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Har du hjerte for Bridge?
Norsk Bridgeforbund har de siste årene opplevd en
eventyrlig sportslig suksess. Vår utfordring er å spre
interessen om bridge som tankeidrett og videreutvikle
tilbud som medlemmene i forbundet og våre 430
klubber etterspør. NBFs tilbud er omfattende med fokus
på klubbenes virksomhet, opplæring, rekruttering,
salgsvirksomhet og med et omfattende turneringstilbud.
Forbundskontoret holder til på Ullevål Stadion i Oslo og
vi søker nå
Konsulent
Vår nye kollega vil få selvstendige og varierte oppgaver knyttet til den
daglige drift av forbundet. Hovedoppgavene vil ligge innenfor arbeid med
rekruttering og opplæring samt hjelpe organisasjonen til å nå målsetningen
om 13 000 medlemmer i 2012.
Dette innebærer tett samarbeid med kretser og klubber, utvikling av materiell
og profileringskampanjer samt administrativ bistand for Utvalget for
rekruttering og opplæring. Konsulenten vil også få andre oppgaver
knyttet til organisasjonsutvikling samt at man i et mindre
kollegium vil bistå på andre områder – bl.a. informasjon
og kommunikasjon.
NBF søker medarbeider med
gode IT-kunnskaper og gjerne med
erfaring fra organisasjonsvirksomhet.
Vi forventer stor energi, godt humør
og vår nye kollega må trives med å ta ansvar
for egne oppgaver og arbeide målrettet.
Positiv serviceinnstilling er en selvfølge i en medlemsorganisasjon.

NBF tilbyr konkurransedyktige vilkår, gode pensjons- og forsikringsordninger,
moderne kontorer og et trivelig miljø. Fleksible arbeidstidsordninger kan
diskuteres og det vil være gode muligheter for personlig utvikling.
Søknad sendes på e-post til Norsk Bridgeforbund –
bridge@bridge.no før 15. januar 2009.
Generalsekretær Rune Handal gir gjerne mer informasjon
om stillingen og forbundet - 2102 9140 eller 4040 1724.
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Gratulerer … igjen!

Gratulerer igjen! Nok en gang har
Norge vist seg å være en av verdens
fremste bridgenasjoner.
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Tor Helness har nok også god grunn til å være
fornøyd med årets mesterskap. Han fikk endelig
sikret seg sitt individuelle VM-gull foran Geir
Helgemo på sølvplass. Storeslem til Norge!
Både Geir og Tor var med på vårt seiersvante
åpnelag, som denne gangen måtte ta til takke
med bronsen etter å ha blitt grundig slått av
Italia i semifinalen.
U26-laget var også med å kjempe om de edle
metallene i den eldste juniorklassen. Bronsen
var Norges første VM-medalje for junior
siden 1997, også dette var en meget sterk
prestasjon. U21-laget (yngre junior) kom seg
også til sluttspillet, men måtte se seg slått ut av
vertsnasjonen Kina. Selv om ikke laget kom
på medaljeplass klarte allikevel en av spillerne
å sikre seg en bronse. Lars Arthur Johansen
tok en glimrende bronse i ungdommenes
singelturnering.

Vårt damelandslag slet nok litt mer, og klarte
ikke å kvalifisere seg til sluttspillet. Lagets
kaptein GeO Tislevoll ser allikevel mye positivt
å ta tak i, og lagets neste mål vil være å forsvare
sitt nordiske mesterskap. Lykke til!
Som dere sikkert la merke til fikk dere et veldig
forsinket Norsk Bridge nr. 3. Dessverre ble
jeg syk stort sett hele høsten. Dette medførte
at ferdiggjøringen av bladet aldri ble gjort
(det føltes i hvert fall slik!). Bladet som
endelig kom i postkassene deres i november så
forhåpentligvis bra ut i nytt format og layout.
Dessverre var det nok alt for mange feil og
mangler i dette bladet – nok en gang pga. dårlig
arbeidskapasitet fra min side. Dette er bare å
beklage! Du mottar forhåpentlig et mye bedre
produkt denne gangen, og også til tiden!
Jeg vil særlig takke Espen Forberg som stilte
opp og hjalp meg med å få ut bladet – hans
hjelp var helt uvurderlig. Takk!
Norsk Bridge er et blad av og for NBFs
medlemmer. Derfor håper jeg å få en del
innspill på hav dere synes om det «nye»
produktet – jeg tar selvsagt i mot både kritikk
og eventuell ros! Hva ønsker dere mer av og
hva ønsker dere mindre av? Dere når meg på
mail og telefon J
Avslutningsvis vil jeg ønske dere alle en
God Jul og et riktig Godt Nytt År!
Vegard Brekke
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PRESIDENTENS HJØRNE

Presidentens hjørne
De imponerende prestasjonene som våre
landslagsspillere har oppnådd i den siste tiden viser
at norsk bridge er i verdensklasse. Det som kanskje
imponerer meg mest er den bredden vi har, vi gjør
det veldig godt i alle klasser. Å leve opp til disse
prestasjonene framover blir krevende, og vi skal bli
flinkere til å utnytte resultatene i profileringen av
bridge. Vi registrerer at det er svært vanskelig å få
bridge i media, men vi skal fortsatt jobbe for gode
resultater, profilering av resultatene, og gjøre enda
flere klar over hvilke prestasjoner dette er.
Rekruttering er en prioritert oppgave, og
rekrutteringsutvalget viderefører de tiltakene som
er blitt igangsatt de siste årene. Opplæring for
bridgelærere og nytt bridgelærermateriell gjennom
det nordiske samarbeidet er prioriterte oppgaver.
Bridgetinget la også føringer på at det fra 2009 skal
ansettes en ny medarbeider på forbundskontoret,
som spesielt skal jobbe med rekruttering og
organisasjonsarbeid. For å finansiere denne stillingen
vedtok Bridgetinget å øke medlemskontingenten.
Disse vedtakene viser at Bridgetinget ønsker å satse,
og er villig til å gjøre vedtak som er langsiktige og
som bidrar til å investere i framtiden.
I disse dager avslutter vi registreringen av de
som har betalt medlemskontingent for 2009, og i
skrivende stund ser det ut til at medlemstallet går
nedover. Dette bekymrer meg, og styret vil analysere
årsaken til at medlemstallet går ned til tross for at
det kanskje aldri har vært satset mer på rekruttering
enn nå. Har du innspill til årsakene til nedgangen,
eller forslag til hvilke tiltak som bør gjennomføres
for å øke medlemstallet, ber jeg om at du tar kontakt
med rekrutteringsutvalget eller meg.
Når jeg ble valgt til president på forsommeren, så
oppfattet jeg budskapet fra Bridgetinget dit hen
at man ønsket at det skal tas små skritt framover,
framfor at det lages planer og tiltak som vi ikke

klarer å gjennomføre. Jeg opplever også at
det er et ønske om forutsigbarhet, struktur, og
økte muligheter for medlemmene til å kommunisere
med forbundet og få mer innsyn i hva forbundet
jobber med. Styret jobber etter disse linjene, og vi
har vært opptatt av at handlingsplanen for perioden
og øvrige aktiviteter, skulle være tilpasset det
styret og administrasjonen har kapasitet til å følge
opp og at det er innenfor ansvarlige økonomiske
rammer. Det er etablert en menyknapp på forbundets
hjemmeside som heter ”Styrets arbeid”, hvor
du kan finne styrets møteplan, hvilke saker som
er planlagt behandlet på de forskjellige møtene,
referater etc. Denne websiden er i oppstarten,
og skal videreutvikles for å legge bedre til rette
for medlemmene og organisasjonen for øvrig
til å kunne gi innspill og få mer innsyn i hva
forbundet jobber med. Vi ønsker også å oppgradere
forbundets hjemmeside, og etablere blogg og andre
dialogformer for å fremme kommunikasjonen
mellom forbund, klubb, krets og medlemmene.
Til slutt vil jeg få takke alle ildsjelene rundt omkring
i klubbene og kretsene, som gjør en viktig innsats
på vegne av forbundet for at medlemmene skal få
gode tilbud i klubben og i alle de turneringene som
gjennomføres. Det var også imponerende at over
80 bridgelærere deltok på seminaret nå i sommer.
Ildsjelene er viktige for at medlemmene skal trives
og fortsatt ønske å være medlem av forbundet.
God jul og godt nytt år.

Jan Aasen
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Norge beste bridgenasjon i Beijing
Av Sten Bjertnes

Norsk bridge har igjen vist verden at vi nordmenn kan mer enn å gå fort
på ski. Etter et fantastisk år der vi tok hjem Bermuda Bowl trofeet ved å
vinne VM i Shanghai i oktober 2007, vant også Norge sitt første EM for
nasjonslag i Pau i Frankrike i juni i år – begge seirene i åpen klasse – for
så å bli beste bridgenasjon i Tankesportens OL som ble arrangert i Beijing
i oktober. Gullmedaljene til Tor Helness i single menn og U-28 laget var de
avgjørende bidragsyterne til at Norge ble beste bridgenasjon i Beijing.
På medaljetabellen for World Bridge Games
2008 troner Norge ganske klart øverst med to
gull og seks medaljer totalt. Bare Tyrkia ved
siden av Norge vant to gull, men de vant ingen
andre medaljer. Kina kom nærmest i antallet
medaljer med sine fire, men ingen gull. Vi
merker oss imidlertid at en så sterk bridgenasjon
som Nederland ikke vant en eneste medalje i
Beijing.
Lars Eide med det synlige beviset på at
Norge ble beste bridgenasjon under de første
tankesportlekene som ble arrangert i Beijing 3.
– 18. oktober. Foto: Inger Hjellemarken
1st WORLD BRIDGE GAMES
MEDAL TABLE
Country
Norway
Turkey
England
France
Denmark
Italy
Sweden
Poland
China
Israel
Romania
Russia
USA
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Gold
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Silver
1
0
2
1
0
0
0
2
1
1
1
0
0

Bronze
3
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
1
1

Total
6
2
3
2
1
1
1
3
4
1
1
1
1
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I «The 1st World Mind Sportsgames» (WMSG)
ble det konkurrert i følgende grener bridge og
de fire brettspillene sjakk, dam, go og kinasjakk
(ikke den formen for kinasjakk som vi er vant
til). I alt tok de norske bridgespillerne to gull,
en sølv og tre bronsemedaljer. De norske
deltakerne i de andre grenene (sjakk stilte
uten Magnus Carlsen eller noen av de andre
topprangerte norske spillerne) ble stående uten
medaljer. Norge endte på femte plass i den totale
medaljeoversikten for de første WMSG. Norsk
Bridgeforbund stilte med fem lag og manglet
bare lag i en klasse, nemlig veteranklassen.
Totalt var Norsk Bridgeforbund representert
med en tropp på 40 personer deriblant spillere
og ledere til fem lag. Dette er den største tropp
Norsk Bridgeforbund noen gang har vært
representert med i et internasjonalt mesterskap.
Norge vant gull med sitt lag i U-28 klassen.
Dette var den største klassen i lekene med 74
deltakende nasjoner fra hele verden. Fantastisk
sterk prestasjon av et lag bestående av bare fire
spillere. Lars Eide var meget flink som kaptein/
coach, til å oppmuntre og få fram det beste i
laget.

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

Fornøyde gull- og sølvvinnere fra singelturneringene Tor Helness, Catarina Midskog
og Geir Helgemo Foto: Inger Hjellemarken
Norge oppnådde følgende plasseringer i de fem
klassene som vi stilte lag i:
• Åpen klasse: Bronse (slo Tyskland i kampen
om bronse, utslått av Italia i semifinalen)
• Dameklassen: 19. – 21. plass (# 7 i sin pulje,
ikke videre til cupspillet)
Akkurat som i EM, ser vi et norsk damelag
som ikke helt får det til å klaffe i de
avgjørende spill og i de avgjørende kampene.
Etter en god norsk start mistet laget litt av
«rytmen» for så igjen å avslutte bra. Laget har
problemer med å ta hjem store seire mot de
svakere lagene noe som gjør at en «mister»
poeng i forhold tiljevngode motstandere.
Likevel, vi har et spennende damelag på
gang!
• U-28: Gull (slo Polen i finalen)
• U-26: Bronse (slo Taiwan i kampen om
bronse, utslått av Danmark i semifinalen)
• U-21: 5. – 8. plass (utslått av Kina i
kvartfinalen)
Allerede før puljespillet/Round Robin i
lagturneringene var ferdigspilt, hadde Norge
tatt sitt første gull (og sølv) i den individuelle
turneringen for menn. Tor Helness tok en klar
norsk

norsk

norsk

norsk
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seier foran Geir Helgemo. Catarina Midskog
(Sverige) gjorde den nordiske dominansen
komplett ved å ta hjem seieren i kvinneklassen.

Sportsgames». Avslutningen skjedde utendørs
og ble avsluttet med et «garden party» med mye
god mat og drikke.

På siste konkurransedag sørget Lars Arthur
Johansen for at også U-21 laget fikk sin medalje
gjennom Lars Arthurs bronse i individuelt for
ungdom.

Et slikt suksessrikt år med faktisk tre seire i tre
store mesterskap gjør at Norge får noe å forsvare
i de kommende årene for å kunne befeste sin
posisjon på toppen i internasjonal bridge. Vi vil
imidlertid med en gang slå fast at vi er slett ikke
i noen forsvarsposisjon. Nei, nye utfordringer
står i kø.

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

Nok en gang har vi hatt vår egen webside NBF
Service under mesterskapet. Christian Vennerød
har hatt ansvaret bloggen både under EM i Pau
og nå under mesterskapet i Beijing. Første gang
vi hadde en slik blogg var under VM i Shanghai
i fjor da med GeO Tislevoll som redaktør. På lik
linje med det sportslige opplegget skal vi også
ha en evaluering av informasjonsflyten og vår
evne til å få fram alle de sterke prestasjonene
slik at alle der hjemme kan få bli kjent med.
Uansett vil vi få lov til å takke Christian for en
vel utført jobb fra både Pau og Beijing.

Norsk Bridgefestival 2009
Norsk Bridgefestival 2009
åpnes søndag 2. august
Åpningsturneringen arrangeres allerede lørdag 1. august
på SAS Radisson Lillehammer.
Følg med på www.bridgefestival.no for nærmere info
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Fantastisk opphenting – GULL til U-28
Tekst: Lars Eide, NPC U-28 og Sten Bjertnes, hovedleder

Erik Eide, Fredrik Simonsen, Jørn Ringseth og Sverre Johan Aal gjorde
det umulige mulig gjennom et fantastisk sistesett i finalen mot Polen.
De polske favorittene ledet med hele 47,3 IMP før de 16 siste spillene.
«Fasten your seat belts» var Jørns klare melding til bordet da han satte
seg før det siste finalesettet. Det tok av fra første melding, og etter fire
spill hadde Norge tatt igjen 37 IMP, og det fortsatte. Selv med et dårlig
sistespill kunne de norske guttene slippe jubelen løs. Det var godt å være
norsk i Kina, nok en gang!

Det er deilig å være norsk i Kina! Nok en gang krabbet et norsk lag til topps i en internasjonal
turnering. På det norske vinnerlaget var Lars Eide (NPC), Sverre Johan Aal, Erik Eide, Jørn
Ringseth og Fredrik Simonsen. Foto: Allan Livgård
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Norges lag i U-28:
Erik A. Eide – Fredrik Simonsen, Jørn A.
Ringseth – Sverre Johan Aal med Lars Eide
som NPC. U-28 laget ble ikke tatt ut på samme
måte som de andre lagene til mesterskapene i
Beijing. Det var to lag som var interesserte i
å reise til Beijing da NBF lyste ut muligheten
på hjemmesidene. Valget var enkelt. Det
overnevnte uttatte laget bestod av langt mer
meritterte spillere enn det andre laget. Lars
Eide ble også et naturlig valg som leder for
dette laget da han ytret ønske om å kunne bidra
med et eller annet i Beijing. «Jeg luftet ideen
om at jeg kunne påta meg en administrativ
oppgave for U28 laget i forbindelse med
organisasjonsdagene på Hell i mars 2008. Jeg
fikk umiddelbart en positiv tilbakemelding og
kunne se framover til høstens store opplevelse.»
Mesterskapet ble innledet med en flott
åpningssermoni. Foto: Allan Livgård
I forbindelse med mesterskapet i Beijing
ble det opprettet en ny åpen ungdomsklasse
U28 for å skape et større arrangement med
flere deltagende nasjoner enn hva det ville
bli i de ordinære juniorklassene U21 og U26
der det allerede var bestemt at VM skulle
arrangeres parallelt med Bridge-OL. I VM for
disse to klassene er det kvalifisering gjennom
sonemesterskap. Således var de seks beste i
hver av klassene fra EM i 2007 kvalifisert for
VM fra Europa. I alt 18 deltakende lag i hver
VM klasse. Det internasjonale bridgeforbundet
opprettet altså i tillegg en ungdomsklasse for
spillere født 1.1.1980 eller senere (heretter
benevnt som U-28) med åpen påmelding.
Gjennom sponsede flybilletter, gratis kost/losji i
leiligheter og ingen påmeldingsavgifter i denne
klassen evnet arrangørene å stimulere til stor
deltakelse i bridgedelen av de første World Mind
Sports Games. Med hele 74 deltakende lag, var
U-28 klassen den største i Bridge-OL.
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I olympisk ånd

Fredrik fikk til slutt sove! Foto: Allan Livgård
Reisen til Beijing var lang med to flybytter
og lang ventetid i Moskva. Vi reiste allerede
tirsdag og fikk raskt akklimatisert oss. Alle
ungdomslagene og damelaget bodde i et
leilighetshotell som passet ypperlig for en slik
gruppe. Leilighetene ble bygd og benyttet til
Asian Games for noen år siden. Leilighetene
bestod av enkeltrom og dobbeltrom. Fredrik
Simonsen fikk «fornøyelsen» av å ha
romkamerat, og det ble en stor utfordring pga
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zzzz.zzzz .... Vi fikk til en rokering som gjorde
det mulig for Fredrik å få god nattesøvn. Med
kun 4 spillere på laget måtte de jo være friske og
opplagte.  
Etter captains meeting og åpningssermoni
fredag 3. oktober, var vi lørdag morgen klar for
spillestart. Vi skulle igjennom 17 runder Monrad
a 16 spill med 3 kamper per dag og hele 74
nasjoner på startstreken. Kun de 8 beste gikk til
kvartfinale.

Et lag med potensial
Etter en poengmessig god start i de to første
kampene uten overbevisende spill gikk vi på to
unødvendige tap. Jeg fulgte egne spillere med
argusøyne i starten av mesterskapet og kunne
konstatere at det først og fremst var personlige
feil/konsentrasjonssvikt hos alle fire som var
årsak til at vi ikke oppnådde bedre resultater.
Spillerne delte min vurdering, og vi ble enig om
at vi ikke skulle rette opp egne feil ved å begå
en ny, men stole på at laget kompenserte. Tonen
og humøret i laget var av beste merke og lysten
til å prestere var absolutt tilstede. De neste
kampene gikk også rimelig godt, men det var
fortsatt litt rusk i maskineriet. Fra 6. til 12. kamp
var vi inne blant de åtte beste, men en svak
match 11-19 mot India i kamp 12 ble etterfulgt
av to kamper med samme resultat mot England
og Frankrike i runde 13 og 14. Da var det godt
at det skulle være fri om kvelden og fridag
med sightseeingtur neste dag. Drømmen om
kvartfinaleplass var fortsatt i live, men nå måtte
vi prestere veldig bra siste kvalifiseringsdag.

Litt brakkesyke og kinesiske mur
Laget trengte en pust i bakken og jeg foreslo at
vi skulle ta en tur til sentrum og spise middag
for å oppleve noe annet enn å oppholde oss
i «indre leirområde». Det syntes gutta var
en god ide og vi tok med oss tre av de andre

ungdommene på taxitur til sentrum. Etter litt
kommunikasjonsproblemer med drosjesjåføren
endte vi opp på det flotteste World hotellet i hele
Beijing, men fant ut at der passet vi ikke inn slik
vi så ut. Vi gikk litt rundt og fant et sted som så
hyggelig ut. Der var vi hjertelig velkommen og
ble ført ned en vindeltrapp og inn i en lekker
spisesal. Så åpnet de en dør og viste oss inn i
et nydelig kvadratisk «gullrom» med et rundt
spisebord som var staselig oppdekket for åtte
personer. Vi tenkte igjen at vi hadde havnet på
feil sted, men vi kunne jo se på menyen først.
For å gjøre en lang historie kort ble det en
fantastisk opplevelse med god service, god mat
og en prislapp vi kunne tåle sett med norske
øyne. Det ble en oppkvikker som alle satte pris
på. Etter fridag med besøk til den kinesiske mur
og andre severdigheter var vi klar til å brette opp
ermene for å sloss om kvartfinaleplass.

Ungdomslaget fikk en uforglemmelig opplevelse
i Kina. I tillegg til gullet var nok besøket på den
kinesiske muren noe av det største. Foto: Allan
Livgård

Med minste mulige margin
Første kamp gikk mot USA som hadde vunnet
de to siste junior-VM og som var på veg
oppover resultatlistene. Det endte med norsk
seier 19-11. Deretter møtte vi Ungarn som også
norsk

norsk

norsk

norsk
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var et godt lag og vant 21-9. Da gjensto Polen
som var klare ledere av turneringen på bord
1 i siste runde, og kun seier var godt nok da
det som vanlig var veldig jevnt i toppen i en
monradturnering med så mange lag som dette.
Den kampen var utrolig spennende å følge da vi
lå på 9. plass før kampen og var avhengig av hva
som skjedde i flere andre kamper. Det var den
eneste gangen jeg var urolig under mesterskapet.
Det ble mange skritt i vandrerhallen utenfor
spillelokalet for å følge dramatikken. Gutta
ledet på det meste 20-10. men vant til slutt 1812 og det holdt til 8. og siste kvartfinaleplass
på bekostning av USA som kom 1 poeng bak.
Jeg var kjempestolt over den kampviljen laget
fremsto med siste dag og gledet meg til å delta
på captains meeting da jeg skjønte at nå hadde
vi store muligheter til å få medalje.

Captain’s meeting
Polen skulle velge motstander først og jeg var
trygg på at de ville velge et annet lag enn oss
pga tapet mot oss og dermed negativ carry over.
De valgte Taiwan. Frankrike valgte England.
Overraskelseslaget Belgia valgte oss. Det var
det jeg håpet på siden jeg var temmelig sikker
på at dette laget skulle vi slå greit over 48 spill
selv om det var det laget vi tapte mest mot i
kvalifiseringen nemlig 20-10. China skulle
møte Israel i kvartfinale 4. Polen valgte så
semifinalemotstander for sin kvartfinale og
valgte vinneren av Frankrike/England. Slik jeg
så det kunne vi ikke vært heldigere med utfallet
av sluttspillsvalgene. Jeg la ikke skjul på at jeg
trodde vi hadde gode muligheter mot Belgia,
og at jeg hadde en meget god magefølelse foran
kampen.

Hele monradturneringen i tall
NORWAY
Round
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Opponent
TURKEY
THAILAND
LATVIA
BELGIUM
CANADA
CZECH REPUBLIC
EGYPT
PORTUGAL
CHINA
ISRAEL
SERBIA
INDIA
ENGLAND
FRANCE
USA
HUNGARY
POLAND

Norsk Bridge_10/2008

NOR

39
40
31
21
54
58
41
46
31
47
84
46
24
25
58
47
48

IMPs

Opponent

NOR

10
11
37
43
21
32
32
31
45
53
40
63
41
41
40
21
34

22
22
14
10
23
21
17
18
12
14
25
11
11
11
19
21
18

VPs

Opponent

8
8
16
20
7
9
13
12
18
16
5
19
19
19
11
9
12

Total VPs

Ranking

22
44
58
68
91
112
129
147
159
173
198
209
220
231
250
271
289

18
9
11
21
12
8
6
5
8
8
5
8
11
12
11
9
8
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Cup-spill
Heretter var det vinn eller forsvinn. Vår motstander i kvartfinalen, som bestod av 48 spill fordelt
på tre sett, Belgia hadde i likhet med oss kun fire spillere på laget, og jeg hadde studert dem ganske
nøye. De spilte solid uten å overbevise og manglet det lille ekstra. Vi hadde 11 imp i negativ carry
over, men vant likevel til slutt med 41 IMP og bekreftet at godformen var på plass. Det norske laget
vant alle tre settene:

Segment
Lag

c/o

1

Tot

2

Tot

3

Total

BELGIA

11

37

48

8

56

15

71

NORGE

0

43

43

42

85

27

112

China på sin side slo Israel med 84 imp og
overbeviste. Jeg hadde allikevel stor tro på at vi
skulle slå dem i en semifinale over 60 spill (tre
sett av 20 spill) pga vårt lags mesterskapsrutine
og den vinnerviljen som laget hadde vist fram de
siste dagene. Jeg sa også til laget at magefølelsen
var meget god foran kampen og leverer dere like

godt i dag som de foregående dagene så vinner
vi. Den kampen kom raskt inn i vårt spor og selv
med negativ carry over på 7 imp vant vi til slutt
med 47 imp etter en lite spennende match. Vi
hadde vunnet minst sølv og var klar for finale
mot storfavoritten Polen som slo Frankrike med
83 imp.

Segment
Lag

c/o

1

Tot

2

Tot

3

Total

NORGE

0

55

55

52

107

31

138

KINA

7

23

30

26

56

35

91

norsk

norsk

norsk

norsk
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Fornøyde gutter til finale
mot Polen

som vant den med 8 imp. Kampen var så langt
velspilt og god og vi fortsatte mot de samme
spillerne også i tredje sesjon. Der var vi uheldige
på to spill som svingte 47 imp negativt for oss.
Begge lag var blant annet i 6♥ i sonen som sto
på å finne kløverdame med muligheter begge
veier. Spillet gikk Polens vei og svingte 34
imp. Polen vant sesjonen med 33 imp. Vi hadde
positiv carry over med 4,7 imp og lå nå under
med 47,3 imp før de siste 16 spillene.

Polen hadde jeg fulgt ved flere anledninger, og
jeg merket meg spesielt en spillers negative
væremåte ved bordet. Dette hadde jeg snakket
med laget om og de kjente han litt fra før og
uttrykte at det skulle de kunne leve med. Finalen
gikk over fire sesjoner av 16 spill og Polen
valgte å ha line-up rettigheter i fjerde sesjon.
Dermed fikk vi automatisk rettighetene i sesjon
tre, og jeg valgte retten til å gjøre line-up til slutt
i sesjon to.

Full rulle fra start i siste sett
Jeg måtte gjøre line-up først og sannelig valgte
den polske kapteinen å sette opp de samme
spillerne mot oss også i siste sesjon. Vi spilte
derfor samtlige 64 spill i finalen mot de samme
parene. Det så meget vanskelig ut, men hvorfor
gi opp? «Nå kan spillene svinge vår vei og nå
tar vi de mulighetene vi får! Vi koser oss i siste
sesjon, nyter øyeblikket og lar det stå til», var
omkvedet i hele laget. Jørn Ringseth åpnet da
også sesjonen i åpent rom med kommentaren
«fasten your seatbelt». Og jeg skal si at nå gikk
det unna.. Etter 4 spill var 37 imp tatt igjen
og deretter vippet kampen frem og tilbake.
Norge festet grepet og ledet med 16 imp på det
meste men et dyrt avsluttende spill gjorde at
seiersmarginen ble kun 2,7 imp. Men hva gjør
vel det. Jubelen sto i taket og ville ingen ende ta.
Følelsene var til å ta og føle på.

Etter bare så vidt å ha kvalifisert seg til
kvartfinalen, var det ganske sikkert et norsk lag
som var litt fornøyde over at de allerede hadde
sikret seg medaljer. Jeg sa før finalen at nå har
dere alt å vinne intet å tape. Dere har allerede
gjort en formidabel prestasjon. Nyt finalen.
Polen hadde i sluttspillet toppet laget og spilte
kun med fire spillere. Vårt lag mente det var
greit å møte de samme som de hadde møtt
i kvalifiseringen, og jeg linet derfor opp på
antagelse av hvem Polen ville sette opp i åpent
rom og fikk rett i det. Det ble en jevnspilt
første sesjon med litt overtak til Polen som
vant sesjonen med 11 imp. Vi valgte å fortsette
kampen mot de samme polske spillerne og også
andre sesjon ble jevnspilt med overtak til Polen

Segment
Lag

c/o
1

Tot

2

Tot

3

Tot

4

Total

POLEN

0

26

26

20

46

44

90

26

116

NORGE

4.7

15

19.7

12

31.7

11

42.7

76

118.7
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Endelig var seieren sikret etter å ha ligget bak med hele 47,3 IMP før de siste 16 spillene.
Gratulerer! Foto: Allan Livgård
♠ 63
♥ J3
♦ QT95
♣ AJ875

Drømmen ble til virkelighet
I dusjen om morgenen før finalen sang jeg for
meg selv: «Oh what a beautiful morning, oh
what a beautiful day, I have this wonderful
feeling, we will beat Polen today!»
DRØMMEN BLE TIL VIRKELIGHET. En
stor takk til spillerne Jørn, Sverre, Fredrik
og Erik som gjorde laglederjobben enkel og
svært hyggelig. Drømmen vi alle hadde ble til
virkelighet.

Noen spill fra siste settet i finalen
Her er et par spill fra siste sett i finalen. Det kan
bli god uttelling selv når kontrakten er på et lavt
nivå.

N

♠ KJT2		
♠ A8
♥ Q9 		
♥ K7542
V
Ø
♦ AJ32 		 G
♦ 84
♣ T32
♣ KQ96
S
 	
♠ Q9754
♥ AT86
♦ K76
♣4
Etter at Norge hadde vunnet 12 IMP på spill 1
(17) i siste sett, kom dette spillet. Kontrakten
norsk

norsk

norsk

norsk
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ble 3NT i vest og med kløver i utspill fra nord
ved begge bord. I lukket rom spilte den polske
spillefører på å godspille hjerteren og gikk bet.
♠93
♥ Q864
♦ 654
♣ AK7
♠ 8 5 4 2 		
♥ A K J 		
V
♦T72
♣952

N

G

Ø

S

♠ QT6
♥ T95
♦ AQJ9
♣ JT4

♠ AKJ
♥ 732
♦ K83
♣ Q863

Kontrakten ble 1NT i vest i åpent rom med
Jørn Ringseth som spillefører. Jørn fikk det
fordelaktige utspillet av liten hjerter, noe som
ga han et ekstra stikk. Når han senere i spillet
greide å skaffe seg enda et stikk ved å godspille
sparen, ble det -100 for Norge på spillet.
I lukket rom ble Øst spillefører etter et naturlig
meldeforløp. Fredrik Simonsen i syd fant det
gode utspillet av hjerter 10, knekten i bordet
og Erik Eide vant første stikk på damen. Han
fortsatte med mer hjerter. Spillefører forsøkte
sparfinessen og når den tapte kom det mer
hjerter. Inne på hjerter i bordet, trakk han kløver
9 som fikk løpe til Fredriks tier som spilte mer
kløver til Eriks konge. Han tok for den stående
hjerteren og spillerfører kastet en kløver. Ruter
igjennom til syds knekt, kløver til nords ess, og
ruter igjennom spillerfører igjen. Ruteress felte
kongen, og ruter 9 kunne innkasse den fjerde
beten. Fire beter ga +400 og 7 verdifulle IMP.

Vi arbeider for deg, døgnet rundt
i flere tidssoner!

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

www.viego.no

Tlf: 38 02 02 90 – Faks: 38 02 02 92
Mob: 935 71 400
Postboks 351, 4663 Kristiansand S
Besøksadresse: Dronningsgt. 67 inng Holbergsgt.
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Ungdomslaga i Beijing
Under dei første tankesportleikane i Beijing 3.–18. oktober vart det
arrangert tre ulike klassar for ungdom. Ungdoms-VM (U26 og U21)
er vorte arrangert annakvart år, og stod for tur no. Det var snakk om
å droppe desse meisterskapane, men dei vart i staden tekne med i
tankesportleikane. I VM er det kvalifisering i dei ulike sonene innan WBF
(Verdsbridgeforbundet), og for å ha ein klasse med fri påmelding, vart
den heilt nye U28 oppretta.

U26-laget tok Noregs første VM-medalje for junior sidan 1997. Det norske laget kapra bronsen
etter å ha slått Taiwan i bronsefinalen. Her ser vi det norske laget på den kinesiske mur.
Frå venstre Petter Eide, Olav Ellestad (coach), Allan Livgård, Tor-Ove Reistad, Sven-Olai Høyland
(NPC), Ivar Berg, Erik Berg og Espen Lindqvist.
I U21 og U26 var Noreg kvalifisert på grunn av
resultata i EM i fjor, høvesvis 5. og 4. plass; i
desse klassane var det 18 lag med. I U28 kunne
kvart land stille med eitt lag, og det førte til eit

felt med heile 74 lag. U28 spela monrad, dei to
andre alle mot alle; i alle klassane gjekk dei åtte
beste til kvartfinalar etter 17 innleiande kampar.
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Dei norske laga:
U21: Erlend Skjetne – Harald Eide, Håkon
Bogen – Lars Arthur Johansen, Kristoffer Hegge
– Tor Eivind Grude.
U26: Allan Livgård – Petter Eide, Erik Berg –
Espen Lindqvist, Ivar Berg – Tor-Ove Reistad.
U28: Erik A. Eide – Steffen F. Simonsen, Jørn
Arild Ringseth – Sverre Johan Aal.
For oss på U26-laget var målet semifinale, dei
andre laga var i første omgang nøgde med å
komma seg til sluttspel. Allereie første dagen
hadde vi to harde kampar, og fekk ein god
start med 21 VP mot regjerande europameister
Nederland og 18 mot Danmark. Frå den siste
kampen tek eg med dette spelet, som gav utslag
i mange kampar:
		
		
		

♠ AKQ3
♥ AKQ9
♦ 73
♣ K54
N

♠ J9876			
G
♥ 42				
V
♦ K96		
		
♣ T98				
S

		
		
		
		

Ø

♠-♥ J875
♦ A854
♣ QJ762

♠ T542
♥ T63
♦ QJT2
♣ A3

Dei fleste var i 4♠ i Nord. Dansken i Aust dobla
faktisk, han visste makkeren hadde 5-kort spar
og vona vel eg skulle spela fargen feil veg. På
båe bord kom kløverdame ut.
Eg vann i bordet og spela spar til essen (aust
kasta kløver 7). Når trumfen som venta satt 5-0,
måtte eg få til eit innspel: Eg måtte få teke alle
sidestikka, slik at vest til slutt berre hadde trumf
att og må spela opp i saks åt meg. Ein ruter til
4 og dame stakk vest med kongen. Han skifta
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hjarter 4 til essen, og ny ruter måtte aust stikke.
Han spela ein ny hjarter, og no hadde vist 42 i
hjarter. Det viste partalsfarge, og det såg ut som
vest hadde 5-2-3-3-fordeling (kløver 7 frå aust
skulle vise at han opphavleg hadde 5-kortsfarge,
ruter 4 firekortsfarge). No var det berre å stela
ein kløver i bordet og ta to ruter. Den siste måtte
vest stela, men eg kunne stela over og fri meg
med den siste hjarteren. Vest var inne og måtte
spela frå sparknekten sin. Erik A.E. for U28
spela på tilsvarande måte for heimgang, men der
heldt det berre til uavgjort spel.
På det andre bordet vann dansken utspelet på
handa, og spela spar ess og ruter til dama. Erik
skifta òg hjarter, men han spela 2-a! Dei brukar
norsk fordeling, så dansken trudde etter kvart at
Erik hadde 5332, og prøvde å ta eit hjarterstikk
for mykje på handa. Dermed kunne Erik stela
medan han enno hadde ein kløver å fri seg med,
og måtte få enda eit trumfstikk til slutt. Det var
eit godt false-card som lurte speleførar, men
burde han skjønna det lell?
Ja, for viss Erik har 5332, spelar han venteleg
ein ny kløver når han er inne på ruter konge. Da
sikrar han beita med ei kløversteling når makker
kjem inn på ruter ess.
U21-laget hadde ein frykteleg tung start på
meisterskapen, men kom seg i gang etter kvart.
Halvvegs såg det stygt ut for sluttspel, men
med ei rad gode resultat på slutten kom dei seg
inn på sjuandeplass. For U26 gjekk det snarlikt
fjoråret: Etter den gode starten gjekk det noko
dårlegare, til vi halta i mål på sjetteplass. Mot
dei 10 svakast plasserte laga greidde vi berre
eitt resultat på meir enn 18–12. Vi tapte mellom
anna 20–10 mot India som vart klart sist. No
fortel nok dette ein del om kor jamt det er i
denne klassen, for vi følte ikkje sjølve at vi
spela dårlegare mot dei enn andre lag, men ein
tankekross er det.
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U21 laget fekk opp dampen etter kvart, men
måtte sjå seg slått av det kinesiske laget i
kvartfinalen. På laget spela Lars Arthur
Johansen (frå venstre), Virginia Chediak
(coach), Harald Eide, Håkon Bogen, Tor Eivind
Grude, Erlend Skjetne, John Våge (NPC) og
Kristoffer Hegge.

Danmark var overlegne i U26-klassa, og kunne
klatre til topps på pallen framfor Polen og
Noreg. Gratulerer Danmark!

U28-laget spela monrad, slik at det heile tida var
jamt og tett. Dei låg på grensa til sluttspel, men
måtte til slutt vinne siste kampen mot leiarlaget
Polen. 18–12 heldt akkurat til åttandeplass,
medan det amerikanske laget med fleire
proffspelarar, måtte nøye seg med niande.
U21 tapte ein jamn kvartfinale mot Kina, medan
dei eldre laga gjekk greitt vidare etter gode
kampar mot Belgia (U28) og Nederland (U26).
Vi møtte Danmark i semifinalen, og no fekk dei
revansje frå grunnspelet. På dei første 20 spela
tapte vi 63–8, og dei auka med enda 26 IMP
i neste sesjon. Danskane var gode og heldige,
sjølve var vi ikkje korgje. Danmark fortsette i
same stil og slo Polen klart i finalen. Sjølve vann
vi bronsefinalen mot Taiwan og fekk medalje –
den første norske medaljen i junior-VM sidan
1997.

Fasten your seatbelts! Jørn Arild Ringseth er
ikkje skvetten!
Enda betre gjekk det med U28. Dei vann dei
to første setta i semifinalen sin mot Kina klart,
og skulle møte Polen att i finalen. Noreg starta
med ei leiing på 4,7 IMP (såkalla carry over,
basert på tidlegare innbyrdes møte), men etter
tre av fire sett hadde Polen fått ei leiing på
47,3 IMP. Få hadde tru på at Noreg kunne
norsk

norsk

norsk

norsk
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hente dette mot rutinerte polakkar – heile laget
har tidlegare medaljar i U26-VM. Men sjølve
hadde dei trua! «Fasten your seatbelts», sa
Jørn til motstandarane da dei sette seg ned.
Og når du skal hente nesten 50 IMP, må du ta
nokre sjansar. Med ♠ AT8 ♥ J72 ♦ KQJ84
♣ KJ opnar du 1 NT (15-17). Makker melder
4 NT, invitt. Har du noko å tenkje på, med 15
honnørpoeng? Nei, det tykte ikkje Jørn heller,
og tok imot invitten. På det andre bordet vart 4
NT passa, men når det ikkje kom spar ut frå K62
(han hadde eit naturleg kløverutspel frå T9854)
vart det 1440 i 6 NT og 13 IMP.
Her kom det nye poeng:
		
		
		
		

♠ T862
♥ T642
♦3
♣ Q543
N

♠ J54				
♥ K3				
G
V
♦ AKQ5
		
♣ J976				

Ø

♠ AK73
♥ 875
♦ 9874
♣ T2

S

		
		
		
		

♠ Q9
♥ AQJ9
♦ JT62
♣ AK8

Etter 1♣ – pass – 1♥ (= 4+ spar) – 1 NT kom
doblinga på. Jørn Arild spela ut ruterkonge
(for å få makker til å leggje styrke frå knekten)
til liten, 9 og liten. Spar 4 i skift gjekk til
kongen, og når Sverre Johan spela ruter 4 gjekk
speleførar opp på knekten. Etter ny spar til
essen var 87 i ruter nok til å kutte opp ruter 10,
og til slutt måtte hjarterkongen gje stikk. Tre i
spar + en i hjarter + fire i ruter gav akkurat 500
inn og nye 9 IMP. På det andre bordet gjekk
meldingane tilsvarande, men der viste doblinga
3-kort spar, og Polen vart spelande 2♠ med åtte
stikk.
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Det vart fleire slike spel, faktisk så mange
at jamvel 13 IMP ut i siste spel ikkje var så
nøye – Noreg hadde vunne med 2,7 IMP! Ein
filmsnutt av augneblinken dei får høyre at
dei har vunne, finst på http://www.youtube.
com/watch?v=tAkU46wv2t8 (søk på «U28verdensmesterene»). Enda meir imponerande er
prestasjonen når vi hugsar at dei berre var fire
spelarar på laget, og måtte spela heile tida; dei
fleste andre laga hadde seks spelarar og fekk
kvile innimellom.
Samstundes med kvart- og semifinalane
i lagtevlingane byrja ei partevling, med
kvalifisering over fire sesjonar, semifinale i tre
sesjonar og så tre sesjonars finale, der dei som
vart slått ut av lagtevlingane fekk bli med etter
kvart. U26 og U28-laget gjekk såleis rett inn
i finalen, utan at det er verdt å fortelje altfor
mykje frå han. Dei beste norske plasseringane
var Erik B. – Espen på 29. og Steffen Fredrik
– Erik A.E. på 31., ingen stor innsats. På dette
tidspunktet byrja det kanskje bli nok bridge, og
mange norske valde å stå over den avsluttande
singeltevlinga. Yngstelaget har ikkje spela
lenge nok til å bli leie enno, og Lars Arthur
slo til med tredjeplass! Ein sterk prestasjon,
spesielt med tanke på at han deltok i den yngste
klassen i lagtevlinga, og singelen var for alle
ungdomsspelarane, dvs. opp til 28 år.

Lars Arthur Johansen slo til med ein flott
bronsemedalje i singelturneringa. Imponerande!

WMSG 2008, ÅPEN KLASSE

Glade bronsevinnere i Beijing

Medlemsblad for Norsk Bridge ForbundTekst: Sten Bjertnes, NPC Norges lag i åpen klasse
Nr. 3 oktober 2008 14. årgang

Etter to strake seire i de to siste internasjonale mesterskapene måtte det
norske laget i åpen klasse denne gangen nøye seg med bronse. Italia ble
for sterke for oss i semifinalen og utklasset de regjerende norske europaog verdensmestere. Dette var en kamp der vi aldri greide å komme opp på
samme nivå som italienerne. Det ble imidlertid bronse etter at Tyskland
ble slått klart i bronsefinalen. Norge leverte igjen et godt mesterskap,
og gleden var stor i den norske troppen utenfor spillelokalet etter at
bronsemedaljene var klare.

BRIDGE

Norges regjerende verdens- og europamestere var på forhånd en av storfavorittene. Det ble til slutt
en flott bronsemedalje på det norske laget.

GULL IGJEN
EM for nasjonslag i Pau 2008
Norsk Bridgefestival
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Norge vant sitt første internasjonale trofé i
åpen klasse i Bermuda Bowl 2007 i Shanghai.
Bare et år senere gikk turen nok en gang til
Kina. Denne gang til Beijing der vi fulgte i
fotsporene til deltakerne som konkurrerte i de
olympiske sommerlekene og Paralympics 2008.
Vi hadde vel med opplevelsen fra Shanghai
fått en følelse av det er store forhold i Kina.
Shanghai var likevel ingen ting i forhold til
hva som møtte oss i olympiaparken i Beijing.
Det var riktig nok gangavstand til det meste
innenfor området, men spesielt de første dagene
ble dette vanskeliggjort gjennom at en rekke av
veiene på tvers var avstengt for biltrafikk. Til
fots måtte du i gjennom flere kontrollpunkter
før du kunne komme deg fram i mellom de to
konferansesenterene der spillingen foregikk.
Det åpne laget bodde på et av hotellene som ble
benyttet til mediefolk under OL/Paralympics.
Med fine store rom og nært til spillelokalet
var dette ideell innkvartering. Eneste ulempen
med hotellet var at det manglet catering/
restaurant slik at frokost ble servert på hotellet
et par hundre meter unna. Det var også litt
avstand til gode restauranter slik at taxi måtte
benyttes. Dette til tross alt lå til rette for gode
bridgeprestasjoner over den grønne filt.

Det norske laget i åpen klasse:
Tor Helness – Geir Helgemo, Ulf Tundal –
Glenn Grøtheim og Jørgen Molberg – Terje Aa
med Inger Hjellemarken som coach og Sten
Bjertnes som NPC.

Aldri truet i puljespillet
Det norske laget var nok en gang endret
sammenlignet med hvilke par som spilte i VM
i fjor og i EM tidligere i år. Verdensmester
Tor Helness var tilbake i makkerskap med
Geir Helgemo, som i tillegg til VM tittelen
også hadde rukket å bli Europamester, på lag
sammen med Ulf Tundal-Glenn Grøtheim også
Verdensmestere fra Shanghai i fjor. Komplettert
med Europamesterne Jørgen Molberg-Terje Aa
stilte Norge et meget sterkt lag i Beijing.
I åpen klasse deltok 71 nasjoner med lag.
Dette er omtrent samme antall som i de
foregående bridge-OL i Istanbul, Maastricht
og Rhodos. Lagene ble delt i fire like store
puljer. Uten at vi hadde noe innsyn i hvordan
puljesammensetningen ble foretatt så virket
puljene til å være jevnsterke. Dette vil selvsagt
alltid avhenge av øynene som ser.
På forhånd så pulje C som Norge var trukket til
å spille i, ut til å være en overkommelig pulje
– ikke den vanskeligste (det var sannsynligvis
pulje B), men heller ikke den letteste. Norge
hadde et av de antatt bedre lagene i første kamp
nemlig Egypt. Her kan du få prøve deg på et
spill i kampen.
♠ T8652
♥Q
♦ T64
♣ 8754

Inger Hjellemarken stilte opp som coach for
Norge på kort varsel.
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Vårt eneste store tap i puljespillet kom mot
Bulgaria i sjette runde. Bulgarerne har vist seg
å ha en stil som ikke passer oss særlig godt. Nå
ble det 8-22 mot et lag som også slo oss klart
i fjerde siste runde i finalespillet i EM. Senere
kom det bare et tap til i kvalifiseringen nemlig
13-17 mot Guadeloupe.
Det var to lag som skilte seg ut i pulje C –
Norge og Polen. Innbyrdes oppgjør i siste
runde ville avgjøre hvem som ville stikke av
med puljeseieren og dermed retten til å velge
motstander i 1/8 finalen. Norge hadde en liten
ledelse før siste runde og kunne tåle et 13-17 tap
og likevel vinne pulja. Etter en godt gjennomført
kamp og 20-10 seier tok det norske laget en klar
seier i pulje C.

Meldingen startet slik:
Vest		
1NT		

Nord		
Dbl (a)

Øst		
2♦ (b)

Syd
?

(a) Straff, (b) 5+ hjerter Hva melder du?
Løsningen får du til slutt i dette kapittelet.
Vi fikk en god start på mesterskapet og vant 2010 over et lag som var forventet å kunne være
med og kjempe om å gå videre til 1/8 finalen.
Deretter fulgte fire 25 seire, og vi var der vi
skulle være. Norge var etter andre runde enten
plassert som nummer en eller to i pulja hele
veien.

NORGE
Runde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Motstander
EGYPT
BERMUDA
BOSNIA
SINGAPORE
CHILE
BULGARIA
BANGLADESH
NEW ZEALAND
MOROCCO
BELGIUM
SPAIN
UKRAINE
CHINESE TAIPEI
GUADELOUPE
ICELAND
GEORGIA
POLAND

NOR
48
65
77
58
66
24
44
66
60
44
43
46
57
46
63
69
50

IMPs
Motstander
28
11
6
10
18
55
42
26
48
15
38
39
15
54
13
23
30

NOR
20
25
25
25
25
8
15
23.5
18
22
16
16
25
13
25
25
20

VPs
Motstander
10
3
1
4
4
22
15
5.5
12
8
14
14
5
17
4
5
10

Total VP

Plassering

20
45
70
95
120
128
143
166.5
184.5
206.5
222.5
238.5
263.5
276.5
301.5
326.5
346.5

4
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1

norsk

norsk

norsk

norsk
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Butler for de beste i fra puljespillet
1. Sementa 1,38 IMP/spill
2. Duboin 1,27 IMP/spill
3. Freeman-Nickell 1,26 IMP/spill
--------------6. Helness-Helgemo 1,05 IMP/spill
7. Molberg-Aa 1,04 IMP/spill
49. Tundal-Grøtheim 0,45 IMP/spill

Løsning på oppgaven:

Etter at puljespillet var ferdigspilt fredag kveld
i den første uken, ble det avholdt lagledermøte
der puljevinnerne skulle velge motstander i
1/8 finalen. Vi kunne velge blant lagene som
plasserte seg som nummer to til fire i pulje D.
Disse var i rekkefølge England, USA og Tyrkia.
Dette var en enkel avgjørelse for laget å ta.
Ingen hadde lyst til å møte USA, og spillerne
var heller ikke i tvil om at vi burde velge
Tyrkia framfor England. Så mitt budskap på
kapteinsmøtet var: «Our decision is Tyrkia».

Greit videre etter god avslutning
av kampen
Tyrkia som ble nummer fire i pulje D rett bak
England og USA, holdt godt følge med Norge
i første halvdel av kampen. Vi var 11 IMP
foran etter første sett, men tapte med fire og
var dermed bare sju foran halvveis. 1/8 finalen
ble spilt over fire sett og ble fullført i løpet av
lørdagen. Hvert sett bestod av 14 spill. Bare 56
spill altså så det var ikke mye rom for feil hvis
en skulle avansere videre.
Her er et meget avgjørende spill i tredje sett:
Var du på høyde med Geir i dette spillet?
Meldingen du fikk prøve deg på i begynnelsen
av artikkelen, var den samme situasjonen som
Geir Helgemo var i ved bordet mot Egypt. Hvis
du meldte 2♠ så er du helt på høyde med Geir
på dette spillet. Tor som hadde hånden nedenfor
hadde ingen problemer med å løfte til 4♠ som
ikke kunne betes:
♠ KQ43
♥ A75
♦ AK9
♣ AJ9
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♠ KT32
♥ A62
♦ AJ765
♣9
N

♠ 95 		
♥ 7 		
V
♦ T8432
♣ J8652 		

G

Ø

S

♠ A6
♥ KQT953
♦ Q9
♣ AQ7

♠ QJ874
♥ J84
♦K
♣ KT43
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Glenn og Ulf nøyde seg med 6♥ og 17 IMP til
Norge
Dette var et nervepirrende spill for alle norske
tilskuere som fulgte kampen live. Tyrkerne i
åpent rom meldte seg helt opp i 7♥ som var

avhengig av å kunne ordne ruteren uten taper.
I praksis ville kongen i kapp ordne hjemgang.
Geir spilte ut ruter 4. Det store spørsmålet
for spillefører var nå selvsagt om Geir hadde
spilt kreativt ut fra ruterkonge eller ikke. Det
er vel ikke vanlig å spille ut fra konger mot
storeslemmer, men her var spørsmålet for
spillefører om han skulle bli «lurt» av Geir til
å gå opp med esset (når Geir hadde spilt ut fra
kongen) for å forsøke å felle kongen singel
bak eller spille som han ville gjort dersom han
ikke hadde fått ruter ut. Han valgte å spille
med oddsen som sikkert hadde endret seg noe
etter utspillet av ruter. Når Tundal-Grøtheim
hadde +1430 på spillet, vant Norge 17 IMP. Ulf
og Glenn hadde for øvrig et meget bra tredje
sett mot Tyrkia. Dette settet avgjorde i praksis
kampen i norsk favør. Her er resultatene fra hele
kampen mot Tyrkia:
Segment

Lag

c/o
1

Tot

2

Tot

3

Tot

4

Total

NORGE

0

26

26

36

62

49

111

34

145

TYRKIA

0

15

15

40

55

18

73

11

84

Nok en vel gjennomført kamp av det norske
laget som fortsatte å vise solid form, og var
helt klart en av favorittene til å vinne hele
turneringen og Vanderbilt trofeet. Jørgen og
Terje var motoren i laget i denne kampen. De
spilte tre av de fire settene og hadde et snitt på
1,15 IMP/spill.

-----------6. Molberg-Aa 1,15 IMP/spill
19. Helness-Helgemo 0,23 IMP/spill
20. Tundal-Grøtheim 0,20 IMP/spill

Butler for 1/8 finalene:
1. Elinescu 1,66 IMP/spill
2. Wladow 1,53 IMP/spill
3. Fu-Zhao 1,42 IMP/spill

Kina slo Brasil knepent i 1/8 finalen og ble
dermed Norges motstander i kvartfinalen. Dette
var en reprise fra VM i Shanghai da vi også
norsk
møtte Kina i kvartfinalen.
Vi var selvsagt godt

Nok en gang Kina i kvartfinalen

norsk

norsk

norsk
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fornøyd med at det ble Kina, men kineserne
var neppe like fornøyde siden de tapte med
kalassifre i VM forrige år. Kvartfinalene gikk
over to dager, søndag og mandag. Det ble spilt
seks sett av 16 spill i hvert.
Norge fikk en meget god start på kampen. Her er
et viktig bidrag i fra første sett.
♠ K64
♥ QJ9
♦ Q73
♣ JT75

bordet. Fortsatt kan han vinne kontrakten ved
å spille på at nord har begge de gjenværende
trumfene, men når han spilte på at de var 1-1 så
måtte han gå to bet. 200 pluss 620 til Norge i
åpent rom ga vel fortjente 13 IMP.
I andre sett fortsatte Norge å øke sin ledelse. Her
et spill der Jørgen og Terjes metoder var bedre
enn sine motstandere som satt samme vei i det
andre rommet.
♠ A87653
♥ 642
♦4
♣ Q63

N

♠ AQT7 		
♥ T83
V
♦ AJT984 		
♣-

Ø
G
S

♠ 9853
♥ A62
♦ K2
♣ A984

♠ J2
♥ K754
♦ 65
♣ KQ632

Vest

Nord

Øst

Ulf		

			
1♦
pass
1♠
3♠
pass
3NT
4♦
pass
4♥
4♠
pass
pass

V

Ø
G
S

♠ K4
♥ Q853
♦ A76
♣ JT98

♠ QT9
♥ AKT97
♦ 93
♣ AK5

Syd
Glenn

pass
pass
pass
pass
pass

Glenn fant det gode utspillet av hjerter 5 som
satte opp et stikk med en gang. En hjerter
kunne han kaste på kløveress. Spillefører
lasjerte hjerter en gang og kastet den siste på
kløveress. Når han tok trumffinessen, og den
tapte til kongen ble han kortet i trumf i bordet
med kløver tilbake. Deretter spilte han tre
ganger ruter til ruff og overruff med knekten.
Hjerterkonge tilbake tok nest siste trumfen i
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N

♠ J2
♥J
♦ KQJT852
♣ 742

Vest

Nord

Øst

Jørgen		

3♦
pass

4♠

pass

Syd
Terje

1NT
pass

Jørgen og Terje meldte seg enkelt og greit opp
i riktig utgang. Terje åpnet 1NT som vel er
ganske standard blant turneringsspillere i Norge.
Dermed ble det ganske lett for Jørgen å hoppe ut
i 4♠. Han er rett og slett for god til kun 3♠ over
3♦. Kontrakten bød ikke på noen problemer
å spille, +450 til Norge. Ved det andre bordet
åpnet syd med 1♥ og etter ruterinnmelding
stoppet Kina i 3♥.
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Terje og Jørgen meldte seg enkelt og greit opp i
riktig utgang.
Tor og Geir har en direkte meldestil. Tor meldte
4♠ -- det han trodde stod!

Butler fra kvartfinalene:
1. Townsend-Gold 1,10 IMP/spill
2. Duboin-Sementa 1,03 IMP/spill
3. Tor-Geir 0,75 IMP/spill
------9. Molberg-Aa 0,16 IMP/spill
10. Tundal-Grøtheim 0,07 IMP/spill

Her er et eksempel på Tor og Geirs direkte
meldestil som ofte fører til at motparten må ut å
gjette, i fra kampen mot Kina.

Segment
Lag
c/o

1

Tot

2

Tot

3

Tot

4

Tot

5

Tot

6

Total

KINA

0

3

3

24

27

36

63

37

100

28

128

31

159

NORGE

0

23

23

39

62

38

100

33

133

31

164

50

214

♠ AJ973
♥2
♦ 986
♣ A754

Vest

N

♠ 8642
♥ K864
♦ QT74
♣8

V

G

Ø

S

♠ KQT
♥ QT73
♦ KJ3
♣ Q62

♠5
♥ AJ95
♦ A52
♣ KJT93

pass
1♦
pass

Nord

Øst

Syd

Tor 		

Geir

pass
4♠
pass

dbl
dbl

1♣
5♥
pass

I stedet for å undersøke mer om Geirs hånd,
meldte Tor det han trodde stod nemlig 4♠.
Vest hadde vist hjerter med sin rutermelding.
Dermed satset øst på at det var tilpass hos vest i
begge hans farger og meldte 5♥ som behørig ble
satt sløyfe på avnorsk
Geir. + 800 og 14 IMP til Norge
da vi i tillegg hadde +100 ved andre bordet også.
norsk

norsk

norsk
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Mestermøte allerede i semifinalen Slik så hele spillet ut:
«Clash of the Titans» var tittelen Brent Manley
brukte om semifinaleoppgjøret mellom Italia
og Norge i bulletinen. Italia var tittelforsvarere
og hadde vunnet i alt fem OL-titler før
mesterskapet i Beijing. Norge hadde i løpet av
det siste året vunnet både Bermuda Bowl (VM)
og EM. Det var derfor knyttet stor spenning om
hvem som ville gå seirende ut av dette møtet
mellom kanskje verdens to beste bridgenasjoner
i åpen klasse. Mange var av den oppfatning at
vinneren av denne semifinalen, ville også gå
seirende ut av finalen og ta hjem Vanderbilt
trofeet 2008.
Kanskje var første spillet i kampen et omen
om hva de neste to dagene skulle bringe av
resultater. I spill nummer en skal du få prøve
deg på Geir sin plass og har fått utdelt:
♠J6
♥ T54
♦ T964
♣ AQ6
Ditt utspill etter at meldingene har gått:
Vest

Nord

2♦
2NT
4♠

Øst

Syd

Tor		

Geir

pass
pass
pass
pass

pass
pass
pass
pass
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1♠
2♠
3♥
pass

♠ 52
♥ KJ863
♦ A85
♣ T82
♠ 74
♥ Q9
♦ KQJ73
♣ K973

N
G
V

Ø

♠ AKQT93
♥ A72
♦2
♣ J54

S

♠ J86
♥ T54
♦ T964
♣ AQ6

Slik er spillet beskrevet i bulletinen:
Geir Helgemo startet med kløverdame.
Det eneste utspillet som beter kontrakten
fordi det tar bort inngangen til to
ruterstikk. Det skulle imidlertid vise seg
til å være til ingen nytte. Lauria gikk
opp med kongen og trakk trumfen i tre
runder. Han fortsatte med sin single
ruter. Nå må Tor stikke med esset første
gang og fri seg med kløver. Legger
Lauria liten så må Geir stikke med esset,
og Norge sitter på beten. Dessverre for
Norge stakk ikke Tor verken ruterkonge
eller dame og dermed kunne Italia
notere +420. Ved det andre bordet kom
Ulf og Glenn i 3NT som var sjanseløs
med hjerter i utspill. 11 IMP ut og en
god start for Italia. Det fortsatte på
samme måten utover i settet. Italienerne
var gode og samtidig hadde de den
nødvendige glien.
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kongen, dermed +50 og 10 IMP til Norge.
65-17 var de stygge tallene etter første sett, men
som det riktig nok ble beskrevet i bulletinen
«ingen misunnelsesverdig situasjon, men likevel
ikke så bekymringsfull siden kampen går over
seks sett med i alt 96 spill». Det vil kunne være
nok av muligheter til å hente inn selv en så stor
ledelse.

På spill 8 kom det endelig et positivt resultat for
de norske farger:
♠ J73
♥ KQ92
♦ K87
♣ QJ5
N

♠ A862
♥ J875
♦ J43
♣ 74

V

G

♠ T4
♥ AT3
♦ AT92
♣ T963

Ø

S

Det skulle imidlertid vise seg at utover første
dag av semifinalen som gikk tirsdag og onsdag
at Italia var Norge totalt overlegne. Det økte til
en differanse på 79 IMP etter første dag.

♠ KQ95
♥ 64
♦ Q65
♣ AK82

Dessverre var Italia i det umulige hjørnet også
andre dag og økte ledelsen jevnt og sikkert
i fjerde og femte sett. 99 IMP bak etter fem
sesjoner, og vi hadde så langt ikke vært i
nærheten av å vinne et sett. Dette følte laget var
nok, og NPC ga beskjed til turneringsleder om at
Italia hadde vunnet semifinalen. Deretter var det
bare å gratulere Italia med en fantastisk kamp og
et velfortjent avansement til finale.

I åpent rom hadde nord hånd om kontrakten,
og Tor snellet greit hjem ni stikk etter kløver
i utspill. I lukket rom fikk Glenn og Ulf dreis
på motspillet fra start i det Glenn spilte ut
liten ruter som gikk til 7, 9 og spillefører vant
stikket med damen. Når Glenn senere kom inn
på sparess tok Ulf de tre ruterstikkene samt
hjerteress da Glenn spilte ruterknekt i gjennom

Segment
Lag

c/o
1

Tot

2

Tot

3

Tot

4

Tot

5

Tot

6

Total

ITALIA

0

65

65

43

108

30

138

29

167

43

210

0

210

NORGE

0

17

17

31

48

11

59

20

79

32

111

0

111

Jørgen Molberg og Terje Aa spilte et godt
mesterskap, og de har absolutt lagt enda en
alen til sin vekst etter EM i sommer. Her er det

Terje Aa som viser fin teknikk i spilleføringen i
semifinalen mot Italia.

norsk

norsk

norsk

norsk
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♠T
♥ Q875
♦ T5
♣ AQ8753

♠ 932
♥ K4
♦ AJ97643
♣9
N

V

G

Ø

♠ KQ865
♥ A32
♦ K8
♣ KJ6

S

♠ AJ74
♥ JT96
♦ Q2
♣ T42
Vest
pass
4♣
pass

Nord
Øst
3♦
3♠
pass
5♣
pass		

Syd
pass
pass

Her er spillet kommentert i bulletinen (i min
oversettelse). Fantoni tok for ruteress i utspillet
og fortsatte fargen. Terje spilte en kløver til
sitt ess og lot sparti løpe rundt til knekten.
Hjerterknekt tilbake ble dekket med damen,
kongen og vunnet med esset i bordet. Sparkonge
fra bordet ble dekket med esset og trumfet.
Trumf til kongen i bordet og når sparni satt
tredje, ble Terje kvitt sine tapende hjerter og
kunne vel fortjent notere +600 som sammen med
+300 fra andre bordet innbrakte 14 IMP på det
siste spillet i andre sett.

Glade for bronse
Norges motstander i bronsefinalen Tyskland tapte
sin semifinale mot England med kalassifre (150
IMP). I siste sett i semifinalen spilte doktorene
Elinescu og Wladow (Tyskland) mot Malinowski/
Sandqvist i lukket rom. Doktorene hadde
fullstendig gått amok i meldingene på fire spill
og betalt ut to ganger 1400, 1100 og 800. Etter
halvspilt sett trakk doktorene seg fra semifinalen
etter å ha fått tillatelse til dette fra TD. Da de
åtte spillene som var spilt ved begge bord, ble
sammenlignet hadde England vunnet disse 60-0.

Norsk Bridge_28/2008

På lagledermøtet var vi blitt enige med tyskerne
om at bronsefinalen skulle gå over to sett med i
alt 32 spill, og den ble ferdigspilt på formiddag
og ettermiddag torsdag. I EM utklasset vi
tyskerne både i kvalifiseringen og i finalespillet
så dette er en motstander som vi har godt tak
på. I første sett av bronsefinalen stod Tor og
Geir over. Våre gutter ledet klart før de to siste
spillene, men to katastrofer på slutten av settet
ga Tyskland en knepen ledelse med 3 IMP.
I andre sett var det imidlertid ikke noen tvil.
Norge var rett og slett bedre (og heldigere). Her
er et strålende eksempel på disiplin og tillit til
sin makker fra Tor sin side.
♠ J832
♥ 8654
♦ K87
♣ 96
♠ AQ95
♥ Q7
♦ Q65
♣ JT85

N
G
V

Ø

♠ KT764
♥ T3
♦ JT32
♣ 73

S

♠♥ AKJ92
♦ A94
♣ AKQ42
Ved det andre bordet gikk meldingene likt fram
til Nords tredje melding der han i stedet meldte
bare 4♥. Tor meldte av sin andre runde kontroll i
ruter, og da hoppet Geir bare ut slem.
Vest
pass
pass
pass

Nord

Øst

Syd

Tor		

Geir

pass
2♥
4♦
pass

1♥
3♠
6♥

pass
pass
pass
pass

Spilleføringen var uten poeng, og når trumfen
satt 2-2, var det 13 stikk å hente. Dette var en
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god slem å være i. Tor og Geir var i en storeslem
i spill nummer tre i settet der de manglet et ess,

men når det ikke kom ut så ordnet det seg med
13 stikk. Det var ikke uheldig for Norge!!

Segment
Lag

c/o
1

Tot

2

Total

NORGE

0

39

39

54

93

TYSKLAND

0

42

42

14

56

Etter at sammenligningen var gjort, var det
en glad gjeng som feiret bronsemedaljene og
koste seg i solen utenfor spillelokalet utover
ettermiddagen. Å vinne medaljer i Bridge-OL er
for øvrig ikke vanlig kost for Norge. Tidligere
har vi nemlig bare en medalje i OL, og det var
i 1980 i Valkenburg. På det laget spilte blant

annet hvem andre enn nestoren på årets lag Tor
Helness. For resten av laget var det imidlertid
den første OL-medaljen. Selv om jeg er helt
sikker på at Geir gjerne ville spilt finale så har
han noe rett i det at «det er bedre å vinne siste
kamp og få medalje enn å tape finalen og få
sølv».

Det norske laget var strålende fornøyd med å ha sikret bronsen! norsk
Gratulerer med bronsemedaljene og takk for flott innsats for Norsk Bridgeforbund og Norge!
norsk

norsk

norsk
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Et stykke unna for norske damer
Av GeO Tislevoll, NPC Norge-Damer

Etter et EM, hvor det norske damelandslaget gjorde en grei figur dog uten
å nå målet som var VM-billetter, var det et ambisiøst lag som stilte opp i
World Mind Sports Games i Beijing. Dessverre viste det seg at det fortsatt
mangler noe før våre damer kan ta det siste steget opp i verdenseliten.

Norges damelandslag har mye spennende på gang. Det internasjonale gjennombruddet lar allikevel
vente på seg. Montasje: Marianne Fossum Mathiassen
Både Norges juniorer og laget i Åpen klasse
tilhører den ypperste verdenselite. Vi som jobber
med damelandslaget ser ingen grunn til at Norge
ikke skal kunne befinne seg der i dameklassen
også. Men det ser altså ut til at det tar litt mer
tid enn de største optimistene har trodd. Etter
de litt overraskende gullmedaljene ble vunnet
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i Nordisk 2007 har mange ventet på at damene
skal få ut sitt potensial i flere mesterskap. Men
etter to muligheter i 2008 står vi fortsatt og
stamper et stykke bak de beste nasjonene.
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Norge spilte ikke dårlig i dameklassen i Beijing.
Laget vant åtte kamper av atten - hvorav tre med
over 20VP, og en med maks uttelling, 25VP. Vi
spilte fire jevne kamper, og tapte fem. Tapene
var ikke katastrofalt store. I tre av de tapte
kampene ble de 10VP, våre største nederlag. Å
unngå tap med ensifrede antall VP til eget lag er
normalt fint i lange serieturneringer, men det ble
dessverre litt for mange tap, og litt for få store
seiere.

igjen stabiliteten som manglet hos de norske
spillerne. De spilte mye fin bridge, men i alt
for mange kamper ble det gjort store og nokså
uforståelige feilvurderinger som kostet flust med
VP hver gang. Selv om bare halvparten av disse
«stygge» og unødvendige(?) feilene hadde vært
unngått ville Norge vært der vi ønsket å være,
og det i så fall fortsatt langt i fra etter å ha spilt
feilfritt! Så muligheten var der, men vi tok ikke
vare på den.

Damelagene spilte i tre puljer med 18 lag i
hver, og de fem beste i hver pulje pluss den
beste sekseren ville gå til sluttspillet som består
av utslagskamper. Både spillere og lagledelse
så optimistisk på sjansene. Hovedmålet var å
komme seg videre fra grunnspillet, men om det
lyktes ville vi gå på med krum hals. Alle kamper
kan vinnes, og Norge har også i dameklassen
flere ganger vist vi kan slå hvem som helst.

En av årsakene til dette kan være et litt høyt
spenningsnivå fordi det dreide seg om et stort
mesterskap. Spillerne synes å ville litt for mye.
Da skjer det at selv om spillingen stort sett er
bra kommer alt for mange risikable og direkte
feilaktige avgjørelser som ødelegger. Det er
fristende å påstå at mye av dette ikke ville
skjedd i hjemlige, trygge omgivelser. Synd, fordi
vi som observerer det hele kan lett se at våre
spillere på mange vis innehar et høyere nivå
enn flere lag som ligger høyere på tabellene.
Finland vant for eksempel sin pulje, og det med
et lag vi aldri har hatt store problemer med.
Danmark stilte denne gangen uten sin sterkeste
spiller, men likevel kom de seg videre etter jevn,
solid spilling. De får maks ut av potensialet
sitt. Danmark holdt for øvrig nesten på å slå
bronsevinner USA i kvartfinalen. Også Sverige
gjorde en bra figur i mesterskapet (slått ut i
Round of 16 av Frankrike). De andre nordiske
slo vi jo greit så sent som i Nordisk i fjor, så
følelsen av at dette var skuffende med norske
øyne er naturlig og logisk.

Grunnspillet startet mot England som senere
skulle vise seg å vinne mesterskapet. Vi fikk
et av 10-20 tapene våre mot de velspillende
engelske damene. England spilte for øvrig svært
jevnt og solid hele mesterskapet, helt frem til
de siste 16 spillene av turneringen! Da må de ha
fått nerveproblemer, for en meget solid ledelse
mot finalemotstander Kina holdt på å smuldre
bort. Etter en dramatisk avslutning av finalen
vant England med 1 IMP! Bronsemedaljene i
WMSGs dameklasse gikk til USA.
Fortsettelsen for Norges lag var god. Tre klare
seiere på rad brakte oss opp på fjerdeplass, men
det var siste gang laget var inne på topp-5. En
lang, tung periode gjorde at vi ble liggende
mellom sjette- og niendeplass stort sett hele
veien, dog ikke alt for langt unna den forgjettede
femteplassen. Mot slutten fastnet laget på
syvendeplassen. En bra avslutning hjalp ikke,
vi ble nummer 7. Avstanden til femteplassen
var ikke så stor (16VP) at det ville vært noen
umulighet å greie den. Først og fremst var det

Det er imidlertid lys i tunnelen. Nye på det
norske laget i forhold til laget i EM var i Beijing
Kristine Breivik og Sølvi Remen, etter at det ene
paret fra EM ikke lenger var aktuelt. RemenBreivik og Tonje Aasand Brogeland - Tone
Torkelsen Svendsen spilte en turnering på det
jevne. Men alle disse fire spillerne satt nok igjen
med en følelse av at de hadde en god del mer
inne. Det hadde også det tredje paret, Ann Karin
norsk
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Fuglestad - Marianne Harding. Men Fuglestad Harding gjorde en sterk innsats i mesterskapet,
og de har etablert seg som et meget bra
internasjonalt damepar.
Noen savner den antatt sterkeste norske
damespilleren, Siv Thoresen, i lagoppstillingen.
Hun og Gunn Tove Vist brøt sitt makkerskap
etter EM, og det var i korteste laget med tid
til å etablere nye makkerpar som kunne være
aktuelle denne gangen. Erfarne Thoresen vil
garantert komme tilbake, og kan åpenbart
i sin beste form være tungen på vektskålen
slik at Norge kommer seg til sluttspillet i
slike mesterskap. Vist er ung, og hun vil også
være aktuell for fremtidige landslag. I tillegg
har vi nå uvanlig mange damespillere som
satser seriøst på turneringsbridge. Noen unge
med gode utviklingsmuligheter, og noen mer
erfarne som har fått noe å strekke seg etter når
de ser muligheten for å kjempe seg inn på et
damelandslag som ennå ikke har formet seg
helt, og heller ikke slått helt til i de største
internasjonale mesterskapene. At det blir
konkurranse om plassene på damelandslaget er
en klar fordel. Det vil bare pushe alle spillerne
til større innsats, og det igjen vil høyne det
norske nivået slik at vi innen ikke alt for fjern
fremtid skal kunne befinne oss i Europa- og
verdenseliten.

Så et par spill fra Beijing
Det er ofte slik at man forteller gladspill fra
slike mesterskap. For å balansere fremstillingen
tar vi først med et trist spill sett med norske
øyne, i alle fall i dameklassen. Som ved flere
anledninger når vi fikk stygge tapsspill var det
vurderingene som var for svake.
Vest er giver og alle er i sonen. Du sitter i syd
med følgende hand:
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♠ K7632
♥Q
♦ 653
♣ A542
Ville du meldt inn etter to passer og 1♦ fra
høyre? De fleste vil vel passe, spesielt med
en passet makker. Og det er greit, selvsagt,
selv om Helgemo i det åpne lagets kamp mot
Egypt gikk inn med 1♠. Men han gjør jo av og
til litt som han selv vil, og kan ikke kritiseres
for det. Forbløffende ofte blir hans marginale
avgjørelser innerblinker, og det skjedde også her
uten at undertegnede vil påstå at det er korrekt å
melde inn på slikt.
Den norske damespilleren på syds plass sa pass,
men spillet var langt fra over av den grunn. Vest
svarte 1NT, og Norges nord gikk inn med 2♦
-- Michaels Cuebid. Det viser 5-5 i major, og i
sonen bør det bety gode kort selv om hun altså
passet først. Øst meldte 3♦, og det var syds tur.
Forsøk deg som WMSG-spiller. Hva blir din
melding?
♠ AJT84
♥ A9876
♦2
♣ 87
N

♠ Q95			
G
♥ T42 			
V
♦ KQ8
		
♣ J963 			
S

Ø

♠ -♥ KJ53
♦ AJT974
♣ KQT

♠ K7632
♥Q
♦ 653
♣ A542
Etter innmelding 1♠ kom selvsagt Norge i
Åpen klasse i 4♠, og den ble for sikkerhets
skyld doblet. Helgemo hadde etter meldingene
(vest hadde meldt 1NT over innmeldingen 1♠)
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ingen problemer med å finne beste spilleplan
for overstikket (det er direkte finesse over vest i
trumf slik at den tredje hjerterstjelingen kan tas
med kongen fulgt av nok en trumffinesse), og
noterte et doblet overstikk, 990.
Spillet var som nevnt langt fra ødelagt for
damene selv om den norske spilleren på
syds plass ikke avga den noe tvilsomme
innmeldingen i første melderunde. Idet vest
svarte 1NT, og nord gikk inn med Michaels
Cuebid var de på rett spor. De fleste mener nok også den aktuelle spilleren når hun har fått tenkt
seg om, vil jeg tro -- at syd etter 2♦ fra nord og
3♦ fra øst opplagt har til 4♠. Kortenes verdi har
endret seg voldsomt. Siden nord bare har maks
tre kort i minorfargene er det normalt kun to
tapere der. Nord har dessuten hjerterfarge, slik at
hjerter dame ofte vil være et godt kort. Faktisk
kan det være slik at spar ess femte hos nord er
nok til at det står utgang! Og mer enn det har
helt sikkert nord, så 4♠ må ha ypperlige sjanser.
Vår spiller meldte imidlertid bare 3♠ over 3♦.
Vest ga syd en sjanse til med 4♦, men det gikk
pass rundt. 130 til øst-vest var en særdeles trist
score for Norge.
Forklaringen etterpå var at syd mente hun hadde
avgitt en frivillig melding. Det er det nok ikke å
betrakte som. 3♠ i slike posisjoner er kun fight,
ingen invitt i det hele tatt. Og når skal en passet
makker, som også har sett at syd har passet i
forrige melderunde, kunne klare å legge på?
Aldri, med mindre hun har 6-6 fordeling eller
noe i den duren. Å brenne slike soneutganger
blir for dyrt. Da har vi ikke nivået inne, om man
skal være helt ærlig.

Marianne Harding (syd) åpnet med 2♣ -- sterk,
kunstig -- og vest gikk inn med 2♠. Ann Karin
sa pass som viste positiv hånd (dobler = 0-4 hp),
og syd kom tilbake med 5♣. Hva ville du meldt
nå om du hadde vært WMSG-spiller?
♠ 84
♥ AQ87
♦ J975432
♣ -N

♠ QJ7653 			
♥ K642				
V
G
♦ K 		
		
♣ 87 				
S

Ø

♠ KT92
♥ T95
♦ QT6
♣ T43

♠A
♥ J3
♦Α8
♣ AKQJ9652
Ann Karin resonerte slik: Syd kunne neppe
ha to spartapere og gående kløver. Da ville
hun antagelig spurt etter sparstopper med 3♠.
Dessuten måtte syd ha en veldig solid kløver.
Nords verdier i hjerter måtte være gull verd,
og AK løftet til 6♣ med renons i støtte -- en
sjeldenhet!

Så til et betydelig hyggeligere spill. Her viste
Ann Karin Fuglestad at hun ikke er skuggredd.
♠ 84
♥ AQ87
♦ J975432
♣ --

Ann Karin fant gullkontrakten 6♣ ... uten trumf!
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6♣ var en fin kontrakt. Uten ruter ut er den
i praksis nedlegg. Om hjerterfinessen ryker
forsvinner en ruter på hjerter etterpå. Med ruter
ut må normalt hjerterfinessen gå for at slemmen
skal stå. Slik det satt var det tretten stikk på
skvis mot øst siden hun var utstyrt med 10-9
i hjerter slik at hjerter 8 var en trussel, og øst
også var alene om å holde ruter. Posisjonen som
oppstår, ved å spille hjerter knekt til kongen og
esset og deretter spille resten av kløveren, kan
du pusle litt med selv.

Alt i alt litt opp og ned for de norske damene
i Beijing, altså. Vi skulle selvsagt gjerne ha
opplevd litt mer opp, og litt mindre ned. Men
det ble ikke full klaff, dessverre. Heldigvis
gjorde mange av de andre norske lagene det som
skulle til for at Norge var den mest suksessfulle
bridgenasjonen i WMSG. Og vi som jobber
med damelandslaget har på ingen måte
mistet troen. Neste år skal titlene fra Nordisk
mesterskap forsvares. Vi ser fremover, og det
undertegnede fortsatt ser da er et norsk damelag
i verdenseliten!

Gull til Tor i single!
Av Sten Bjertnes

Norge gjorde rent bord i mennenes individuelle turnering. De to eneste
norske deltakerne i World Individual Masters Tor Helness og Geir Helgemo
dominerte turneringen fra start til mål. Gull til Tor og sølv til Geir var
sterkt med på å bidra til at Norge ble beste bridgenasjon i Bridge-OL. Det
var første gang Tor vant denne tittelen, mens Geir har vunnet Generali
Masters Individual en gang tidligere nemlig i 1996.

Helnorsk triumf i mennenes individuelle mesterskap under WMSG. Tor Helness (i midten) vant
foran Geir Helgemo (til venstre) og Andrey Gromov(til høyre). Foto: Inger Hjellemarken
Tor Helness tok over ledelsen 2/3 ut i andre
sesjonen og ga aldri slipp på den igjen. Til
slutt var han 38 poeng (eller to spill) foran
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Geir som igjen var et helt spill foran Gromov
fra Russland. Geir startet turneringen godt, og
ledet lenge i første sesjon. I alt stilte 36 spillere
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i turneringen som manglet flere av de beste
spillerne blant annet fra Italia. Her er resultatene
for de ti beste:

World Individual Masters Men
Sluttresultat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HELNESS Tor		 NOR
HELGEMO Geir		 NOR
GROMOV Andrey		 RUS
GOWER Craig 		 RSA
BALDURSSON Jon		ISL
JASSEM Krzysztof		 POL
WANG Qiao Jing		 CHN

58.66
55.27
53.75
53.04
52.95
52.32
52.23

Dette spillet fra tredje sesjon var Tor veldig godt
fornøyd med.

N

S

Ø

♠ J9852
♥ AQ74
♦ K3
♣ J6

♠ AQ3
♥ T82
♦ AJ9
♣ KT98
Vest		 Nord		

Øst		South

Wang		

Liaqat		Helness

Pellegrini

				
pass		 2♣		
pass		 3♦		
pass		 4♣		
pass		 4♥		
pass		 4NT		
pass		 6♦		

Tor var ganske sikker på at utspillet var en
singleton. Ved å se på blindemanns kort og sine
egne høye kort, kunne spillefører se en mulig
taper i ruter og spar samt en sannsynlig taper i
kløver. Tor satset derfor på en reverse dummy
spilleplan.
Han tok første stikk med sparess, trumfet en
hjerter hos blindemann og spilte en ruter til
nieren som holdt. En ny hjerter til ruter 10, og så
trakk Tor en kløver til åtteren. På denne måten
tapte han et kløverstikk uten at øst kom inn.

♠ KT76
♥–
♦ QT852
♣ A743
♠ 4 				
♥ KJ9653 			
G
V
♦ 764 		
		
♣ Q52 				

Tor oppvurderte hånda på grunn av de gode
mellomkortene sine og åpnet 1NT med 14 HCP.
Argentineren Carlos Pellegrini gikk via Stayman
og meldte så et naturlig utgangskrav 3♦-bud.
Når syd fortsatte med 3♠ som benektet verdier
i hjerter, vokste nords verdier voldsomt. Cuebids og RKC avslørte at de manglet bare ess
eller konge i ruter og nord la kontrakten i 6♦.
Vest, Qiao Jing Wang, spilte ut spar 4. Hvordan
planlegger du spillet?

Vest spilte tilbake en trumf som gikk til konge
og ess. Spillefører trumfet sin siste hjerter i
bordet, spilte kløver til sin konge og trakk
vests siste trumf som han la en spar på i bordet.
Deretter var det bare å «klaime» resten, +920.
Denne ekspertspilleføringen innbrakte nesten
alle poengene.

pass		1NT (a)
pass		2♦
pass		3♠
pass		4♦
pass		4♠
pass		5♥
pass rundt
norsk
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1 divisjon 08/09 – første helg
Av Nils Kåre Kvangraven

Inger og Ivar holdt styr på 1. divisjonsspillerne første helg.

Hvert år, normalt tidlig november, samles gamle sirkushester og nye
stjerneskudd for å kjempe i 1. divisjon, eller kanskje eliteserien er en
bedre benevnelse? Ja for det har faktisk blitt en bredere elite enn tidligere
i Norge. Vi har etter hvert mange svært dyktige bridgespillere og dette
gjenspeiles når vi ser på resultatlisten de siste 2-3 årene. I år er intet unntak
hvor vi ser en rekordjevn tabell. Nyopprykkede lag kjemper i toppen og
landslagsspillere sliter med minus på butler og i VP! Runderesultatene
viser at alle slår alle og det er ikke lengre så forutsigbart som i gamle
dager da Trondheim vant hvert år, sporadisk avløst av Bergen. Norge har
rett og slett fått en svært bred elitegruppe i bridge.
7
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Rammen rundt årets eliteserie var gode.
Driftige arrangører med Inger Hjellemarken
og Ivar Berg i spissen hadde full kontroll på
så vel det bridgetekniske som trivselsfaktoren
til deltagerne. En passe stor spillesal rett ved
hotellet og dugnadsbasert kiosksalg med det
som bridgespillere trenger, kaffe og noe enkelt
og greit å spise. Dessverre «krasjet» førte helg
med 3- og 4-divisjon i Trondheim slik at det
ikke var særlig mange tilskuere. I Norge har
vi liten tradisjon for at nysgjerrige bakspillere
benker seg når våre beste spillere møtes til
dyst, dette er noe jeg håper endrer seg og at
arrangører legger forholdene godt til rette for

at også bakspillere skal trives i lokalet. Det kan
da ikke være noe som er mer gøy enn å se på de
mest profilerte spillerne i aksjon. Hvis du synes
bridge er spennende og gøy så anbefaler jeg et
besøk neste spillehelg som er 12-14 februar.
Som vanlig dukker det opp «store» spill som
avgjør hele kamper og kan føles som både
uflaks og urettferdig for de som blir rammet av
sure sitser eller får «grisemeldinger» i panna.
Men i lengden så er det de som gjør de beste
vurderingene, ja rett og slett spiller best bridge
som stikker av med gullmedaljen.

Runde 1:
1

Nord-Trøndelag 1 Flått

Møre og Romsdal 1 Lie

14 - 16

(40 - 46)

2

Rogaland 1 Hauge

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

15 - 15

(51 - 52)

3

Midt-Trøndelag 2 Hornslien

Vestfold 1 Kopstad

14 - 16

(61 - 71)

4

Hordaland 2 Rasmussen

Hordaland 1 Høyland

24 - 6

(88 - 33)

5

Troms og Ofoten 1 Olsen

Vest-Agder 1 Mæsel

10 - 20

(37 - 71)

Hordalandslagene gjør opp seg imellom med en klar gevinst for Rasmussen. Dette er vel et av de mest
klassiske derbyene vi har i Norsk bridge og jeg tipper Høyland ikke var særlig fornøyd etter slike siffer.
Videre ser vi at Vest-Agder viser muskler mot et av de andre nyopprykkede lagene, Troms og Ofoten.

Runde 2:
1

Vestfold 1 Kopstad

Hordaland 2 Rasmussen

17 - 13

(91 - 75)

2

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

Midt-Trøndelag 2 Hornslien

19 - 11

(78 - 55)

3

Møre og Romsdal 1 Lie

Rogaland 1 Hauge

9 - 21

(54 - 94)

4

Troms og Ofoten 1 Olsen

Nord-Trøndelag 1 Flått

16 - 14

(78 - 74)

5

Vest-Agder 1 Mæsel

Hordaland 1 Høyland

14 - 16

(50 - 59)
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Enda en relativt jevn runde. Hauges Gladiatorer
fikk inn noen støt mot Møre, men ellers relativt
jevnt. Kampen hadde flere interessante spill.
Først en utfordring i motspill.
		
♠ T8
		
♥ T72
		
♦ AKT9
		
♣ Q743
N
			
♠ A6
			 ♥ AJ86
G
V
Ø
			
♦ 8762
			 ♣ J96
			 S

Etter en serie av cue-bids avsluttet den
tradisjonelle Roman Key-Card Blackwood
meldingsforløpet med sluttkontrakten 6♠!
Stakkars Terje Lie i Øst hadde lyttet på
meldingene og viste blindemann hadde hjerter
cue-bid. Han regnet ikke med at Landslaget telte
feil på antall ess og spilte derfor ut hjerter i håp
om å finne makker med kongen. Da fulgte tre
runder hjerter med kløver avkast og 12-stikks
claim med siste stikk på ruter 7. Det ironiske er
at vest sannsynligvis tar en beit på 5♠, men 6♠
føyk hjem! Nok et bevis på at antall ess ikke
alltid betyr så mye som vi tror. Hele fire bord
til meldte også slem, men fikk sin straff som
fortjent og gikk beit.

Kontrakten ble 3NT med syd som spillefører
etter at han har vist 15-17NT. Din makker spiller
ut spar dame, 8 hos blindemann. Jeg sier som
Kim Larsen synger: Hva gjør du nu, lille du?
De fleste i 1. divisjon stakk med spar ess og
spilte ny spar. Spillefører var ikke sein om å ta
sine ni stikk da din makkers hånd var ♠QJ972
♥K943 ♦54 ♣T5. Opp på spar ess og hjerter i
snu hadde i stedet gitt fem stikk til dere og +50.
Ikke umulig, men heller ikke lett.
Så skulle et av våre aktuelle landslagspar vise
sine ferdigheter på slemnivå. Prøv å melde
denne hånden med din egen favorittmakker.
		
		
		
		

♠ KQ32
♥ AQ2
♦ A4
♣ KQJ4
N

♠ A85			♠ 74
♥ T65			♥
J9873
G
V
Ø
♦ T986			♦ 5
♣ T76
		♣ A9532
S

		
		
		
		

♠ JT96
♥ K4
♦ KQJ732
♣8
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Terje ble kanskje lurt av Landslagets tellefeil?
Så får du et problem som spillefører,
motstandere er Helgemo-Helness som har flere
internasjonale titler enn du og jeg har seire i vår
lokale bridgeklubb.

SERIEMESTERSKAPET 08/09

♠ Q3
♥ 862
♦ A6
♣ KQT832
N

♠ 9875		
♥ AT		
G
V
♦ KQT3		
♣ AJ9		

Ø

S

♠ T6
♥ KQ53
♦ J854
♣ 654

♠ AKJ42
♥ J974
♦ 972
♣7
Vest		

Nord		

Helgemo

Kvangraven

1NT		
pass		
3♦		

pass		
pass		
3♠		

Øst		
Helness

pass		
dbl.		
pass rundt

Syd
Voll

2♠
pass

De to gamle kameratene har ikke glemt gamle
kunster!
Et par spill senere kom et spill med større antall
imp i omløp:

Spar 9 i utspill ga spillefører sjansen for
hjemgang. Fire runder trumf ble fulgt av kløver
7 mot blindemann. Tar Helgemo for esset kan
de ta tre hjerterstikk, men kløveren er god slik at
spillefører vinner kontrakten. Legger han nieren
tar spillefører finesse med tieren og spiller
kløver konge opp igjen med hjerteravkast. Altså
ingen sjanse for beit, eller? Helgemo satte Roar
Voll på prøven da han la kløver knekt! Roar la
kongen hos blindemann som vant stikket. Sett
deg nå i Roars posisjon som spillefører i syd,
ser ikke kløver knekt ut som AJ blokk? Etter
litt vurdering spilte Roar opp igjen damen fra
blindemann og saket en ruter. De to gamle
kameratene nikket anerkjennende til hverandre,
noterte 140 og la kortene i mappen. Et spill
1-divisjon verdi.

		
		
		
		

♠ J97
♥ A2
♦ AK54
♣ KQ62
N

♠ --		
♥ KQ9876		
V
♦ Q8632
♣ 74		

G

Ø

S

♠ Q83
♥ T543
♦J
♣ T9853

♠ AKT6542
♥J
♦ T97
♣ AJ
Nok en gang synes jeg du skal teste
meldesystemet til deg og din favorittmakker.
Fem av ti bord i 1. divisjon noterte vunnet
storeslem, fire stoppet i lilleslem. På det siste
bordet gikk meldingene som følger:
norsk

norsk

norsk

norsk

2008/39_Norsk Bridge
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Vest		

Nord		

Øst		

Syd

Helgemo

Kvangraven

Helness		

Voll

pass		
5♥		
pass		

1♠
6♠
dbl.

				
3♥		
4♥		
7♥ !		
pass		
pass rundt

Skryt til verdensstjernene for maxpress på
motparten. 1400 mot 2210 skjønner alle er god
butikk. Hva sviktet hos nord-syd? Meldingene
gikk akkurat likt i lukket rom i samme kamp
tom 7♥, da meldte Silla 7♠ på nord sin hånd.
Kvangraven valgte pass som viser første
kontroll i hjerter og invitt til 7♠. Ikke lett for
Voll i syd å melde 7♠, han følte nok at han
hadde tatt seg litt ut med 6♠. Kanskje er Sillas
melding korrekt, det ga i alle fall 14 imp i kassa.
Så tilslutt nok et motspillproblem:
		
		
		
		

♠ 96
♥ 62
♦ AQ8765
♣ AK4
N

♠ J43		
♥ Q9
V
Ø
♦ KJ42		
G
♣ Q652		
			 S
					

2♠ viste 6-kort spar og 2-5hp. Makker spiller
ut kløver 3 og du ser blindemann i vest komme
med. Hvordan skal du klare beite denne
kontrakten? En plan er at du får på ess-konge
i kløver, ruter ess og makker en eventuell spar
konge, da er det nødvendig å snu spar i stikk
to før kløveren er etablert for spar avkast. En
annen plan er at makker er renons i ruter og
har 7-3-0-3 eller 6-2-0-5 fordeling. Da må du
spille en ruter til stjeling slik at du ikke blir
innspilt i sluttposisjonen, vakkert hvis det er
korrekt, men dog litt usannsynlig. En tredje plan
er vel at utspillet er singleton og at makker har
spar konge sjette. Da har spillefører 2-6-0-5
fordeling, kanskje ikke helt usannsynlig men
heller ikke opplagt. Er det tilfellet må du straks
spille tre ganger kløver til stjeling og makker får
på sin spar konge tilslutt.
I 1. divisjon gikk kontrakten hjem på åtte av
ti bord, altså klarte kun to av spillerne å gjøre
det korrekte som var at makker hadde spilt ut
singleton. Hele spillet var:
♠ 96
♥ 62
♦ AQ8765
♣ AK4
♠ J43		
♥ Q9
V
♦ KJ42		
♣ Q652		

N

Ø
G
S

Meldingene går:
Vest		
Nord		
Øst		
Syd
							
pass
pass		 1♦		
1♥		 2♠
pass		 pass		
4♥		 pass rundt

Norsk Bridge_40/2008

♠ KT8752
♥ 873
♦ T93
♣3

♠ AQ
♥ AKJT54
♦
♣ JT987

SERIEMESTERSKAPET 08/09

Runde 3:
1

Rogaland 1 Hauge

Troms og Ofoten 1 Olsen

2

Midt-Trøndelag 2 Hornslien

3

15 - 15

(75 - 73)

Møre og Romsdal 1 Lie

8 - 22

(51 - 93)

Hordaland 2 Rasmussen

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

5 - 25

(55 - 114)

4

Hordaland 1 Høyland

Vestfold 1 Kopstad

21 - 9

(76 - 37)

5

Nord-Trøndelag 1 Flått

Vest-Agder 1 Mæsel

10 - 20

(41 - 72)

En kamp med mye fart i kortene ga oss de
største utslagene så langt. Hordaland får smake
VikingClub av Grøtheim og faller godt ned på
listene, mens de to siste års mestere Vestfold og
Nord-Trøndelag sliter nede på resultatlisten.

Vest		
Nord		
Øst		
						
pass		
1♠		
pass		
dbl.		
2♣		
dbl.		
pass		
pass		
?

Syd
Pass
1NT
2♠

Hordaland fikk en oppvisning i Glenn Grøtheims
VikingClub. Foto: Svein Erik Dahl
På dette spillet var jeg nok en gang happy over
å ha svært gode lagkamerater. Er du like dum
som meg med følgende hånd:
♠AQ98 ♥A765 ♦2 ♣QT82
Meldingene gikk med meg i øst og motstanderne
i sonen:

Artikkelforfatteren forventet bet… slik gikk det
ikke!
Som i et eventyr så jeg for meg både 500, 800
og 1100 og jublende glade lagkamerater. I
ren lykkerus doblet jeg det som så ut som en
dødsdømt kontrakt. Nesten uten å tenke meg
om spilte jeg ut min single ruter slik at makker
kunne komme inn på en av sine honnører og
norsk

norsk

norsk

norsk
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spille spar igjennom spillefører, dette skulle
bli gøy. Men da smalt spillefører ni stikk på
toppstikk og krysstjelinger i bordet! - 870 var
ikke særlig festlig. Hadde jeg bare brukt hue
litt før utspillet og spilt ut spar ess ville det
stått +500 på blokka, hvem påstår at bridge er
kjedelig? Hele spillet så slik ut:
		
		
		
		

♠ K76432
♥ -♦ A63
♣ K654
N

♠ T			 ♠ AQ98
♥ KT94		V
♥ A765
Ø
♦ KQ985
♦2
G
♣ J73		
♣ QT82
S

		
		
		
		

♠ J5
♥ QJ832
♦ JT74
♣ A9

Denne runden viste Nord-Trøndelag hva
som bor i laget og hvorfor de er «defending
champions». 25-5 over Hauges leiesoldater
er vel ikke annet enn imponerende. Vi legger
også merke til at Midt-Trøndelag 2 kommer
inn i kampen igjen med en solid 23-7 seier over
Troms som varierer litt i sine prestasjoner denne
helgen.
I dette spillet skuffet våre beste spillere sitt
publikum. Kun fire av de ti bordene klarte
melde 7♦. Igjen kan du teste deg med din
favorittmakker og se om dere holder bedre nivå i
meldeboksen enn eliten.
		
		
		
		

♠ A8543
♥ 762
♦ KJ92
♣Q
N

Tre av ti bord betalte ut 870! Heldigvis var våre
lagkamerater et av parene som noterte +870 slik
at spillet gikk butt i vår kamp!

♠ 76			
♥ KT54			
G
V
♦ 876
		
♣ JT75			
		
		
		
		

Ø

S

♠ QT92
♥ J983
♦3
♣ 9643

♠ KJ
♥ AQ
♦ AQT54
♣ AK82

Runde 4:
1

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

Hordaland 1 Høyland

13 - 17

(65 - 77)

2

Møre og Romsdal 1 Lie

Hordaland 2 Rasmussen

11 - 19

(61 - 89)

3

Troms og Ofoten 1 Olsen

Midt-Trøndelag 2 Hornslien

7 - 23

(40 - 91)

4

Nord-Trøndelag 1 Flått

Rogaland 1 Hauge

25 - 5

(97 - 37)

5

Vest-Agder 1 Mæsel

Vestfold 1 Kopstad

12 - 18

(64 - 86)
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SERIEMESTERSKAPET 08/09

		
		
		
		

♠ AT84
♥ KQ72
♦ 9632
♣5

♠ QJ76			
♥ 64		
V
♦ 8			
♣ AK7642			

N

G

♠ K93
♥ T953
♦ J75
♣ QJ8

Ø

S

		
		
		
		

Sven-Olai (til høyre) åpnet med 1♠ i tredjehånd.
Etter denne juniormeldingen klarte ikke
motparten å komme høyere enn 6♦.
På et bord innledet syd meldingene med
presisjonskløver. På svaret 1♠ fra makker spurte
han med 1NT hvor mange kontroller makker
hadde (ess= 2kontroller, konge=1). På svaret
tre kontroller, spurte han igjen og fikk vite
om minst 4-kort ruter hos makker. Når han så
skulle telle opp nøkkelkort kunne han se at de
manglet en konge, men ikke hvilken! Altså om
det var ruter eller hjerterkonge som var borte
måtte han tippe. Litt slapt meldte han bare 6♦.
Kanskje en kombinasjon av kontrollspørsmål
og Blackwood hadde vært en ide? Vi fikk i alle
fall se svakheten i presisjonskløverens ellers så
presise system. På et annet bord satt luringen
Sven-Olai Høyland i øst og åpnet i tredje hånd
med 1♠! Noe som ga gevinst da motparten ikke
fant ut av bløffen og stoppet i 6♦.

♠ 52
♥ AJ8
♦ AKQT4
♣ T93

Igjen kan du prøve deg mot norgeseliten i
meldeboksen. Hele fire av ti bord endte opp i
grandkontrakt nord-syd med seks kløverstikk til
motparten, jeg er rimelig sikker på at de fleste
innledet meldingene med 1NT i syd. Ett bord
klarte å melde den gode slemmen 6♦, ett bord
endte opp i 4♥ og resten spilte 5♦.
Geir Helgemo er ofte i manesjen med
imponerende varianter og solid kortteft. I siste
halvrunde på søndag kom dette spillet opp i
kampen mot Vest-Agder i rama.
♠ AQ9764
♥ A7
♦ KQT5
♣K
N

♠ KT3			
♥ KQ964			
G
V
♦ A9
		
♣ T84			
S

Ø

♠ J852
♥8
♦ J8732
♣ J92

♠ -♥ JT532
♦ 64
♣ AQ7653

Dette spillet var et dårlig spill for «fjortis
granden».

norsk

norsk

norsk

norsk
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Meldingene gikk med Helgemo i syd:
Vest
Nord
		
1♥
1♠
pass
2♥
pass
3♦
pass rundt

Øst
pass
pass
pass
pass

Syd
pass
2♣
2NT
3NT

Hjerter konge i utspill tok esset seg av og kløver
konge tok det neste stikket. Spillefører har nok
stikk, men ikke overganger mellom hendene og
måtte bare spille hjerter til tier og dame i neste
stikk, øst saket en ruter. Nå er motspillet inne
i en kritisk fase og må fri seg med spar konge
for å beite kontrakten! Vest klarte ikke prøve
og spilte ruter ess fulgt av ny ruter til kongen i
bordet. Stillingen er nå:

		
		
		
		

♠ AQ9764
♥ -♦ QT
♣ -N

♠ KT3			
♥ 964			
G
V
Ø
♦ --			
♣ T8			

♠ J852
♥ -♦ J8
♣ J9

S

		
		
		
		

♠ -♥ J53
♦ -♣ AQ763

Helgemo sliter ikke i slike posisjoner og spilte
med den største selvfølge en liten spar fra
blindemann i nord med hjerteravkast på hånden.
Stakkars vest måtte spille opp i blindemanns
spar finesse eller spille han inn på hånden i
hjerter/kløver. Ni stikk etter en fin variant.
Etter 4 kamper + akkumulert resultat i den femte
kampen som er halvspilt har vi følgende stilling:

Velkjente navn på topp etter første helg av seriemesterskapet. Midt-Trøndelag har skaffet seg en
solid ledelse på 8VP. Her ser vi laget, minus Børre, fra fjorårets seriemesterskap.
Fra venstre Terje Aa, Glenn Grøtheim, Jørgen Molberg, Ulf Håkon Tundal og Jon-Egil Furunes

Norsk Bridge_44/2008
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1

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

2

Vest-Agder 1 Mæsel

3

Nord-Trøndelag 1 Flått

4

Vestfold 1 Kopstad

5

Møre og Romsdal 1 Lie

5

Hordaland 1 Høyland

7

Rogaland 1 Hauge

8

Hordaland 2 Rasmussen

9

Midt-Trøndelag 2 Hornslien

10

Troms og Ofoten 1 Olsen

Glenn Grøtheim, Ulf Håkon Tundal, Terje Aa, Jørgen Molberg,
Børre Lund, Jon-Egil Furunes
Helge Mæsel, Roald Mæsel, Geir Brekka, Ann Karin Fuglestad,
Snorre Aalberg, Tom Anders Høiland
Ragnar Davidsen, Espen Lindqvist, Petter Tøndel, Jørn Arild Ringseth, Frode Cantona
Nybo, Per Arne Flått
Odin S. Svendsen, Frank Erik Svindahl, Kjell Otto Kopstad,
Ole Kristoffer Kopstad, Jan Tore Berg, Sondre Labraathen Hogstad
Espen Kvam, Nils Kåre Kvangraven, Terje Lie, Roar Voll

87,0
79,0
78,0
74,5
74,0

Tor Bakke, Magne Eide, Jim Høyland, Sam Inge Høyland,
Sven-Olai Høyland
Geir Helgemo, Per Erik Austberg, Erik Sælensminde, Rune Hauge,
Jan Petter Svendsen, Tor Helness
Helge Hantveit, Arild Rasmussen, Bjørn Olav Ekren, Thomas Charlsen,
Thor Erik Hoftaniska, Arne Thomassen
Einar Asbjørn Brenne, Øystein Lerfald, Bjørn Morten Mathisen,
Erik Berg, Olav Arve Høyem, Aksel Hornslien
Erik A. Eide, Christer Kristoffersen, Gunn Tove Vist, Dag-Jørgen Stokkvik,
Svein Aril Olsen, Gunnar Harr

74,0
73,0
72,0
71,0
67,0

Alle kan vinne, men alle kan også rykke ned! Dette blir sjeldent spennende i februar. Vel møtt alle
interesserte

Troms og Ofoten leder avdeling A
Troms og Ofoten 4 har tatt en liten ledelse i en relativt jevn pulje.
Ingen ting er avgjort før siste helg!
Plass

Lagnr

Navn

Spillere

Poeng

1

12

Tr&Of 4, Aralt

Tore Cato Bremseth, Torbjørn Harr, Jan T. Aralt, Anders Kristensen

104,0

2

3

Oslo 6, Pedersen

Kjell Kaspersen, Einar Jørgenrud, Jan Langøy, Terje A. Pedersen

100,0

3

5

Østerdal 1, Skoglund

S. Ovesen, E. Larsen, J. E.Sætre, T. Skoglund, J. H. Skoglund, S. A. Sundklakk

99,0

(0)

3

4

Salten 1, Øvervatn

Jostein Øvervatn, Arnfinn Johansen, Jonn B. Kristiansen, Øystein Helness

99,0

(0)

5

7

Hordaland 4, Lien

H. Aarø, K. Rye, Tor M. Lien, H.G. Aasmundsen, K.M. Fagerbakke, F. Fyllingen

95,0

6

10

Sogn & Fjordane 1, Hoff

Jens Sagevik, Geir Hoff, Arild Hoff, Geir Hjelmeland

90,0

(0)

6

8

Vest-Agder 2, Homme

Egil Homme, Karl Olav Nybø Hansen, Marianne Homme, Roy Olsen

90,0

(0)

8

6

Vest-Finnmark 1, Bull

Svein Erik Bull, Ivar Bull, Paul I. Thomassen, Svein Andersen

82,0

(0)

8

1

Tr&Of 2, Hegrand

I. Hansen, J. Trollvik, P. Marstrander, R. B. Anderssen, T. Hegrand, P.. Aronsen

82,0

(0)

10

2

Tr&Of 3, Falsen

Ingebrigt Jenssen, Jonny Reinholdtsen, Frank Ivar Falsen, Roy Hugo Olsen

80,0

11

9

12

11

Lof&Vesterålen, Bergsrud Håkon Arild Bergsrud, Ståle Digre, Svein Robert Vestå, Olav Ellingsen
norsk
A. H. Jensen, B. B. Leinan, Aud Veseth, T. Skimmeland, J. Herland, L. I. Hætta
Øst-Finnmark 1, Leinan
norsk

norsk

norsk

76,0
73,0
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Seriemesterskapet 2. divisjon
avdeling B – Trondheim
Av Kjell Gaute Fyrun

7. februar gikk startskuddet for årets 2.divisjon. Avdeling B, som hadde
tilholdsted på Bridgehuset i Trondheim , samlet en rekke gode spillere, og
flere av de med medaljer fra store internasjonale mesterskap den seneste
tiden: Boye Brogeland (VM og EM gull), Sverre J. Aal og Fredrik Simonsen
(u28 vinnere Beijing) , Allan Livgård, Petter Eide og Ivar Berg (u26 bronse
Beijing) og Lars Arthur Johansen (bronse individuelt jr. Beijing). I salen
fant vi og årets Norgesmestere for Par: Håkon Kippe og Baard Olav Aasan.
Dette skulle byrde på at det var nok av kvaliteter til å få servert masse
god bridge.
Når det gjaldt å sette noe favorittstempel på
hvem som skulle ta seg av opprykksplassen, var
det jamt over enighet om at noen klare favoritter
var ikke lett å plukke ut! Dette skulle og vise seg
var riktig spådom , da det er superjamnt , med
bare 8 VP mellom lederne og 5.plassen!
Gudbrandsdal 1 Lunna er laget som etter første
helgen har den gjeveste plasseringen, men
med bare hhv 1 og 2 VP ned til Sør Trøndelag
1 Båreseth og Midt-Trøndelag 4 Noreng. Alt
ligger med andre ord til rette for en thriller av en
avslutning når det skal avgjøres i februar.

Klarer du motspillsprøven?
Etter et aktivt meldingsforløp der du har fått
motparten i en ukontrollert kontrakt:

Vest		 Nord		
3♦
dbl.		
Pass rundt

Øst		
5♦		

Syd
6♠

Du spiller ut ruteress fra:
♠6 ♥K4 ♦AQ7542 ♣8632
Bordet kommer med:
♠ A53 ♥ QJ852 ♦ KT ♣ QJ9
Makker følger med ruter 9 og spillefører legger
ruterknekt . Hva fortsetter du med?
Ruter 9 fra makker ser unektelig ut som
lavintahl til hjerter, men …? Hva om makker har
«sløva» og du må spille fra Kx som kan være
døden om så er? Kan hjerterstikket forsvinne?

7
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Har du ikke signalene i orden, og du ikke stoler
på makker, så noterer du som de to bordene som
var i 6♠ i Trondheim , 980 ut! Hele spillet så
slik ut:

♠2 ♥ T2 ♦ QJ63 ♣ KQ8542

♠ A53
♥ QJ852
♦ KT
♣ QJ9
♠ 6		
♥ K4		
♦ AQ7542 V G
♣ 8632		

med følgende hand etter at makker Boye
Brogeland åpnet 1♦ og motparten meldte inn
1♥.

3♣ var budet som bragte Boye mot den
gode slemmen 6♦. Den flotte kontrakten
gav verdifulle imper inn for Rogaland 2 mot
lederlaget Gudbrandsdal 1.

N

♠ T4
♥ AT973
♦ 9863
♣ T5

Ø

S

♠ KQJ9872
♥6
♦J
♣ AK74

Hele spillet så slik ut:
♠ KQT4
♥ KJ7543
♦5
♣ A9
♠ A985		
♥A
G
V
♦ AKT972		
♣ T3		

Jump-Fit

N

Ø

♠2
♥ T2
♦ QJ63
♣ KQ8542

S

♠ J763
♥ Q986
♦ 84
♣ J76

«Jump-fit» er en fin konvensjon , som kan
bringe masse imper inn. Knut Erik Ljung fikk en
fin anledning til å bruke denne konvensjonen

Resultatliste etter første helg 2. divisjon avd. B
Plass Navn

Poeng

Spillere

1

Gudbrandsdal 1 Lunna

K. E.Brandstadmoen, Gi. Bakken, S. Hosarøygard, Ove Andersbakken, Kjell Fyrun, Karl. Lunnar

110

2

SørTrøndelag 1 Bårseth

Trond Stafne, Stein Bjerkset, Asgeir Langen, Reidar Bårseth

109

3

Midt-Trøndelag 4 Noreng

Hans Noreng, John Våge, Morten Tilset, Håkon Kippe, Ivar Berg, Erlend Skjetne

108

4

Helgeland 1 Bogen

Bjørnar Småli, Trond Eriksen, Svein Gunnar Karlberg, Frank Bogen

103

5

Rogaland 2 Austad

Knut Erik Ljung, Geir Austad, Svein Skarpenes, Boye Brogeland, Kjetil Myhre

102

6

Salten 2 Lyngen

Idar Lyngen, Per Ivar Amundøy, Cato Nergaard, Håvard Larsen, Håkon Bogen, Lars A.Johansen

96

7

Midt-Trøndelag 3 Aa

Bjørn Aa, Arild Skulbørstad, Petter Eide, Allan Livgård, John Vegard Aa, Fredrik Simonsen

89

8

Nord-Trøndelag 2 Mediå

Baard Olav Aasan, Geir Enge, Pål Arne Mediå, Robert Althe, Sverre Johan Aal

81

9

Møre og Romsdal 2 Vinjevoll

Oddbjørn Vinjevoll, Jørund Årdal, Haldor Sunde, Kenneth Skov, Tina Ovenstad

78

10

Nord-Trøndelag 3 Garli

Lars Tuseth, Knut Jonny Tuseth, Arild Kjønnøy, Per Erik Garli

73

11

Hordaland 3 Halvorsen

Helge Toft, Per Halvorsen, Finn Fyllingslid, Geir Husebø, Anders Dale

72

12

Midt-Trøndelag 5 Nordland

Per Nordland, Robert Olsen, Kjell Ove Helmersen, Odd Kjønsvik, Kenneth Syversen, Fredd
norsk
Kristiansen

54

norsk

norsk

norsk

2008/47_Norsk Bridge

7

SERIEMESTERSKAPET 08/09

Helt jevnt i toppen i Oslo
Av Sten Bjertnes

Harald Eide var en av våre deltakere i WMSG i Beijing. Han leder 2. Divisjon avdeling C sammen
med blant annet far Lars Eide og resten av Hed/Opp 1.

Ingen lag har stukket av i 2. divisjon i Oslo. Tre lag ligger på rekke og rad med
et poeng mellom hver. De tre lagene i toppen inneholder velkjente navn
som Lars Eide, Vidar Smith og Knut Koppang så det er ingen overraskelse
at disse lagene aspirerer til opprykk. Likevel er det ikke langt ned til de
neste lagene. Mer overraskende er det at Oslo 1 som har gått opp og ned
mellom 1. og 2. divisjon de siste årene, ligger på en tredelt sisteplass.
Første helgen av 2. divisjon avdeling C ble spilt på
Bridgesenteret i Oslo. Grethe Syvertsen loset oss
på en fin måte i gjennom seks kamper/144 spill
fra fredag til søndag første helgen i november.

God forsikring!?
Dette interessante spillet forekom i andre
halvrunde av første kamp på søndag. Øst-vest
har høyeste kontrakt, nemlig 5♦. Ved vårt bord
stampet motparten i 5♠, og da vi meldte 6♦ tok
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de den billige forsikringen i 6♠ som doblet ble
sluttkontrakt. 6♦ går bet nå når kløveren er 3-3,
men det vet jo ikke nord-syd. Betale ut 1370 i
dette soneforholdet, ville ganske sikkert være
et tapsspill med 12-14 IMP så jeg tror det er
stor forståelse for å stampe i 6♠. Likevel, det er
ikke noen god følelse å komme med -500 når en
kunne ha hatt +100 på spillet.
♠ AK432
♥3
♦ 54
♣ QJ642
N

♠ 98
♥ AQ52
♦ K972
♣ AK7

V

Ø
G

♠6
♥ K74
♦ AQJT63
♣ T53

S

♠ QJT75
♥ JT986
♦8
♣ 98
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4
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6
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V
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V
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5
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6
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N

9

0
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5

1
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S

9

0
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7
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Ø
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3
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0
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8

9
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0

600
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10 5 Ruter
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0

600

-8,0 8,0

BUTLERSNITT: -280 (1)

RESULTATLISTE
Plass Lagnr Navn

Spillere

Poeng
106,0

Oslo 2, Olsen

Jan Erik Lübker, Lars Eide, Kjell Arne Holth,
Nils Otto Eliassen, Harald Eide
Sten Bjertnes, Vidar Smith, Lars Øivind Allard, Håvard Jensen,
Gjermund Rekstad, Sigurd Evjen
Arne Olsen, Knut Koppang, Åsmund Stokkeland,
Sverre Johnsen

11

Telemark 1, Årmot

Kai Jørstad, Andre Øberg, Arild Årmot, Ronny Jørstad

98,0

5

6

6

3

7

10

8

8

8

5

10

7

10

4

10

2

Johnny Holmbakken, Alf E. Andersen, Henning Morken,
Bjørnar Hagen, Stian Andersen, Marius Bartnes
Bjørnar
Halderaker, Svein A. N. Olsen, Eskil M. Hagen,
Oslo 3, Fodstad
Atle Sæterdal, Anders Fodstad
Bjørn Buer, Per Bjerkan, Fabian Thuroczy, Per-Ove Grime,
Romerike 1, Haga
Marius Haga, Cato Sundeng
Svein-Harald
Riisnæs, Odd A. Frydenberg, Sigmund Ivar Bakke,
Vestfold 2, Riisnæs
Geir Egil Bergheim, Erland Bratli
Trond Skiaker, Jan Guldbrand Ohren, Finn Brentebråten,
Buskerud 1, Ohren
Svein Seiersten, John Ivar Seiersten, Åge Seiersten
Syversen, Karl Vidar Michelsen, Asbjørn Davidsen,
Hedmark & Oppland 3, Michelsen Karsten
Jørgen Petter Nermo, Oddbjørn Gravanes
Finn Brandsnes, Ketil Andre Olsen, Jan Frode Karlsen,
Oslo 4, Anjer
Maja Rom Anjer, Are Aarebrot
Harald Nordby, Arve Farstad, Jon Aabye,
Jan Mikkelsen,
norsk
Oslo 1, Lillevik
Øyvind Ludvigsen, Runar Lillevik

1

9

Hedmark & Oppland 1, Holth

2

1

Oslo 5 Smith

3

12

4

Hedmark & Oppland 2, Holmbakken

norsk

norsk

norsk

105,0
104,0

97,0
91,0
87,0
82,0
82,0
76,0
76,0
76,0

2008/49_Norsk Bridge

7

HJERTERDAMENE

Nå inviterer Hjerterdamene til
turnering og fest!
Vi er få – men viktige for trivsel og miljø i klubbene!
Av Kirsti Mollatt

Norge ligger på topp i internasjonale prestasjoner i bridge, men på bunn
i antall spillende damer. Under 20 % av NBFs ca. 11 000 medlemmer er
damer. I andre land i Europa er forholdet omvendt – det er flere damer
enn menn som spiller. Hvorfor?

Hjerterdamene inviterer til bridgefest! Her ser vi de fleste av initiativtakerne foran Kirsti Mollatt, i
midten fra venstre Marit Hjerkinn, Torill Haakenstad, Hege Th. Johansen, Anne Marie Torgersen,
bak fra venstre Hilde Drangsholt, Gro Rønneberg, fotografen Elisabeth Johansen og Ane Haaland
er ikke med på bildet.
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HJERTERDAMENE

Klubber over hele landet har de siste årene
holdt nybegynnerkurs i bridge, og fått mange
nye medlemmer – de fleste damer. Men – få
blir værende i klubbene, mange tar med seg
kunnskapene hjem og spiller hyggebridge, og
bridge på nett. Hvorfor?
Bridgeklubben i Mo i Rana har i mange år hatt
stor suksess med sin «Ladies’ Invitational»,
der damene inviterer sin favorittmakker til
turnering og fest. Damer fra fire av klubbene
i Follo (Kolbotn, Bånnski, Ski og Nesodden)
har gått sammen om å lage vår egen vri på
denne turneringen 31. januar 2009 på Ski (se
invitasjon på nett og litt lenger bak i bladet).
Vi ser dette som ett av flere tiltak for å sette
mer søkelys på trivsel og sosial samvær rundt
bridgen – og damenes viktige rolle i dette
arbeidet. Vårt mål er å inspirere flere damer til å
spille god bridge.
Nå er det selvfølgelig ikke slik at det er bare
damer som kan skape god trivsel i klubbene –
her er det mange menn som gjør en utmerket
jobb for å skape og vedlikeholde et godt miljø.
Men tallene sier sitt – og det er viktig å ta et
steg tilbake og se litt kritisk på noen av de
elementene som kan «skremme» damer (og
andre nybegynnere) fra å fortsette i klubbene.
La oss ta for oss noen mulige årsaker

1. Ulike verdier?
Det er blant damene NBK har sitt største
potensial til å rekruttere nye medlemmer
til klubbene. Det er derfor viktig at også
«kvinnekultur» blir tatt hensyn til. Ikke alle
kvinner er like hissige på å bare vinne over
andre – selv om konkurranseinstinktet er til
stede i fullt monn også hos oss! NBF kan ikke
leve av toppspillere alene. Bredden sikrer
kontinuiteten, og det økonomiske grunnlaget for
forbundets framtid.

2. Ulike oppfatninger av OK
oppførsel?
Kvinner er også opptatt av å ha det hyggelig
ved bridgebordet, og har antakelig en lavere
toleransegrense for nedlatende kommentarer,
kjefting på makker, høylytt banning, belærende
bemerkninger og andre vanlige forekomster
av dårlig oppførsel – som skaper uhygge og
utrygghet.

3. Manglende oppmuntring
«Gamle» bridgespillere glemmer hvor utrygt
det føltes å være i en klubb med sine nye
kunnskaper, og lure på om man strekker til
– og tenker kanskje ikke på hva som må til
for å hjelpe de nye til å lære, og få dem til å
trives. Nye medlemmer føler seg vel om man
hilser når man setter seg til bordet (istedenfor å
diskutere siste spill intenst med makker, ispedd
bebreidelser), og det går an å gi ros når de nye
melder eller spiller bra – og å la være å ta på seg
«ekspertrollen» når de ikke gjør det bra – med
mindre de spør.

Oppsummering: Fokus på miljø og
trivsel
Vi vil gjerne sette søkelyset på viktigheten av
å skape et sosialt, attraktivt og inkluderende
miljø i klubbene. Dette er mange damer (og
noen menn) spesielt gode til. Når spillere trives,
spiller de bedre bridge, og lærer mer – spesielt
de ferske.
På turneringen «Hjerterdamene inviterer» er
det dette vi vil legge vekt på: Feire gleden
ved å spille god bridge, være kreative, slå
motstanderne med et lurt, men hyggelig smil –
og akseptere egne dumheter i samme ånd. Og så
spise godt, og ta en skikkelig dans.
norsk
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Hjerterdamene inviterer
konger og knekter

- til vinterens mest spennende og
annerledes turnering, premiering
og fest – på Ski, med dansefot!
TID og STED:
31. januar, Folkets Hus, Ski
Turneringsleder: Leif Otto Listhaug.
Kretspoeng.

Hvem kan delta?
Alle bridgespillere i Østfold og Follo som er
vant med å spille i klubb.
Vi oppfordrer herved damer fra alle de
28 klubbene i kretsen til å invitere sin
favorittmakker til bridgefest – også de som er
relativt ferske.

Norsk Bridge_52/2008

VIKTIG – Damene bestemmer:
Menn kan ikke melde seg på alene! Men – det
er lov for Konger og Knekter å bruke kreative
strategier for å sikre seg en invitasjon.( Den
mest fantasifulle strategien blir premiert!)

Hvorfor denne turneringen og
festen?
Vi synes det er på tide med et initiativ fra
damene i Follos bridgemiljø. Våre gode
mannlige partnere tar som regel initiativet til
Mix-turneringer, men – denne gangen går noen
av Follos kreative og ressursrike damer sammen
om å gjøre det på vår måte. Damene i Mo i Rana
har arrangert ”Ladies Invitational” med stor
suksess i flere år, og dette opplegget blir stadig
mer populært på Helgelandskysten. Dette har
inspirert oss i Follo til å gjøre vår egen vri, og
invitere dere til en forfriskende ”Damenes Vals”
på mørke vinteren.
Vi planlegger god bridge, overraskelser, god mat
og dans – en hyggelig lørdag med freske kamper
rund bordet – på damenes premisser.

Program
Bridgeturnering fra 10-18.
En times lunsjpause, mat kan kjøpes.
Gratis kaffe under hele turneringen.
Fest med middag, festtaler og premieutdeling
fra 19.15, Glajazz og dans til langt på natt.

Pris og påmelding
Turnering: kr. 200.
3 retters festmiddag inkl. velkomstdrink og
viner /øl til maten: kr. 300.
Andre drikkevarer må eventuelt medbringes.
Påmelding: ”Først til mølla”. Vi har plass til ca.
20 bord.
Betaling innen 15. januar til konto nr.
7023.66.44829 Bånnski BK v/ Marit Hjerkinn.
Spørsmål, kommentarer og forslag sendes
Arrangementskomiteen:
Kirsti Mollatt, Ski BK, Kolbotn BK.
Telefon 66 80 97 40,
e-post: post@industriassistanse.no
Hilde Drangsholt, Ski BK,
telefon 986 65 7302,
e-post: hdrangs@start.no
Torill Haakenstad, Bånnski BK,
telefon 997 36 540,
e-post: thaastro@online.no
Marit Hjerkinn, Bånnski BK.
Telefon 902 45 881		
e-post ohjerkin@online.no
Ane Haaland, Nesodden BK, Telefon 66 91 41
30/907 33 742,e-post ane.haa@online.no
Gro Rønneberg, Nesodden BK, telefon 64 93 91 55,
e-post: fasan@online.no
Elisabeth Johansen, Kolbotn BK, telefon 450 25 438,
e-post: elisabeth@wk.no
Hege Johansen, Kolbotn BK, telefon 934 34 884,
e-post: egha@uus.no
Anne Marie Torgersen, Kolbotn BK, telefon 950 38
324, e-post fannema2@start.no

VELKOMMEN!
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Spill er konsentrert liv
Av Christian Vennerød, artikkelen er tidligere publisert i Dine Penger

Endelig er vi blitt så rike at vi har råd til å leke og spille. Men noen ser
fortsatt primært på spill som et problem.

«

Alle spill bygger på konkurranse. Men et
godt spill må ha andre sider ved seg. Først og
fremst må det røre ved noe dypt menneskelig.
Se et øyeblikk på poker, som er ett av verdens
mest utskjelte spill, men samtidig ett av de mest
populære. Hva er den viktigste egenskapen du
må ha som pokerspiller i tillegg til konsentrasjon
og innsikt i sannsynligheter?
Du må ha evnen til å sette deg inn i hvordan
dine motstandere tenker. Du må spørre deg selv:
– Hvorfor satte hun to tusen nå, enda hun jekket
i forrige runde? Og du må finne svaret.
Ingen kan bli en god pokerspiller uten å forstå
sine medmennesker rundt bordet. Poker er et
spill om innlevelse i andres tanker og følelser.
Og om å ha mot til å vedde penger på at man har
forstått dem riktig!

Tankesport
Et annet klassisk spill er bridge, som jo betyr
bro. I bridge er oppgaven er å bygge en
kommunikasjonsbro til sin makker på den andre
siden av bordet.
I det jeg skriver dette, kommer jeg rett
fra Beijing, der jeg på vegne av Norsk
Bridgeforbund har blogget om de norske
landslagene i OL i tankesport. Se nbf.bridge.no
(uten www foran).
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I Beijing konkurrerte blomsten av verdens
spillere. De to viktigste tankesportene i verden
er sjakk og bridge, men det ble også tevlet i
dam, go og kinesisk sjakk.
De norske bridgespillerne tok to gull, en sølv
og tre bronsemedaljer og ble beste nasjon blant
2000 konkurrenter. At dette ikke er slått opp på
førstesiden i norske aviser, forteller ganske klart
at selv bridge, som handler om kommunikasjon
og mellommenneskelig forståelse, fortsatt
rammes av puritanismens forbannelse.

Kapitalismens ånd
Grunnlaget for Vestens rikdom ligger i arbeid
og sparing, hevdet Max Weber. Han skrev for
hundre år siden den sosiologiske klassikeren
«Den protestantiske etikk og kapitalismens
ånd».
Vår pliktmoral førte til hardt arbeid og nøysomt
forbruk. Dette gjaldt alle klasser i samfunnet,
også kapitalistene selv. Verdiene ble spart og
reinvestert. Det typiske slagordet for denne
kulturen er «tid er penger». Livet skal ikke
nytes, men utnyttes til læring og produktiv
innsats.
Derfor så man ned på lek, sport og annen
fornøyelse. Puritanismen har egentlig aldri
anerkjent annet enn to aktiviteter: «be og
arbeid».

SPILL ER KONSENTRERT LIV

Lysten som mål
Med hippiene for førti år siden slo hedonismen
likevel inn i Vesten. Det tydeligste avviket
var at sex plutselig kunne nytes for sin egen
skyld. Helt unyttig virksomhet som rock,
tegneserier og lek ble også akseptert av den nye
ungdomskulturen. Timothy Leary sa det slik:
«Tune in, turn on, drop out».
Folk flest fortsatte imidlertid å arbeide, og en
ny blandingsetikk så dagens lys. Den koblet
individets frihet og nytelse med hardt arbeid og
et enormt forbruk. De som ikke helt følte seg fri
nok til å delta i eksessene, valgte å følge med fra
TV-kroken på «Sex and the city» og på andre
serier basert på frivolitet og shopping-galskap.

Rest-puritanismen
Rikdommen har gitt oss tid til å leke oss. Spill
er blitt en viktig aktivitet i stadig fleres liv,
men anerkjennes likevel ikke som den kilde til
innsikt og lærdom det faktisk er.

Det er riktig at gambling iblant er en sykdom.
Folk som har en helt urealistisk forståelse av
sine sjanser til å vinne i pengespill, og som
setter over styr sine økonomiske verdier i en slik
grad at de mister sin frihet til å delta i samfunnet
på andre måter, styres av en slags galskap.
Et godt eksempel er de som tror at de kan vinne
tilbake formuen de har tapt på Trond Giskes
automater. De lider av en helt urealistisk tro
på mirakler. De beherskes av tvangstanker, og
behøver helt sikkert støtte, behandling og terapi.
Det er derfor rimelig å si at det lett blir et
problem hvis man er avhengig av gambling.
Det vil si pengespillavhengighet. Men det går et
enormt skille mellom pengespill og andre spill.

De voksnes lek
På de fleste språk er det ikke noen forskjell på
ordet for å leke og å spille. På engelsk sier man
«to play» for begge deler. På fransk heter det
jouer, på spansk jugar og på tysk spielen.

Selv om spill hører inn under vår kulturminister,
anser han det ikke som støtteverdig. Han er
mest opptatt av pengespill som en inntektskilde
for staten. Forøvrig er spill i hovedsak et
samfunnsproblem for ham.

Lek er den rake motsatsen til arbeid. I ditt
ansikts sved skal du ete ditt brød, sier Gud som
en forbannelse og en profeti til Adam. Lek skal
det ikke være mye plass til.

Den ene eksperten etter den andre står frem
på TV og forteller om at særlig unge er
spillavhengige. I VG i høst ble det påstått at mer
enn 13 000 norske ungdommer er så avhengige
av dataspill at de trenger profesjonell hjelp, og
at 50 000 barn er i faresonen.

Det viser seg at barn som får tid til å leke, selv
utvikler regler for leken. Hvis den inneholder
litt konkurranse, blir leken etterhvert til spill.
De fleste voksne synes spill er morsommere enn
helt fri lek. Vi behøver et formål, også med den
aktiviteten som ikke produserer mat på bordet.

Gambling som problem

Spill er altså den voksnes lek. Den som spiller,
beholder noe av barnet i seg. Det er helt sikkert
bra, uavhengig av hva spillet går ut på.

I stedet for å fokusere på norske
tankesportprestasjoner, er norsk offentlighet
altså opptatt av spill som problem.
Spilleavhengighet beskrives på linje med
alkoholisme og narkomani.

Et gammelt spørsmål er: «Hvori adskiller
menneskene seg fra dyrene?». I tillegg til at vi
bruker verktøy og har et skriftspråk, er det klart
norsk
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«Hvori
adskiller
menneskene
seg fra
dyrene?
Vi spiller!»

Norge beste nasjon: Tankesportlekene er nettopp avsluttet i Beijing. Norge ble beste nasjon i bridge,
blant annet fordi Jørn Ringseth og hans lag vant gull. Hvorfor danser ikke nordmenn i gatene i
glede over at Norge er best i verden i å bygge en kommunikasjonsbro til makker?

at vi spiller. Mens mange dyr leker, er spillet en
typisk menneskelig aktivitet.
Det er klart at også spill uten penger
kan overdrives. Men det er merkelig at
Helsedirektoratet og store deler av offentligheten
anser det som skiller oss fra dyrene, primært
som et problem. Etter millioner av år på kloden
har vi endelig fått økonomisk råd til å dyrke ett
av våre kjennetegn som art. Det er en frihet vi
burde glede oss over.
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Klagingen på de unge
I gamle dager sutret de voksne over at
ungdommen sto og hang på gatehjørnet. Nå
jamrer de over at ungdommen spiller TV-spill på
gutterommet.
Folk som ser på TV fire timer hver kveld, er
moralsk fordømmende overfor folk som driver
med spill. Spill innebærer normalt interaksjon
med andre mennesker og er aktivt utfordrende i
en helt annen grad enn å se på TV.

SPILL ER KONSENTRERT LIV

Personer som anser det som høyverdig å gråte
over livet til oppdiktede personer i romaner,
teaterstykker og operaer, godtar ikke at ungdom
lever seg inn i skjebner som de unge selv
utformer på dataskjermen sammen med andre
spillere.

Men enhver lidenskapelig interesse står selvsagt
i konflikt til familie, venner og arbeid. Uansett
om man er opptatt av frimerkesamling, fotball,
felespilling, fjellklatring eller diktskriving,
vil man iblant prioritere vekk noe av det
tradisjonelle, sosiale livet.

Hvordan kan man glede seg over at en roman
er så fengslende at man «ikke kan legge den
fra seg», men leser til langt på natt, mens
man anser dataspill til over midnatt som et
samfunnsproblem?

Og hvis man er skikkelig interessert, tar man
valget med fatning. Men det gjør man altså ikke
i Helsedirektoratet, hvor man mener å ha fasiten
på hva som er den riktige blandingen av familie,
venner, arbeid og annet.

Hvorfor er det å heie på virkelige fotballspillere
bedre enn å sette opp treningsprogram og taktikk
for ens eget lag i Football Manager?

For mye av det gode?

Hvorfor er rollespill bra når ledere i næringslivet
skal utvikle sin lederstil på seminar, mens det er
tvilsomt at unge «gamere» bruker weekenden til
mye mer kompliserte rollespill i stedet for å gå
på fest?
Det fins ikke fornuftige svar på disse
spørsmålene.

Statens norm for ditt liv
Selv jeg kan imidlertid innrømme at det kan bli
for mye spill. Men når er det for mye? Jo, det er
for mye når det går ut over familie, venner og
arbeid, sier Helsedirektoratet.

Jeg mener at ekspertene overdriver frykten for
spill. De blander sammen det å være avhengig
med det å gjøre noe man liker godt. Personlig
ønsker jeg ikke å la være å spille, for jeg synes
at det er moro med intellektuelle utfordringer. Er
det avhengighet? Etter min mening er det helt
rasjonelt å søke denne typen glede og moro.
Jeg protesterer på at det offentlige anser det som
sin oppgave å bestemme hvor mye av vårt liv vi
bør bruke på ulike aktiviteter. Hvis vi mener noe
med individuell frihet, må vi selv ha retten til
å avvike fra den gjennomsnittlige dose familie,
venner og arbeid uten å bli ansett som et tilfelle
som behøver offentlig korreksjon.
Det må gå an å forstå at spill er en verdifull del
av livet, og at for mange er spill en av livets
aller beste sider.

Innleveringsfrist Norsk Bridge nr. 1 2009
Søndag 13. Februar
Mail: vegard@gammagrafisk.no
Post (innen 10. februar): Gamma grafisk, Postboks 34 Vollebekk, 0516 Oslo
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MemoMax – et naturprodukt

Tors hemmelige ess?

Av Reidar Goffeng

Tor Hellnes har i 30 år spilt bridge på internasjonalt toppnivå. I høst ble
han individuell verdensmester i Bridge under World Mind Games i Beijing.
Har han trukket opp et ekstra Ess av kortstokken sin?
av bridge? Vi har fått ernæringsfysiolog
Bjødne Eskeland og Tor Hellnes til å snakke
om sammenhengen nettopp mellom bridge,
ernæring og prestasjoner.

Bli sunnere og samtidig en bedre
bridgespiller?
Tor Hellnes har de siste ni månedene brukt
et spesielt norskutviklet kosttilskudd.
Kosttilskuddet som heter MemoMax er utviklet
for å bedre korttidshukommelse og tankeklarhet,
og er på mange måter et anti aldrings produkt.
Kosttilskuddet er daglig diett for blant andre
filosof Arne Næss.
Bridge ansees som en toppidrett på linje med
langrenn og fotball. De som hevder seg må
ha både mental og fysisk styrke. Innen all
tradisjonell idrett er kosthold og ernæring viktig
for å oppnå gode resultater. Så kan man spørre
seg om dette er like viktig for eliteutøvere
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Vi treffer på gutta hjemme hos verdensmesteren,
og her er det ingen sigarettsumper å spore.
-- Du vet, i løpet av de siste ti åra er bridge
blitt stuerent. For tjue, tretti år siden hadde
ikke bridge akkurat noe godt rykte. Da var det
mye alkohol på bordet, sier Tor på sin særegne
nordnorske dialekt.
-- Bridge ble nok ikke oppfattet som særlig
seriøst. Det imaget er helt borte i dag. Men at
vi bridgespillere er like bevisste på kostholdets
betydning som andre toppidrettsutøvere, er vel å
ta litt hardt i.
-- Hvordan forbereder landslaget seg til store
turneringer?
Tor: -- Både i Norge og i andre land har man
treningssamlinger. Det går mye på å spille og
diskutere. Du må også spille lenge med samme
partner for at det skal fungere optimalt.
-- Tenker dere i det hele tatt på ernæring og den
fysiske formens betydning?
-- He, he. Vi har jo med oss litt CuraMed da, på
turneringer. Vi kan jo ikke ha halsvondt, vet du,
gliser han.
-- Når vi er ute og reiser bor vi på hotell og
spiser den maten som serveres, så til nå har ikke
bridgespillere vært så fokusert på ernæring. For
mer fysiske idretter så er jo ernæring viktig, de
har jo med seg egne kokker og spiser egen mat.
Ernæringsfysiolog Bjødne Eskeland skyter inn:
-- Jeg er jo kanskje litt lubben, han lar hånden

MemoMax – et naturprodukt

Tor Helness har testet ut produktet MemoMax over en periode. Her ser vi han sammen med
ernæringsfysiolog Bjødne Eskeland
gli over den noe korpulente maven og ler, -- og
da er det litt flaut å stå på et seminar og snakke
om ernæring. Men for en bridgespiller er dette
faktisk meget viktig.

Fullstendig og balansert kost er
helt essensielt
-- Hvordan er riktig ernæring viktig for en
bridgespiller?
Bjødne: -- Generell god ernæring er veldig,
veldig viktig for at hjernen skal fungere
optimalt. Også over tid. Fullstendig og balansert
kost er helt essensielt slik at man får den riktige
sammensetningen av vitaminer og mineraler.
-- Du er jo beviset på at eldre bridgespillere ikke
blir svakere i spillet sitt med årene. Gjelder dette
også for andre spillere på din alder?
Tor: -- Det varierer. Min oppfatning er at mange

bridgespillere som har ligget på et jevnt høyt
nivå i kanskje flere tiår, plutselig kan få en
veldig nedtur. Når spillere i 40-50 årene så
får denne nedturen kommer de ikke tilbake
i toppsjiktet, dessverre. Men, når det er sagt
har jeg spilt mot karer langt opp i 70-åra som
fortsatt er på topp, smiler bodøværingen.
-- Hva tror du er årsaken til at noen får en
tidligere nedgang enn andre?
Vi ser bort på ernæringseksperten.
Bjødne: -- Mye har å gjøre med disiplinert
kontroll på egen livsstil. Det kan også henge
sammen med blodforsyning til hjernen
og avleiringer i blodårene. Psykiske eller
hormonelle faktorer spiller dessuten en
vesentlig rolle, spesielt i 40-50 årene hos menn.
Menn, skjønner du, har faktisk en form for en
overgangsalder. Tro det eller ei.
Gutta ler.
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-- Ja, de føler seg utbrent og alle prestasjoner
går ned, dessverre. Få ønsker å prate om
det, for slike ting er veldig sårt. Dess eldre
man blir, være seg menn og kvinner, øker
nivået av stresshormonet kortisol i kroppen.
Kosttilskuddet jeg har laget reduserer kroppens
egenproduksjon av kortisol, og motvirker denne
effekten.
-- Og da kan jo forhåpentligvis produktet ditt
være med på å holde denne «duppen» i sjakk,
skyter Tor inn.
-- Det er det som er det fantastiske. Jeg bruker
nemlig Bjødnes kosttilskudd, og har gjort det i
ni måneder.

Resultatene taler for seg selv

Tor ble individuell verdensmester under
tankesportlekene i Beijing i høst. Kanskje ved
hjelp av MemoMax? Foto: Inger Hjellemarken
-- Og hvordan har prestasjonene dine vært siden
du begynte med MemoMax?
Tor: He, he. Jeg er godt fornøyd med
egeninnsatsen, jeg. Det er lite som kunne
vært gjort bedre. Resultatene taler jo for
seg selv. Aldri før har jeg ligget høyere på
verdensrankingen enn for øyeblikket.
-- Hvordan føler du at MemoMax har hatt
innvirkning på dine prestasjoner?
-- Jeg er «kjappere» i hodet, samt at pillene
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har gitt meg overskudd. Det der er jeg ikke i
tvil om. Under World Games i Beijing var jeg
veldig «lettspilt». Jeg ble heller ikke sliten, og
var mentalt på topp faktisk hele tiden selv om
vi spilte uavbrutt i fjorten dager. Og vet du, jeg
kunne ha spilt fjorten dager til.
Bjødne: -- Ja, MemoMax påvirker flere faktorer
som er meget viktig for en bridgespiller:
motivasjon og konsentrasjon. Kosttilskuddet
MemoMax medvirker til at kroppen produserer
noe mindre stresshormoner. Man får dermed
ytterligere overskudd, og helhetsbildet blir
klarere.

Kosttilskuddet MemoMax er bra
for flere enn elite utøverne
-- Hva vil effekten være for vanlige
bridgespillere med inntak av et slikt
kosttilskudd?
-- Økt motivasjon og tankeklarhet vil utvilsomt
slå positivt ut for spillere på alle nivåer, sier
Bjødne.
Tor: -- Det er veldig viktig for en bridgespiller
å ikke miste konsentrasjonen. Gjør du det
er du ferdig. Du må holde fokus, fokus,
fokus. Nettopp derfor er dette med å ha stor
tankeklarhet helt vesentlig.
Bjødne: -- Produktet bidrar også med å utsette
aldringsprosessen. Har man et høyt nivå av
kortisol i blodet, akselerer aldringsprosessen.
Teoretisk kan man faktisk øke kroppens livs
lengde med ti, tjue år bare ved å styre kroppens
egenproduksjon av stresshormoner. Kroppen vår
er i utgangspunktet bygd til å bli 110 til 115 år.
Med andre ord dør de fleste av oss alt for tidlig.
Nå skal jeg ikke påstå at det å ta MemoMax vil
garantere et langt liv. Mye har jo med ens egen
livsstil å gjøre.
-- Hva annet en MemoMax kan ha gjort deg til
en bedre bridgespiller det siste året?
Tor: -- Det vil alltid være en liten faktor av flaks
med i bridgen, og det kan jo hende at jeg har
hatt en større skjerv av det dette halvåret. Jeg
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har blitt femtiett år gammel, og det hadde ikke
vært unormalt, som jeg nevnte i sted, om min
utviklingskurve hadde begynt å dale. Foreløpig
forsvarer jeg plassen på landslaget bra, og
kanskje MemoMax vil bidra til at jeg beholder
plassen min i ytterligere noen år.
-- Tror du MemoMax også hadde vært bra for
politikere, sånne som Jens Stoltenberg?
-- HA, HA, HA. Jeg tror de fleste politikerne
hadde trengt kraftigere kost enn bare det.
Hva med trippel dose av MemoMax, skratter
verdensmesteren.
-- Tror du kosttilskuddet vil kunne hjelpe utøvere
av andre tankesporter?
Tor: Det er jeg helt overbevist om. Særlig
sjakkspillere. Sjakk er like intenst som bridge,
om ikke mer. I sjakk må man dessuten sitte
konsentrert i lengre perioder av gangen.
Pokerspillere, de holder det jo gående natt og
dag opp til en uke i strekk. Så de ville også helt
sikkert også hatt nytte av dette.
-- Trener du annet en bridge for å bli god?
-- Jeg må jo løse en suduko hver dag. Og da en
av de vanskelige, ler den kraftige karen.
-- Jeg var sikkert en av de aller første i Norge til
å knekke suduko, og ved det holder man også
hodet i gang. Ikke glem at hjernen også er en
muskel!
--Tror du MemoMax har vært det femte Esset i
kortstokken din?
Ja, det tror jeg, avslutter Tor.
Vi presiserer at Tor Hellnes ikke har noen
eierandeler eller økonomiske interesser i
MemoMax eller deres tilknyttede selskaper.

Fakta om Young Tissue Extract og
MemoMax
MemoMax, et nytt kosttilskudd basert på
befruktede hønseegg, og er utviklet av
forskeren Bjødne Eskeland (69) fra Ås.
Eskeland er sivilagronom og har doktorgrad i
ernæringsfysiologi fra University of Missouri

i Colombia, med proteiner som hovedfelt.
Han har dessuten et «visiting professorship» i
ernæring fra University of California, Berkeley.
Eskeland har tidligere vært tilknyttet Matforsk,
og har i de siste årene gjort seg bemerket for
sine evner og innovative nytenking innen en
rekke områder. Han har blant annet bidratt med
å utvikle kjente produkter som CuraMed og
XL-1.

MemoMax er et naturprodukt basert på
befruktede hønseegg.
Eskeland var i tidlig alder nærmest
altoppslukende interessert i høner, og
begynte tidlig å parre frem flere interessante
blandingsraser. Denne glødende interessen
førte til forskning, og da spesielt på egg og
eggeproteiner. En av Eskelands fasinasjoner var
at et egg i løpet av bare tre uker kan utvikle seg
til et komplett, selvstendig individ, uten tilførsel
av næring. Eskeland skjønte at det her var snakk
om ekstremt potente prosesser, og ga seg i kast
med å forske på utviklingen av kyllingembryoet.
Dette resulterte i Young Tissue Extract.
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Spesielle proteinfraksjoner bedrer
livskvaliteten
Young Tissue Extract fremstilles av
proteinfraksjoner fra befruktede hønseegg.
I løpet av de første døgnene etter at et egg
befruktes, dannes stoffer som reduserer
kroppens egenproduksjon av stresshormonet
kortisol. Dette preparatet har blitt testet for
ulike livskvalitetskriterier ved flere institusjoner
og universiteter i USA, Canada og Europa og
med oppløftende resultater. Det er heller ikke
forkommet noen negative bivirkninger ved
produktet. I studiene ble det blant annet testet
inngående for livskvalitetskriterier som; klarhet i
tankegangen, mental motivasjon, stamina (kraft/
utholdenhet), årvåkenhet og selvbilde. I samtlige
studier har disse kriteriene blitt vesentlig
forbedret.

Bedret hukommelse som positiv
bivirkning
Det mest oppsiktsvekkende resultatet av disse
studiene, er den positive bivirkningen mange
av testpersonene har rapportert. Flere mente de
husket bedre etter å ha brukt produktet.
For å ytterligere undersøke effekten Young
Tissue Extract har på folks korttidshukommelse,
ble det i løpet av 2003/04 gjennomført to
kliniske studier med norske testdeltakere.
Til sammen 54 deltakere over 50 år benyttet
preparatet i opptil 4 måneder. Resultatene
viste at folks kortidshukommelse økte med fra
femten til nitten prosent med en dagsdose på to
gram. Resultatene ble ytterligere forbedret ved
økt dose. Placeboeffekten ble målt i et dose-/
responsstudie og indikerte en effekt på rundt
tre prosent. Tatt i betraktning den korte tiden er
disse resultatene meget oppløftende.
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MemoMax er et ypperlig kosttilskudd … ikke
bare for bridgespillere!

MemoMax er et komplett
kosttilskudd
For å finne frem til et komplett helsekostprodukt
som skal hjelpe mennesker med å forbygge og
korrigere det sviktende korttidsminnet, utviket
Eskeland kosttilskuddet MemoMax. I tillegg
til Young Tissue Extract, inneholder også
MemoMax vitamin K2. Vitaminet finnes i den
tradisjonelle Japanske matretten Natto, som
i all hovedsak består av gjærede soyabønner.
Vitamin K2 renser opp plagg i blodkarene ved
å trekke ut mineralavleiringer fra åreveggene.
Dette fører til bedret blodforsyning til hjernen
og bidrar til å redusere risikoen for hjerneslag/
drypp. I et Hollandsk studie hvor 4800 personer
ble observert over en ti års periode, fant
man at de med høyere inntak av vitamin K2
hadde 50 prosent redusert risiko for hjerte og
karsykdommer.
Andre ingredienser som Vitamin B6, B12 og
derivater av flyktige fettsyrer er også lagt til, alle
med gunstige effekter på hjernefunksjonen.
-- MemoMax blir med dette på mange måter et
komplett kosttilskudd, sier Eskeland.
Kosttilskuddet blir å finne i alminnelig salg
fra og med 2009. Medlemmer av Norsk
Bridgeforbund kan kjøpe MemoMax gjennom
forbundets fordelsprogram eller direkte på
hjemmesiden: www.bridgenutrition.no.

MINNEORD

Minneord Per Trønsdal
Per Trønsdal døde 26.oktober 2008, 87 år gammel.
Med han er den siste av stifterne av Mo
Bridgeklubb gått bort. Per var ikke til stede
på selve stiftelsesmøtet i 1942, men kom med
umiddelbart etterpå. Han har således alltid blitt
regnet som en av klubbens «fedre».
Per har gjennom alle år vært et trofast og
aktivt medlem av klubben. Han var tross
sin høye alder rimelig frisk og rask fysisk,
hukommelsen, fortellergleden og analyseevnen
beholdt han i fullt mon gjennom hele livet.
Sin siste spillekveld hadde han bare et
par uker før han døde. Medlemsbladets
nøtteredaktør har også helt til det siste fått inn
løsningsforslag fra den gamle storspilleren.
Per hadde stor glede av problemløsning, enten
det var gjaldt bridge, kryssord eller rebuser.
Han både konstruerte oppgaver selv, og løste
oppgaver andre hadde laget. Så sent som sist
sommer gledet han lytterne i Nordlanssendinga
på radio med geografiske rebusoppgaver.

Jeg kommer til å savne historiefortelleren Per.
Han hadde reist og opplevd mye og hadde en
fabelaktig evne til å berette om store og små
hendelser, ikke minst om bridgelivet for 50
år siden. Om bridgeturneringer på Saltfjellet
turisthotell hvor de ble liggende værfast ei halv
uke og fikk spilt ennå mer bridge. Og om å bli
invitert til Oslo for å spille invitasjonsturnering
sammen med sin faste makker Per Schjetne,
mot Italias sagnomsuste Blue Team. Dette siste
i en tid hvor idretts- og organisasjonsnorge
nord for Trøndelag ikke fikk være med på noe
i nasjonal sammenheng. Så ikke skjønner jeg
hvordan disse to fra lille Mo i Rana kunne få
en slik invitasjon.
Per var selvsagt æresmedlem i Mo
Bridgeklubb og innehaver av medaljen «det
lille ruter ess». Han vil bli savnet.
Sverre Å. Selfors

NBF Utland

En rekke av våre landsmenn bruker mer og mer av
sin tid under varmere himmelstrøk høst og vinter.
Det har derfor ved flere anledninger vært diskutert
om NBF skulle gi norske bridgeklubber i utlandet
muligheten til å knytte seg til bridgeforbundet i
Norge. Med internett og vår teknologiske utvikling
er det selvsagt uproblematisk og NBF har nå
etablert en forsøksordning for utenlandsklubber.

Ventelig vil Bridgetinget i 2010 avgjøre endelige
tilknytningsformer og vi håper en rekke norske
bridgeklubber i utlandet vil være med.
Kanariøyene og Arguineguine er velkjente og
populære reisemål for titusener av nordmenn og
det er hyggelig å ønske Canaribridge velkommen
i Norsk Bridgeforbund
norsk
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Velkommen til Canaribridge!
Av Arild Moen

Etter stor suksess i sesongen 2006-2007, fikk vår lille klubb endelig
et offisielt navn og internettsider i april 2007. I høst har vi også som
første «utenlandske» klubb blitt medlemmer av Norsk Bridgeforbund. Vi
er i ferd med å opprette nye klubbsider på Spar10, og har også gått til
innkjøp av kortstokkemaskin, BridgeMate og nye kort og meldebokser.
Alt ligger dermed til rette for hyggelige bridgekvelder på Gran Canaria.
Velkommen!

Tommy Elde er ekspert på Spar10. Her lærer han opp Tore Fahle i det nye turneringsprogrammet.
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Vårt formål er hyggelig samvær med
bridgeentusiaster fra flere land. Vi ønsker
derfor alle lang- og korttidsferierende
bridgeinteresserte hjertelig velkommen til våre
spillekvelder på Ancorasenteret i Arguineguin.
Vi spiler på baren Tindaya tirsdager, fredager og
søndager klokken 17:00.
Fjorårssesongen var en meget positiv opplevelse
for klubben vår. Vi arrangerte mer enn 50
spillekvelder, og hadde et gjennomsnitt på
9,5 bord. Denne enorme interessen vi har
hatt har gjort at vi har gått til innkjøp av
totalt nytt bridgeutstyr. Vi er nå i stand til å
dublere kort med vår nye stokkemaskin, og vi
arrangerer klubbkveldene med BridgeMate og
resultatservice via Spar10. Vi har også utvidet
våre hjemmesider, og er nå å finne på NBFs
Spar10-program med alle dets fordeler. Du
finner oss også fortsatt på www.canaribridge.
com.
Vår kapasitet er etter nyinnkjøpene på hele 24
bord, og vi håper å kunne se 20-tallet i løpet av
inneværende sesong. Den store interessen vi har
hatt de siste årene har også gjort at vi har valgt
å utvide klubbtilbudet med nok en spillekveld i
uka. Fra og med 21. November setter vi i gang
med spilling også på fredager – vi håper og tror
at også dette skal bli en suksess!

Det vanker alltid premier på spillekveldene. Her
ser vi Arild Moen flankert av kveldsvinnerne
Jostein og Karin Singstad.

Vi spiller som sagt på Bar Tindaya på
Ancorasenteret, og turneringsformen er i all
hovedsak Barometer med ni runder av tre
spill. Omtrent midtveis hver spillekveld har
vi en liten pause. Da er det mulighet for å
få servert en spansk tapas-buffet for de som
måtte ønske det for en billig penge (6€ for
øyeblikket). Umiddelbart etter siste runde er det
premieutdeling. Det deles ut klubbpoeng etter
NBFs skalaer, og det vanker i tillegg premier til
omtrent den beste fjerdedelen hver kveld.
For øyeblikket er Høstturneringen i gang, denne
turneringen går over 15 kvelder. Videre utover
sesongen skal vi ha Jule- og Nyttårsturnering,
Vinter- og vårturnering, Klubbmesterskap og
sesongen avsluttes med Påsketurneringen. Disse
turneringene går jo over flere kvelder men det
er som sagt ikke noe problem å droppe innom.
Man kan følge med på hva som skjer i klubbens
Spar10-hjemmsider: http://bridge.no/2615/
Styret i Canaribridge gjør sitt ytterste for at alle
skal få spille, selv om man kommer alene. Får vi
det ikke til å gå opp, så «ofrer» som regel en av
oss seg og spiller med den besøkende. Ikke vær
redd for å kontakte oss på forhånd, så skal vi
nok få ordnet en koselig makker til deg! Du kan
nå oss (Arild) på telefon:
+47 977 00 402 (Norsk)
+34 628 839 537 (Spansk)

Styret og medarbeidere i Canaribridge gjør
sitt ytterste for at du skal trives i klubben! Fra
venstre ser vi Tore Fahle (turneringsleder),
Oddvar Amundsen (sekretær), Sverre Eliseussen
(turneringsleder), Juan Tindaya (restauranteier)
og Arvid Tonheim (kasserer). Arild Moen (leder)
og Lars Østerasnorsk
(nestleder) var dessverre ikke
til stede da bildet ble tatt.
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Canaribridge inviterer til juleturnering!

Bar Tindaya, Ancorasenteret i Arguineguin

Spillestart klokken 17:00
Monrad Barometerturnering

Tirsdag 23. desember
Fredag 26. desember
Søndag 28. desember
Tirsdag 30. desember

Velkommen til en hyggelig bridgeaften!
Det er mulighet for spansk juletapas i pausen!
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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.

Spill 1
En regel du sikkert har lært på bridgekurs er at
trumfen skal ut. Men ingen regel uten unntak.
Hvordan vil du spille dette?

Nå tar du for kløverdame og trumfer en ruter i
bordet. Kløverknekt tar neste stikk og du spiller
spar til trumf, øst kaster en kløver. Så ruter til
trumf og nok en spar. Slik det sitter her blir det
raskt 11 stikk på deg og god score.

♠ A9764
♥ AJT8
♦–
♣ JT83

♠ A9764
♥ AJT8
♦–
♣ JT83

N

V

Ø
G
S

♠T
♥ K962
♦ KJ8753
♣ KQ
Syd har åpnet i 1♦ og Vest sier 1♠. Nord
dobler negativt for å vise 4 kort i hjerter og
sluttkontrakten blir derfor 4♥ med sparkonge ut
fra vest. Så var resten opp til deg.
Som innledningen vel har fortalt deg her skal
du absolutt ikke trekke trumf. Etter å ha stukket
utspillet med esset skal du øyeblikkelig trekke
kløver. Vest stikker med esset og spiller liten
spar som går til knekten i øst og trumf hos deg.

N

♠ KQ852			
♥ Q3				
V
♦ AT6		
		
G
♣ A94				

Ø

♠ J3
♥ 754
♦ Q942
♣ 7652

S

♠T
♥ K962
♦ KJ8753
♣ KQ
Når du ikke har noen levefarge ved siden av er
det ikke sjelden trumfen som må skaffe deg de
nødvendige stikkene. Trumf ut fra Vest hadde
vært et godt utspill her men hvem ville spilt ut
det slik det her sitter?
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Spill 2
I det neste spillet er det parturnering og du har
du kommet i 3NT på disse kortene:

♠ 8653
♥ K92
♦ Q4
♣ AT83
N

♠ 8653
♥ K92
♦ Q4
♣ AT83

♠ T74				
♥ JT7		
		 Ø
V
♦ A87				
G
♣ KQ74			
S

♠ KQ2
♥ 8653
♦ T62
♣ 652

N

V

♠ AJ9
♥ AQ4
♦ KJ953
♣ J9

Ø
G
S

♠ AJ9
♥ AQ4
♦ KJ953
♣ J9
Som Syd har du åpnet i 1NT og din makker
søkemelder med 2♣. Du må da melde 2♦ (ikke
4 kort i major) og makker avslutter det hele med
3NT. Makker burde vel tatt makker med på råd
med å nøye seg med 2NT, men sluttmeldingen
hadde vel uansett blitt 3NT? Du er heldig og får
hjerterknekt ut fra vest som du lar gå til håndens
dame. Hva spiller du nå?

Spar ut eller sparvri hadde holdt deg nede på 10
stikk men det er en annen historie.
Spill 3
I det siste spillet skal du spille 6♥ på disse
kortene:
♠ K62
♥ A873
♦ 92
N
♣ AKJ2
V

Her må du forsøke å kombinere sjansene. Du
skal derfor straks ta finessen i kløver. Spill
kløverknekt og dersom vest ikke dekker lar
du denne gå. Her blir knekten stukket med
dame, du stikker med esset og spiller ruterdame
som vest stikker med esset og fortsetter med
hjerter 10. Du må bevare inntaket i bordet og
stikker derfor med esset. Ruter til knekten og
ruterkonge ordner den fargen (den satt 3-3), og
nå gjenstår det bare å godpille kløverstikkene i
bordet. 11 stikk gir deg delt topp på spillet.
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G

Ø

S

♠ AJ54
♥ KT954
♦ AK5
♣9
Du får ruterdame ut fra vest og skal velge
spilleplan. Skal du ta kløverfinesse eller
sparfinesse? Først må du vel undersøke hvordan
trumfen sitter?

BRIDGE FOR DE RELATIVT FERSKE

Du legger ned hjerterkonge og øst kaster
damen. Har han dame, dnekt dobbel eller var
det en singelton? Det gir deg størst sjanser å
ta finessen. Spill derfor hjerter 10 og la den
gå om vest legger liten. Det går bra og du tar
ut trumfen. Så spiller du ess, konge i kløver
og stjeler en kløver, fra øst kommer damen.
Dermed slipper du sparfinessen og 13 stikk
er dine ved å stjele en ruter med bordets siste
trumf.

♠ K62
♥ A873
♦ 92
♣ AKJ2
N
♠ 83				
♥ J62		
		
G
V
♦ QJT				
♣ T8765			

Ø

♠ QT97
♥Q
♦ 87643
♣ Q43

S

♠ AJ54
♥ KT954
♦ AK5
♣9

Velger du feil i hjerter har du i alle fall
kontrakten, det gjelder å kombinere sjansene
best mulig.

Som du ser hadde sparfinessen også gått bra
i dette tilfelle men hvorfor ta en finesse nå
det ikke er nødvendig? Eller er du kanskje en
sportsfisker?

Ny web portal for NBF
Mye god informasjon har i lengre tid vært spredd rundt omkring i gode
og mindre gode nettbaserte løsninger og det er ikke enkelt å finne den
info man søker.
NBF har derfor i lenge tid ønsket en portalløsning slik at besøkende på
våre hjemmesider skal kunne finne all relevant informasjon om bridge
i Norge samt lenker til utenlandsk bridgerelatert informasjon etc. under
samme tak. Visjonen er enkel - samle all bridgeinformasjon i Norge i en
hovedportal.
I høst har utviklingen skutt fart og vårt mål er å kunne lansere den nydesignede portalløsningen 1.
januar 2009.
Det er flere prosjekt som pågår i NBF og utvikling av de nye løsningene er ett komplisert stykke
arbeid. Vi har derfor inndelt tiltenkte og ønskede funksjoner i flere faser og det er fase 1 som snart
lanseres. Med «alt på ett sted» skal det bli enklere å navigere og finne ønsket informasjon samt at
løsningene er spesielt tilpasset bridgens behov for elektronisk publisering.
Vårt langsiktige mål er å få sidene til å være interaktive for medlemmer, klubber og kretser.
Med kommentarer, diskusjonsforum, personlige profiler og blogger vil vi søke å skape et aktivt
bridgesamfunn på nett. Nils-Otto Eliassen og Eight Communication AS har prosjektansvaret i dette
norsk av den nye NBF portalen
utviklingsarbeidet. Og - siden det nå er slutt på raketter, så fyrer vi heller
på nyttårsaften!
norsk

norsk

norsk
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NYTT
FRA
FORBUNDET
NYE
MESTERE

Nye mestere per 27/11 2008
Stormester m/stjerne
Ingebrigt Jenssen, Sørreisa BK  
Thomas Charlsen, Bergen Akademiske BK  
Haldor Sunde, Fosnavåg BK
Knut Molander, Fredrikstad BK

1542
1529
1509
1501

Stormester
Kjell Inge Seim, Sauda BK
Torstein Kofoed, Fauske BK
Jørn Arild Ringseth, Namsos BK / Narvik BS
Åge Klokkerhaug, Folldal BK  	
Tone Torkelsen Svendsen, Haugesund BK
Knut Erik Ljung, Sauda BK  
Britt Nilsen, Vadsø BK  
Gunnar Falck Olsen, Åsane BK  
Erik Eriksen, Åsane BK  
Kenneth Skov, Måløy BK

1025
823
762
784
771
767
764
717
707
704

Grandmester
Erik A. Eide, BK Hein 46 / Sørreisa BK
Jon Terje Storsten, Vestnes BK
Torbjørn Eldegard, Dombås BK
Svein Arild Naas Olsen, OBK/Kløverknekt
Egil Skjærpe, Stavanger BK

506
504
503
502
501

Sparmester m/stjerne
Steffen Fredrik Simonsen, Askim BK / Studentenes BK
Joar Haugseth, Ridabu BK
Sverre Johan Aal, Studentenes BK
Gunn Tove Vist, Studentenes BK / Sørreisa BK
Karl Olav Nybø Hansen, Lyngdal BK
Leif Magne Hole, Stord BK
Odd-Bjørn Torjussen, Myra BK
Tore Bårdsen, Haugesund BK
Jimmy Nilsen, Alta BK
Torild Ueland, Nærbø BK

324
315
306
304
303
302
301
301
300
300

Sparmester
Eskil Fjær, Nærøysund BK
Haakon Gaute Aarø, Bergen Akademiske BK / Åsane BK
Thore Uttisrud, Moss BK
Marius Bartnes, Lillehammer BK / Studentenes BK
Håvard Svendsvoll, Farsund BK
Fanny Hornmoen, Roverud og Lunderseter BK
Ebba Laabakk, Myra BK
Torgeir Daling, Inderøy BK
Erik Skåtun, Arendals BK
Mikal Langaune, Sørreisa BK
Arne-Kristian Winge, Engerdal BK
Reidar Kjenes, Melandsknekten BK
Raymond Frivåg, Ski BK
Ola Granøien, Lørenskog BK
Steinar Ovrid, Sunndalsøra BK
Morten Korsaksel, Ski BK

167
162
157
155
154
151
151
151
151
150
150
150
150
150
150
150

Hjertermester m/stjerne
Inger Hjellemarken, Heimdal BK
John Arthur Frøge, Arendals BK

110
105
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Øystein Stene, Byneset BK
Arild Fyhn Johansen, Bridgekameratene
Per T. Stokke, Molde BK
Hans Øvrebø, Grimstad BK
Ingunn Larsen, Mandals BK
Oddmund Midtbø, Askøy BK
Knut Olaf Haugen, Midt-Telemark BK
Truls Ingebrigtsen, BK 1933 Tromsø
Siri Sandnes, Farsund BK
Ranveig Andresen, Lillehammer BK / Ringebu/Fåvang BK
Arild Olsson, Nesodden BK
Rudolf Hansen, Malm BK
Christian Vennerød, Blommenholm BK / Bridgekameratene
Kurt Ellingsen, Vestby BK
Morten Thunberg, Notodden BK

103
102
102
101
101
101
101
101
100
100
100
100
100
100
100

Hjertermester
Sigbjørn Grønhaug, Melandsknekten BK
Tor-Magnus J. Bøckmann-Wilson, Bodø BK Lyn
Kari Bakke, Bergens BK
Willy Roger Ottemo, Harstad S&BK
Susann B. Farstad, BK Grand
Arvid Tonheim, Club de bridge Canaribridge
Geir Asbjørn Amundsen, Ramberg og Reine BK
Sverre Rustad, Jessheim BK
Einar Knutsen, Kolbotn BK / Ski BK
John Andreassen, Melhus BK
Solfrid Nilsen, Spar-Ess
Stig Øvrebø, Askøy BK
Arne Marthinussen, Fredrikstad BK
Svein Johnsen, Sotra BK
Steinar Svalstad, Lillehammer BK
Gorm Norstad, Sarpsborg BK
Frode Gummesen, BK Tempo
Helge Bjaaland, Astra/ABC
Per Erik Opsahl, Astra/ABC / Gjøvik og Vardal BK
Herman Biesmans, Kristiansund BK
Tore Langvatn, Fosnavåg BK
Kristian Ellingsen, Heimdal BK / Sortland BK / Stud. BK

54
54
53
53
53
52
51
51
51
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Rutermester m/stjerne
Arne Sæhle, Lysverkenes BK
Tore Furevik, Sotra BK
Lars Rune Litlehamar, Ølen BK
Ragnhild Evju Olsson, Nesodden BK
Ronny Korsmo, Haga BK / Jessheim BK
Kristian Stangeland, Kverneland BK / Otta BK
Rolf Andrè Sjødal, Nesodden BK
Ole Andreas Tokerud, Haramsøy BK
Stein Mikkelsen, Moelv BK
Helge Homelien, Sandefjord BK
Øistein Hans Berg, Rendalen BK
Trine Haug, Bergen Akademiske BK
Dagfinn Hamstad, Skånland BK
Jan Arne Strøm, Studentenes BK
Georg Ellingsen, Sortland BK
Børre Sveen, Harestua BK
Svein Viland, Sogndal BK

49
38
34
34
33
33
32
32
31
31
31
31
31
31
30
30
30

NYE MESTERENYTT FRA FORBUNDET

Ole Bjørn Førde, Davik BK
Ole Magnus Tveit, Samnanger BK
Jan Erik Holm, Kirkeøy BK
Per Einar Folland, Kristiansund BK
Leif Strand, Ølen BK
Arve Simensen, Stange BK
Kjetil Helgesen, Tasta Randaberg BK
Bjørg Waldenstrøm, Honnør Formiddagsbridge
Jan Erik Rånes, Flesberg BK
Simon Bjørnstad, Drøbak BK / Nesodden BK
Ola Bjørnsen, Pass BK
Kjell Spone, Vikersund BK
Siv Hamstad, Skånland BK
Ivar Nymo, Åsane BK
Rolf Mathisen, Leirfjord BK
Morten Hermo, Singsås BK

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Rutermester
Erling Svortevik, Gro BK
18
Sanssel Sæterdal, Odda BK
18
Annika Haugen, Svorkmo BL
17
Terje Aasen, Midt-Telemark BK
16
Arnt Langørgen, Byneset BK
16
Ove Mong, Egersund BK
16
Jorid Nilsen, Skånland BK
16
Anne Christine Arnesen, Birkeland BK
16
Anne-Kari Svendsen, Fredrikstad BK
16
Jarno Mikael Johnsen, Vadsø BK
16
Hilde Larsen, Bergen Akademiske BK
16
Bjørn Moen, Austmarka BK
16
Rosa Mary Holdø, BK Munken / BK Ruterknekt
16
André Hagen, Aurskog BK / Haga BK / Honnør Formid.bridge 16
Ole Seglem, Rubbestadneset BK
15
Morten Kjernli, Stange BK
15
Otto Lichtwarck, Lødingen BK
15
Ole Martin Raaen, BK Sølvknekt
15
Edvard Evensen, Søgne BK
15
Oddvin Vigrestad, Klepp BK
15
Eivind Syverstad, Galleberg BK
15
Nils Ettestad, Kviteseid BK
15
Bjarne Christiansen, Måløy BK
15
Rolf Ove Dahl, Byneset BK
15
Kjell Haugan, Åfjord BK
15
Torgeir Riise, Skånland BK
15
Roar Jønland, Trondhjems Arbeiderforenings BK
15
Pål H. Dahl, Molde BK
15
Elin Moen, Brattvåg og Søvik BK
15
Øystein Holand, Ås BK
15
Aslak Dirdal, Egersund BK
15
Odd Tufte, Seljord BK
15
Olav Vannebo, Harestua BK
15
Morten Hauland, Nesodden BK
15
Trude Selfors, BK Ruterknekt
15
Knut Jacobsen, Stange BK
15
Per Ove Jakobsen, Brevik BK
15
Knut Dørum Lillebakk, Molde BK
15
Arvid Ek, Kolbotn BK
15
Steinar Ormestad, Mandals BK
15
Kjetil Raaen, Posten BK
15
Bård Riise, Team Trafikks Bridgeklubb
15

Kløvermester
Magnar Solhaug, Sortland BK
Geir Kristian Leinan, Kirkenes BK
Stein Mauseth, BK 1952 Kjøllefjord
Oddvar Ljønes, BK Vest Oslo
Øyvind Fjelde, Haga BK
Kenneth Hagmann, Florø BK
Erling Galleberg, Galleberg BK
Per Kristian Holm, Ullensvang BK
Reidar Søsveen, Stange BK
Bjørn Ingmar Tjelta, Tasta Randaberg BK
Roy Brekkvassmo, Byneset BK
Bjørn Wangsholm, Byneset BK
Eirik Trontveit, Førde BK
Vidar Dammen, Flesberg BK
Tom Benestad, DnB NOR BK
Eivind Tore Hansen, Studentenes BK
Marius Skree, Lyngdal BK
Odd Lauritz Haneborg, Eidskog BK
Magnar Dalen, Rena BK
Per Johansen, Kløver Ess
Inger Marie Dalhaug, Bergens BK
Karin Halvorsen, Roverud og Lunderseter BK
Per Egdetveit, Øystese BL
Steinar Sletten, Golia BK
Britt Wivesoll, Harstad DBK
Carl-Erik Lundberg, Florø BK
Bente Hokstad, Åsen/Frosta BK
Narve Lid, Flesberg BK
Leif Johnny Østby, Lena BK
Jan Frode Liljedahl, Bergens BK
Jens Høgås, Lura BK
Ingrid Låbakk, Åmli BK
Arvid Hilstad, Asker BK
Oluf Hansen, Nærbø BK
Arne Stabursvik, BK Ruterknekt
Åse Berit Vrenne, Narvik BS
Henning Mjølhus, BK Dovre
Bjørn Eikefet, BK Modalsknekten
Oddbjørn Småland, Åsane BK
Elsa Engerbakk, Trysil BK
Jan Erik Paulsen, Nesna BK
Else Karin Kjølberg, Kirkeøy BK
Bjarne Krange, Nesodden BK
Torbjørn Aareskjold, Klepp BK
Åse Kjendsmo, Ørje BK
Per Braathen, BK Tempo
Knut Andersen, Åsane BK
Brith Mikalsen, Spar-Ess
Rolf Lybæk Ro, BånnSki BK
Tom Kroken, Rauland BK
Boy-Erik Waaler Martinsen, Aurskog BK
Kjell Otto Myklevold, Skånland BK
Tom Engstrøm, Fjerdingstad BK
Heine Skår Nilsen, Åsane BK
Per Ottar Stenberg, Egersund BK
Stig Bartnes, Ogndal BK
Monica Lütken, Nøtterøy BK
Kjell Winsnes, Stange BK
Per Arne Larsen, DnB NOR BK
Britt Mundheim, Åsane BK
Bente Merete Birkeland, Stavanger BK
norsk
Elias Lofnes Græger, Asker BK
Pål Sverre Aasen, Søgne BK
norsk

norsk

norsk
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Vi trenger nye ledere
(kaptein og coach)
til begge våre juniorlandslag (U26 og U21)
Oppgaver mellom mesterskap
* å holde seg løpende orientert
* å føre en tett dialog med aktuelle spillere
* å være medlem i NBFs utvalg for internasjonal representasjon (UIR)

Oppgaver under mesterskap
* å holde dialog/kontakt med spillerne
* å ta ut de to parene som skal spille kampen
* å foreta line-up
* å være tilstede under spillingen og foreta recording
* å delta på Captains Meeting
* å ivareta spillernes interesser
* å opptre som motivator i samarbeid med coachen
Coach er kapteinens «høyre» hånd og opptrer med samme myndighet overfor spillerne
som kapteinen. Kaptein og coach har et tett samarbeid og foretar disposisjonene i felleskap.
Funksjonene er ikke lønnet. På lik linje med landslagsspillerne dekkes reise og opphold av
forbundet og i tillegg utbetales det en diettgodtgjørelse som er NOK 250,- pr dag.
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.
Er DU interessert så vennligst ta kontakt med UIRs leder Inger Hjellemarken:
E-post: ingerhj@start.no
Mobil: 906 82 076

Prøv MemoMax du også!
Medlemstilbud
35% rabatt
kun
Kr. 259,- for 75 kapsler
+ 39,50 for porto og ekspedisjon
Anbefalt dagsdose: 3 -5 kapsler

Gull i World Mind Games
med Tor Hellnes

(veiledende pris kr. 398,-)

Mer informasjon om MemoMax – se artikkel foran i bladet.
Du kan bestille MemoMax enten gjennom Bridgeforbundets
fordelsprogram: www.bridgefederation.no (se fordelsprogrammet)
eller direkte på hjemmesiden:

www.bridgenutrition.no

eller send inn svarkupongen. I konvolutt sendes svarkupongen til:
All Natural Pharma AS, Postboks 1850 Vika, 0123 Oslo.

Utviklet av ernæringsfysiolog
Dr. Bjødne Eskeland

Svarkupong
For å gjøre det enklere for deg å følge opp, selges MemoMax via abonnement. Du vil
automatisk motta månedlige forsendelser av det antall bokser du bestiller. Du kan
enkelt si opp abonnementet på email; post@allnaturalpharma.no, per faks; 98150055,
eller per post; All Natural Pharma AS, Postboks 1850 Vika, 0123 Oslo

Jeg bestiller herved_____ boks(er) MemoMax
Til kr. 259,- pr. stk. (+ porto og ekspedisjon kr. 39,50)

Navn:______________________________________________
Adresse:____________________________________________
___________________________________________________
Postnr:___________ Sted:_____________________________
Tlf./mob: ___________________________________________
Medlemsnummer: ____________________________________
Underskrift: _________________________________________
Bestiller må være fylt 18 år

ALL NATURAL PHARMA AS
Svarsending 1298
0090 Oslo

ns
Våre ste
e
vakr tyr
even

1 uke 25. april fra
2 uker 25. april fra

6195,8295,-

Priseks. gjelder 1-roms leilighet
Vi har også avgang 28. april (1 og 2 uker)
2. mai (1 uke), 5. mai (1 uke). Pris på forespørsel.

Bridgetur våren 2009 til Mallorca
Kunne det friste med en bridgeturnering på Mallorca?
Turneringen foregår på Ponent Mar i Palma Nova. Dette
er et velkjent leilighetshotell med flott beliggenhet og
utsikt. Palma Nova gir deg det beste av både strandliv og byliv i ferien. Det er også mange muligheter for
andre aktiviteter i tillegg til bridge og strandliv i Palma

Nova. Restauranter, barer og fornøyelser ligger rett
utenfor hotelldøren, og det er kun 15 km til Palma,
hovedstaden på Mallorca, der du finner kultur, historie og et stort shoppingtilbud. For golfentusiaster kan
vi nevne at golfbanene Poniente, Son Termens og Son
Antem ligger i kort avstand fra Ponent Mar.

Prisen inkluderer transfer, mat på fly, bridge og en hyggelig middag hver uke.
Mot tillegg i pris 2 roms leilighet, havutsikt og bo alene. Evt. flytillegg.
Bosted: Ponent Mar. Det spilles bridge hver ettermiddag. Alle hendvendelser MÅ
skje til undertegnede. Dette gjelder også eventuelle avbestillinger. Begrenset antall plasser.
Arrangør: Janne og Trygve Sætereng. Vardekroken 5, 2054 Mogreina.
Tlf. 63 97 07 54. Mobil 99 63 97 02/45 61 81 57. e-mail: janne.saetereng@start.no
NORSK REISELIVSFORUM

