meldt 5♠ over 5♥, så dette var nok
en blødning.)
Hele spillet så slik ut:
♠ QJ6
♥ 85
♦ QJ653
♣ A93

I kamp 13 mot Irland meldte Jostein Sørvoll og
Erik Bølviken en flott 6 NT, som ga gevinst,
men sluttresultatet ble uavgjort 15-15.

N

I kamp 14 mot Estland tapte vi 14-16.
Da vi møtte Belgia i runde 15, var motivasjonen
tynnslitt. Naturligvis ønsker man å gjøre det
bra allikevel, men alle posisjoner gjør noe med
en, som viser seg i resultater. For Erik Rynning
syntes dette å være en uheldig posisjon:
I spill 8 stampet Erik alene i 5♥ over 4♠ som
den reneste overmodige småguttmelding, og
traff makker med absolutt ingen ting. Det var 12
IMP ut.
Da hadde han allerede i spill 5 meldt 7♦ doblet,
der motparten stoppet i 5♦ med alltid 12 stikk:
Han hadde som dealer i ugunstig:
♠ QJ6
♥ 85
♦ QJ653
♣ A93

Vest		

Nord		

		
pass		
1♥		
5♥		
pass		
pass		

Erik				

Jon

Pass		
2♥
pass		
pass		
?

5♣
6♦
pass
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Øst		
1♦
4♥
pass		
6♥		

Syd

♠ A2
♥ QJ632
♦7
♣ KJ764

G
V

Ø

S

♠ T843
♥ KT94
♦♣ QT852

♠ K975
♥ A7
♦ AKT9842
♣Til slutt sto det 25-3 til Belgia
I kveldens siste kamp nr 16 mot Israel tapte vi
16-14 uten at noe særlig skjedde.
Så kom den siste spilledagen. Nå hadde alle
brukbar form inne. Bortsett fra, at Erik Rynning,
i kontrakten 6♥ i kamp 18 mot Østerrike, i et
anfall av betydelig blindhet, spilte seg bet. Men
vi vant allikevel 21-9, etter at vi i kamp 17
mot Tyskland vant 16-14, selv med et egg av
nordmennene i et motspill.
I siste kamp vant vi 23-7 mot Skottland etter bra
spilling.
Slutt: 13.plass. Litt slukøret. Vi kom ikke
ordentlig i gang på den måten vi hadde ønsket.
Men neste gang! Nye håp vil kunne oppstå og
blinke i det fjerne! Straks vil et slikt kunne få
glans!
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Så leide laget en bil (for de som ville være med,
det var fire) for reise inn i Pyreneene. Vi fant en
herlig landsby med festningsborg, der vi spiste
lunsj på stedets beste uterestaurant. Så dro vi for
å trene i høyden. Kartlesingen sto noe tilbake
å ønske, men nå måtte vi ut og trene! På et
passende sted satte vi av Per, så han kunne lese
boken sin i solskinnet.

Da vi kom hjem til Norge, var vi skjønt enige
om, at det hadde vært en fin tur med fint
samhold! Vi vil tilbake til vakre Pyreneene
og Pau! Vi kan klart gjøre det bedre sportslig
neste gang! Hurra for det åpne laget som ble
europamestere, og en oppmuntring fra oss til det
talentfulle (og vakre) damelaget, som neste gang
klarer bedre enn 10.plass.

Jostein dro til oppover bratte bakker i godt
tempo i fantastisk terreng. Flere storgårder ble
passert. Vi skjønner enda bedre, hvorfor det er
vanskelig for norske gårdsbruk å konkurrere mot
dette. Frankrike er ufattelig rikt.

Arrangementet i Pau var uklanderlig
gjennomført. Bridgemate klikket aldri!
Resultatservice fra alle spill og klasser var
løpende i rama, etter hvert som spillene var spilt.
Spillelokalene var kjempefine og luftige. Ferske
bulletiner var stadig klare. Turneringslederne var
gode. Det er vanskelig å foreslå forbedringer!

Svetten drev av oss, og vi ertet Jostein med,
at det som gjaldt, var å komme først til mål
til slutt. Alle gjorde mer enn hederlig innsats.
Dette laget er stor favoritt til å vinne lagtempo
i absolutt alle bridgeklasser. De fleste hadde
kommet til kort.

Godt samhold i det norske laget!

norsk

norsk

norsk

norsk
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NORSK BRIDGEFESTIVAL

Juniorleiren 2008
Av Kristoffer Berntsen

Etter nesten seks timar i bil byrja sola endeleg å titte fram etterkvart som
eg nærma meg Lillehammer-området. Om ikkje lenge skulle eg byrje
mitt leiropphald 2008, men først måtte Lillehammers envegskjørslar
utforskast før eg endeleg, måndags ettermiddag etter sju timar i bil,
trilla inn på grusplassen framfor det raude speidarhuset. I lokalet var
singelturneringa allereie godt i gang, og eg tenkte eg kunne bakspele
litt medan eg kvila etter bilturen. Men det er jo trass alt bridgeleir og då
skal det spelast bridge, reisesjuk eller ikkje.

28 håpefulle juniorar hadde tatt vegen til Lillehammer og årets juniorleir i forkant av Norsk
Bridgefestival 2008
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Noregs beste spelar?
Ganske snart hadde eg tretten punkter på handa
og opna 1♥. Det var ingen kven som helst eg
steppa inn for, nemleg ein spelar som tidligare
har proklamert seg som Noregs beste, sjølvaste
leirguru Lars Eide. Lars jobba utrøttleg gjennom
heile veka, både med bridgefaglige spørsmål
og praktiske ting som matlaging for 28 svoltne
leirdeltakarar. Lars har alltid latteren og smilet
på lur, men kan også ose av sin livsvisdom
til uvitande unge bridgespelarar utover lange
sommarkveldar. For juniorar 50+ eller andre
som ikkje har fått moglegheita til å vere til
stades på juniorleir er oppskrifta som følgjer:
Bridge, bridge, fotball/bading, bridge, andre
kortspel, meir bridge og så til slutt, kanskje
litt søvn. Spelinga starta nemleg klokka ti kvar
morgon, utan omsyn til om ein hadde tre, fire
eller ti timar med søvn i kroppen. Ved starten av
kvar turnering trakk du ein tilfeldige makker, så
mindre erfarne bridgespelarar som meg hadde
moglegheita til å få spele med og lære av erfarne
juniorlandslagspelarar. Dette er ein av tinga eg
meine er så unikt og fint med både leiren og
bridge.

I løpet av dei fem dagane leiren varte vart det
spelt fleire forskjellige bridgevariantar, og nokre
av dei er kanskje ikkje så vidstrakt og kjent
utover landet. Under lynbridgen hadde vi ca
10 min på å fullføre fire spel. Det gjekk hardt
for seg med både meldelappar og kort flygande
rundt om kring i lokalet. Tida var kanskje ikkje
knapp nok for etter røyken hadde lagt seg var
det nokon som meinte at vi hadde for god
tid. Men det var på tysdags kvelden den mest
spesielle turneringa gjekk av stabelen, nemleg
hinderbridge. For kvart spel vart det lagt inn
eit hinder, som gjer til at ein må tenke logisk
og prøve å løyse hindera på best mogleg måte.
Ein har eit meldingsforløp og spelforløp som
i vanleg med bridge, men med visse unntak.
Nokon av hindera som kan nemnast er: «Alle
stikk som vinnes overførast til motparten»,
«Det er kun lov til å melde spar. Pass, doblar
og redoblar er lov», «Alle stikk som vinnes
overføres til motparten» og «Blindemanns
kort skal stokkast og leggast i ein bunke med
biletsida ned. Spelførar trekk tilfeldig kvart kort
som skal spelast.» Det er vel ikkje nødvendig
å seie at det blei mange ville resultat rundt om
kring i salen.
Sjølv om alle på leiren nesten aldri takka
nei til eit slag kort, måtte vi ha tid til nokre
utanombridgelige aktivitetar også. Den årlege
fotballkampen, spelt under blå himmel og
med tropetemperaturar, innebar full innsats
frå deltakarane men det var nok turen til den
olympiske bobbana som stal showet i år. Medan
vi venta på å få køyre underhaldt moromannen
Erlend Skjetne med ordspel omkring bob, og
kanskje det tok vekk nervøsiteten hos nokon?
På toppen av bana delte vi oss opp i lag, og fire
og fire køyrte saman. Eg merka med ein gong
eg hadde satt meg opp i boben at det ville vere
mangel på beinplass, og nærmast liggande oppå
kvarandre sette vi utfor toppen, no var det ingen
veg tilbake. Før turen hadde vi fått beskjed om å
prøve å rette ossnorsk
opp i ryggen under turen, men
norsk

norsk
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det var ikkje lett med alle dei kreftene som var i
spel (på det meste var vi utsatt for 3G). Hovudet
dingla frå side til side, og ryggen til personen
framfor vart det etter kvart stifta nærmare
bekjentskap med. Det var generelt sett dårlege
forhold for å diskutere innspel og dobbelsidig
skvis. Etter alle var komen heilskinna ned,
var alle einige om at det hadde vore ei heftig
oppleving, og ei oppleving som i alle fall
underteikna nok for alltid hadde vore forutan
hadde det ikkje vore for juniorleiren.

Om det var dårlege forhold for bridge i
bobparken er natta ei perfekt tid for dobbelsidig
skvis, og Eivind Tore Hansen stod for denne
spelføringa seint natt til onsdag. Eg saksar Allan
Livgård frå juniorleirbulletinen:
Etter 1NT-åpning i Vest og Stayman i Øst var
Eivind havnet i 2NT. Nord hadde ikke noe
attraktivt utspill, men valgte som klokt er utspill
i sin lengste farge mot NT. Syd stakk med esset
og spilte ruter til Eivinds nier og Nords knekt.
Han forsatte med ruterkonge som Eivind stakk.
Eivind Tore Hansen snella heim åtte stikk!
Eivind som hadde avblokkert sparknekten i stikk
en seilet nå spar 9, og spilte siden kløverkonge.
Den stakk Syd og fortsatte med ruter som
Eivind stakk og godspilte kløveren sin. Inne på
kløver knekt prøvde Nord seg med en lur hjerter
knekt, men nå var Eivind ovenpå. Han stakk
med hjerteress i bordet, og posisjonen var som
følger:
Eivind tok nå for kløver 9, og Syd måtte holde
ruter 7. Spar 4 hadde han ikke noe bruk for,
så den fikk gå. Så var det opp til Nord som
måtte holde på D8 i spar, altså måtte en
hjerter fyke. Syd var nå alene om holdet både
i hjerter og ruter, og når Eivind tok for spar
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For ein gongs skuld var ikkje 3G = 3NT

konge ble det for mye for Syd, uansett hva han
kastet hadde Eivind resten.
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Allan var teknisk sjef på årets juniorleir

♠ Q852
♥ QJ9
♦ KJ6
♣ J63
N
♠ J9			
♥ K53			
G
V
Ø
♦ AQ92			
♣ KQT4			
S
♠ A43
♥ 862
♦ T8753
♣ A8

♠ KT76
♥ AT74
♦4
♣ 9752

Sluttposs:

♠ Q8
♥ Q9
♦-♣-N

♠--		
♥ K4		
G
V
♦ 2		
♣ 4		 S
♠4
♥ 86
♦7
♣--

Ø

♠ KT
♥T
♦-♣9

Bulletinen var ny av året, og mannen bak den,
Allan Livgård, gjorde eign glimrande jobb
både med den og alt det andre tekniske på
leiren. Bulletinen fekk vi på fredagen, og den
var fullasta med resultat, bilete, spel og ein
kort presentasjon av kvar enkel deltakar. For
nokon var leiren berre ein dråpe i havet av all
den bridgen dei spelar i løpet av året, men det
var også deltakarar som ikkjespelar fast i klubb
men som stadig kjem tilbake til juniorleiren. Og
gledlegvis var det nokre nye fjes også i år. Det
er allmenn kjent at bridge slit med å rekruttere
ungdom, men eg trur at viss ein får ungdom som
nettopp har lært bridge, eller som endå ikkje har
byrja å spele i klubb, til å melde seg på leiren så
er det store sjansar for at det vil slå gneistar. For
ein svært billig penge får ein fem natts opphald,
så mykje mat ein ønskjer og så mange bridgetips
ein ønskjer. Eit godt eksempel frå i år var den
ferske leirdeltakaren Andreas Jansen, som har
spelt bridge i ca 1 år, men kun på internett og
ikkje så veldig ofte. Under leiren storkoste han
seg, og i slutten av veka venta hans første liveturnering, nemleg junior-NM! Før start var han
lettare nervøs, men makker Elias Lofnes Græger
kunne roe oss alle, han skulle banke sjølvtilliten
inn i makker!
Juniordelen av bridgefesten var over laurdag
kveld etter NM. Der var 92 spel unnagjort, men
det var sjølvsagt også ei opningsturnering å
spele seinare på kvelden. Som om det ikkje var
nok bridge for ein dag vart det litt nattbridge
på Speidarhuset, og kl 02:00 søndags natt kom
Mats og Lars Eide opp med dette motspelet.
Mats refererar:

norsk
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HEIMDAL BK ønsker velkommen til
PROFFEN-CUP
24. og 25. oktober
på Heimdal
vred en liten hjerter t il damen som Vemund fikk

♠x
♥ 9xx
♦ AQJxxx
♣ Qxx
Parturnering.

Åpen klasse, A og B pulje.
♠FP
AQJT
i A-pulja.
♥
Jx
Ø
Startkontingent:
400,♦ xxx
+ evt.
dagslisens
i A,
♣ Kxxx
300,- i B.
Juniorer
halv pris.
♠ Kxxxx
♥ KQTxx
Pengepremier.
♦x
♣ AT
Salg av kaffe og
noe å bite i.
N

♠ xxx			
G
♥ Axx			
V
♦ KTx			
♣ Jxxx			
S

NS: Kristoffer BerntsenTL
– Vemund
Vikjord
og regnskap:
ØV: Lars Eide – Mats Eide
Per Nordland.
Et ter 2♦ i nord meldte Vemund i sør den
innovative 2♥. Uskyldige Berntsen meldte 3♥
siden meldingen t il Vemund var kravmelding.
9 stikk var altså målet. Far Eide fant det gode
utspillet liten ruter. Spillefører stakk opp og
seilte ruterdamen med kløveravkast. Lars lo rått
og la ruterkonge i disken. En liten kløver gikk
rundt t il esset før Mats kom inn på spar. Han

for! Han stjal så to spar og en kløver (vest kastet
kløver) før han spilte ruterknekt med sparavkast
og bordets siste kløverPåmelding
til stjeling. Når det er t re
kort igjen står vi igjen
følgende:
viamed
NBF
Data,
eller til
♠ --Inger Hjellemarken,
♥E-post:
-ingerhj@start.no,
♦ xxx
mobil: 906 82 076.
♣-♠ --			
♠A
Hele invitasjonen
finner
♥ Ax			
♥J
BKs
♦--			du på Heimdal
♦-hjemmesider:
♣ J			
♣K
www.bridge.no/1833.
♠K
♥ KT
♦-♣--

L
E
V !
T
T
MØ

Vemund spilte sparkonge som Lars kastet sin
siste kløver på. Mats kunne telle til tretten og
spilte kløver. Spillefører gikk selvsikkert opp på
hjerterkonge og krevde ni stikk og kontrakten,
men leirlederen suste opp på esset! De gamle er
eldst. Men den yngste var også yngst.

LIVET ER KORT
SPILL BRIDGE
pokerheimdal.indd 1
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NM-mixpar 2008
Av Espen Forberg

Det var 248 par denne gangen som samlet seg til årets hyggeligste
turnering. Mange mener nemlig at mixturneringer er mye mer
avslappende enn vanlige turneringer. Mulig trenger vi av det mannlige
slaget disse påminnelsene om hvordan vi helst skal oppføre oss ved
bordet. At andelen østrogen har sitt utslag på stemningen rundt bordet,
er det i hvert fall liten tvil om.

Nok en gang klatret Ann Karin Fuglestad og Erik Sælensminde til topps i mixen. Seiersmarginen på
mer enn 2 % var imponerende. Her ser vi dem på pallen sammen med de øvrige medlajevinnerne.
Fra venstre Jan Petter Svendsen – Gunn Tove Vist (sølv), Erik Sælensminde – Ann Karin Fuglestad
(gull) og Stig Dybdahl – Jette Maribo Livgård (bronse). Foto: Marianne Fossum Mathiassen
norsk
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Sjøl om 248 par er godkjent, er det en liten
nedgang fra i fjor da 260 par stilte til start.
Uansett er dette Norges største parturnering –
og det er vel da greit at antall kvinner og menn
er det samme. Sånn skulle det gjerne vært i alle
andre turneringer og. Vi var en del menn som
ikke fikk makker te denne mixen, så det er bare
ut og rekruttere.
Blant favorittene i årets NM-mix, var
selvfølgelig fjorårets vinnere Ann Karin
Fuglestad – Erik Sælensminde. Siv Thoresen
– Ole Arild Berset, Marianne Harding – Rune
Hauge, Gunn Tove Vist – Jan Petter Svendsen,
Anne Lill Hellemann - Kurt-Ove Thomassen,
Gunn Kari Helness - Karl Christian Baumann og
Anne-Trine Espås - Jon-Egil Furunes forventa
man og at skulle havne «oppi der».
Uansett hvilken turnering man spiller, er nivået
i toppen såpass tøft at man må ha draget. Siv
Fryden lund – Steinar Jøranlid fra Snertingdal
havna til slutt på en fin 7. plass og sistnevnte var
veldig godt fornøyd. De hadde «stampa når det
var rett og dobla når det var en strøken beit».
Slikt blir det poeng av!

Noen ganger setter og motparten deg på prøver,
som er umulige å finne ut av. Hva ville du
som øst meldt med hånda under etter følgende
meldingsforløp?
Spill 67 var syd giver og øst-vest i sonen

Vest

Nord

Øst

		
3♥
6♠!!

Syd

2♠
?

♠♥ KQT754
♦ KQJ87
♣ KT
Nord satt Erik «Silla» Sælensminde og
«forhåndsstampet» og du ser at makker har
meldt inn i ugunstig sone. Sølvi Nicolaisen Svein-Jarle Ludvigsen var de som var uheldige
i dette spillet. 7♥ gikk nemlig en dobla beit da
hele spillet så slik ut:
		
		
		
		

♠ AQ9854
♥♦ 9542
♣ QJ2
N

♠ 7 				
♥ AJ8632			
V
♦ T6				
G
♣ A654			

Ø

♠♥ KQT754
♦ KQJ87
♣ KT

S

		
		
		
		
Siv stamper når det er rett, og dobler når det er
bet. Poeng av sånt! Foto: Vegard Brekke

♠ KJT632
♥9
♦ A3
♣ 9873

En kan kanskje si at Vest burde passa 2♠, men
det fratar uansett ikke «Sillas» fine stamp. 6♠ er
bare to beit og sjøl om motparten skulle doble,

7
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har nord/syd pluss på spillet. 7♥ doblet -1 ga
ca 100 pluss og de «frarøvede» kunne spart 98
poeng på å doble norgesmesterne.
Etter en treg start, gikk nemlig gullet den
samme veien i år som i fjor. Etter å ha vært
helt overlegne i siste sesjon, stakk Ann Karin
Fuglestad – Erik Sælensminde ifra resten og var
til slutt helt suverene over 2 % foran sølvet. Vi
gratulerer!

Det ble feil denne gangen da hånda så slik ut:

Vest 		

Nord		

Øst 		

						
1NT		
pass rundt
		
		
		
		

Syd

pass

♠ AQJ9
♥ A982
♦ KT85
♣7
N

♠ 86				
♥ Q6				
V
♦ AQ972			
G
♣ AQT3			

Ø

♠ 5432
♥ K74
♦ J4
♣ K652

S

		
		
		
		

Silla smalt 6♠ i disken! Foto: Vegard Brekke
Ville du meldt i ugunstig sone med følgende
hånd etter pass fra makker og en sterk 1NT fra
motparten? Du sitter med:
♠ AQJ9
♥ A982
♦ KT85
♣7
Treffer man ikke makker med en major er det
fort lite stikk egen vei, så pass er ikke helt
uforståelig. Dessuten kan det og hende makker
har til innmelding etter forhåndspassen, eller
at motparten går beit eller at man ikke har noe
egen vei. I en parturnering er det da og bedre
med 90 ut enn 100 ut til fienden. Visning av
begge major eller dobler legger i tillegg alle
eggene i samme kurv, så pass ser ikke så galt ut.

♠ KT7
♥ JT63
♦ 63
♣ J984

Vest satt Stig Dybdahl og fant fram en
«moderne» 1NT. 14 hp og 5-4 er mer og mer
vanlig. Men da helst da man ikke finner en fin
gjenmelding. Noen ganger er det lykke uansett,
da motparten har problemer med å finne ett rett
motspill. Sånn var det definitivt denne gangen.
Utspillet var en liten hjerter til 10 og dame.
Deretter fulgte kløveress og en kløver til
kongen. Nord følte allerede nå presset og kastet
en ruter. Ruter knekt fikk så seile rundt til nords
konge. Jeg er sikker på nord ikke ville gi vest
stikk på spar konge og en hjerter så safe ut. Det
var det ikke. Opp på hjerter konge og det ekstra
inntaket i bordet ga Stig muligheten til å kutte
opp syds kløverknekt. 10 stikk ga Jette Maribo
Livgård – Stig Dybdahl en delt topp på spillet,
noe som passet dem fint i deres jakt på medalje.
Det endte da og godt til slutt da de kunne motta
bronsemedaljer, kun slått av Ann Karin Fuglstad
– Erik Sælensminde og sølvmedaljørene Gunn
Tove Vist – Jan Petter Svendsen.
norsk
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norske suksessen for øvrig er det ikke så rart.
Vi er en nasjon som kan være stolte av det vi
har prestert i det siste, og jentene er ikke langt
bak oss gutta. Det var vel egentlig de som starta
gullalderen med sitt overlegne gull i nordisk.
Om ikke anna, så håper undertegnede at dette
skriv kan være en ok søknad om makker te neste
mix – den vil jeg ikke gå glipp av.

Jakten på spill til dette lille preludium har ikke
vært så lett, for som Gunn Tove Vist sier det:
«Det er jevn og god spilling som gir resultater».
Man trenger med andre ord ikke gjøre mer enn
mindre feil enn motparten.
Norske jenter har i det siste vist at de duger
veldig bra internasjonalt, og med tanke på den

Psst:
Jeg trudde fortsatt at det var slik at kvinnene
skulle nevnes først i et par. I disse moderne tider
med likestilling og alt det der, er det kanskje
ikke så rart at mange av parene var påmeldt med
den mannlige makker nevnt først. Jeg er sikkert
gammeldags, men noen tradisjoner kan vi da
holde ved like! 

Resultater for de 20 beste
Plass

Navn

Lag

IMP

1

Erik Sælensminde - Ann Karin Fuglestad

Kverneland BK/Farsund BK

58,9

2

Jan Petter Svendsen - Gunn Tove Vist

Kverneland BK/Akademisk BK

56,7

3

Jette Maribo Livgård - Stig Dybdahl

Askim BK

56,6

4

Espen Erichsen - Helen Erichsen

/(Great Britan)

56,3

5

Kristine Brandsnes - Espen Bård Johansen

BK Vest Oslo/OBK/Kløverknekt

56,0

6

Frank Bogen - Anne Irene Bogen

Mo BK

55,7

7

Steinar Jøranlid - Siv Frydenlund

Torpa og Snertingdal BK

55,6

8

Tulla Steen Lybæk - Gjermund Rekstad

Bridgekameratene/BK Vest Oslo

55,5

9

Rønnaug Asla - Svein Markussen

Skien BK

55,5

10

Kjell-Ove Helmersen - Sissel Sneve

Heimdal BK

55,4

11

Jonill Storøy - Arild Hoff

Førde BK

55,4

12

Jan Fjælberg - Paula Leslie

Stavanger BK/London (GB)

55,4

13

Eli Solheim - Ivar M. Anfinsen

BK Gann

55,3

14

Maja Rom Anjer - Lars Rasch

OBK/Kløverknekt

55,3

15

Tommy Sandsmark - Siri Hildrum Sandsmark

Bridgekameratene/

55,0

16

Helge Stornes - Ragnhild Brekka

Kristiansands BK

55,0

17

Siv Thoresen - Ole Arild Berset

Sørreisa BK/Sunndalsøra BK

55,0

18

Jan Mikkelsen - Unni Mikkelsen

Akademisk BK/Bridgekameratene

54,8

19

Marie Holenbakken - Jan Olav Røseng

Ridabu BK

54,4

20

Gerd Marit Harding - Helge Stanghelle

Mo BK

54,4
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Vadsøseier i bridge-NM
LILLEHAMMER: Etter en utrolig spennende avslutning ble det Ranja
Sivertsvik fra Vadsø og Lise Blågestad fra Oslo som gikk til topps i NMfinalen i bridge for damer.

En utrolig populær seier til Oslo-/Vadsøparet i NM par for damer. Fra venstre ser vi Lise Blågestad
og Ranja Sivertsvik.
Ranja og Lise ledet hele siste sesjon til dels klart, men på slutten kom sølvparet Sølvi Remen
(Bergen) og Paula Leslie (London) stadig nærmere. Etter siste runde var det klart at forfølgerne
ville komme enda nærmere og kanskje gå forbi. De hadde nemlig en klart bedre runde enn Ranja og
Lise. Men lederparet holdt unna, med fattige 0,12 prosent. Vinnerparet var like jublende glade som
norskgratulantene strømmet til.
rørte da det kom opp på lystavla at de hadde vunnet. Tårene rant mens
norsk
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Medaljevinnerne i NM for damepar ble hyllet av en fullsatt Håkons hall. Fra venstre ser vi Paula Leslie,
Sølvi Remen, Lise Blågestad, Ranja Sivertsvik, Susann B. Farstad og Ingeborg Grimsmo.
«Dette var helt fantastisk. Noe slikt hadde jeg
aldri drømt om. Jeg var så spent på hvordan det
skulle være å spille med Lise. Vi hadde aldri spilt
sammen før her på Lillehammer. Det var Eva Lund
Heitmann fra Alta som koblet oss sammen uka
før. Hun visste at jeg var på jakt etter makker til
damefinalen. Snakk om å få drømmemakker. Vi har
hatt en utmerket tone. Det har vært både hyggelig
og artig å spille med Lise. Ekstra artig har det
selvsagt vært siden vi har hatt masse gode spill»,
sier Ranja.
Det er rundt ti år siden 38-åringen begynte i det
små med bridge. Både hun og ektemannen Terje
Iversen spiller bridge, men med små barn er det
ikke lett å satse. Beste plassering i dame-NM
var 7. Plass i fjor. Men da var hun og Britt Anne
Iversen Hortman fra Vadsø med på laget som vant
uoffisielt lag-NM for damer. Nå kan Ranja titulere
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seg som skikkelig norgesmester. NM damer par
er i høyeste grad et offisielt norgesmesterskap, ett
av mange under den pågående Bridgefestivalen på
Lillehammer.
Damefinalen ble spilt med to sesjoner tirsdag og
en onsdag. Ranja og Lise overtok ledelsen i siste
runde tirsdag. Hele onsdagen satt de på bord 1, der
lederparet sitter. To-tre runder før slutt så det ut til
at de hadde avgjort mesterskapet, men så startet
Remen og Leslie spurten.
«Det hadde vært veldig surt å bli forbigått etter å
ha ledet onsdagen», sier Lise. Det er Ranja helt
enig i. Sølv hadde vært nederlag.
Gratulerer også til tredjeplassen som gikk til
Susann B. Farstad og Ingeborg Grimsmo fra BK
Grand og Skåla BK.
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Resultatliste over middels:
Plass Lag

Navn

Klubb

IMP

1

[13] Ranja Sivertsvik - Lise Blågestad

Vadsø BK/OBK/Kløverknekt

57,5

2

[36] Sølvi Remen - Paula Leslie

Bergen Akademiske BK/London (Great Britan)

57,4

3

[16] Susann B. Farstad - Ingeborg Grimsmo

BK Grand/Skåla BK

56,1

4

[9]

Else Mari Heibø - Rønnaug Asla

Stavern og omegn BK/Skien BK

55,7

5

[3]

Eli Solheim - Hilde Bjørlo

BK Gann/Statoil BK

55,1

6

[43] Bodil Fossan - Vigdis Moen

BK Gann/Kirkenær BK

54,5

7

[45] Anne-Trine Espås - Ida Wennevold

Asker BK/Akademisk BK

54,3

8

[44] Åse Biribakken - Marianne Homme

Farsund BK/Kristiansands BK

54,2

9

[26] Randi Uttisrud - Randi Nyheim

Ski BK/Moss BK

53,9

10

[54] Liv Marit Grude - Gunn Tove Vist

Sømna BK/Akademisk BK

53,2

11

[52] Reidun Margrethe Hansen - Virginia Chediak

Åsane BK/Kragerø BK

53,1

12

[31] Bente Eriksen - Annelise Verpe

Skien BK

53,0

13

[38] Haldis Guttormsen - Jonill Storøy

Heimdal BK/Førde BK

52,7

14

[22] Inger Hjellemarken - Pernille Lindaas

Heimdal BK/Torpa og Snertingdal BK

52,6

15

[24] Bodil Nyheim Øigarden - Ragnhild Winnberg

Studentenes BK/Heimdal BK

52,6

16

[40] Marita Haugan Røberg - Marian W. Grude

Narvik BS/Sømna BK

51,7

17

[11] Anne-Lill Hellemann - Gunn Kari Helness

Bridgekameratene

51,6

18

[33] Marie Holenbakken - Ingeborg Andersen

Ridabu BK/Lillehammer BK

51,4

19

[17] Solbritt Lindahl - Audhild Vistnes

Sortland BK/Rosenberg BK

51,0

20

[55] Tove Haugen - Lisbeth K. Glærum

Bergen Akademiske BK

51,0

21

[49] Unni Welander - Torgunn Foss

Skien BK

50,9

22

[10] Gro Hobberstad - Kjellaug Austdal

Lillehammer BK/Vestre Gausdal BK

50,8

23

[25] Anita Ower Aasum - Anne-Britt Andreassen Lillestrøm BK/Målselv BK

50,5

24

[5]

Lisbeth Mathisen - Oddrun Godejord

BK 2000/Ørnes BK

50,5

25

[6]

Jorunn Feness - Rita H. Kofoed

Sandefjord BK/Mix-klubben Tromsø

50,3

26

[47] Astrid Margrethe Grønnesby - Eva Falstad Flått

Inderøy BK/Overhalla BK

50,2

27

[51] Bente Irene Holmen - Lise Grønningen Otterlei

Søgne BK/Bergen Akademiske BK

50,2

28

[35] Ranveig Andresen - Tone Skatrud

Lillehammer BK/Vestre
Gausdal BK
norsk

50,0

norsk

norsk

norsk
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NM-veteranpar 2008
Av Knut Kjærnsrød

Er eldrebølgen over?
Ikke vet jeg om det er alderen eller sløvheten som har tatt oss noe
tilårskomne, men det er i alle fall et faktum at deltakelsen i årets
veteranmesterskap for par var en god del lavere enn de senere årene.
Fra godt over 100 par var det i år bare 85 som benket seg i Håkons hall
for å gjøre opp om tittelen.

Selv om deltakelsen har gått litt ned er det fortsatt kjente navn som preger toppen av resultatlisten
i veteranklassen. Fra venstre ser vi medaljevinnerne Knut Koppang – Arne Olsen (sølv), Øystein
Jensen – Helge Mæsel (gull) og Harald Nordby – Jan Trollvik (bronse). Foto: Marianne Fossum
Mathiassen
Innledningsvis var Tor Hildre og Kåre Aasen fra Skien mest på hugget, men etter hvert var det
mange som kom i siget. Min makker Svein Arne Munkvold fra Narvik og jeg var aldri riktig i
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nærheten av å forsvare fjorårstittelen, mens
våre hardeste konkurrenter fra den gang,
Harald Nordby og Jan Trollvik ganske tidlig i
turneringen befant seg i tetsjiktet igjen.
Dette spillet fra 1. sesjon var et av de mest
interessante ut fra et meldeteknisk synspunkt:
		
		
		
		

♠ Q9
♥ AKJ973
♦ J5
♣ 974
N

♠2
♥ 86
G
V
♦ 8743
♣ AQT632
S
		
		
♠ A743
		
♥ Q2
		
♦ AKQT2
		
♣ K5

Ø

35 poeng som skilte de tre beste. Aller øverst
sto til slutt Helge Mæsel og Øystein Jensen
fra Kristiansand mens Arne Olsen og Knut
Koppang fra Oslo fikk sølvplassen.
Helge hentet seg mange plusspoeng med riktig
vurdering og litt hjelp fra motparten på dette
spillet tidlig i annen sesjon:
♠ JT65
♥ JT754
♦ Q7
♣ K3

♠ KJT865
♥ T54
♦ 96
♣ J8

N

♠ K832
♥8
♦ A62
♣ T8762

G
V

Ø

S

♠ A7
♥ K962
♦ T85
♣ AJ95

♠ Q94
♥ AQ3
♦ KJ943
♣ Q4

Ved vårt bord gikk meldingene:

Vest		

Nord		

Øst		

Syd

pass		
pass		
pass		
pass		
pass rundt

1♥		
2♥
3♥		
5♥		

pass		
pass		
pass		
pass		

2♦
2♠
4 NT
6♥

Jeg burde definitivt lagt kontrakten i 6 NT for
å beskytte kløver konge, men da Øst ikke fant
utspillet, gikk det bra likevel. 980 innbrakte +
20, mens 990 ga 35, og halvparten av bordene
stoppet i utgang.
Harald og Jan overnattet på bord 1, men det
tetnet til utover onsdagen, og de maktet ikke å
holde teten helt inn men måtte nøye seg med
bronsemedaljene. Avslutningen ble en thriller
der det til slutt var en knapp halvprosent eller

Han kom som øst i 3♣ og fikk sparutspill til
kongen. Da nord la liten på hjerter fra bordet,
lot Helge den løpe til syd, og med fortsettelse i
spar kunne han stjele god hjerter konge for det
verdifulle tiende stikket.
Sesjonens motspill sto Tore Farbrot og Leif
Rostad fra Fredrikstad for:
		
♠ KJT
		
♥ AQJ8
		
♦ QJ653
		
♣ 3N
♠ 9842 		
♥7
		
V
♦ AK 		 G
♣ AKT965		
S
		
♠ AQ
		
♥ K9543
		
♦ 974
norsk
		
♣ J82
norsk

norsk

norsk

Ø

♠ 7653
♥ T62
♦ T82
♣ Q74
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Med Tore som Vest gikk meldingene:
Vest		

Nord		

1♣		
pass		

dbl.		
4♥		

Øst		

Syd

pass		
2♥
pass rundt

Tore startet med ruterkonge og ess og vred
i stikk tre til liten kløver! Leif var ikke sen
om å spille en tredje ruter til stjeling da han
kom inn på kløver dame. Kun ett par til
kopierte den bedriften, og et artig poeng er
at også det var et Fredrikstad-par – nemlig
Knut Molander og Svein Åstrøm som til
slutt endte på 4. plass!

Resultat for de 30 beste
Plass

Navn

Klubb

IMP

1

Helge Mæsel - Øystein Jensen

Kristiansands BK

57,5

2

Arne Olsen - Knut Koppang

Pass BK

57,1

3

Harald Nordby - Jan Trollvik

Akademisk BK/Tromsø BK

57,0

4

Svein Åstrøm - Knut Molander

Fredrikstad BK

56,8

5

Bjørn Olav Sørensen - Åsmund Wiborg Eriksen

Lillehammer BK/Solberg BK

56,4

6

Hans Jørgen Bakke - Svein Harald Riisnæs

Bridgekameratene/Junior Horten

56,0

7

Karsten Syversen - Bjørn Westmo

BK Hein 46

54,9

8

Ivar M. Anfinsen - Olav Magnus Reve

BK Gann/Kverneland BK

54,3

9

Einar Asbjørn Brenne - Øystein Lerfald

Heimdal BK

54,2

10

Knut Kjærnsrød - Svein Arne Munkvold

Nøtterøy BK/Narvik BS

53,3

11

Per Aulid - Åge Storskogen

Gjøvik og Vardal BK/

52,9

12

Tor Hildre - Kåre Aasen

Skien BK

52,8

13

Arne Nils Kristiansen - Åge Olsen

Gro BK

52,4

14

Rolf Henriksen - Jostein Ramberg

Forcingklubben

52,3

15

Bjørn Sture Valen - Kåre Heibø

Skien BK/Stavern og omegn BK

52,3

16

Olav Molberg - Per Ove Moe

BK Hein 46/Moelv BK

52,2

17

Tore Farbrot - Leif Rostad

Fredrikstad BK

52,2

18

Einar Lærum - Ole Gran

Galleberg BK

52,1

19

Hans Arne Jensen - Severin E Longva

Statoil BK/Haramsøy BK

52,1

20

Odd Arne Møllersen - Pål Haugseth

Gro BK

52,0
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Junior NM
Tekst Vegard Brekke, foto Marianne Fossum Mathiassen

Bridgefestivalen innledet som vanlig mede NM for junior og NM for
mixpar. Årets juniormesterskap hadde samlet 24 juniorpar fra hele landet.
Forventningene var nok aller størst paret Allan Livgård og Espen Lindqvist,
Espen var nybakt europamester i åpen klasse og Allan har en rekke gode
plasseringer sammen med det norsk junuiorlandslaget de siste årene.
Turneringen starter som sagt den offisielle
delen av Norsk Bridgefestival, men en rekke av
deltakerne hadde allerede vært i gang i nesten en
uke som deltakere på årets juniorleir. Leiren ble
avholdt på Speiderhuset ikke langt fra Håkons
hall. Årets leir var i utgangspunktet tenkt som en
nordisk juniorleir, men dessverre kom det ingen
påmeldinger fra de andre landene. Vi får håpe
at våre nordiske naboer kommer neste år, de vil
da få muligheten til å delta i juniorturnering,
noe som kanskje kan sette en ytterligere spiss på
mesterskapet.
I juniormesterskapet er nok nivået veldig
variert. Her deltar spillere som kanskje ikke
har spilt turneringer tidligere side om side med
noen av våre aller sterkeste spillere. Dette gjør

junior NM til en veldig spennende og til tider
uforutsigbar turnering. At junior NM ikke er
noen walk-over-turnering har nok en rekke av
våre internasjonale toppspillere funnet ut i løpet
av årene.
Første dag av juniorfinalen stod i Didrik
Ueland og Jan Egil Løhres navn. De scoret hele
67,76 % første dag og var med det nesten sju
prosentpoeng foran Marius Bartnes og Stian
Andersen på 2. Plass som hadde sneket seg
foran Karl Morten Lunna og Erlend Skjetne.
Forhåndsfavorittene Allan Livgård og Espen
Lindqvist var også godt med og hadde inntatt
delt 4. Plass sammen med Kristoffer Hegge og
Kåre Bogø med 59,66 % etter første sesjon.

norsk en fantastisk førstedag og
Didrik Ueland og Jan Egil Løhre fra Nærbø BK og Lundamo BK hadde
ledet feltet klart.
norsk

norsk
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Det har ikke vært så lett å få lurt fram noen
gode spill fra juniordeltakerne. Bulletinredaktør
Snorre Aalberg fikk til slutt inn et spill fra
Didrik Ueland, som ledet etter første dag. Vi har
sakset spillet fra bulletinen:
		
		
		
		

♠ J542
♥ T42
♦ 87
♣ 7542
N

♠ 96
V
♥ J97
♦ AJ964		
♣ T86
		
		
		
		

Ø
G
S

Tre beit.
Lørdag ble nok en del tyngre for lederparet
etter dag 1. De spilte godt under middels
samtidig som en rekke par scoret bra bak dem.
Da to av tre sesjoner var unnagjort hadde
Kristoffer Hegge og Kåre Bogø tatt over
ledelsen. De scoret 120+ i sesjon 2, noe som
ga en prosentscore på 67 % i den sesjonen.
Bak dem var det også flere av de norske
juniorlandslagspillerne som markerte seg med
høye scorer på rundt 60 %.

♠ AQT3
♥ Q3
♦ T5
♣ AQJ93

♠ K87
♥ AK865
♦ KQ32
♣K

Vest		

Nord		

Øst		 Syd

Jan E. Løhre Karl M. Lunna Didrik Ueland		 Erlend Skjetne

							 1 ♥
pass		
pass		 dbl.		 Redbl.
pass		
pass		 2♣		 pass
pass		
2♥			 pass rundt
Det var noen som hadde karret til seg både
åtte og ni stikk i hjerterkontrakt NS, men de
fikk ikke dette motspillet.
Spar ni gikk via tieren til kongen. Syd
måtte få stjålet ruter i bordet, så han la
ned ruterkonge. Etter å ha stukket med
esset fortsatte Jan Egil Løhre med kløver
til makkers ess. Han spilte kløverdame som
spillefører stjal. Nå startet moroa.
Ruter dame og ruter til stjeling med toeren
ble overstjålet med treeren. Sparess og dame,
makker kasta en kløver. Kløver til stjeling og
overstjeling, ruter til stjeling og overstjeling
før et svart kort trumfforfremmet knekten.
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Kristoffer Hegge og Kåre Bogø fra Snåsa BK og
Frøya BK tok over ledelsen etter sesjon 2 med
63,35 % totalt.
Det var duket for en spennende finish. På de
nærmeste plassene fulgte:
1 Kristoffer Hegge Kåre Bogø

Snåsa BK/ Frøya
BK

63,35

2 Karl Morten Lunna Erlend Skjetne

Studentenes BK/
Heimdal BK

61,36

3 Espen Lindqvist Allan Livgård

Heimdal BK

60,01

4 Marius Bartnes Stian Andersen

Heimdal BK/ Lillehammer BK

58,10

5 Fredrik Simonsen Tor Ove Reistad

Askim BK

57,53

NORSK BRIDGEFESTIVAL

Selv med en spurtende europamester i hælene
klarte Kristoffer og Kåre å holde unna for resten
av feltet. Mye av turneringen ble avgjort de siste
rundene, blant annet hoppet Allan og Espen opp
fire plasser i nest siste runde. De kapret til slutt
sølvet 0,7 prosentpoeng foran bronsevinnerne
Karl Morten Lunna og Erlend Skjetne.

Norsk Bridge og resten av bridgenorge
gratulerer Kristoffer Hegge og Kåre Bogø
fra Snåsa BK og Frøya BK med en velfortjent
gullmedalje!

Lederparet etter to sesjoner holdt helt inn og kunne klatre til topps på pallen. Her ser vi dem
sammen med de andre medaljevinnerne. Fra venstre: Espen Lindqvist – Allan Livgård (sølv),
Kristoffer Hegge - Kåre Bogø (gull) og Karl Morten Lunna - Erlend Skjetne (bronse)

Resultater NM junior 2008
Plass

Navn

Lag

IMP

1

Kristoffer Hegge - Kåre Bogø

Snåsa BK/Frøya BK

59,6

2

Espen Lindqvist - Allan Livgård

Heimdal BK

59,1

3

Karl Morten Lunna - Erlend Skjetne

Studentenes BK/Heimdal BK

58,4

4

Marius Bartnes - Stian Andersen

Heimdal BK/Lillehammer BK

57,9

5

Petter Aulid Eide - Harald Eide

Heimdal BK/BK Hein 46

56,0

6

Even Morken - Henrik Livgård

Ringebu/Fåvang BK/Askim BK 55,6

7

Fredrik Simonsen - Tor Ove Reistad

Askim BK

55,4

8

Erik Berg - Daniel Ueland

Studentenes BK/Nærbø BK

54,9

9

Didrik Ueland - Jan Egil Løhre

Nærbø BK/Lundamo BK

54,8

10

David Ueland - John Vegard Aa

Nærbø BK/Heimdal BK

54,0

11

Mats Eide - Tor Eivind Grude

BK Hein 46/Sømna BK

53,6
norsk

norsk

norsk

norsk
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12

Lars Arthur Johansen - Håkon Bogen

Rognan BK/Mo BK

53,3

13

Lasse Båtstad - Kristian Stangeland

Otta BK/Kverneland BK

51,7

14

Kristian Ellingsen - Morten Haugen

Sortland BK/Studentenes BK

47,3

15

Arnt Ola Løhre - Ole Christian Helgemo Lundamo BK

46,6

16

Inger Anne Hagen - André Hagen

Honnør Formiddagsbridge

45,9

17

Eivind Tore Hansen - S.E Kalliainen

Studentenes BK/Heimdal BK

45,4

18

Jarno Mikael Johnsen - Christian Bakke Vadsø BK/Bergen Akademiske 45,1

19

Asbjørn Holmen Øvervatn - Sverre

Bodø BK Lyn/Nærbø BK

44,2

20

Elias Lofnes Græger - Andreas Jansen

Asker BK/Ski

41,1

21

Hilde Aleksandersen - Thomas Bandur Nesodden Bridgeklubb

40,7

22

Alexander Holmen - Håkon Brandsnes Åmot/BK Vest Oslo

39,9

23

Kristoffer Berntsen - Vemund Vikjord

Førde BK/Bridgekameratene

39,7

24

Rebekka Stangeland - H. Stangeland

Studentenes BK

38,9

Vi arbeider for deg, døgnet rundt
i ﬂere tidssoner!

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

www.viego.no

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

Tekst: Vegard Brekke
Foto: Marianne Fossum Mathiassen

Søndag 27. juli startet den største parturneringen på fetivalen. Denne
turneringen hadde en liten oppgang fra fjoråret, og 159 par kjempet om
de 14 plassene i årets NM-finale for par. Med mange sterke par til start
var alt duket for et skikkelig rotterace.
Denne parturneringen går over tre sesjoner, og
med såpass mange par til start vil det svinge en
god del underveis. Det er viktig å ikke miste
motet om det skulle butte litt i begynnelsen. På
ett eller annet tidspunkt vil man få muligheten
-- for håpentlig vis -- til å surfe på den velkjente
monradbølgen. Med så mange par til start er
det naturlig nok ganske stor nivåforskjell fra
de sterkeste til de svakeste parene, og man må
normalt score ganske så mye for å kunne kjempe
helt i toppen av turneringen. Årets turnering ble
vunnet på formidalble 57,9 % (eller 1186,2 +
poeng).
Under og i etterkant av årets festival har det
kommet en del reaksjoner på at totalscoren (i
parturneringer) kun ble oppgitt i prosent. Man
fikk kun rundescoren på kjent vis. Dette skapte
nok litt ekstra spenning og frustrasjon for en
del spillere, da man ikke hadde noen særlig
formening om hvor mye det ville koste for
eksempel å gå fra en topp til en bunn. Selvsagt
kan man regne ut hvor mye en topp/bunn vil
utgjøre på totalscoren til slutt, men dette burde
ikke være nødvendig å bruke tid og krefter
på. Jeg regner med at monraden og alle andre
parturneringer under neste års festival vil ha
totalscore i poeng på slippene, gjerne i tillegg til
prosent.
Turneringen ellers så ut for en som spilte til å gå
greit arrangementsmessig. BridgeMate så ut til
å fungere stort sett greit, og det var heller ikke
mye feil med spillene/mappene – det er tross

alt ganske mange mapper i omløp i løpet av
turneringen. Eneste minus kunne kanskje være
at det kunne være vanskelig å få kontakt med
turneringsleder på grunn av store avstander og
lydnivå i hallen, kanskje man burde ha hatt en
eller to til?

Jan Guldbrand Ohren og Finn Brentebråten var
med å kjempet i teten hele veien.
Turneringen startet søndag morgen, og man
skulle spille to sesjoner på søndag (30 og 33
spill) før man avsluttet med en sesjon mandag
(33 spil). Jan Guldbrand Ohren og Finn
Brentebråten fra Hen BK kom seg kjapt opp på
bord 1, og var med i toppen av feltet stort sett
hele turneringen. De var helt i tet etter de første
30 spillene, og var ett av fem par som alle scoret
over 60 % i denne sesjonen.
norsk

norsk

norsk

norsk
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Plass Lagnr

Spillere

Klubb

IMP

1

51

Jan Guldbrand Ohren - Finn Brentebråten

Hen BK

65,23

2

40

Stig Martinussen - Dag Heldal Paulsen

Bridgekameratene

62,21

3

50

Petter Haram - Tommy Skodje

BK Grand

61,06

4

44

Åge Olsen - Sigurd Frydenlund

Gro BK

60,70

5

101

Arnfinn Johansen - Jostein Øvervatn

Rognan BK/Bodø BK Lyn

60,43

Jeg har ikke så mange spill å snakke å skrive
om for egen del, og det viste seg at det var
nokså vanskelig å få noe ut av de andre
deltakerne også. Jeg sakser derfor noen spill
fra festivalbulletinen, som ble ført i pennen av
Snorre Aalberg. Fra første sesjon var han selv
med på morroa (spillet er vridd 90 grader):
♠ JT874
♥ J52
♦ K63
♣ 32

Monraden fortsatte med nok en sesjon søndag
ettermiddag. De to tetparene fra første sesjon
skiftet stort sett på å lede også denne sesjonen.
Da sesjonen var over var de fortsatt på topp,
men Stig Martinussen og Dag Heldal Paulsen
hadde tatt over teten med 0,2 prosentpoeng.
Lederduoen hadde fått en ledelse på ca. 2,5%
til 3. Plassen, og bak der var det tett som
haggel. Fra 3. til 30. Plass skilte det kun ca. 4,5
prosentpoeng. Det var duket for en spennende
innspurt både i medaljekampen og om de 14
plassene til parfinalen.

N

♠ Q653
♥ 83
♦ JT98
♣ KT7

G
V

Ø

S

♠ K9
♥ AQ7
♦ A742
♣ A984

♠ A2
♥ KT964
♦ Q5
♣ QJ65
Meldingsforløpet var ikke så mye å snakke
om. 1NT og ingen hadde noe å tilføye. Vest
spilte ut hjerter ti til damen. Nå så det ut som
ruteren var fargen å leve av, men det er bare
et kjapt inntak i bordet . Spar konge i bordet
og vest måtte nesten stikke. Makker hadde
lagt styrke i hjerter og da kom det mer av den
fargen. Nå hadde jeg skaffet meg de ekstra
nødvendige inntaket i bordet til dobbelkappen
i ruter, åtte stikk og 39 plusspoeng.

StigMartinussen og Dag Heldal Paulsen fra
Bridgekammeratene var med fra første stund.
Da 63 av 96 spill var gjennomført hadde de
krabbet fra 2. til 1. plass.
Stillingen helt i toppen så slik ut etter 63 av 96
spill:

Du ser at selv om vest skulle ha fort satt i spar
etter spar ess, vil nord aldri komme inn t il
den fargen.

7
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Plass

Spillere

Klubb

IMP

1

Stig Martinussen Dag Heldal Paulsen

Bridgekameratene

60,6

2

Jan G. Ohren Finn Brentebråten

Hen BK

60,4

3

Gjermund Rekstad Tor Ove Reistad

BK Vest Oslo/
Askim BK

58,1

4

Geir Brekka Ann Karin Fuglestad

KristiansandsBK/Farsund BK

57,9

5

Øyvind Ludvigsen Jan Mikkelsen

Akademisk BK 57,3

han passa 2♥ dobla. Makker Bjørn Morten
Mathisen viste en vanlig opplysende dobling,
og da var det ut rolig aktuelt å passe ned
med kun et ess. Argumentet er nok at hvis 2♥
skulle stå og makker har en vanlig opplysende
dobling, vil det koste blod i egen kont rakt.
Og så er det da så innmari deilig å få tatt de
tufeslufsene som enda tror det går an å leike
seg i Ekrens.
Jeg gjorde alt jeg kunne for å unngå 500, men
det var nok ikke mulig.

Også i sesjon 2 var bulletinredaktøren involvert
i et spill som fortjente spalteplass. I sesjon 2
måtte han derimot se alle plusspoengen fra
spillet i forrige runde forsvinne, og enda noen
til:

«Ka ska æ meild da?»
♠ Q876
♥ K942
♦ J96
♣ 72
♠ J532
♥ 63
♦ 8752
♣ A85

♠ A9
♥ AQJ
♦ AK43
♣ K963

N

V

G

Ø

S

♠ KT4
♥ T875
♦ QT
♣ QJT4

Vest

Nord

Øst

Syd

Erik Berg

Redaktør

BM Mathisen

Luringen

			
pass
2♥
dbl.
pass!!
pass

pass
pass

Erik ønsket å presisere at doblingen slett ikke
var opplysende!
Spillet stod på trykk i bulletin nummer 4 under
festivalen. Da Erik Berg leste dette måtte han
ta bulletinredaktøren litt fatt senere på kvelden.
Han ønsket å presisere sitt syn, og syntes ikke at
bulletinredaktøren fortjente noen sympati for sin
uflaks. Eriks kommentar stod på trykk i femte
utgave:
Makkers dobling er slet t ikke opplysende,
men svært straffebetont. 2♠ ville vært
opplysende med begge minor, mens 2NT viser
15-18. Det er bare å ha avtalene i orden og
stole på at makkerparet er på bølgelengde…

«Ka ska æ meild da?»
sa Erik Berg til meg på spørsmål om hvorfor
norsk

norsk
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Innspurten av monraden skulle vise seg å bli
mer spennende enn noen kunne tenke seg. De
to parene som stort sett hadde ledet hele veien
falt nå litt av. Ohren – Brentebråten holdt seg
best og kapret til slutt en flott bronsemedalje,
mens Martinussen – Heldal Paulsen falt ned på
5. Plass. Kampen om de to gjeveste medaljen
e skulle stå mellom sørlandsparet Ann-Karin
Fuglestad – Geir Brekka og osloparet Øyvind
Ludvigsen – Jan Mikkelsen.
Da turneringen var ferdig så det lenge ut som
om sørlendingen skulle dra det hele i land. AnnKarin ville i så fall være dobbelt norgesmester
etter to turneringer! Med så pass mange bord
som det faktisk er i NM Monrad tar det allikevel
litt tid å få gått gjennom alle korreksjoner og
justeringer. Nesten tre kvarter etter at siste
runde var slutt fikk man det endelige resultatet:
Norgesmestrene var fra Oslo!

Sølv ble til gull! Osloparet Jan Mikkelsen
og Øyvind Ludvigsen vant NM Monrad par
med 0,01 % … etter justeringer! Foto: Lene
Haanshus
Begge parene hadde scoret formidabelt i siste
sesjon, og var henholdsvis på 4. og 7. plass på
sesjonslista. Da ale korrigeringer og justeringer
var på plass hadde Øyvind Ludvigsen og Jan
Mikkelsen sneket seg hele 1,3 poeng foran
Ann Karin Fuglestad og Geir Brekka. Denne
vinnermarginen var på ca. 0,01 %! Dette var
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selvsagt en fantastisk opptur for osloparet, men
også en utrolig nedtur for sørlendingene som så
lenge trodde at de var årets mestere.

Ann Karin og Geir så lenge ut til å hale i land
seieren, men måtte til slutt ta til takke med en
sur (?) 2. plass.
Også om de resterende parfinaleplassene var
det veldig jevnt, og det var mange som ikke
følte seg trygge på at alt hadde gått bra. Jeg og
makker hadde selv noen nervepirrende minutter
før vi fikk den endelige beskjeden om at vi
var inne blant de 14. To av parene som klarte
å kvalifisere seg ønsket ikke å benytte seg av
denne muligheten, dette betød at siste plass som
ble kvalifisert var nummer 16. Det var utrolig
jevnt bakover på listen, og det skilte ikke mer
enn ett prosentpoeng ned til landslagskaptein
Martin Andressen og Arve Farstad på 28. plass –
dette utgjør ikke mer enn ca.en topp i sving, og
det var nok mange som hadde hatt sjangsen til å
kapre disse poengene og finaleplassen i løpet av
turneringen!
No av det som skal til for å havne i toppen av
slike turneringer er selvsagt at man har evnen
til å ta ut det lille ekstra når man faktisk må. I
andre sesjon hadde sølvmedaljør Geir Brekka
blitt spillefører i en noe luftig 6♠. Vi sakser nok
en gang fra bulletinen:
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♠ KQ7432
♥ J72
♦ 93
♣ 82
♠ AT95
♥ AQ986
♦ 76
♣ T5

N

V

G

Ø

S

♠
♥ KT543
♦ KQT52
♣ J76

♠ J86
♥
♦ AJ84
♣ AKQ943
Her hadde Geir sat t seg i Nord og var blitt
plassert i 6♠ doblet (!!). Meldingsforløpet vil
jeg ikke vise deg, mest i tilfelle at det er små
barn som kan komme over denne bulletinen.
Øst var i markert med kort spar og faktisk var
det så galt stelt at Geir måtte ha den 4-0 for
å vinne.

Ruter kongen ble stukket av esset og så startet
festen med tre høye kløver fra bordet. Vest
stjal den tredje med tieren som ble overstjålet.
Hjerter til stjeling og mer kløver, stjeling
og overstjeling. Reprise: hjerter til stjeling,
kløver til stjeling og overstjeling. Hvis du
henger med så langt, vet du at vest har spar
esset singel igjen.
Siste hjerter til stjeling og når den trettende
kløveren spilles, er det på t ide å la
rutertassen fare.
Hvis ikke dette er verdt en pris, vet ikke jeg!!
Den skal han i tilfelle dele med Petter Haram,
for han spilte NØYAKTIG likedan mot
redaktøren, dog i 5♠ doblet.

Her er de glade medaljevinnerne samlet på pallen. Fra venstre ser vi Geir Brekka - Ann Karin
norsk
Fuglestad (sølv), Jan Mikkelsen - Øyvind Ludvigsen (gull) og Jan Guldbrand
Ohren - Finn
Brentebråten (bronse). Foto: Lene Haanshus
norsk

norsk

norsk
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Resultat 30 beste totalt
Plass

Lag

Spillere

Klubb

IMP

1

[59]

Øyvind Ludvigsen - Jan Mikkelsen

Akademisk BK

57,9

2

[143]

Geir Brekka - Ann Karin Fuglestad

Kristiansands BK/Farsund BK

57,9

3

[51]

Jan Guldbrand Ohren - Finn Brentebråten

Hen BK

57,2

4

[5]

Gjermund Rekstad - Tor Ove Reistad

BK Vest Oslo/Askim BK

57,1

5

[40]

Stig Martinussen - Dag Heldal Paulsen

Bridgekameratene

56,2

6

[139]

Geir Harnes - Frode Sandum

Vestby BK/Skjåk BK

55,0

7

[150]

Jo-Arne Ovesen - Siv Thoresen

Sørreisa BK

54,9

8

[34]

Erik Berg - Bjørn Morten Mathisen

Studentenes BK/Stjørdal BK

54,9

9

[71]

Cato Sundeng - Tor Ivar Bang

Rælingen BK/Akademisk BK

54,6

10

[140]

Helge Stornes - Øyvind Saur

Kristiansands BK/Gjøvik og Vardal BK

54,2

11

[60]

Vegard Brekke - Erik Rynning

Bridgekameratene

54,1

12

[115]

Per-Ove Grime - Thor Erik Hoftaniska

BK Norrøna/Vadsø BK

54,0

13

[138]

Tore Skoglund - John-Hallvard Skoglund

Elverum BK

54,0

14

[134]

Tolle Stabell - Leif-Erik Stabell

Bridgekameratene/

53,9

15

[156]

Reidar Hunsdal - Fred Arne Moen

Rosenberg BK

53,8

16

[33]

Jan Emil Græsli - Bård Kåre Græsli

Singsås BK

53,8

17

[10]

Svein Arild Naas Olsen - Are Aarebrot

OBK/Kløverknekt

53,5

18

[151]

Stig Vestveit - Joar Haugseth

Elverum BK/Ridabu BK

53,5

19

[28]

Jan Petter Svendsen - Rune Hauge

Kverneland BK

53,3

20

[135]

Espen Lindqvist - Erik A. Eide

Heimdal BK/

53,3

21

[15]

Anders Fodstad - Atle Sæterdal

OBK/Kløverknekt/Akademisk BK

53,3

22

[32]

Jan Tore Berg - Odin S. Svendsen

Lågen BK

53,3

23

[53]

Snorre Aalberg - Roald Mæsel

Kristiansands BK

53,2

24

[74]

Sven-Olai Høyland - Sam Inge Høyland

Bergen Akademiske BK

53,1

25

[127]

Sverre Johnsen - Åsmund Stokkeland

Pass BK

53,1

26

[50]

Petter Haram - Tommy Skodje

BK Grand

53,1

27

[93]

Svein Seiersten - John Ivar Seiersten

Brandbu BK

53,1

28

[99]

Arve Farstad - Martin Andresen

Akademisk BK/Bergen Akademiske BK

52,8

29

[153]

Ingvar Erga - Reidar Laland

Kverneland BK

52,7

30

[8]

Terje Beck Nilsen - John Berger

Bridgekameratene

52,6
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NM Mix lag 2008
Av Espen Forberg

81 lag stilte til start i årets mix lag. Her har de som kanskje ikke var helt
heldige med mix par sin mulighet til å revansjere seg. Det er i hvert fall ofte
man ser de samme parkombinasjonene her som i parturneringen. Kanskje
er dette det egentlige målet, og parturneringen kun en oppvarming?

Liv Bugge kapret en av årets Rica-pris. Gratulerer!

Lagturneringer er gjerne noe roligere enn
parturneringer, da overstikket ikke betyr
så mye. Dette forhindrer dog ikke spillere
i å gjøre særdeles gode vurderinger hvor

ekstra stikk/imps kan hentes. Fra fjorårets
sølvmedaljevinnere Norges navle (Jonill Storøy,
Liv Bugge, Arild Hoff, Reidar Johnsen) fikk vi
presentert denne perlen:
norsk

norsk

norsk

norsk
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♠ J42
♥ T953
♦ KQ7
♣ 987

♠ K 		
♥ K62			
V
♦ AJ93			
♣ QJT64			

N

G

Ø

♠ T9763
♥ J874
♦ 42
♣ 53

S

		
		
		
		

♠ AQ85
♥ AQ
♦ T865
♣ AK2

Vest
Nord
		
2♣
pass
pass
2♦
pass
3NT

Øst
pass
pass
pass
pass rund

Syd
1♦
dbl.
2NT

spilleføringen burde være vært en pris, og hans
bønn ble hørt. Sjøl om laget måtte se seg utenfor
medaljerekka dette året med sin 10.plass, fant
juryen ut at dette spillet var verdig Rica-prisen
for 2008.
Vi gratulerer Liv Bugge og Reidar Johnsen med
meget fortjente priser.
Ser vi ellers på resultatlisten for NM mix lag
2008, er det verdt å nevne at man må ikke gi opp
før siste kort er lagt. The mixed revokers (Paula
Leslie, Sølvi Remen, Nils Kåre Kvangraven,
Roar Voll) knep nemlig bronsemedaljene
foran God blanding (Susann B. Farstad, Tina
Ovenstad, Terje Lie, Lars Øivind Allard, DagJørgen Stokkvik) etter å ha tatt alle 25VP
den siste kampen. Marginen her var etter
kvalitetsberegning 2165 mot 2159, noe som
umulig kan ha vært mange stikkene underveis.
Seierspallen ble tilslutt seende slik ut:

Her ble Liv Bugge spillende 3NT som syd etter
meldingsforløpet over. Kløverdame ut fra vest
ble lasjert og vest fortsatte i fargen. En ruter
til damen i bordet gikk greit, og hun fortsatte
nå med en spar fra bordet. For å mørklegge
situasjonen litt nå la øst i spar 9, men det var
ikke godt nok. Liv hadde nemlig bestemt seg
for at motstandernes poengstyrke satt i vest,
og hun toppet dermed ut den single kongen.
Ny ruter mot bordet stakk vest og godspilte sin
kløverfarge. Etter ruter til konge og sparknekt
og spar til 8, fikk vest tydelige problemer. I
et forsøk på å vinne tilbake stikk etter Livs
gode teft i spillet, singlet vest hjerterkongen.
Dette så selvfølgelig Liv og toppet deretter ut
hjerterkongen.
Spillet ble rapportert inn til Bulletinen
av makker Reidar Johnsen. Han mente at
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Gull:
Cerum trim, bolig, industry
(Anne-Lill Hellemann, Gunn Kari Helness,
Eskil Monrad Hagen, Kurt-Ove Thomassen)
Sølv:
High Five (Ida Wennevold, Anne-Trine Espås,
Geir Engebretsen, Finn Brandsnes, Kjell Gaute
Fyrun)
Bronse:
The mixed revokers (Paula Leslie, Sølvi
Remen, Nils Kåre Kvangraven, Roar Voll)

NORSK BRIDGEFESTIVAL

Glade medaljører i årets mixlag. Fra venstre ser vi Geir Engebretsen, Anne-Trine Espås, Kjell
Gaute Fyrun (bak), Ida Wennevold, Finn Brandsnes (bak), Gunn Kari Helness, Kurt-Ove
Thomassen, Anne-Lill Hellemann, Sølvi Remen, Roar Voll (bak) og Paula Leslie
Norsk Bridge gratulerer

Resultatliste
1
2
3
4
5
6
6
8
9
10

25
24
70
81
37
68
38
21
10
34

CERUM TRIM, BOLIG, INDUSTRY
High Five
The Mixed Revokers
God blanding
IVAR
Lisbeths
Fortissimo
hauge
XTROUBLE
Norges navle

norsk

norsk

norsk

norsk

229,0
220,0
217,0
217,0
216,0
214,0
214,0
211,0
210,0
207,0
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Norgesmesterskapet for par 2008
Av Espen Forberg

Årets NM par startet vel på mest dramatiske måte, da våre superstjerner
Tor Helness – Geir Helgemo satt fast på diverse flyplasser i USA på grunn
av streik. En arbeidsdags reise ble i følge Tor til et 2 døgns helvete med
beskjeder og kontrabeskjeder om når og hvordan de ville komme seg
hjem. Dette resulterte i at de måtte ha «stuntmenn» til å spille for seg i
første sesjon.

Odin Svendsen spilte første sesjon sammen med Espen Lindqvist for våre verdensstjerner som satt
fast i USA. Senere under årets festival fikk for øvrig Odin overrukket prisen for beste spill i 2007 fra
Ernst & Young foran nettopp Geir Helgemo.
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Espen Lindqvist og Odin Svendsen er ikke
akkurat uvørne reserver, så de flyfaste var godt
fornøyd med å starte andre sesjon med en 19.
plass og ca 54 %. I de første 30 spilla var det
nemlig umulig å gjøre noe med Ivar Berg –
Stein Bjerkset. Sørtrønderne scora 63,8 % og
leda klart foran resten av feltet. Det lugga mer
for Ivar og Stein seinere i turneringa, men dette
bar bud om at trøndere igjen var i en finale for å
hevde seg.
		
		
		
		

♠ T98
♥ JT8753
♦♣ KJ93

4♠ så er det forståelig at Roar tror dette er en
melding foretatt med en firekortsfarge og at 7♠r
er en sikker kontrakt.
Litt morsomt er det at de som stoppet i 4♠
faktisk fikk pluss på spillet, så noen ganger
lønner det seg å ta «den lave veien». Sjøl 7♥ er
en god stamp, hvor ikke engang trumfutspill vil
føre til mer enn 3 beit. Forskjellen mellom 6♠
som står og 7♠ med ei beit var hele 82 %, så
Voll – Kvangraven var ikke direkte heldige med
valg av kontrakt her. De delte for øvrig skjebnen
med fire par og kun ett par (Roger Fagerdal –
Tommy Kristiansen, NBF Helgeland) fikk spille
7♦.

N

♠ AK762 			
♥ -				
G
V
♦ AKQ864			
♣ A2				
S
		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

Ø

♠ QJ4
♥ 9642
♦ J752
♣ T6

53
AKQ
T93
Q8754

Dette spillet ble spesielt kommentert i
bulletinen, da redaktør Snorre Aalberg mente
Roar Voll – Nils Kåre Kvangraven kunne ha
funnet 7♦, og ikke landet i 7♠. De meldte som
følger:
Vest		

Nord		

Øst		

Roar				

Nils

2♣		
3♦		
3♠		
5NT		
7♠

2♦		
3♥		
4♠(!)		
6♦		

pass		
pass		
pass		
pass		

Syd
pass
pass
pass
pass

5NT var såkalte «Store frie» som spør etter
spardame. 6♦ viste så 1/3 topphonnører i spar,
så Roar plasserte kontrakten i 7♠. Underveis
mente bulletinen at Roar burde ha tatt med seg
7♦ på veien mot 7♠, men sett i lys av Nils

Ivar Berg kjørte hardt i første sesjon sammen
med makker Stein Bjerkset – de scoret
formidable 63,8 %, og var snaue 4 % foran Per
Bjerkan og Bjørn Buer på andreplass.

norsk

norsk

norsk

norsk
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Topp 10 i % etter første sesjon:
1

Ivar Berg - Stein Bjerkset

NBF Sør-Trøndelag

63,8

2

Per Bjerkan - Bjørn Buer

NBF Romerike

59,8

3

Kai Jørstad - Ronny Jørstad

NBF Telemark

59,4

4

Erik Berg - Bjørn Morten Mathisen

Studentenes/Stjørdal

59,3

5

Thomas Charlsen - Arild Rasmussen

NBF Hordaland

58,0

6

Lars Øivind Allard - Håvard Jensen

NBF Buskerud

57,6

7

Lorentz Bjarne Nitter - Reidar Bruen Olsen

NBF Nord-Trøndelag

57,5

8

Per Erik Austberg - Erik Sælensminde

NBF Oslo

57,3

9

Kjell Otto Kopstad - Ole Kristoffer Kopstad

NBF Vestfold

57,1

10

Geir Brekka - Ann Karin Fuglestad

Kristiansands/Farsund

56,9

Med favorittene Helness – Helgemo tilbake i
manesjen, var parfinalen tilbake til hva den skal
være. Spesielt for de som kvalifiserer seg for
første gang, eller sjelden klarer å ta seg til en
parfinale, er møtet med stjernene noe man ser
frem til. Nå er det for disse sikkert morsomt å
få spille denne prestisjetunge parturneringen
uansett, men møtet med de feterte er jo noe av
grunnen til at man spiller spillet og forebereder
seg såpass at man kvalifiserer seg for en finale.
Gleden over å endelig få møte stjernene er jo
noe man ser frem til og kan gi en plass i en
bulleteng – dersom man gjør noe særs bra vel og
merke. Det er litt mer «schwung» over å lure en
verdensmester, enn å få til det samme mot Kari
og Ola nede blant allmuen.
Vel, tilbake til spillene:
Man vinner ikke parturneringer uten marginale
avgjørelser. Se på dette spillet:

		
		
		

♠ T6
♥A
♦ AQ942
♣ T6532

N
♠ QJ9
♥ 732				
G
V
♦ T3				
♣ KQ987				

Ø

♠ AK852
♥ K84
♦ 8765
♣4

S

		
		
		
		

♠ 743
♥ QJT965
♦ KJ
♣ AJ

Vest		
Nord		
Øst		
Syd
				
pass		
1♥
pass		
1NT		
pass		
2♥
pass		
pass		
2♠		
pass
pass		
dbl.		
pass rundt
Det er kanskje feil soneforhold for øst å melde
seg inn på her, men makker kan veldig fort ha
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de rette korta slik at motspill mot 2♥ vil gjøre
en fattig i lengden. I tillegg har syd åpnet i tredje
hånd og det har vel skjedd mer enn en gang før
at man har blitt utmeldt av en sådan svak og
utspillsdirigerende melding. Slik var det ikke
denne gangen!
Hjerter dame ut til ess, ruter til knekt, hjerter til
stjeling, ruter til konge og ny hjerter til stjeling
før kløver ess tilslutt ga det 7. stikket for nord –
syd og 92 % på spillet.
Hvem satt nord - syd?
Selvfølgelig var det Helness – Helgemo. Tors
dobling viser vel maks for 1nt og om ikke Geir
er en som «limer» under meldingsforløpet, kan
jeg godt tenke meg han tenkte litt før han passet
med syds kort her. Tor har jo benektet lengde i
spar allerede.

Med jetlaget ute av kroppen var Geir og Tor
straks med i kampen om medaljene. Etter to
sesjoner var de oppe på bronseplass.
Kristoffer Berntsen rapporterte spillet til
bulletinen, og det var Jarl Kvikstad - Johnny
Lund (NBF Øst-Finnmark) som var de uheldige.
2♠ har sånn det sitter veldig gode sjanser med
et annet motspill. Uten dobbel takst hadde det
sågar gitt en god score i forhold til 2♥ med
hjemgang.

Topp 10 i % etter andre sesjon:
1

Lorentz Bjarne Nitter – Reidar Bruen Olsen

NBF Nord-Trøndelag

59,2

2

Håkon Kippe – Baard Olav Aasan

NBF Midt-Trøndelag

59,1

3

Tor Helness – Geir Helgemo

NBF Oslo

59,0

4

Anton Reynir Gunnarsson – Frèdèric Wilt

NBF Oslo

58,8

5

Per Bjerkan – Bjørn Buer

NBF Romerike

57,4

6

Finn Brandsnes – Willy Brown

NBF Oslo

57,1

7

Per Arne Flått – Jørn Arild Ringseth

NBF Nord-Trøndelag

56,6

8

Ronny Jørstad – Kai Jørstad

NBF Telemark

56,3

9

Ivar Berg – Stein Bjerkset

NBF Sør-Trøndelag

56,1

10

Erik Berg – Bjørn Morten Mathiesen

Studentenes/Stjørdal

56,1

norsk

norsk

norsk

norsk
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Reisestrevet ser ikke ut til å plage Helness –
Helgemo nevneverdig i andre sesjon, og de har
nå klatret til tredje plass. Halvparten av parene
stammer fra trøndelagskretsene og ellers er de
eneste som fortsatt holder koken blant topp
10 fra NM Monrad, Erik Berg – Bjørn Morten
Mathiesen med sin 10. plass.
Kanskje litt tidlig å trekke noen konklusjoner,
men det virker ikke som kvalifisering gjennom
NM Monrad gir størst sjanse for en medalje i
parfinalen. Det har vært kommentert en rekke
ganger at de fleste faller av når de endelig er i
finalen. 96 spills kvalifisering bør vel uansett
være en lett oppvarming for unge gutter som
Erik og Bjørn Morten, og se her bare:
Meldingene har gått:
Vest		

Nord		

Øst		

Makker			

Du

1♥		

?

pass		

Syd

Hva melder du med denne hånda?
♠
KQ9876
♥
AK964
♦
95
♣
-

Jeg har for så vidt sett folk melde både 1♠ og
2NT (Stenberg) med slike hender. De fleste har
dog en renonsvisende 4♣ i arsenalet sitt, men
det finnes de med andre regler for hvordan det
skal meldes og.
Erik Berg ble feilaktig kalt en svindler i
bulletinen, da han meldte 4♦!! (renons) med
hyppen. Det var nemlig makker Bjørn Morten
Mathisen som svindlet denne gangen. Syd satt
Gaute Obustad og unnlot å doble med:
♠
T2
♥
J
♦
AQJT87
♣
AQJT
Han håpet at makker ville finne kløver ut om
han ikke doblet, og det var nettopp det som
skjedde – 13stikk.
Hele spillet:
♠ J43
♥ 52
♦ 43
♣ 876532
N

♠ A5
G
♥ QT873		
V
♦ K62		
♣ K96		

Ø

S

♠ T2
♥J
♦ AQJT87
♣ AQJT

Det bar nok Bjørn Morten som var svindleren!
Sammen med makker Erik Berg er de det paret
fra monraden som henger best med.
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♠ KQ9876
♥ AK964
♦ 95
♣-

NORSK BRIDGEFESTIVAL

Topp 10 i % etter dag 2 av NM par:
1

Per Bjerkan – Bjørn Buer

NBF Romerike

57,6

2

Tor Helness – Geir Helgemo

NBF Oslo

57,0

3

Håkon Kippe – Baard Olav Aasan

NBF Midt-Trøndelag

56,8

4

Finn Brandsnes – Willy Brown

NBF Oslo

56,2

5

Erik Berg – Bjørn Morten Mathiesen

Studentenes/Stjørdal

56,1

6

Lorentz Bjarne Nitter – Reidar Bruen Olsen

NBF Nord-Trøndelag

55,5

7

Einar Jørgenrud – Terje A. Pederesen

NBF Oslo

55,4

8

Roar Voll – Nils Kåre Kvangraven

NBF Østerdal

55,4

9

Ivar Berg – Stein Bjerkset

NBF Sør-Trøndelag

55,3

10

Espen Kvam – Terje Lie

NBF Møre og Romsdal

54,9

Håkon Kippe (til venstre) og Baard Olav Aasan knuste resten av feltet i femte sesjon, og tok den
norsk
klareste seieren i parfinalen på flere år. Gratulerer!
norsk
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Etter å ha hatt en del skjær i sjøen til å begynne
med, har Kvam – Lie klatret inn blant topp 10
og trønderdominansen er noe mindre påfallende.
Tar HH enda ett steg opp siste dagen?
For å vinne NM par bør man være i draget det
meste av turneringen, spesielt i slutten da de
fleste er slitne og mange poeng kan hentes. Ofte
har NM blitt avgjort nettopp i sluttfasen, og det
ble slik denne gangen også. Den femte sesjonen
var en maktdemonstrasjon av Baard Olav Aasan
– Håkon Kippe (NBF Midt-Trøndelag). De
knuste feltet!
Sperremeldinger fjerner i mange tilfeller sårt
tiltrengt melderom for motparten, og ofte vil
de ha problemer med å vite hvor høyt de skal.
Spesielt de gangene poengene er noenlunde
jevnt fordelt. Et godt eksempel er dette:

N

Ø

♠ Q65
♥ J2
♦ AQT83
♣ 843

♠
♥
♦
♣

76532
2
AJT9764

Hele spillet så slik ut:
♠ KT
♥ AK6
♦ T963
♣ 8532
N

Ø

♠ 76532
♥2
♦♣ AJT9764

♠ AQ8
♥ QT9
♦ QJ754
♣ KQ

3NT med 10 stikk ga Helness – Helgemo +25
(eller 79 %) på spillet, mens 2 beit i 4♣ doblet
ville gitt magre +4 (54 %). 3 par fikk hjem 4♠
doblet, og en del gikk bare ei beit i 4♣ doblet.

♠ AJ94
♥ KT4
♦ J975
♣ KJ

Vest

Nord

Øst

Syd

Kippe

Helness

Aasan

Helgemo

pass
pass

dbl.
3NT

2♥
pass
pass
3♣
pass rundt

Kanskje var åpningen forsøk på litt reparasjon,
da Baard Olav i det første spillet den runden
passet ned etter 1NT – 3NT fra Tor og Geir med:

♠ J94
		
V
♥ J87543			
G
♦ AK82			
S
♣ -			

♠ T82
♥ 763
♦ K42
♣ AQT9
♠ K73		
♥ AQ985			
G
V
♦ 5			
♣ 7652			
S

Tors 3♣ i nord viste litt kort og Geir følte da
men like godt kunne gå beit i 3NT som i 3♣. 2
sonebeit ga 75 % score til norgesmesterne.

I dette spillet ga Håkons aggressive 2♥-åpning
meget god uttelling, da Geir i sistehånd måtte
gjette hvem som har den høyeste kontrakten.
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En skal vel ikke belære en norgesmester, men
jeg tenker han angret på passen sin akkurat der.
Han pleier vel og melde i hvert fall en gang med
7-5.
«Det er viktig ikke å sløse med trumfen». Dette
er ett av Baard Olavs mottoer. Han levde opp til
det til fulle i dette spillet:
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Meldingene har gått:
Vest

Nord

Øst

Syd

Kippe

Kopstad

Aasan

Kopstad

			
pass
pass
4♥ pass rundt
Hva spiller du ut med?
♠
KJ8
♥
95
♦
T852
♣
AQ43

N

♠ AJ52
			
♥ T3				
G
V
Ø
♦ 84				
♣ QJ952				
S

Faktisk var det kun ett utspill som ga bare 12
stikk. Alle andre utspill ville gitt 13
♠ AT
♥ AKQJT3
♦A
♣ J965
N

♠ 32		
♥ 6			
V
♦ QJ974			
♣ KT872			

♠ QT64
♥ QJ64
♦ AT7
♣ A3

Ø
G
S

♠ KJ8
♥ 95
♦ T852
♣ AQ43

♠ Q97654
♥ 8742
♦ K63
♣-

Når man ser hele spillet, så ser man at det er kun
trumf ut som hindrer spillefører i å krysse alle
stikka (kaster da selvfølgelig en spar på ruter
konge). Hjerter 9 ut holder heller ikke, for da får
spillefører en trumfinngang i bordet og kan stjele
god sparen. Hjerter 5 ut derimot var medisinen
denne gangen.

♠K
♥ AK85
♦ KJ93
♣ K876

♠ 9873
♥ 972
♦ Q652
♣ T4

Ved mange bord hadde Nord doblet opplysende
etter 1♣ – pass - 1♠, noe som gjorde jobben
enklere for spillefører. Baard Olav hadde som
øst ingen slike indikasjoner da han ble spillende
3NT med spar 9 ut fra syd. Etter å ha presset ut
kløver ess, kom ruter 7 i vri fra nord. Dersom
nord hadde doblet, ville det være lett å gå opp
på kongen (han vil jo ikke ha inn syd for en
ny spar igjennom), men uten doblingen er det
vanskeligere. Hvor rett det ble med å stikke med
kongen ser vi litt senere i spillet. Da ser spillet
slik ut etter tre nye runder med kløver:
♠ QT
♥ QJ64
♦A
♣N
♠ AJ5
		
♥ T3			
G
V
Ø
♦ 8			
♣ 5			

♠♥ AK85
♦ J93
♣-

S

For oss dødelige, så er det helt klart noe å lære
her. Skal tenke meg godt om neste gang jeg
sløser i trumf 
Et spill tidligere i turneringen hvor Baard Olav
viser god oversikt:

♠ 87
♥ 97
♦ Q65
♣-

Nord/syd har hatt kastproblemer en liten stund
norsk

norsk

norsk

norsk
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nå, og kløver 5 fra bordet gjør ikke saken lettere
for nord. Valget ble å kaste en hjerter og etter
tre ganger hjerter, ble nord innspilt, kunne ta for
ruter ess, men ble til slutt tvunget til å spille spar
opp i saksa. 10 stikk ga 77 %, mens 9 stikk ville
gitt 46 % - et stikk kan altså svinge veldig.

Geir Olav Tislevoll rapporterte spillet til
bulletinen og bemerker følgende:
«Syd hadde kastet en hjerter fra nieren tredje –
ingen god ide. Om han ikke gjør det, kan nord
avblokkere hjerterne sine og syd kommer inn på
nieren for å spille spar igjennom.»
Det skal gjøres ved bordet er det noe som heter,
og det kan man trygt si om Baard Olav Aasan og
Håkon Kippe under årets NM par. De var tilslutt
nesten 2 % foran meget godt spurtende Espen
Kvam - Terje Lie – en overlegen seier!
Ekspressparet fra Møre og Romsdal fikk etter
hvert god avstand ned til Tor Helness – Geir
Helgemo, som denne gangen måtte nøye seg
med bronsemedaljer. Etter alt maset med
transporten til turneringen og etter eget sigende
noe under pari spill, var de meget godt fornøyd
med tilslutt å få en medalje. Marginen ned
til Erik Berg – Bjørn Morten Mathiesen på
fjerdeplass var nemlig meget knapp. Faktisk
endte begge parene på 56,3 % og ett ekstra stikk
her eller der hadde gitt de unge en «klump»
rundt halsen.
Medaljevinnerne ble tilslutt som følger:
Gull:
Baard Olav Aasan – Håkon Kippe
NBF Midt-Trøndelag			
59,0 %

GeO bidrar alltid med spill og artikler. Under
årets festival fikk han velfortjent heder blan
annet fra Norsk Bridgepress
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Sølv:
Espen Kvam – Terje Lie		
NBF Møre og Romsdal			

57,2 %

Bronse:
Tor Helness – Geir Helgemo		
NBF Oslo				

56,3 %
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Vi gratulerer!
Premeieutdelingen i parfinalen ble ganske
så amputert da flere av spillerne ikke hadde
mulighet til å møte på premieutdelingen. I 2009
vil premieutdelingen for NM-par forhåpentligvis
foregå samme dag! Fra venstre ser vi Terje Lie
(sølv), Tor Helness (bronse) og Geir Helgemo
(bronse). Gratulerer!

Resultatliste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Håkon Kippe - Baard Olav Aasan
Espen Kvam - Terje Lie
Geir Helgemo - Tor Helness
Erik Berg - Bjørn Morten Mathisen
Per Bjerkan - Bjørn Buer
Per Erik Austberg - Erik Sælensminde
Petter Aulid Eide - Allan Livgård
Nils Kåre Kvangraven - Roar Voll
Per-Ove Grime - Thor Erik Hoftaniska
Kåre Kvamsdal - Leif Kvamsdal
Finn Brandsnes - Willy Brown
Per Arne Flått - Jørn Arild Ringseth
Harald Eide - Lars Eide
Helge Hantveit - Arne Thomassen
Kjell Otto Kopstad - Ole Kristoffer Kopstad
Paul Henning Loen - Jørund Årdal
Jo-Arne Ovesen - Siv Thoresen
Lorentz Bjarne Nitter - Reidar Bruen Olsen
Einar Jørgenrud - Terje A. Pedersen
Jan Fjælberg - Bjørn Andreas Hanson
Andre Øberg - Arild Årmot
Anton Reynir Gunnarsson - Frédéric Wilt
Ove Andersbakken - Kjell Gaute Fyrun
Jan Guldbrand Ohren - Finn Brentebråten
Geir Egil Bergheim - Odd A. Frydenberg

NBF Midt-Trøndelag
NBF Møre og Romsdal
NBF Oslo
Studentenes BK/Stjørdal BK
NBF Romerike
NBF Oslo
NBF Midt-Trøndelag
NBF Østerdal
BK Norrøna/Vadsø BK
NBF Sogn og Fjordane
NBF Oslo
NBF Nord-Trøndelag
NBF Hedmark og Oppland
NBF Hordaland
NBF Vestfold
NBF Sogn og Fjordane
Sørreisa BK
NBF Nord-Trøndelag
NBF Oslo
NBF Rogaland
NBF Telemark
NBF Oslo
NBF Hordaland
Hen BK
NBF Buskerud

59,0
57,2
56,3
56,3
56,2
56,1
54,5
54,3
54,0
53,7
53,5
53,3
53,3
53,1
53,1
52,9
52,8
52,8
52,8
52,7
52,6
52,6
52,5
52,5
52,1
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Oppsummering av NM-uka
Av Vegard Brekke

Alt i alt må man si seg relativt godt fornøyd med årets festival.
Gjennomføringen av de fleste turneringer gikk stort sett smertefritt
med unntak av noen oppstartsproblemer helt i begynnelsen. Spillerne
var nok også litt misfornøyde med den uvante prosentscoringen på
resultatslippene, men dette blir nok rettet opp til neste år.

Patton-lag er en av de mest populære turneringene uten NM-status på festivalen. Årets vinnere ble
Shortzen, her ser vi dem på pallen sammen med sølvvinnerne Best uten kort og bronsevinnerne
Kanon.
Det festivalen må ta inn over seg er at det nok
var en liten nedgang i deltakelse i år. I våre
naboland, Sverige og Danmark, hadde de en
markant økning i deltakelsen på sine festivaler
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i år. Jeg tror nok det er viktig å få på plass noe
«nytt og spennende» hvis man skal snu denne
trenden her hjemme!

NORSK BRIDGEFESTIVAL

Norges damespillere skulle endelig få kjempe om edelt metall i NM for damelag. Dessverre fikk man
ikke 20 lag som var minimum for NM-status. Vinnere av turneringa ble BABS foran Jazz og The
Aces of Diamonds.

Sideturneringer
I Tillegg til alle NM-titlene som ble delt ut i
løpet av uka ble det også arrangert en rekke
sideturneringer. Det ble også arrangert noen
større turneringer som Patton-lag, IMPs across
og en dameturnering som på grunn av for dårlig
deltakelse dessverre ikke fikk NM-status – her
må dere på banen neste år jenter!

Priser
Det ble delt ut en rekke priser på festivalen. I
tillegg til Rica-prisen som gikk til Liv Bugge
og Reidar Johnsen i mix-lag fikk GeO Tislevoll

Jens Kaltenborn - Werner Øverli vant årets
«IMPs across the field», de scoret ikke mindre
enn 5503,3 poeng!
norsk
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sin velfortjente Ranik Halles Pris. Denne
prisen fikk han for lang og tro tjeneste for
norsk bridgejournalistikk. I tillegg fikk GeO
også Rica-prisen i NM par for et spill med
norgesmester Baard Olav Aasan i hovedrollen.
Du kan lese spillet i en av bulletinene fra årets
festival (nr. 10) eller på Norsk Bridgepresses
hjemmeside: http://www.bridgepresse.no/
Årets festivalpris gikk til Jan Grov for en fin
lasjering mot ikke ukjente Sven Olai Høyland.
Spillet ble rapportert inn til buletinredaktøren
Snorre Aalberg av Sven Olai Høyland selv. Vi
sakser fra bulletinen:
♠ KJ9
♥ 76
♦ AKQT97
♣ AJ
N

♠ 874 				
♥ Q2 N 			
G
V
Ø
♦ J5 V Ø 			
♣ 98653 S
		
S

♠3
♥ KJ53
♦ 8432
♣ KQT2

♠ AT642
♥ AT984
♦6
♣ 74
Sven Olai satt syd og skulle spille 4♠ som de
fleste andre. Kløver kom ut og de første tre
stikkene gikk nok likt ved de fleste bord. Kløver
ess fulgt av to høye rutere for å kaste kløveren.
Så skiltes veiene.
De «heldige» spilte spar til håndens ess og
kappet med knekten etterpå. Da de oppdaget
at fargen ikke satt, var det bare å peise på med
ruter til det behaget vest å stjele. Fem sparstikk,
fem i ruter og to ess ble tolv til sammen.
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Sven Olai fortalte at han gikk beit, uten at
han syntes han hadde gjort så mye galt. Husk
at turneringsformer er Patton, der det eneste
poenget er å få en bedre score enn de som spiller
i det andre rommet.
Bridgelærer-sjefen spilte likedan i de tre første
stikkene, men så seilte han spar 9 fra bordet.
Den sto!!!
Ganske sikker på ikke å tape dette spillet,
fortsatte han med sparknekt. Planen var selvsagt
å stikke med esset og forhåpentligvis kunne ta ut
trumfen ved å gå inn i bordet på spar konge og
claime. Når øst ikke fulgte spar andre gangen,
var gode rådyr ikke billige. Forbindelsen
mellom hendene var blitt helt ødelagt, bare prøv
selv.
Sven Olai skifta for og prøve å godspille
hjerteren, men den satt heller ikke. Motparten
gjorde ingen feil videre i spillet heller, og da var
ni stikk det maksimale av hva Hordalendingen
kunne makte.
Ernst & Young delte også ut en pris for
årets beste spill i 2007/2008 i samarbeid med
Norsk Bridgepresse (NBP). Årets vinner
ble Odin Spillum Svendsen med et spill fra
Storefjellsfestivalen. På andreplass fulgte Geir
Helgemo. De fikk henholdsvis overrukket en
sjekk på 5000 og 2000 kroner for innsatsen.
Ernst & Young gir også en premie for det beste
«juniorspillet», og denne sjekken på 3000 kroner
gikk til vår flotte juniorrepresentant Petter Eide.
Gratulerer alle sammen!
Man kan lese alle de nominerte spillene både i
åpen- og juniorklassen på NBPs hjemmeside:
http://www.bridgepresse.no/
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Det vanket pengepremier på de tre som hadde levert de beste prestasjonene i 2007/2008.
Premiene var sponset av Ernst & Young. Fra venstre ser vi Odin Spillum Svendsen (årets spill),
Petter Eide (årets juniorspill) og Geir Helgemo (årets nest beste spill)

Da NM monrad lag var ferdig var det også klart
at Terje Lie, på vinnerlaget Viego, hadde stukket
av med prisen for beste spiller under årets
festival. I tillegg til norgesmesterskapet sammen
med Viego kapret han sølvmedaljen i parfinalen
med Espen Kvam og fjerdeplass i NM mixlag
sammen med God Blanding. Premien var et flott
(og stort!) maleri av Håkon Bleken.
Vi ønsker alle velkommen tilbake neste år til en
ny flott festival på Lillehammer og Håkons hall!
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Rottneros Nordic Cup 2008
Av Ragnar Davidsen

Som årets seriemester fikk Nord-Trøndelags lag sjansen til å representere
Norge under årets Rottneros Nordic Cup. Vi stilte med Espen Lindqvist
– Petter Tøndel og Frode Nybo – Ragnar Davidsen. To av de andre
seriemesterne Per Arne Flått – Jørn Arild Ringseth måtte dessverre melde
forfall til turneringen.

Nord-Trøndelag stilte med 4 av 6 spiller fra seriemesterskapet. I Rottneros Nordic Cup stilte Espen
Lindqvist, Petter Tøndel, Frode Nybo og Ragnar Davidsen. (Foto: Svein Erik Dahl)
Frode og Espen hadde tidligere representert
Norge som juniorer med hell, mens Petter og
Ragnar aldri før hadde spilt med flagget på
brystet. På seniornivå var alle fire debutanter.
Det var fire spente gutter som tok turen til
sydlige Sverige for å møte mestrene fra de andre
nordiske landene. Vi hadde sjekket ut de andre
lagene på forhånd, og regnet ut at vi burde
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kunne greie medalje. Favoritter i våre øyne var
Island og Finland. Mens vi trodde at kampen om
bronsen ville stå mellom oss og Danmark.
Men dessverre (som vanlig) gjorde Norge det
svakt i denne turneringen. Vi kopierte Vestfolds
prestasjon fra 2005 og ble nummer 5. Island
vant foran Danmark og Sverige. Færøyene

Rottneros Nordic Cup 2008

gjorde sin beste prestasjon gjennom tidene, og
ble nummer 4. Tittelforsvarer Finland endte sist!
Etter en analyse i ettertid er vi spillerne enige
om at vi med bedre konsentrasjon burde kjempet
om medaljer. Gullet tror vi uansett ville vært
umulig å ta fra Island. I kampen mot oss var de
meget aktuelle, og gjorde «alt rett». I løpet av
turneringen ble vi «for feige» i meldingene, og
aggressive motstandere gjorde livet surt for oss.
Vi får ta det som en lærepenge, og bite bedre fra
oss ved en evt. neste mulighet internasjonalt.
Norges resultater i turneringen:
Finland

15-15 (46-47)

Færøyene

10-20 (53-79)

Island

1-25 (18-111)

Danmark

14-16 (74-79)

Sverige

16-14 (83-73)

Selv om de store resultatene uteble, fikk vi til
noen spill det kan skrives om.
Allerede i spill 3 av den første kampen mot
Finland fikk vi inn en skikkelig sving.
		
♠ J 87532
		
♥ 74
		
♦ QT5
		
♣ 76
N
♠ A6				
♥ KQ9				
V
♦ AK942			
G
♣ Q84		
		

Ø

♠ Q9
♥ AJ6532
♦3
♣ AJ52

Vest		

Nord		

Øst		

Syd

Petter		

Koistinen

Espen		

Kiema

						
1♦		
pass		
1♥		
2NT		
pass		
3♦		
3♥		
pass		
4♣		
4♦		
pass		
5♥		
6♥		
pass rundt

pass
pass
pass
pass
pass

2NT viste 18-19, 3♦ viste ekstra lengde i
hjerter, 4♣ og 4♦ cue-bids, og da var veien åpen
for slemmen. 5♥ fra Espen var nøkkelbudet, og
med to topphonnører i hjerter løftet Petter til den
gode slemmen. Uansett utspill var det 12 enkle
stikk.
Ved det andre bordet fikk Finland det verre.

Vest		

Øst		

Syd

					
1♣		
2♥		
3♥		
4♥		
pass rundt

pass
3♠

Valta		

Nord		
Ragnar		

Utter		

Frode

1♣ var sterk kløver, 2♥ inn viste sperr i spar, 3♥
naturlig.
Nøkkelbudet 3♠ fra Frode gjorde det nesten
umulig for Finland å finne slemmen. 13
velfortjente imp til Norge.
I kampen mellom Sverige og Danmark hadde
svenske Gunnar Elmroth sjansen til å briljere.

S

		
		
		
		

♠ KT4
♥ T8
♦ J876
♣ KT93
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N
		
V

G

♠ AT43
♥ 7643
♦ 642
♣ QJ

sett fra motspillernes øyne. Hvis vest skifter spar
i stikk to blir det bet hvis øst forsetter i spar etter
å ha vunnet for spar dame. Vests tredje kløver
gjør at spar ess ikke da kan innkasseres.
Ved det andre bordet kopierte danskenes
Clemmensens spilleføringen. Men her burde nok
Sverige greid motspillet da øst åpnet meldingene
med 1 spar!

Ø

S
		
		
		
		

♠ J5
♥ AQ5
♦3
♣ AKT9752

I kampen mot Danmark dukket dette spennende
spillet opp:

Kontrakten ble 5♣ i syd, etter at vest åpnet 3♦
og vest støttet til 4♦.
Hvordan tenker du å spille hjem kontrakten etter
at vest startet med ess og konge i ruter?
Elmroth valgte å satse på hjerteren 3-3. Han
spilte ruter til bordet, hjerter til kutt, ut med
trumfen og hjerter ess og hjerter. Dette ble feil
da spillet så sånn ut:
		
♠ AT43
		
♥ 7643
		
♦ 642
		
♣ QJ
N

♠ 62				
♥ 82				
G
V
Ø
♦ AKJ985			
♣ 643		
		
S
		
		
		
		

♠ KQ987
♥ KJT9
♦ QT7
♣8

♠ J5
♥ AQ5
♦3
♣ AKT9752

En bedre plan hadde nok vært å dra trumfen
til bunns etter hjerter til damen. Bør være med
oddsen at øst har masse i major etter vests
sperreåpning. En slik spilleføring gjør at øst
skvises, og utgangen vinnes.
Men spillet har også et annet viktig spillepoeng,
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♠ KQT987
♥ AT8
♦ A62
♣7
N

♠ 432				
♥ KJ				
V
♦ J84				
G
♣ QT542
		
S
		
		
		
		

♠ -♥ 9732
♦ KQT9753
♣ J9

Ø

♠ AJ65
♥ Q654
♦ -♣ AK863

Vest		

Nord		

Øst		

Syd

Clemmensen

Espen		

Gravesen		

Petter

						
1♣
1)
pass		
1♥ 		
3♦		
4♦
pass		
4NT		
pass		
5♥
dobl		
7♠		
pass rundt.
1) 1♥ fra Espen viste minst 4-kort spar.

Hjerter 7 ut gikk til knekt og ess, og en ruter ble
trumfet. Spar tilbake fortalte at fargen satt 3-0,
noe som gjorde det umulig å spille på kløveren
4-3. Så da måtte Espen ta i bruk sin gode venn
skvisen. Ruter til stjeling og trumfen til bunns
gjorde at vest måtte gi opp. Ved det andre bordet
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spilte Danmark 6♠ med 12 stikk, som betød 13
imp til Norge. Med kløver ut, brytes skvisen, og
Espen må kaste inn håndkledet. Spilleføringen
ble kopiert at Finlands Koistinen.
Selve arrangementet var av meget høy standard.
Vert Pål Horn og hans stab hadde full kontroll
på det hele. Laget vil takke arrangøren for en
fantastisk helg, prikkfritt arrangement, god mat
og hyggelig atmosfære. Vi vil også takke våre
motstandere, jeg la ikke merke til at noen kjeftet
på sin makker i løpet av de 140 spillene som ble
gjennomført på 3 dager. Meget imponerende,
og noe vi vil ta med oss tilbake i den norske
bridgehverdagen. Her har vi masse å lære av
våre nordiske naboer!
I sin tale under festmiddagen lørdag kveld
kunngjorde Pål Horn at dette var 12. og siste
gang han arrangerte Rottneros Nordic Cup. Vi
får håpe han skifter mening, og at det blir en ny
turnering i 2010.

Espen måtte få hjelp av en venn!

Sen utgave av Norsk Bridge
Denne utgaven av Norsk Bridge er dessverre forsinket på grunn av
sykdom. Vi beklager forsinkelsen og håper det er forståelse for at
bladet denne gang kommer sent.
Alt til neste utgave håper vi igjen å være i rute og desemberutgaven
av Norsk Bridge kommer før jul.
Redaksjonen
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Nordic Bridge Union –
maratonmøte i Rottneros
Av Rune Handal

De nordiske land møtes i staslige omgivelser under Rottneros Nordic Cup. Foto: Ib Lundby

Det er tradisjon at de nordiske land benytter anledningen med Rottneros
Nordic Cup til å samles til nordisk toppmøte. Slik også i mai i år – det
ble ett maratonmøte men så var det da også mye på agendaen for NBU
utvider sine aktiviteter. Flere utviklingsprosjekt, ikke minst satsingen på
juniorområdet og hvordan vi skal få fart på EBL var sentrale tema.
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Med Ole Veje fra Danmark som initiativtaker
har de nordiske land nå samlet seg om å
utvikle ett felles undervisningssystem – Nordic
Standard. Det blir en felles mal for hvordan
vi lærer folk å spille bridge – uansett bosted i
Norden. Alt materiell, inklusiv markedsføring,
opplegg for bridgelærere etc. - blir ensartet
og spesielt spennende blir opprettelsen av
en nordisk nettklubb. Nettportalen www.
nordicbridge.com er alt på plass og tilbudet
skal bl.a. omfatte nettbasert opplæring og
undervisning, turneringer og overføringer. Mest
sannsynlig skjer dette i samarbeid med BBO
og dette skal være ett tilbud for medlemmene i
samtlige nordiske forbund.

juniorcampen alltid bli arrangert i påsken
sammen med Nordisk juniormesterskap.
Island står som arrangør påsken 2009 og deretter
blir det sannsynligvis par- og lagmesterskap
hvert annet år. Som sagt alltid sammen med en
juniorleir for å skape liv og røre og størst mulig
oppslutning.
Nordisk Mesterskap vil heretter arrangeres
samlet for Åpen- og Dameklassen og det er
Finland som står som arrangør i 2009. Samtidig
vil det også, som en prøveordning – bli invitert
til en egen Seniorklasse.

Avtalen om prosjektet, som det største nordiske
samarbeid innen bridge noensinne – ble
underskrevet av samtlige forbund i Rottneros og
målsetningen er en felles introduksjon i Norden
1. september 2009.
NBU er opptatt av satsingen på de yngre og
Allan Livgård, som nå sitter i styret i NBF – er
valgt til å koordinere arbeidet på juniorfronten i
Norden.
Helge Stanghelle (bildet) og Jan Kalmar fra
Sverige Nordens kandidater til EBLs Executive
Comitee. Foto: Ib Lundby

Allan er nytt styremedlem i NBF og nordisk
juniorkoordinator. Foto: Marianne Fossum
Mathiassen

I europeisk sammenheng har Norden fått en
sterk plattform de siste år. Vi har synspunkter
som ikke er helt på linje med mer sydeuropeiske
– og vil bidra til at EBL kan utvikle seg til
en demokratisk og mer kostnadsorientert
organisasjon. Det er valg til EBL Executive
Comittee to år frem i tid, men allerede nå har
NBU samlet seg om kandidaturene til Helge
Stanghelle fra Norge og Jan Kamras fra Sverige.

Hvert år vil vi arrangere en nordisk juniorcamp
og fra neste år vil den årlige nordiske
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Bridge for de realtivt 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.

Norge gjør det skarpt for tiden i
internasjonal bridge med VM og
EM samme år så nå er det bare å
trene for å heve sitt eget nivå. For
å hjelpe deg med dette bringer
jeg deg derfor noen små og
forhåpentligvis instruktive oppgaver
fra bridgemiljøet i Grenland.

du aldri kommer inn på bordet og du trenger en
trumf til å få stjålet hjerter. Derfor skal du stikke
med sparess og straks spille ess, konge i hjerter
før du trumfer en hjerter med bordets siste
trumf. Du er heldig for hjerterdame kommer
på fra vest. Så spiller du kløverdame og når øst
legger liten gjør du det også. Det går bra og du
spiller ny kløver til esset. Så var der sparvalget
og her finnes det intet fasitsvar. Har øst spilt spar
fra knekten dobbel eller knekten tredje?

1) I det første spillet har kontrakten kun blitt
1♠. Du har åpnet i 2. hånd med 1♠ og det har
gått pass rundt.

Klarer du å legge ned spardame får du 11 stikk,
satser du på konge dobbel får du 10 da kortene
var disse:

♠ 42
♥ J7
♦ 542
♣ QJ9643

♠ 42
♥ J7
♦ 542
♣ QJ9643

N
N

G

V

Ø

S

♠ AQT963
♥ AKT3
♦9
♣ A5
Husk, du spiller parturnering så hvert stikk
teller! Vest spiller ut ruter til esset i øst og øst
skifter nå til liten spar. Så var det opp til deg
hvor mange stikk du klarer å sanke sammen.
Du må ikke legge liten spar, da risikerer du at
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♠ K87			
♥ Q94			
V
♦ KJ863		
♣ 87			

♠ J5

G

♥ 8652
Ø

♦ AQT7
♣ KT2

S

♠ AQT963
♥ AKT3
♦9
♣ A5
2) I det neste spillet har du kommet i 4♠ uten
meldinger fra motparten. Vest spiller ut hjerter 2
og her har du kortene:

Bridge for de realtivt ferske

♠2
♥ AKJ
♦ AKT987
♣ K85

Inne på sparEss skal selvsagt Vest spille kløver
til makkers Ess som straks spiller mere kløver.
10 stikk er fremdeles sikre så spørs det da om du
tør sette kontrakten i fare ved å ta en ruterfinesse
for å få et mulig overstikk? I lagkamp hadde du
nok sikret deg 10 stikk men i parturnering blir
det selvsagt noe annet.

N

V

Ø
G

3) Hvilken vei skal du ta finessen? Det
spørsmålet har du sikkert stilt deg selv mange
ganger.

S

♠ KQT954
♥ 94
♦ J5
♣ T97
Selvsagt kan vest ha spilt ut hjerter fra damen
men den finessen har du ikke behov for å ta sånn
med en gang. Du stikker derfor med kongen og
spiller spar 2 fra bordet. Når Øst nå legger liten
legger du?
Riktig, du legger spar 9, de eneste variantene der
du tjener på å stikke med damen eller kongen er
om knekten sitter singel eller dobbel hos vest.
Når du tar finessen med spar 9 har du langt
større sjanser til suksess. Her beholder spar 9
stikket og du fortsetter da med sparkonge som
øst stikker med esset og frir seg med sparknekt.
Trumfen er ute og så var det spørsmål om hvor
du eventuelt kan hente et overstikk?
Du skal ta ruterfinessen da beskytter du også
kløverkonge mot gjennomspill. Her blir du
belønnet med resten av stikkene da fordelingen
var slik:
♠2
♥ AKJ
♦ AKT987
♣ K85
N

♠ AJ7			
♥ Q8765		
V
♦ 6			
G
♣ QJ63			
S
♠ KQT954
♥ 94
♦ J5
♣ T97

Ø

♠ 863
♥ T32
♦ Q432
♣ A42

Noen ganger er det vel hipp som happ hvilken
vei du tar den men andre ganger kan et
meldingsforløp gi deg et hint og andre ganger
igjen er det statistikken som gir deg et hint om
hva som er mest fornuftig. Hva ville du gjort i
dette tilfellet?
♠ 963
♥ A75
♦ J9875
♣ AK
N

V

Ø
G
S

♠ AK85
♥ KJT3
♦ A4
♣ J74
Etter at Syd har åpnet i 1NT har ikke nord
noen problemer med å melde 3NT. Vest
spiller ut kløver 10 og du har i grunnen fått
kniven på strupen allerede. Du har ikke tid
til å godspille ruterfargen så du må nok gå
direkte på hjerterfargen og håpe at den kan gi
deg 4 stikk. Her kan du jo ta finessen begge
veier. Det går bra om hjerteren sitter 3-3 men
hva om den skulle sitte 4-2? Da skal du alltid
spille liten hjerter til hjerter 10. Når det går bra
spilles hjerter til esset og ny hjerter til finesse
norsk
med knekt om øst
fortsatt legger liten. Dermed
har du fire hjerterstikk og kan se deg om etter
overstikk.
norsk
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Sparen er jo da en mulighet så etter å ha tatt
for siste hjerter spiller du liten spar fra begge
hender. Det kommer ny kløver men med sparen
3-3 får du et etterlengtet overstikk og 10 stikk
gir deg middels på spillet.
♠ 963
♥ A75
♦ J9875
♣ AK
N

♠ J72			
♥ 86			
V
♦ QT3			G
♣ QT932		S

Ø

♠ QT4
♥ Q942
♦ K82
♣ 865

♠ AK85
♥ KJT3
♦ A4
♣ J74
Med alt annet enn kløver ut får du lett
godspilt tre ruterstikk som sammen med rett
hjerterfinesse gir deg 11 stikk og delt topp på
spillet -- derfor gir ikke 10 stikk deg mere enn
middels score.
4) En klassiker til slutt, du spiller 4♠, motparten
har ikke deltatt i meldingene og du får
hjerterknekt ut fra vest.
♠ Q65
♥ A4
♦ KQJ6
♣ AKQ3

Selv om ikke motparten har meldt skal du ikke
ta noen sjanser, stikk med esset i tilfelle vest
har singel. Så var det trumfbehandlingen du har
tett trumf og i slike tilfelle er dobbelfinessen det
som gir best odds. Derfor skal du i stikk 2 spille
liten spar fra bordet til spar 8 om øst legger
liten. Vest kommer inn på knekten og spiller
mere hjerter til kongen i øst, og øst forsetter med
hjerter. Du legger liten, vest stikker med hjerter
10 og du trumfer med spardame. Så spiller du
liten spar og dersom øst legger liten tar du en ny
sparfinesse. Her kommer imidlertid kongen på
fra øst, du stikker med esset og tar ut trumfen.
Så må motparten få for ruteress, men du har dine
10 stikk og vunnet kontrakt.
♠ Q65
♥ A4
♦ KQJ6
♣ AKQ3
N

♠ J72			
G
♥ JT5			
V
♦ AT95			
♣ J64			

Ø

♠ K4
♥ K962
♦ 432
♣ 9752

S

♠ AT983
♥ Q873
♦ 87
♣ T8
Hva mente jeg med at dette var en klassiker?
Jo, de fleste bridglærere terper på denne måte å
behandle trumfen på, du får ha meg unnskyldt
om du begynner å bli lei varianten.

N
G
V

Hva gjør du med utspillet?

Ø

S

♠ AT983
♥ Q873
♦ 87
♣ T8
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Bridgetinget 2008 –
comeback for Jan Aasen
Av Vegard Brekke

Årets bridgeting ble gjennomført på Rica Hotell Gardermoen 7.-8. juni. I
forkant av tinget knyttet det seg størst spenning til valget av ny president.
Valgkomiteen hadde i sin innstilling foreslått Jan Aasen som president.
Denne innstillingen ble ikke like godt mottatt over alt, og NBF Oslo og
NBF Østfold og Follo valgte å stille med egen kandidat. Ikke lenge før
tinget ble deres representant Ragnar Præsttun presentert for NBFs styre
og tingets representanter.

Ragnar Præsttun stilte som benkekandidat fremmet av kretsene NBF Oslo og NBF Østfold og Follo
norsk
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Presidentvalget 2008.

Før valget søndag fikk valgkomiteen legge
fram sin begrunnelse for innstillingen. Begge
presidentkandidater fikk gi en kort presentasjon av sine kandidatur. Det ble lagt vekt på fra
alle leirer at uansett utfall av valget måtte man
tilstrebe samarbeid og arbeid til det beste for
organisasjonen.
Selve valget ble gjennomført skriftlig, og endte
med sier til valgkomiteens kandidat. Jan Aasen
ble valgt til ny president i NBF med 37 stemmer
mot 16, to stemmesedler var blanke.
Valgkomiteens øvrige forslag til styre ble
klappet gjennom.
President:

Jan Aasen, NBF Hedmark og Oppland
Visepresident:

Per Watz, NBF Østfold og Follo
Styremedlemmer:

Inger Hjellemarken, NBF Midt-Trøndelag
Sigmund Ivar Bakke, NBF Vestfold
Allan Livgård, NBF Midt-Trøndelag
Karl Olav Nybø Hansen, NBF Vest-Agder
Oddrun Godejord, NBF Salten

Valgkomiteen hadde innstilt Jan Aasen som ny
president i Norsk Bridgeforbund. Valgkomiteen
hadde i utgangspunktet fått grønt lys for dette
fra de største kretsene i landet.

1. varamedlem:

Asbjørn Anthonsen, NBF Øst-Finnmark
2. varamedlem:

Tulla Steen Lybæk, NBF Oslo
3. varamedlem:

Kristine Breivik, NBF Hordaland
Kontrollkomité:

Øyvind Ludvigsen, NBF Oslo, leder
Svein Parnas, NBF Oslo, nestleder
Arve Farstad, NBF Oslo, medlem
Gunn Helness, NBF Oslo, 1. varamedlem
Anne-Lill Hellemann, NBF Oslo, 2. varamedlem
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Flere representanter ba om ro og gode
arbeidsforhold for det nye styret – uansett utfall
av presidentvalget!

BRIDGETINGET 2008

Disiplinærkomité:

Lars Eide, NBF Hedmark og Oppland, leder
Asbjørn Davidsen, NBF Hedmark og Oppland,
nestleder
Jørgen Petter Nermo, NBF Østerdal, medlem
Dag Tore Røseng, NBF Hedmark og Oppland,
1. varamedlem
Egil Andreas Berg, NBF Hedmark og Oppland,
2. varamedlem
Domskomité:

Tolle Stabell, NBF Oslo, leder
Annelise Asla, NBF Oslo, nestleder
Sverre Johnsen, NBF Oslo, medlem
Tor Gjone, NBF Oslo, 1. varamedlem
Gaute Kolsberg, NBF Oslo, 2. varamedlem

Etter årets ting på Gardermoen kom det inn
tre leserbrev angående valget av president og
rutinene rundt dette. Disse leserbrevene kan
du lese litt lenger bak i bladet, sammen med
svarene fra forbundskontoret.

Handligsplan og økonomiplan

Søndag ble også NBFs handlingsplan
gjennomgått. NBF Østfold og Follo hadde
lagt ned et enormt arbeid i sin gjennomgang
av handlingsplanen. De hadde en flott
gjennomgang av sine kommentarer og
presiseringer til planen som var lagt fram.
Det ble vedtatt at NBF Østfold og Follos
kommentarer og presiseringer skulle legge ved
og inn i den reviderte handlingsplanen som skal
foreligge senest 31/10.

Valgkomité:
Jan Olav Røseng, NBF Hedmark og Oppland, leder
Ingebrigt Jenssen, NBF Troms og Ofoten, nestleder
Lisbeth K. Glærum, NBF Hordaland, medlem
Arne Almendingen, NBF Østfold og Follo,
1. varamedlem
John Helge Herland, NBF Rogaland, 2. varamedlem

Gjennomgangen av handlingsplanen viste
at kretsene har et stor positivt engasjement
rundt organisasjonens kommende arbeid og
utfordringer. Det ble vedtatt med stort flertall
at rammene i den økonomiske handlingsplanen
skulle økes hurtigere, og faktisk økes utover

Nyvalgt president Jan Aasen gir avgåtte styremedlemmer, med Helge Stanghelle i spissen, en
velfortjent oppmerksomhet.
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det som allerede var foreslått. Dette betyr
at forbundet kan sette fokus på å bedre
arbeidssituasjonen på kontoret flere år før tiden.
Det ble oppfordret til å ansette en person med
ansvar for rekruttering til forbundet allerede
innen 1/1-2009.
Enkelte medlemmer har i ettertid reagert på
økningen i kontingent som skal betales inn
til forbundet. Denne økningen i kontingent
var i utgangspunktet men å skje over en
periode på flere år. Delegatene fra kretsene
så derimot behovet for å få satt full fart på
rekrutteringsarbeidet, og mente dermed at denne
posten måtte økes umiddelbart.
Bridgetinget valgte også å gi sin tilslutning til
muligheten for å gi økonomisk kompensasjon
for tillitsverv i organisasjonen. Det ble vedtatt å
sette av 250.000 til avlønning innenfor styrer og
utvalg i NBF.

Alkoholrestriksjoner
Tinget 2008 skjerpet også inn
alkoholbestemmelsene i forbundet. Den
opprinnelige innstillingen ble klappet gjennom.
Dette medfører i praksis at det ikke vil være
mulighet for å nyte alkohol i et arrangement
som er underordnet NBF. Det er tatt høyde for
at man skal kunne ha løsere regler i «sosiale
sammenhenger», man har her i hovedsak tenkt
på julebord, jubileumsfester eller andre spesielle
markeringer.
Dette vedtaket har nok fått blandede reaksjoner
blant forbundets medlemmer. Enkelte
medlemmer stiller seg 100 % bak dette vedtaket,
mens andre nok er mer skeptiske. Det er nok
også enkelte organisasjonsledd som lurer på
hvor grensen for et sosialt arrangement går.
Skulle det være tvil om dette, må løsningen
være å kontakte forbundskontoret for nærmere
belysning av temaet.
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Randi Uttisrud, her fotografert under årets
bridgefestival, holdt et imponerende innlegg
på vegne av NBF Østfold og Follo.!

NBFs hederstegn
Lørdag kveld ble NBFs hederstegn tildelt
deltagerne på det norske Bermuda Bowl-laget
2007.
Hederstegnet kan tildeles NBFs medlemmer
som gjør en særskilt innsats for forbundet på
klubb, krets eller forbundsnivå. Utmerkelsen kan
også gis medlemmer av forbundet som utmerker
seg internasjonalt med bra prestasjoner. Styret
i NBF kunne vanskelig se at noen internasjonal
prestasjon kunne være større enn et gull i
Bermuda Bowl.
Hele laget, Geir Helgemo, Boye Brogeland, Erik
Sælensminde, Ulf Tundal, Glenn Grøtheim, Sten
Bjertnes (NPC) og Vegard Brekke (coach), ble
dermed tildelt denne utmerkelsen. Tor Helness
var ikke glemt, men han hadde allerede denne
utmerkelsen og han vil få en utmerkelse i
etterkant…

BRIDGETINGET 2008

Bermuda Bowl-laget ble tildelt NBFs hederstegn under årets ting. Til stede var Vegard Brekke
(coach), Erik Sælensminde, Glenn Grøtheim og Sten Bjertnes (NPC). Dessverre hadde ikke hele
laget muligheten til å stille, og det vil derfor også markeres under årets Bridgefestival. Til stede var
Glenn Grøtheim, Erik Sælensminde, Sten Bjertnes og Vegard Brekke.
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Resymé – Seminar Bridgetinget 2008
Av Rune Handal

Forbundstinget 2008 hadde lagt opp til en seminardel som kom i tillegg
til de ordinære sakene tinget skulle behandle. Etter at Disiplinærkomiteen
(DK) i sin årsrapport for 2007 kunne fortelle om 13 saker til behandling
hadde styret i NBF bedt DK forberede et gruppearbeid som gikk på
straffeutmåling i disiplinærsaker.

Seminardelen under årets bridgeting ble delvis avholdt som gruppearbeid. Her diskuterte man og
dømte i oppgaver gitt fra Disiplinærkomiteen, samt problemstillinger rundt honorærstrukturen i
NBF.
Nedenfor følger 3 case som delegatene fikk som
gruppeoppgaver:
1. TLs rapport etter en helgeturnering: Jeg
måtte dessverre utvise spiller X fra de to
siste rundene lørdag kveld. Dette skyldes
tydelig endret atferd (beruselse?) utover
lørdag kveld. Vedkommende bedyret
selv ikke å ha inntatt alkohol eller andre
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berusende midler. Vedkommende fikk
beskjed om startnekt søndag morgen
dersom ikke tilstanden var tydelig forbedret.
Dessverre viste det seg at dette ikke var
tilfelle, og spilleren ble avvist. Han fikk
også beskjed om at dette kunne vurderes
på nytt etter 1-2 timer. I samråd med hans
makker fikk han delta de siste 6 rundene

BRIDGETINGET 2008

1. søndag. Han var da etter mitt syn ikke
edru, men i noe bedre tilstand for å kunne
gjennomføre en noenlunde forsvarlig bridge.
Disse rundene opptrådte han stille ved
bordet og lagde ikke noe støy i lokalet.

•

Hva mener dere er en passende reaksjon, og
hva synes dere om TLs opptreden?
2. Under en lørdagsturnering opplever en
spiller X å bli sjikanert av en motspiller i
forkant av siste runde for dagen. Spiller X
nekter å spille mot denne motspilleren som
er synlig beruset. Løsning av episoden:
Turneringsleder som blir tilkalt beslutter å
utvise den berusede spilleren. Hvorpå denne
fremsetter trusler ovenfor så vel spiller X
som turneringsleder. Imidlertid lykkes det å
få spilleren til å forlate lokalet ved hjelp av
hans makker samt to øvrige spiller i lokalet
som kjenner den berusede.

Kasserer i denne klubben innbetaler
kontingent til NBF sentralt etter
gjeldene regler. Samtidig som han
sender krav om innbetaling av
samme kontingent (klubb-, krets- og
forbundskontingent) til ovennevnte
spiller med betalingsfrist 01.01. året
etter.

Altså midt i mellom helgene i SM. Den
20.01 sendes det purring med ny frist for
betaling 10.02. Heller ikke nå innbetales
beløpet. Annen helg i SM spilles den 11. og
12.02. Annen gangs purring sendes ut den
01.03. med betalingsfrist 15.03. Spiller X
betaler fortsatt ikke.
DK får oversendt saken 01.05.
Hva er ditt forslag til reaksjon?

Etter premieutdelingen er ferdig og spiller
X skal sette seg i bilen blir han passet opp
av den utviste spilleren som regelrett går til
angrep på han. På nytt må det tre spillere til
for å stanse en slåsskamp.
Omtalt spiller har tidligere mottatt en
advarsel for beruselse i turnering.
Hva mener dere er en passende reaksjon?
3. Medlemsnummer X er medlem av en klubb i
en av NBFs kretser. Spilleren blir imidlertid
invitert til å delta i Seriemesterskapet (SM)
i en av de tre øverste divisjonene, i en
annen krets tilsluttet forbundet. For å kunne
representere denne kretsen må han være
medlem i en klubb tilsluttet kretsen som han
skal representere i SM.
• Spillernummer X meldes inn i sin «nye»
klubb av en annen spiller på laget. Dette
skjer medio oktober, 1 mnd. før første
helg av SM.

Disiplinærkomiteen, ledet av Jørgen-Petter
Nermo, hadde satt opp de tre disiplinærsakene
som gruppene skulle jobbe med.
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Oppsummering av svarene fra de
fem gruppene som deltok
Case 1

Gruppene var med ett unntak av den oppfatning
at Turneringsleder ikke skulle latt spilleren få
lov til å komme inn igjen i turneringen.
Alle 5 gruppene mente at advarsel burde være
en passende reaksjon. Svarene var også klare
på at en slik advarsel bør tillegges vekt ved en
eventuell senere forseelse fra samme person.
DKs kommentar:
Saken er hentet fra DK sitt arkiv (altså en reel
forseelse)
Dommen ble advarsel som vil bli tillagt vekt ved
en senere forseelse.

Case 2
Her var gruppene av den oppfatning at slik
oppførsel tollerers ikke. 4 grupper suspenderte
spilleren i 18 måneders, mens den siste gruppen
synes 2 år var en passende reaksjon. 1 av
gruppene ga klart uttrykk for at hvis samme
spiller på nytt kom opp i en slik situasjon skulle
han fradømmes retten til å være medlem i NBF
på livstid!
3 av de 5 gruppene ville gi benådning for
klubbspilling. Den 4 gruppen ville gi mulighet
for klubbspilling det siste året av straffen.
DKs kommentar:
Saken er hentet fra DK sitt arkiv (altså en reel
forseelse)
Dommen ble utelukkelse i 18 måneder.
Klubben søkte om spilleren kunne få spille i
klubben. Dette avslo DK med den begrunnelse
at spilleren alt vesentlig kun spilte i klubb.
Straffereaksjonen ble dermed opprettholdt.
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Case 3
Dette er saker som flere klubber rundt i landet
har fått som problemer. Gruppene er av ulik
oppfatning hvor vidt dette er sak for DK. Alle
er enige om at forholdet mellom spiller og NBF
sentralt er ok i og med at alle kontingenter er
betalt. Vi sitter så igjen med et problem som
er mellom klubb og spiller. 2 grupper mente at
var ikke det utestående beløpet betalt i løpet
av 14 dager skulle spilleren utelukkes for neste
års SM. 1 gruppe mente 6 mnd. utelukkelse
fra turneringer på alle nivåer i NBF var en
passende reaksjon. Den 4.gruppen hadde et
krav om at laget skulle rykke ned hvis gjelden
ikke var oppgjort per 01.05. (samme dato som
oversendelse til DK).
Dette siste forslaget førte til at undertegnede
ba om en kommentar fra Turnering- og
mesterpoengutvalget (TMU) som var
representert ved sin leder Sigmund Bakke. Han
var av samme oppfatning at straffereaksjoner
ovenfor laget ikke var DK sitt bord, men en
sak for TMU. Han sa at TMU vil ta opp saken
på et av sine neste møter for så å komme med
retningslinjer for reaksjoner i slike saker.
DKs kommentar:
Saken er ikke hentet fra DK sitt arkiv.

Generell kommentar
DK er godt fornøyd med det engasjementet
som disse casene ga. Samtidig registrer vi
at «Bridge-Norge» ikke ønsker at uhøvisk
opptreden (les gjerne bruk av rusmidler) skal få
utvikle seg.
Som dere ser av svarene som er gjengitt, er det
svært god sammenheng mellom reaksjon gitt av
DK og det som kom frem i gruppene.
Takk for innsatsen med håp om en kraftig
reduksjon i saksmengden for DK i neste periode.
Jørgen-Petter Nermo
Elverum 15.06.2008

BRIDGETINGET 2008

«HONORARSTRUKTUR»
Helge Stanghelle innledet med gjennomgang
av dagens situasjon hvor forbundet ikke har
en ensartet struktur og praksis for hvordan
ulikt type arbeid honoreres. Mange nedlegger
mye arbeid for forbundet på ulike nivå, men
avlønning/honorar er forskjellig.
Følgende spørsmål ble stilt:
• Bør NBF etablere en struktur som legger
føringer på maksimale honorarnivå i alle
ledd?
• Hvilket nivå bør honorar til medlemmer av
forbunds-, krets- og klubbstyre samt sentrale
komite- og utvalgsmedlemmer ligge på?
• Hvilket honorarnivå anbefales for
turneringsledelse i de ulike divisjoner i SM,
og en- og todagers parturneringer?
• Andre synspunkter på honorarer i NBF
sammenlignet med andre forbund
Følgende moment kom bl.a. frem i
plenumsdiskusjonen etter gruppearbeidet:
• NBF bør ikke legge føringer som setter faste
grenser.
• Gruppe 4 ønsket heller ikke maksimale nivå.
• Gruppe 1 ønsket fastsatte honorarnivå.
• Det bør legges opp en fast struktur hvor
også skattemessige forhold vurderes.
• Det er ikke ønskelig å få arbeidsgiverforhold
inn på kretsnivå.
• Gruppe 5 ønsker ikke max-priser, da det fort
•
• kan bli førende for standarden.
Det må være opp til den enkelte klubb/krets
å fastsette honorar/utgiftsdekning.
Det er viktig at slik struktur oppleves
rettferdig av både klubber og kretser.
• Tillitsverv på klubbnivå er frivillig og bør
ikke avlønnes.
• Det bør ikke godtgjøres for frivillig arbeid
på klubb- og kretsnivå.
Men for Styret og utvalg/komiteer på
forbundsnivå – Ja!

Presidenten bør ha honorar kr 50 – 80 000 +
utgiftsdekning.
Styremedlemmer – totalpott på kr 120 000
til fordeling ut fra arbeidsmengde.
Bør fordeles av Styret
• Tillitsvalgte på forbundsnivå bør honoreres
anstendig. Det bør differensieres i
forhold til oppgaver, ansvar og arbeid.
• Gruppe 1 ønsker fastsatte beløp og støtter
honorar for arbeidet i forbund/utvalg etc.
•
Gruppe 4 – så lenge økonomien tillater,
bør slikt arbeid godtgjøres med inntil
kr 250 000. Uansett må alle utgifter refunderes.

Oppsummering
I plenum konkluderte forsamlingen med at
man bør avsette en samlet pott på kr 250 000
til styret, komiteer og utvalg på forbundsnivå.
Dette må samtidig sees i lys av den økonomiske
situasjon for NBF.
Fordeling – kr 50 – 8000 for presidenten og kr
120 000 til fordeling på styremedlemmene.
Det var ulike oppfatninger om hvem som skulle
stå for fordeling og bl.a. var flere inne på at
Valgkomiteen bør ha dette ansvaret.
Slik godtgjørelse fastsettes etterskuddsvis og
første gang for året 2009.
•
•
•

•

Kr 2.000 for turneringsledelse for en helg
oppleves rimelig.
Bør vurderes i forhold til andre
tankesportvirksomhet.
En gruppe anbefalte kr. 1.500 – 2.000 for TL
for en helg.
Kr 2.000 for SM og kr 1.500 for
todagersturnering.
NBF må ha like regler for turneringsledelse
og det bør inn i reglementet.
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Demokratisk valgkamp i NBF
Av Hans Jørgen Bakke, Arild H. Johansen og Rolf J. Olsen
Som et ledd i valgkampen for å få Jan Aasen
valgt som president i NBF, ringte styremedlem
Inger Hjellemarken rundt til tingrepresentanter
og informerte om at hun og Sigmund Bakke
ville trekke seg som styrekandidater hvis andre
enn Jan Aasen ble valgt.
Noe slikt har aldri tidligere forekommet i NBF.
Vi håper at det aldri skjer igjen.

Generalsekretærens rolle

Personer som har en administrativ funksjon i en
organisasjon, f.eks. NBF, bør i en valgprosess
avstå fra å argumentere for den ene eller andre
kandidat. Hvis den kandidaten en har arbeidet
imot vinner valget, vil kanskje grunnlaget for et
senere godt samarbeid være svekket.
Nøytralitet er viktig.

.

Valget

Valgprosessen startet med at ordstyrer
konstaterte tidsnød. Han ba derfor om korte
innlegg. Dette hindret ikke valgkomitéens leder
i en lengre lovprising av J. Aasen
og hans vilje og evne til å lede NBF på en god
måte.
En representant ba om at det ikke skulle trekkes
fram noe negativt om kandidatene. Innlegget
ble applaudert, antagelig av Aasens tilhengere.
Dette gjorde det vanskelig å gjennomføre en
debatt hvor både negative og positive saker ble
diskutert. Jan Aasen slapp unna en gjennomgang
av merittene i perioden 1996 - 2004.
Fordel Aasen.
Aasen og Præsttun fikk anledning til innlegg.
Præsttun fikk hele 3 minutter til disposisjon før
ordstyrer ba om avrunding. Deretter fikk Svela,
Rogaland, som var Aasens mann, ordet i over 7
minutter. Fordel Aasen, som ble valgt med stort
flertall.

Kommentar fra forbundskontoret.
Av Rune Handal
Valget på årets bridgeting var omfattet med stor interesse og mange av de over 60 tilstedeværende
vil nok ha avvikende syn på fremstillingen gitt ovenfor.
Merkelig nok unnlater Rolf J. Olsen å nevne at han var siste taler før bridgetinget gikk til valg. I
denne talen ga han en negativ karakteristikk av en av kandidatene og advarte mot konsekvensene
hvis bridgetinget mot formodning valgte vedkommende kandidat.
Bridgetinget fulgte ikke oppfordringen fra Rolf J. Olsen og Jan Aasen ble valgt til president med
37 mot 16 stemmer samt at 2 avga blank stemme.

Norsk Bridge_98/2008

Leserbrev med tilsvar, Bridgetinget 2008

Bridgetinget, representantenes
fullmakter
Av Hans Jørgen Bakke, Arild H. Johansen og Rolf J. Olsen
Ved ankomst til Bridgetinget skal
representantenes fullmakter kontrolleres og
navnene registreres av Fullmaktskomitéen
(FK). FK teller opp antall registrerte fullmakter
og refererer dette for Bridgetinget. Fullmakten
til FK skal inneholde navn og krets. Blanke
fullmakter er ikke tillatt. Bridgetinget
godkjenner tallene, f.eks. 24 kretser, fullmakter
for 48 representanter, samt antall stemmer for
styret i NBF, f.eks. 7.
Det forekommer at representanter ankommer
sent. Deres fullmakter skal da legges fram for
FK som ber om Bridgetingets godkjennelse.
Antall stemmeberettigede justeres.Hvis noen
forlater Bridgetinget underveis, skal oversikten
over antall stemmer justeres.
Denne framgangsmåten sikrer at antall stemmer
er i samsvar med antall tilstedeværende
representanter.
Bridgetinget 2008 godkjente 48 krets- og 7
styrestemmer ved åpning lørdag (pkt 1).Det
var 6 styrerepresentanter tilstede. K. Syversen
ankom søndag, da ble styret fulltallig. Flere
kretsrepresentanter ankom søndag. Disse
ble ikke registrert og godkjent ved ankomst,
men tallene var fortsatt 48 og 7. Dette betyr
at Bridgetinget lørdag ble gjennomført med
færre representanter/stemmer enn de som var
godkjent under pkt. 1.

medlem av klubb i vedkommende krets. Men
det har alltid vært betraktet som en selvfølge at
tingrepresentanter er medlem av den krets som
representeres.
Representanter som ankom Bridgetinget søndag
var utstyrt med fullmakter fra andre kretser enn
den de hadde medlemstilknytning til.
NBF - Østfold og Follo har muntlig og
skriftlig henvendt seg til NBFs kontor med
ønske om å få tilgang til sakspapirer fra
Bridgetinget 2008, inklusive fullmakter og
oversikt over representanter. Dette er avvist av
generalsekretæren, både muntlig og skriftlig.
Svaret fra generalsekretæren lyder:
Godkjennelse av representantenes
fullmakter ble behandlet som sak 1 på
agendaen under bridgetinget lørdag
den 7. dm. Bridgetinget godkjente
representantenes fullmakter i samsvar
med vedtektenes paragraf 5-3, første
punkt. Det var 55 stemmeberettigede
hvorav 7 fra forbundsstyret.
Innkalling og saksdokumenter ble
sendt samtlige kretser, inklusive NBF
Østfold og Follo - i samsvar med
vedtektenes kapitel 4. Dirigenten
redegjorde for innkallingen under
punkt 3 på dagsorden på bridgetinget.
Det fremkom ingen innvendinger og
innkallingen ble enstemmig godkjent.

Vedtektenes § 9-4 sier bl.a. at kretstinget skal
velge kretsens representanter til Bridgetinget.
Valget kan overlates til kretsstyret. Det sies
intet om at valgt(e) representant(er) skal være

Det tilstår ikke kretsen å overprøve
lovlig fattede vedtak av bridgetinget.
norsk
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Kretsen, som er representant på tinget, er altså
nektet innsyn i papirer som opplagt burde
vært tilgjengelige for alle medlemmer av NBF.
Hvorfor nekte innsyn? Den eneste logiske
forklaring må være at en forsøker å skjule de
uregelmessigheter som er omtalt ovenfor.

Kommentar fra Forbundskontoret
Av Rune Handal
Dagen etter Bridgetinget ble undertegnede kontaktet av leder i NBF Østfold og Follo med bakgrunn
i at kretsen anså at det kunne ha foregått vedtektsbrudd knyttet til godkjenning av fullmakter for
representanter på årets bridgeting.
Det var selvsagt alvorlig at det ble stilt spørsmål om årets bridgeting ble gjennomført i lovlige
former og både Styret og Kontrollkomiteen ble orientert om henvendelsen.
Kontrollkomiteen er oppnevnt av Bridgetinget og uavhengig av Styret og det er Kontrollkomiteen
som er rette instans for å undersøke om forhandlingene fant sted i samsvar med forbundets
bestemmelser.
Styrets leder ba derfor umiddelbart Kontrollkomiteen gjennomgå forholdet og all dokumentasjon fra
bridgetinget ble oversendt Kontrollkomiteen.
I skrivende øyeblikk foreligger det ikke svar fra Kontrollkomiteen.
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Tor, Geir og co. på jakt etter
tredje strake
Av Pål Lenschow Mathisen

- Jeg har spilt så mye med Geir at vi er på bølgelengde i det meste. Vi
trenger ikke lange diskusjoner om systemvarianter eller konvensjoner,
men kan bare møtes og gå rett på sak
Forventningene er store. Det samme er fallhøyden. Med VM- og EMseier i bagasjen reiser det norske laget i åpen klasse til «Tankesportens
OL», World Mind Sports Games, i Beijing.

Fire spillere fra fjorårets verdensmesterlag er med til OL. Boye og Erik avsluttet sitt mangeårige
makkerskap med VM-gull! Foto: Nils Kåre Kvangraven
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Brekke en gjennomgang av systemene de ulike
parene spiller.

VM-trofeet som for første gang havnet på
norske hender etter en bridgeoppvisning av
de sjeldne under Bermuda Bowl i Shanghai
i fjor høst, står majestetisk på hylla i
forbundskontoret.

Hardt arbeid

Seks spillere i åpen klasse jakter på nytt
gull til Norge under det første World Mind
Sports Games som arrangeres i den kinesiske
hovedstaden fra 3. til 18. oktober. Målet er å
kopiere VM-gullet som ble etterfulgt av EMseier i sommerens sluttspill i Pau i Frankrike.

Brekke mener framgangene er kommet som
følge av hardt arbeid, på samme tid som de
norske stjernespillerne har fått den nødvendige
erfaringen. Vi har nå tre gode par som presterer
gjennom et helt mesterskap. Det gjør også at
laget som helhet får hviletid i løpet av en lang
turnering, sier han.

Tro på seier
Forklaringene på de norske framgangene er
mange, men spillerne har hele tiden trodd at
EM- og VM-gull ville komme. Det Norge først
og fremst har scoret på, er at spillerne har vært
så gode i de avgjørende vurderingene. Det er
ikke nødvendig å spille så kompliserte systemer,
sier den norske kapteinen (npc) Sten Bjertnes.

Tankesportens OL blir World Mind Sports
Games også kalt. Verdens skarpeste hjerner
utfordrer hverandre i bridge, sjakk og to-tre
andre brettspill.
For norske bridgeproffer venter en
utholdenhetsprøve på to uker med 48 spill
om dagen. Det norske laget i åpen klasse skal
gjennom en uke med kvalifiseringskamper, alle
mot alle i gruppespill, før alvoret tar til med
åttedelsfinaler den andre uken. At Norge som
regjerende verdens- og europamester er med der,
virker ganske sannsynlig.

Ankerparet H-H

Den norske lagledelsen Sten Bjertnes og Vegard
Brekke. Foto Christian Vennerød og Turid Bones

Ankerparet på det norske laget er Tor Helness
og Geir Helgemo. De har proffkontrakter både
i Norge (for lag Hauge) og i USA (for lag
Meltzer). Sammen med Glenn Grøtheim, Ulf.
H. Tundal, Jørgen Molberg og Terje Aa tar de
sikte på å nå helt til topps i den prestisjetunge
turneringen.

Sentral i støtteapparatet rundt det norske laget er
også Vegard Brekke, som blant annet registrerer
alle resultatene ved bordet og ellers foretar
en god en del av de praktiske gjøremålene. I
forkant av mesterskapene tar både Bjertnes og

7
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- Rett på sak
Jeg har spilt så mye med Geir at vi er på
bølgelengde i det meste. Vi trenger ikke
lange diskusjoner om systemvarianter eller
konvensjoner, men kan bare møtes og gå rett på
sak, sier Tor Helness.
Han mener det er en klar fordel at Norge
sender tre par til mesterskapet som kan spille
like mye. Alle trenger noe hvile under et
langt og tøft mesterskap. Derfor tror jeg vi
ville vært sjanseløse bare med to par under
OL-konkurransen, sier Tor som har 120 til
130 reisedøgn i året som bridgeproff. Han
spiller turneringer i alle verdenshjørner for sin
amerikanske arbeideidsgiver.
Og husk, sier Tor, det er mange som tror at
det å være god i Norge, er det samme som å
hevde seg i store, internasjonale turneringer og
mesterskap. Sorry, det er ikke sånn. La oss si at
en spiller et mesterskap, EM eller VM, over 14
dager. Det er en helt annen idrett, og jeg tror
ikke alle forstår det, sier Tor frittalende og ærlig.

Skriver blogger
Under mesterskapet i Beijing vil Christian
Vennerød bidra med sin utførlige, velskrevne og
muntre blogger. Under siste EM var det mange
som fulgte de daglige oppdateringene han kom
med i tillegg til at BBO, Bridgebase Online,
sendte live fra hele turneringen.
Det åpne norske laget under årets World
Mind Sports Games i Beijing. Foto: Christian
Vennerød, Vegard Brekke og Svein Erik Dahl.
Tor Helness har spilt sammen med Geir
Helgemo i en årrekke, og de fikk sitt
gjennombrudd som en av verdens beste
parkombinasjoner under Bermuda Bowl (VM)
i Santiago i 1993 med sølv i åpen klasse for
nasjonslag.
norsk
Christian er med
også til Beijing! Foto: Boye
Brogeland
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Veiviseren kommer!
Av Vegard Brekke

Når dette leses skal alle klubber ha mottatt sine eksemplarer av Veiviseren
– Norsk Bridgeforbunds håndbok for tillitsvalgte i bridgeklubber. I lang
tid har forbundskontoret fått forespørsler fra klubber om det finnes
et slikt hjelpemiddel for klubbstyrene, og nå foreligger den altså i en
førsteutgave.
Per Watz på Nesodden er redaktør for
Veiviseren og han har nedlagt et omfattende
arbeid over lang tid som forhåpentligvis
mange tillitsvalgte rundt i landet nå vil få
glede av.
Det var Rune Handal som i sin tid
tok initiativet for å få laget ett slikt
hjelpemiddel, og vi henvender oss derfor
først til ham for å høre litt mer om hvorfor
forbundet har villet satse så vidt mye på å
gi ut en slik håndbok for de tillitsvalgte i
klubbene.

«Formålet med Veiviseren er å gi de
tillitsvalgte i en bridgeklubb en enklere
hverdag. Veiviseren skal være ett praktisk
redskap hvor man finner gode eksempler
og praktiske råd. Veiviseren er en innføring
i Styrets hovedoppgaver og arbeidsform
og vil forhåpentligvis gi inspirasjon til å
videreutvikle den enkelte klubb.
Nesodden BK har utviklet seg til landets
største bridgeklubb samtidig som NBF
Østfold & Follo er vår største bridgekrets.
Derfor satte vi stor pris at Per Watz sa seg
villig til å skrive ned hvilke erfaringer de
har gjort seg.
I den nettbaserte versjonen vil det
være linker direkte til de ulike tema
og hjelpemidler og håndboken vil bli
enklere å arbeide med. Vårt siktemål er at
nettversjonen av Veiviseren er på plass på
forbundets hjemmeside før årsskiftet. Med
den planlagte omleggingen av forbundets
nettsider i 2009 vil tilgangen til stoffet
forenkles ved hjelp av søkemotorer og
direkte linker i teksten.

Rune Handal var i utgangspunktet
initiativtaker til Veiviseren.
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Sammen vil Veiviseren og SparTi være
nettbaserte hjelpemidler som radikalt vil
forenkle klubbdriften og føre til enklere og
bedre kommunikasjon.»
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Vi henvender oss også til opphavsmannen
-- Per Watz -- for å høre litt mer om hvilke
tanker han har bak Veiviseren, og hva han
synes om det ferdige produkt.
«Stopp en halv – dette er ikke noe ferdig
produkt – bare en førsteutgave. Rundt
om i klubbene finnes det flust av ideer og

eksempler på hjelpemidler som jeg håper de
vil sende inn til forbundskontoret, slik at de
kan inkorporeres i Veiviseren og komme oss
alle til gode. Jeg håper da at vi i egen klubb
framover skal finne inspirasjon og stoff i
Veiviseren til å gjøre ting bedre enn vi har
gjort så langt. norsk
norsk
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Og så må jeg korrigere litt med hensyn til
opphavsmann. Ja, konseptet og opplegg
av Veiviseren og mye av stoffet står jeg
bak, men det har da også vært andre
bidragsytere. Jeg vil i denne sammenheng
dele skylda først og fremst med Harald
Skjæran og Rolf Normann Hansen i Ski
BK, men jeg må nok innrømme at jeg
også har stjålet litt rundt om på bygdene.
Og så Rune da, som har vært en streng
oppdragsgiver, og satt krav til hvilke
områder som skulle dekkes.»

Tålmodighet er en dyd også her. Selv
overtok jeg for åtte år siden som leder av
en klubb som på det tidspunktet fungerte
godt og var veldrevet. Så selv om jeg
kom til dekket bord har videreutvikling
av klubben til det den er i dag likevel tatt
tid. Og naturligvis må arbeidet fortsette
– vi er slett ikke i mål. Mitt håp er at
klubbstyrene gjennom å bruke Veiviseren
vil få inspirasjon til å se hva og hvordan
de kan forbedre tilbudet til medlemmene
– uansett hvilket utgangspunkt de måtte
ha.»
Hva vil du råde klubbstyrene til å starte
og arbeide med?

Per Watz tok på seg redaktøroppgaven!
Ambisjonene bak Veiviseren er rimelig
store. Tror du virkelig at klubbstyrene
rundt om vil klare å arbeide på den
måten som du anbefaler?
«Nei, nei og ja! Utvikling av en
bridgeklubb er ikke gjort over natten.
Det tar tid, og jeg tror nok at klubbene
gjør lurt i å ta små skritt av gangen.
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«Tre ting:
1) Det er viktig å tenke helhetlig og gjøre
kjent for medlemmene hva klubbstyret
vil prioritere å arbeide med i sesongen,
og hvordan medlemmene forventes
å medvirke. Da vil styret rimelig fort
få tilbakemeldinger på om de er på
rett vei, og eventuelt kunne korrigere
kursen.
2) Det er svært viktig at klubbstyret er
bevisst på og arbeider med å utvikle
klubbkulturen, slik at både gamle
og nye medlemmer trives i klubben.
Medlemmene vil derved utvikle en
identifikasjon med klubben, og være
stolte av å være medlemmer. Husk at
alt det som foregår i klubben speiler
hvilken klubbkultur som finnes, og at
den endrer seg hele tiden enten ved
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bevisst bearbeiding av klubbstyret
eller ved tilfeldig hendelser og
avgjørelser på klubbkveldene.
3) R
 ekruttering! En stadig
tilstrømming av nye medlemmer
til klubben er alfa og omega. Det
vil bestandig være et visst frafall i
medlemsmassen av ulike årsaker,
og derfor må man hele tiden
være bevisst på å tiltrekke seg
nye medlemmer. Deltagelsen på
klubbkveldene er grunnlaget for
klubbens økonomi, muligheter for å
variere spilletilbudet og gi muskler
til å gjennomføre nye aktiviteter.
Bridge er et godt og lettselgelig
produkt i seg selv - utfordringen er å
sørge for å involvere mange i salget.
Jeg oppfatter det nærmest som en
anakronisme at Nesodden BK skal
være landets største bridgeklubb med
et nærmiljø som utgjør bare ca.15.000
innbyggere. Forhåpentligvis vil
klubben snart være å finne langt nede
på listen over de største klubbene.»
Andre ting du synes vil være viktig for
å sikre videreutvikling av klubbene
våre?

For eksempel vil det nok være til stor
hjelp at kretsene tar tak i deler av
stoffet og gjør det til diskusjonstemaer
på klubbledermøter og i alle
sammenhenger der det er naturlig. Jeg
har allerede fått tilbakemeldinger fra
enkelte kretser som har gitt uttrykk
for at de vil arbeide på en slik måte.
Det tror jeg er kjempefint! Om noe
kan skje i de kretsene med det største
befolkningsunderlaget, tror jeg mye
vil være vunnet. Jeg snakket så vidt
med Glenn Grøtheim – relativt nybakt
verdensmester -- under Bridgetinget,
og det gledet meg stort at han
uoppfordret gjorde et poeng av at
vekst og utvikling av klubbene var
en forutsetning for at Norge kunne
holde sin posisjon som en ledende
bridgenasjon.»
Til slutt - er det noe du ville gjort
annerledes?
«Nei, egentlig ikke. Men jeg er litt
skamfull over at jeg har glemt å
beskrive bridgens kjerneverdier. Nå
finnes de beskrevet andre steder, og vil
nok komme inn i Veiviseren så snart
nettutgaven foreligger. Forhåpentligvis
vil måten stoffet er presentert på i
Veiviseren vise at kjerneverdiene slett
ikke er lagt på hylla.»

«Jeg har jo et håp om at kretsene
også vil arbeide for å implementere
det Veiviseren står for i klubbene.
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Nye mestere

Nye mestere per 14/8-2008
Stormester m/stjerne
Jo-Arne Ovesen, Ski BK / Sørreisa BK
Espen Kvam, BK Grand

1516
1502

Stormester
Petter Tøndel, BK Vest Oslo / Heimdal BK / Namsos BK
Bjørn Lindgren, Heimdal BK
Ove Andersbakken, Bergen Akademiske BK / Skjåk BK

745
736
708

Grandmester
Marianne Harding, Bergen Akademiske BK / Farsund BK
Gjermund Rekstad, BK Vest Oslo / TopBridge BC
Are Aarebrot, OBK/Kløverknekt
Kjell Erik Brandstadmoen, Skjåk BK
Allan Livgård, Askim BK / Heimdal BK / Studentenes BK
Bjarne Engesvik, Svolvær BK
Cato Sundeng, Rælingen BK
Guttorm Asplund, Målselv BK
Kjetil Indergård, Evjen/Orkanger BK
Egil Andreas Berg, Lillehammer BK
Jan Tybring Aralt, Harstad S&BK / Tromsø BK
Egil Austbø, Lyngdal BK

528
522
522
521
515
508
503
501
501
501
500
500

Sparmester m/stjerne
Stian Andersen, Lillehammer BK / Vestre Gausdal BK
Torbjørn Høie, Stavanger BK
Erik Berg, Studentenes BK
Gudmund Vingen, Egersund BK
Geir Petter Moen, Engerdal BK
Per Ove Egeli, Stavanger BK
Aud Veseth, BK 1952 Kjøllefjord
Geir-Atle Sæth, Brattvåg og Søvik BK

311
309
309
305
304
304
301
300

Sparmester
Jan Nordmo, Drammen Arbeiderforening BK
Erlend Skjetne, Heimdal BK / Studentenes BK
Torleif Hagen, Fosnavåg BK / Ulstein BK
Bente Westerhaug, Rena BK
Terje Andreassen, Egersund BK
Bjørn Brattland, Lødingen BK
Kjell Ramsvik, Sola BK / Stavanger BK
Tore Marskar Eek-Jensen, Arendals BK
Vidar Ungersnæss, Dombås BK
Dagfinn Aldeholm, Statoil BK
Geir Karlsen, Sandnessjøen BK
Bjørn Yndestad, Måløy BK
Unni Mikkelsen, Bridgekameratene
Terje Karlsen, Egersund BK
Jens Kristiansen, Vestre Gausdal BK
Morten Bjørkheim, BK Tempo
Reidar Thomsen, Lyngdal BK
Tore Farbrot, Fredrikstad BK

202
183
161
159
157
155
154
154
153
152
152
152
151
150
150
150
150
150

Hjertermester m/stjerne
Trygve Brattegard, Birkeland BK
Ranja Sivertsvik, Vadsø BK
Kåre Bogø, Frøya BK
Tom Ragnar Gyllensten, Torsnes BK
Petter Søvikhagen, Fosnavåg BK / Ulstein BK

116
114
110
108
108
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Bjørnar Haslene, Torpa og Snertingdal BK
Jens Kaltenborn, Sinsen BK
Ingeborg Grimsmo, Skåla BK
Olav Espeland, Figgjo BK
Hans Arne Forseth, Heimdal BK / Studentenes BK
Unni Bjørnstad, KGB Klyve-Gulset BK / Skien BK
Thomas Nylund, Kirkesdalen BK
Kolbjørn Karlsen, Ramberg og Reine BK
Flemming Johnsen, Fredrikstad BK
Arne Weisser, Bjugn BK
Leif Bakke, Melandsknekten BK
Magne Lorentsen, Søgne BK
May-Liss Lian, Fredrikstad BK / Sarpsborg BK
Magne Hoel, Melhus BK
Trond Knutsen, Stavanger BK
Else Zürcher, Fåset BK
Lars Bjørgen, Meldal BK / Storås BK
Norman Birkelund, BK 2000
Arthur Valen, Ramberg og Reine BK
Kjell Vaardal, Åsane BK
Håvard Lio, Rauland BK
Arvid Bjarne Høyland, Flekkefjord BK
Bente Irene Holmen, Søgne BK
Nils Friis Fardal, Hafslo/Solvorn BK
Virginia Chediak, Kragerø BK

106
106
105
104
104
104
104
103
103
102
102
102
102
101
101
101
101
101
100
100
100
100
100
100
100

Hjertermester
Finn Johannes Svensen, Torsnes BK
Håvard Langseth, Pass BK
Harald Arnesen, Birkeland BK
Sindre Rovde, BK Grand
Håvard Broberg, Lena BK
Ann-Elin Berntsen, Svolvær BK / Vestvågøy BK
Asle Skårdal, Midt-Telemark BK
Petter Norvald Krutnes, Vartdal BK
Halgeir Jakobsen, Mo BK
Stefan Kåsbøl, Heimdal BK
Tor Klemetsen, Holmestrand BK
Turid Lindstad, Lena BK
Ragnhild Brekka, Kristiansands BK
Harald Øvereng, Fosnavåg BK / Ulstein BK
Sverre Rustad, DnB NOR BK / Jessheim BK

62
60
57
54
53
53
53
52
51
50
50
50
50
50
50

Rutermester m/stjerne
Jan Egil Flo, Stryn BK
Åge Bood, Rendalen BK
Susann B. Farstad, BK Grand
Frode R. Stubberud, Kambo BK
Håmund Ivarrud, Hattfjelldal BK
Erling Øidvin, Vatland BK
Edvard Nore, Måløy BK
Sissel Grebstad, Pass BK
Per Øyvind Furuheim, Lillehammer BK / Vestre Gausdal BK
Per Jostein Sundet, Kirkesdalen BK
Sølve Grude, Nærbø BK / Statoil BK
Anne Grethe Hofnes, Mostadmark BK
Tone Skatrud, Lillehammer BK / Vestre Gausdal BK
Birger Nøttveit, BL Strileknekten

46
43
36
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30

Sturla Dahle, Båsmo BK
Knut Eltun, Lærdal BL
Olav Nydal, Måløy BK
Lise Jakobsen, Sarpsborg BK
Håkon Søbye, Vestre Gausdal BK
Agnes Halsaa, BK Vest Oslo
Reidar Skuland, Lørenskog BK
Clas Gundersen, Søgne BK
Anders Dalby Paulsen, Fjerdingstad BK
Egil Pedersen, Rena BK
Steinar Groland, BK Norrøna

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Rutermester
Gunnar Høverstad, Blommenholm BK
Egil Sønsteby, Lena BK
Per Øyvind Iversen, Konnerud BK
Odd Johan Forsnes, Melbu Athenæum BK
Tore Haukås, Oppdal BK
Yngve Lamo, Bergen Akademiske BK
Arne Svendsen, Dyrøy BK / Målselv BK
Svenn Graven, Fåset BK
Kari Bergseth, Rendalen BK
Stein Ole Vorren, Fauske BK
Jan Wilskow, Kambo BK
Inger Lise Arntsen, Svolvær BK
Jeanne Gill, Konnerud BK
Per Øyvin Andersen, Flekkefjord BK
Frode Knudsen, Forcingklubben
Dennie Rødland, Egersund BK
Rolf Løsengen, Konnerud BK
Sophus Jacobsen, Hauge BK
Helge Koppang, Mix-klubben Tromsø
Bente Ballestad, Lyngdal BK
Olav Veland Thu, Stavanger BK
Anders Silverbern, Bodø BK Lyn
Bente Johannessen, Rygge BK
Sigurdbjørg Harr, Nærøysund BK
Runar Jacobsen, Rygge BK
Narve Grindflekk, Tynset BK
Lars Petter Holan, Norske Skog BK
Olav Lund, Høybråten BK
Svein Rusten, Høybråten BK / Rælingen BK
Kristine Ur, Vatland BK
Odd Raustein, Tasta Randaberg BK
Per O. Størvoll, Malm BK
Einar Gjemdal, Kolbotn BK / Ski BK
Arnfinn Lotsbø, Borgen BK
Kyrre Rickertsen, Ås BK
Anun Sundland, Konnerud BK
Jan Stråbø, Østerdølenes BK
Terje Ødegård, Måløy BK
Haldor Hofseth, Vartdal BK
Sigrun Forseth, Rauland BK
Elisabeth Johansen, Kolbotn BK / Posten BK
Roger Tustervatn, Hattfjelldal BK
Else Eggum, Dal Mixklubb
Eldar Kjelling, Fredrikstad BK
Norman Kåda, Flekkefjord BK
Øyvind Thomassen, Heimdal BK
Lasse Båtstad, Otta BK

27
26
22
18
18
18
18
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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
Nils John Thorbjørnsen, Søm BK
Anne-Marie Hofseth, Høybråten BK
Kåre Albertsen, Ballangen BK

14
7
6

Ole Morten Sivertsen, Mix-klubben Tromsø
Jon Erik Brun, Rendalen BK
Odd Arne Tangstad, Selbu BK
Kirsten Berggraf Skaaren, Hinna BK
Tor Solsrud, Lena BK
Villiam Ovesen, Studentenes BK / Vardø DK
Christoffer Heldahl, Sarpsborg BK
Torhild Rasmussen, Os BK
Jan Ulsbøl, Konnerud BK
Grete Bjørnstad, Rendalen BK
Vegar Enlid, Singsås BK
Bodil Nyheim Øigarden, Studentenes BK
Norvald Eide, Kolbotn BK
Birgir Olafsson, Asker BK
Ellen Kleiv, Rauland BK
Ellen Tjentland, Vatland BK
Finn Kjølberg, Garder BK
Inge Vaaje, Vegårshei BK
Karin Sveung, Kambo BK
Øivind Lysaker, Spydeberg BK
Ulf Næss, Raufoss BK
Anders Hallanger, Strømme BK
Einar Rustad, Østerdølenes BK
Svein Hoel, Stokmarknes BK
Ola Ellingbø, Vang BL
Terje Sandsmark, Vatland BK
Ingvar Ljåstad, Hønefoss BK
Kjell Dalåker, Vang BL
Knut Wigsnes, Tasta Randaberg BK
Turid Thorsnes, Soon BK
Anja Wold, BK Grand
Pål Are Vorren, Rotnes BK
Linda Rasmussen, Os BK
Anne-Kari Rustand, Sør-Fron BK
Svein Versland, Søgne BK
Kurt-Inge Strømmen, Melandsknekten BK
Ibrahim Manjothi, Fredrikstad BK
Oddbjørn Haugen, Svorkmo BL
Karsten Nilsen, Ås BK
Steinar Toftner, Kambo BK
Kolbjørn Eikeland, Otta BK
Evert Valla, Torsnes BK
Johnny Holen, Myre BK
Odd Arne Hommo, Rauland BK
Rolf Andreassen, Soon BK
Tor Kr. Løvhaug, BK Tempo
Bjørn Christiansen, BK Tempo
Rune Langen, Seljord BK
Nina Kaspersen, Søgne BK
Lars Torset, BK Ruterknekt
Jan Tollefsen, Kambo BK
Viljar Svendsen, Sørreisa BK
Zoja Milvang, Asker BK
Ernst Karlsen, Midt-Telemark BK
Hege Sundland, Stavanger BK / Stavanger DBK
Finn Robert Nicolaysen, Heimdal BK
Halvor Kåsene, Lunde BK
Liv Hanssen, Båsmo BK
Rune Endalsvoll, Singsås BK
Are Utvik, Departementenes BK / DnB NOR BK / Pass BK
Svein Lillebø, Lambda BK

6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
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
3
3
3
3
3
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