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BRIDGE

GULL TIL HEIMDAL!
Seriemesterskapet 08/09

BEDRIFTSMESTERSKAPET

BEDRIFTSMESTERSKAP
FOR LAG 2009

Bedrifter i Norge innbys herved til å delta i Bedriftsmesterskapet for lag 8.-10.
mai 2009. Mesterskapet er åpent for alle ansatte. Medlemskap i NBF påkreves
ikke.
Et lag kan bestå av fire-seks spillere fra inntil to bedrifter. Det skal foreligge et
ansettelsesforhold til bedriften en spiller representerer.
Mesterskapet arrangeres som monradturnering.
Startkontingent kr 3.000 pr. lag.
Påmelding foretas ved å sende skriftlig påmelding til NBF innen 1. april 2009.
Oppgi lagnavn (bedrift), kontaktperson og deltakere på laget samt fakturaadresse for fakturering av startkontingent.
Påmeldingen sendes pr. brev til Norsk Bridgeforbund, Ullevål Stadion, 0840
OSLO, på faks til 21 02 91 45 eller pr. E-post til harald.skjaran@bridge.no,
alternativt kan påmelding foretas på NBF Data (nbfdata.bridge.no). Ved påmelding på internett må fakturaadresse sendes NBF pr. brev/faks/E-post.
Premiering
Det utdeles brukspremier til 1/4 av lagene. I tillegg utdeles forbundspoeng.
Årets mesterskap arrangeres på Quality Hotel Fagernes, tlf. 61 35 80 00,
E-post: qr.fagernes@choice.no. Rombestilling foretas hos hotellet.

Program
Fredag 8. mai:
Kl 18.15Åpning
Kl 18.30 - 19.30
Kl 19.35 - 20.35
Kl 20.40 - 21.45
Kl 22.00

1. kamp
2. kamp
3. kamp
Middag

Lørdag 9. mai:
Kl 09.30 - 10.30 4. kamp
Kl 10.35 - 11.35 5. kamp
Kl 11.40 - 12.40 6. kamp
Kl 12.45 - 13.45 7. kamp
Kl 13.45 - 15.00 Lunsj
Kl 15.00 - 16.00 8. kamp
Kl 16.05 - 17.05 9. kamp
Kl 18.00 – 20.15 Parturnering
(for de som ønsker å spille mer)
Kl 20.30
Middag og premieutdeling
for parturneringen
Søndag 10. mai:
Kl 10.00 - 11.00
Kl 11.05 - 12.05
Kl 12.10 - 13.10
Kl 13.15

10. kamp
11. kamp
12. kamp
Lunsj og Premieutdeling
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LEDER

Velkommen Marianne!

Jeg vil aller først få ønske Marianne
Harding velkommen som ny
medarbeider i forbundet. På fjorårets
skap
Bridgeting
ble det vedtatt at det skulle opprettes
var
e and en en stilling som i hovedsak skulle jobbe med
re
og opplæring. Marianne begynner
ter
sdage fronrekruttering
i sin nye stilling 1. April, og det mangler ikke
r
gslede på Hepåll utfordringer i den nye jobben. Jeg tviler ikke
re
et sekund på at Marianne vil få til mye bra i de
jenno
m den nærmeste årene. Litt lenger bak i bladet kan du lese
plegg
litt mer om hva Marianne tenker.
ru

annin ndt
g.

rt
stund
akere
,

NBF
moen

pt

Med det nye året kom også forbundets nye
hjemmesider. Tanken er at sidene skal bli et
interaktivt hjelpemiddel for alle våre medlemmer.
Ved årsskiftet var Fase1 klar til lansering, mens
Fase2 er i full gang for øyeblikket. Målet er å ha
gjennomført denne fasen før sommeren. Nils-Otto
Eliassen er prosjektleder for dette arbeidet, og også
dette kan du lese mer om lenger bak i bladet.
Som så mange ganger før gikk årets seriemesterskap
til Midt-Trøndelag og Heimdal – gratulerer!
Heimdal tok en relativt klar seier i en ellers
superjevn serie. Til slutt var det tre lag som endte
helt likt i nedrykksstriden. To av tre lag måtte rykke
ned, og det var fjorårets vinnere som trakk det
lengste strået med flest innbyrdes VP.
Mange vil nok mene at det er en viss bismak ved
årets seriemestere. Flere av våre aller ypperste
spillere – der i blant noen av spillerne på vinnerlaget
-- var før jul involvert i årets «bridgeskandale». To
Heimdallag ble diskvalifisert fra NM for klubblag
etter å ha levert inn fiktive lister i 1. runde.
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Dette satte i gang en heftig debatt på nettet
rundt hva slags reaksjoner som måtte komme.
Disiplinærkomiteen kom fram til at spillerne på
de to lagene ble utelukket i ett år. De fleste av de
involverte anket denne avgjørelsen, men den ble
for ikke lenge siden avvist. Da er det altså et trist
faktum at flere av våre regjerende europamestere for
øyeblikket er utestengte. Trist!
Jeg vil ikke ta stilling til om straffen er rett eller
gal. Det jeg allikevel mener er at spillere som
er med på våre landslag har et stort ansvar. Jeg
synes det vitner om en arrogant holdning overfor
medlemmene ellers i forbundet når de velger en
slik løsning. Selv om man ikke blir rik av å spille
på de norske landslagene, så har lagene de senere
årene i hvert fall vært fantastiske utstillingsvinduer
for de involverte spillerne som i større eller mindre
grad lever av å spille bridge profesjonelt i utlandet.
Landslagenes turer til Shanghai, Beijing og Pau
finansieres gjennom medlemmenes kontingent til
forbundet, jeg synes derfor at de involverte på en
måte sviker resten av medlemsmassen i NBF. Skjerp
dere!
Denne saken kom faktisk på framsiden av våre
største nettaviser, og jeg tror ikke all reklame er god
reklame. Vi får håpe at vi i inneværende år heller
kan klare å oppnå mediadekning i mer hyggelige
saker. Ingenting hadde vært bedre enn at norske
gullmedaljører i Sao Paulo (årets Bermuda Bowl)
kan sette preg på media til høsten.
Lykke til!
Vegard Brekke

NYHETER

Siden sist
Sneen laver ned, NRK har sin høysesong med
vinteridrett samtidig som det er mye bridgeaktivitet
rundt i landet. Årets Seriemesterskap er avsluttet og
før siste runde i 1. divisjon var det spenning i toppen
samtidig som flere lag var i faresonen for nedrykk.
Gratulasjoner til Midt-Trøndelag 1 som stakk av
med gullmedaljene og du finner bred dekning fra
SM her i bladet.
«Spill er konsentrert liv» sa Christian Vennerød
i en artikkel i Dine Penger og la vekt på
kommunikasjonen med makker på andre siden
av bordet. På samme måte er NBF opptatt av å
forbedre kommunikasjonen med våre medlemmer
og vi gleder oss over at vår nye nettportal kom på
plass til nyttår. Trafikkanalysen viser også at de nye
hjemmesidene ble godt mottatt og over 106 000
besøk ble registrert i januar. Vi arbeider med den
videre utviklingen for å samle norsk bridge under
samme tak og håper å ha flere nyheter klare til
sommeren.
Det nordiske samarbeidsprosjektet om opplæring
er krevende, men spennende – og introduksjon 1.
september i år er fortsatt målet. Det betyr farvel til
Arne Olsens velkjente «Bridge – et spill for livet»
og overgang til helt nye lærebøker, kursmateriell og
nye opplegg for bridgelærerne.
Selv ser vi på den nordiske bridgeklubben som
kommer på nettet, i samarbeid med BBO – som
noe av det mest spennende i dette prosjektet. Her
skal alle medlemmer i de nordiske forbund få en
felles nettklubb med turneringer, opplæringstilbud
og trening, informasjon etc. Ved å samarbeide om
prosjektet sprer vi kostnadene og det er egentlig bare
fantasien som setter begrensinger for mulighetene i
vårt nye NBU cyberspace.

2008 var på mange måter nok et flott år
for NBF men allikevel registrerte vi
nedgang så vel i aktiviteter som i medlems-tall. Bridgetinget i juni i fjor var også opptatt av
medlemsutvikling og, sammen med det nordiske
prosjektet – intensiverer vi derfor satsingen for å
skape større tilslutning om klubbene rundt i landet.
Vi gleder oss over at en velkjent bridgeprofil som
Marianne Harding går løs på denne spennende
oppgaven med stor entusiasme og håper hun blir
møtt med velvilje og godt samarbeid. Resultatene
vil om et par år kunne leses direkte av på våre
medlemstall – i øyeblikket er vi litt under 10 000.
Internasjonalt har vi i år mye å forsvare og vi ser
med spenning frem til Nordisk Juniormesterskap på
Island i påsken før NM for de andre lagene finner
sted i Finland i juni. Vi får allerede også en rekke
norske påmeldinger til årets åpne EM i San Remo
de to siste ukene i juni før juniorene skal ha sitt EM
i de rumenske Karpatene. Deretter kan vi spenne
setebeltene før Bermuda Bowl i Sao Paulo i Brasil
tar av i slutten av august. Velkjente GeO Tislevoll
skal dekke begivenhetene for oss fortløpende, slik at
alle interesserte skal få best mulig service.
Det er egentlig fristende å sitere Barack Obama:
«Yes, we can!»

Rune Handal
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Hvorfor være medlem i Norsk Bridgeforbund?
Vi får av og til spørsmål om hvorfor man skal være medlem
i en klubb som er tilsluttet Norsk Bridgeforbund.
Nedenfor har vi sammenfattet hva medlemskap gir – og det er en hel del!

Du får som medlem
•
•
•
•
•
•

Delta i turneringer i bridgeklubber.
Stemmerett på klubbens årsmøte.
Medlemsbladet Norsk Bridge med fire utgaver i året.
Spille om mesterpoeng.
Delta i norske mesterskap, seriemesterskapet og
Norsk Bridgefestival.
Medlemskap i de internasjonale bridgeforbundene for Europa (European Bridge League) og hele
verden (World Bridge Federation) som blant annet innebærer at du kan spille i bridgeklubber
verden rundt.

Klubben får
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Utdanning av bridgelærere, turneringsledere og klubbledere.
Informasjon fra kretser og forbund.
Hjelp med rekruttering
– materiell som brosjyrer og plakater
– støtte fra forbundets konsulenter og tillitsvalgte.
Oppdatering av lovbøker, statutter og reglementer.
Utvikling av dataprogram for både turneringer og administrasjon.
SparTi – dataprogram for administrasjon av klubbens medlemmer og turneringer med fri support.
Muligheten til å tilby K-medlemskap til deltakere på grunnkurs i bridge.
Kursmateriell til lave priser.
Egen hjemmeside i SparTi der medlemmene kan gå inn og se resultatene fra spillekveldene i
klubben.

Du støtter
•
•
•
•

Bridgeaktiviteter for ungdom.
Verdens beste landslag. Det siste året har våre landslag stått for seire i VM, EM og OL. Norge stiller
lag i alle store internasjonale turneringer i både åpen klasse, dame- og juniorklasser.
Et omfattende arbeid med å øke bridgens anseelse.
Internasjonale organisasjoner som IMSA som bl.a. arbeider for å gjøre bridge til en olympisk gren.

Forbundet
•
•

Norsk Bridgeforbund er en ideell og demokratisk organisasjon. Forbundet styres av medlemmene
gjennom deres valgte representanter.
Norsk Bridgeforbund er en «non-profit» organisasjon. Inntektene skal dekke kostnadene og det er
ikke noe mål å gå med store overskudd.

Norsk Bridgeforbunds hjemmeside på internett: bridge.no inneholder mye stoff
som både kan være av nytte og interesse for klubbledere og medlemmer.
Forbundskontoret står til din tjeneste: e-post: bridge@bridge.no

Telefon.: 21 02 90 00
Våre arrangement i år:
• Norsk Bridgefestival – Lillehammer 1. – 9. august 2009. En rekke åpne norske
mesterskap, sideturneringer og NM parfinale åpen klasse
(kvalifisering gjennom kretsene og NM Monrad par i første del av festivalen).
• Juniorleir på Lillehammer i forkant av festivalen.
• NM klubblag – åtte lag spiller finale etter kvalifisering i seks utslagsrunder.
• Seriemesterskapet – lagturnering i serieform med fire divisjoner.
• Simultanturneringer som spilles samtidig i mange klubber i hele Norge.
MP treff som spilles mandag-torsdag første uke i desember.
• Ruternålturneringer.
• Organisasjonsdager – seminarer en helg i april for utvikling av ledere
på klubb- og kretsplan.
• Bridgelærerseminar på Lillehammer i forkant av festivalen.
• Kretsledermøte – forbundsstyret møter representanter for kretsene
til møter en helg hvert annet år.

SERIEMESTERSKAPET 2009

1 divisjon 08/09 – andre helg
Tekst: Nils Kåre Kvangraven Foto: Liv-Marit Grude

Midt-Trøndelag 1 ble nok en gang seriemestere. Laget fikk dispensasjon til å spille med en ekstra
spiller etter at tre av spillerne ble utestengt. Laget fullførte turneringen med Jon-Egil Furunes (t.v.),
Ulf Håkon Tundal, Espen Erichsen og Glenn Grøtheim.

Siste helg av NBFs kanskje sterkeste turnering og flaggskip ble avviklet i
Trondheim i midten av februar. Lederlaget etter første helg måtte spille
med vikar da tre av lagets opprinnelige spillere ble utestengt for hele
2009. En politisk betent sak som sikkert ble enda mer interessant nå da vi
ser sluttresultatet hvor spørsmålet kommer om disse tre spillerne kan bli
seriemester når de er utestengt?
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SERIEMESTERSKAPET 2009

Rammen for arrangementet var lovende med
spillehall rett ved hotellet, kiosksalg tilpasset
bridgespillere med godt utvalg av enkel mat
til rimelige priser med positiv og hyggelig
betjening og driftige arrangører. Dessverre
klarte ikke Trondheim denne gangen å leve
opp til samme nivå som første helg på det
tekniske ved arrangementet. Det er lett å måle
kvaliteten på resultatservice når spillerne slår
på mobiltelefonen rett etter spillingen. Et snitt
på mer enn 3 sms hver gang, med spørsmål om
stillingen, fra interesserte bekjente som desperat
har ventet på oppdateringen på nettet gir vel en
klar indikasjon om at her har vi en jobb å gjøre.
Noe annet som også var litt dumt var at
resultatservicen ovenfor spillerne sviktet. Ei liste
på veggen ved siden av hallens egen vaskeliste
fra 2007 er vel ikke helt hva vi kan forvente når
landets toppserie er i sving. Det ble også mye
uklarheter rundt levering av lister, kontroll av
feilpunshing på BridgeMate osv. Det laget som
rykket ned pga straffepoeng de fikk da de leverte
lister uten signatur i en kamp første helg må føle
seg svært urettferdig behandlet, skulle reglene
vært håndhevet så strengt hele tiden ville nok de
fleste lag vært i faresone for straffepoeng.
Jeg synes det var rotete og uklart både rundt
line-up før kamper, når skal spillerne sitte ved
bordet til kampstart, kontroll av resultat og
butler og at makkerpar ikke har systemkort.
Mitt forslag er at NBF setter ned et utvalg av
kvalifiserte spillere og turneringsledere som kan
sette opp en kravspesifikasjon for hvordan 1.

divisjon skal arrangeres. Dette burde selvsagt
gå videre nedover i divisjonen, uansett må
det stilles strenge krav til kvalitet på et slikt
arrangement.
En annen sak som ble diskutert under denne
helgen var at spillerne opplever 1. divisjon som
en rutinepreget og kanskje noe «nedstøvet»
turnering, som ikke kaster av seg den glansen
man burde forvente. Er arrangører som
Trondheim, Oslo og Bergen «mette» av slike
arrangement? Vi opplever svært få tilskuere,
og av og til lurer man på om man spiller en
søndagsturnering i kretsen eller om dette faktisk
er Norges sterkeste turnering? Kunne NBF
vurdert å lage et Norsk Bridgesirkus hvor 1.
divisjon flyttes fra gang til gang til steder som
faktisk har lyst til å få besøk av Norges beste
bridgespillere?
Personlig hadde jeg sett det som mer givende
om vi en helg spilte i Gudbrandsdalen med en
driftig lokal arrangementstab som kanskje har
en sosial ramme rundt arrangementet. Jeg er
helt sikker på at en modell ala nm finalen for
lag hadde børstet bort litt av støvet, og kanskje
gitt oss det lille løftet som jeg synes denne
turneringen fortjener. Det skal være en ære å
spille 1. divisjon, og det skal være et første
klasses arrangement som er tilrettelagt for
nysgjerrige tilskuere.
Vel, det ble noe politikk her og jeg håper NBFs
styre gjør seg noen tanker rundt fremtiden for
seriemesterskapet.

Runde 5
Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

Midt-Trøndelag 2 Hornslien

Nord-Trøndelag 1 Flått

19 - 11

(79 - 53)

2

Hordaland 2 Rasmussen

Troms og Ofoten 1 Olsen

15 - 15

(89 - 87)

3

Hordaland 1 Høyland

Møre og Romsdal 1 Lie

20 - 10

(57 - 27)

4

Vestfold 1 Kopstad

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

8 - 22

(42 - 88)

5

Rogaland 1 Hauge

Vest-Agder 1 Mæsel

16 - 14

(70 - 65)

norsk

norsk

norsk

norsk
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SERIEMESTERSKAPET 2009

Lag Hornslien trives på hjemmebane, og blir til slutt nummer 6

Dette ble vel en runde hvor favorittene viste
muskler mot uheldige Vestfold og Høyland fikk fart
på kortene mot Lie. Lag Hornslien trives godt på
hjemmebane i Trondheim og fortsetter å plukke godt
med poeng mot antatt sterkere motstandere.

Jeg husker fra yngre dager da jeg som ivrig
juniorspiller overhørte noen i baren som
diskuterte et spill hvor de hadde hatt hver sin
langfarge og klart å nå høyder i meldingene som
ikke var spillbare. Hvor han ene sa «når jeg har
AKQ syvende kaller jeg det trumf» hvorpå han
andre sa «hva kaller du AKQ åttende da?» Da
jeg plukket opp dette spillet fra runde 5 kom jeg
til å tenke på de to bargjestene fra den gang.

Norsk Bridge_8/2009
Bridge_8/2008

		
		
		
		

♠ 932
♥K
♦ AQT9
♣ KQ642
N

♠ J			♠ AKQ87654
G
V
Ø
♥ QJT8742		
♥ 65
♦ K7		
♦ J5
♣ AJ7		 S
♣5
♠T
		
♥ A93
		
♦ 86432
		
♣ T983

SERIEMESTERSKAPET 2009

Vest		

Nord		

Øst		 Syd

Voll					Kvangraven

1♥		
4♥ 		
pass		
rundt

2♣		
pass		
pass		

2♠		 4♣
4NT		 5♣
5♠		 pass

På dette spillet fikk vi vel se at en syvkortfarge
like greit kan være trumf som åttekortfargen!

Vi kan sikkert diskutere om Roar skulle meldt
4♥ eller ikke, men i praktisk bridge så er det
ofte greit å få frem fordelingen. Som øst synes
jeg det var vanskelig å ikke tenke slem da
makker ofte har noen flere ess og konger enn
i en vanlig åpning for sin frivillige melding på
4-trinnet. 200 i beit kostet den erfaringen meg,
men la oss si jeg hadde passet 4♥ og nord hadde
spilt ut kløver konge? Jeg tror det fort kunne
blitt +620 etter å ha stukket med kløver ess og
spilt ess-konge i spar i de to neste stikkene. Syd
er ganske forsvarsløs og må trumfe lavt hvorpå
vest overtrumfer og spiller kløver til stjeling og
spardame!

Runde 6
Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

Møre og Romsdal 1 Lie

Vestfold 1 Kopstad

25 - 4

(103 - 37)

2

Troms og Ofoten 1 Olsen

Hordaland 1 Høyland

13 - 17

(60 - 75)

3

Nord-Trøndelag 1 Flått

Hordaland 2 Rasmussen

15 - 15

(70 - 73)

4

Rogaland 1 Hauge

Midt-Trøndelag 2 Hornslien

20 - 10

(102 - 68)

5

Vest-Agder 1 Mæsel

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

17 - 13

(59 - 43)

Lederlaget går på et sjeldent tap og Vestfold fortsetter
den negative trenden fra forrige runde. Vi ser det er
nesten umulig å spå kampresultatene på forhånd,
noe som tyder på at årets toppserie er jevnere enn på
lenge.
Store spill er viktige i lagkamp, i denne runden kom
det et interessant spill hvor våre beste par varierte fra
4-trinnet og helt opp til 7-trinnet i sluttkontrakter.

		
		
		
		

♠ Q43
♥ T2
♦ J832
♣ 8432
N

♠ 2		
♥ K		
V
♦ AKT764
♣ AQJ95		
		
		
		
		

G
Ø

S

♠ AT86
♥ AQ98543
♦–
♣ T7

♠ KJ975
♥ J76
♦ Q95
♣ K6
norsk

norsk

norsk

norsk
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Ved vårt bord gikk meldingene:

Vest		

Voll				

Nord 		

Kvangraven

Øst		

Syd

		
2♦		
4NT		
5NT		

pass		
pass		
pass		
pass		

1♥ 		
4♥ 		
5♠		
6♥ 		

1♠
pass
pass
pass rundt

Av og til skulle jeg ønske det var mulig å spørre
på trumfknekt eller den åttende trumfen. Dette
spillet er absolutt et slikt spill. Roar kunne lett
telle 13 stikk hvis det ikke var en hjertertaper.
Om jeg hadde vist kløver konge på 5NT ville
han foreslått 7♣. Han valgte den rolige linjen
som nøyde seg med lilleslem, det var to av ti
bord som sjanset på storeslem med god uttelling.
Masse imp i sving på relativt tette avgjørelser.
Litt senere i halvrunden kom dette spillet som ga
våre elitespillere utfordringer

♠ Q6542
♥ KJ8432
♦–
♣ 64
N

♠ JT87		
♥ T9				
G
V
Ø
♦ Q632			
♣ T97				
S
		
		
♠ AK9
		
♥–
		
♦ AKT984
		
♣ AJ83

♠3
♥ AQ765
♦ J75
♣ KQ52

På samtlige bord åpnet øst med 1♥ som syd doblet
og vest passet, hva melder du nå i nord?
Jeg slapp heldigvis prøven, men det må vel stå
mellom å passe eller melde 2♠, eventuelt 1♠ – om
du er av den litt skvetne typen. Ingen valgte å passe,
alle meldte spar. Tre bord havnet i 6♠ og et bord
meldte 7♠, fire nøyde seg med 4♠ mens to par fant
de kunstneriske kontraktene 5♦ og 3NT. Slem kunne
fort gått hjem med en litt annen sitts, men denne
gangen var utgang høyt nok. Et spennende spill både
i meldinger og spill.

Runde 7
Bord

Arrangør

Gjest

1

Hordaland 2 Rasmussen

Rogaland 1 Hauge

15 - 15

(65 - 63)

2

Hordaland 1 Høyland

Nord-Trøndelag 1 Flått

18 - 12

(67 - 50)

3

Vestfold 1 Kopstad

Troms og Ofoten 1 Olsen

19 - 11

(90 - 64)

4

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

Møre og Romsdal 1 Lie

15 - 15

(49 - 48)

5

Midt-Trøndelag 2 Hornslien

Vest-Agder 1 Mæsel

15 - 15

(64 - 61)

Norsk Bridge_10/2009
Bridge_10/2008

VP

IMP
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En av de jevneste rundene i årets 1 divisjon, men
ikke uten spennende spill.

		
		
		
		

♠ 875
♥ KT62
♦ 965
♣ J54
N

♠ KT963		
♥ J		
G
V
Ø
♦ AKT7
♣ A98		 S
		
♠ QJ42
		
♥ Q874
		
♦ J843
		
♣7

I vår kamp kjørte Grøtheim - Tundal reeler frem til
toppkontrakten 7♣, 1440 hjalp godt på trønderens
totalscore da våre lagkamerater bare meldte utgang.
Selve spilleføringen er en formalitet da du bare må
stjele en hjerter i vest og tar resten i toppstikk.
I 1. divisjon var det seks bord som meldte
storeslemmen, to bord nøyde seg med lilleslem og to
bord stoppet i utgang.

♠A
♥ A953
♦ Q2
♣ KQT632

Nok en gang et slemspill som skiller de tøffe fra de
myke. Hadde du klart å melde storeslem med din
makker?

Runde 8
Bord

Arrangør

Gjest

1

Troms og Ofoten 1 Olsen

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

12 - 18

(39 - 56)

2

Nord-Trøndelag 1 Flått

Vestfold 1 Kopstad

10 - 15

(9 - 24)

3

Rogaland 1 Hauge

Hordaland 1 Høyland

5 - 25

(20 - 83)

4

Midt-Trøndelag 2 Hornslien

Hordaland 2 Rasmussen

11 - 19

(56 - 79)

5

Vest-Agder 1 Mæsel

Møre og Romsdal 1 Lie

11 - 19

(65 - 88)

Nå begynner det å brenne for lagene som
kjemper for å unngå nedrykk. Troms er
nesten fortapt og Nord-Trøndelag har hatt en
forferdelig helg så langt, det samme kan vel sies
om Vestfold. For disse lagene toppet det seg
i denne kampen da de klarte å sitte feil vei på
det ene bordet. Regelboka sier at da starter man
andre halvrunde med – 1 imp pr spill man ikke
har fått sammenlignet, altså -16 imp. Derfor det
rare sluttresultatet 10-15. Sånt er dyrt når hvert
VP er sårt tiltrengt.

VP

IMP

Rogaland stamper også i motvind, profilerte
«stjernespillere» klarer ikke å levere varene,
kanskje er det ikke så stor forskjell på våre antatt
beste spillere og de andre som får lov å delta i
1. divisjon likevel? Videre ser vi at Vest-Agder
mister grepet om medaljen de har hatt helt frem
til nå.

norsk

norsk

norsk

norsk
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I åpent rom var meldingene mer ambisiøse

♠ AKT765
♥ T2
♦ 94
♣ K63

♠ 98		
♥ J6543
V
♦ QT63		
♣ J2		
		
		
		
		

Vest		

N
G
Ø

S

♠ Q42
♥ KQ8
♦ 8752
♣ 985

Pass		
Pass		
Pass		
Pass		

Nord 		 Øst		

Syd

Brekka				

Fuglestad

1♠		
2♠		
3♣		
5♥ 		
7♣		

pass		
2♣
pass		
2NT (krav)
pass		
4NT
pass		
5NT
pass rundt

♠ J3
♥ A97
♦ AKJ
♣ AQT74

Mer slemsving og denne gang en med skikkelig
luft i seg. I kampen mellom Møre og Agder gikk
meldingene i lukket rom
Vest		

Nord 		

		

Kvangraven			

		
1♠		
Pass		
2♠		
Pass		
3♠		
Pass		
5♥ 		
pass rundt

Øst		
pass		
pass		
pass		
dbl.		

Syd
Voll

2♣
3♦
4NT
6♠

Hjerterkonge i utspill ble stukket med esset.
Spar til esset, ruter til konge og sparknekt. Nå
kunne jeg se at vest hadde fulgt med 98 slik at
faren for 4-1 sitts ikke lengre var reel. Derfor
stakk jeg opp med esset og spilte ruter til esset.
Hadde damen kommet i en av disse fargene ville
kontrakten være hjemme. Når det ikke satt slik
var siste mulighet at minst 3-kort kløver satt på
samme hånd sammen med den siste trumfen,
slik at jeg rakk å kaste hjertertaperen. Den siste
sjansen slo til og 1430 kunne noteres.

Norsk Bridge_12/2009
Bridge_12/2008

Flott meldingsforløp av Geir Brekka og Ann
Karin Fuglestad, men kortene satt ikke akkurat
slik de skulle! (Foto: Marianne Fossum
Mathiassen)
Jeg må med skam å melde si at Agder paret
meldte dette spillet mye bedre enn meg og
makker. 2NT som krav var et nøkkelbud og
makkers 3♣ åpnet vei for syd. En absolutt
spillbar slem, men dog avhengig av at begge de
sorte fargene sitter hyggelig. Spilleføringen ble
nå avgjørende:
Fuglestad stakk hjerterutspillet med esset, tok
for kløveress før hun spilte tre ganger spar.
Hadde øst vært fri for spar kunne hun nå trumfet
billig og spilt kløverdame og ny kløver til
kongen for så å kreve 13 stikk, men dessverre,
denne gangen fulgte øst med sparedame

SERIEMESTERSKAPET 2009

tredje gang. Da måtte hun prøve trumf 10
som ble overtrumfet av knekten. Korthuset
falt sammen og tre beit måtte noteres. En noe

utfortjent sving til Møre, og svært avgjørende
for knivingen mellom gamle lagkamerater om
sluttplasseringen.

Runde 9
Bord

5

Arrangør

Gjest

1

Hordaland 1 Høyland

Midt-Trøndelag 2 Hornslien

8 - 22

(39 - 81)

2

Vestfold 1 Kopstad

Rogaland 1 Hauge

18 - 12

(73 - 53)

3

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

Nord-Trøndelag 1 Flått

17 - 13

(100 - 89)

4

Møre og Romsdal 1 Lie

Troms og Ofoten 1 Olsen

15 - 15

(71 - 69)

Hordaland 2 Rasmussen

Vest-Agder 1 Mæsel

17 - 13

(83 - 68)

Dette ble den mest dramatiske runden da alle kamper
svingte stort mot slutten.
Jeg var ferdig i god tid før tidsfristen med egen
spilling og var så heldig at jeg kunne se avslutningen
av ramakampen mellom Midt-Trøndelag 1 og Nord
Trøndelag. En kamp årets seriemestere dominerte
ganske stort, men på slutten våknet Nord-trønderne
og scoret nok imp til at det ble delt om nedrykket!
Nye regler fra i høst sier at da skal innbyrdes oppgjør
telle og fjorårets seriemestere fra Nord-Trøndelag
hadde vunnet en av sine ni kamper i årets 1. divisjon,
dere kan gjette hvilken det var? Akkurat… mot
Rogaland! Dermed måtte Rogaland ta den tunge
veien ned i 2. divisjon, mens nord-trønderske spillere
utstrålte nesten like stor glede etter å ha berget
1.-divsjonsplassen som da de ble seriemester i fjor!
Den nye regelen avgjorde også kampen om bronse
da Møre og Romsdal kom på samme poengsum
som Hordaland 2. Her vant Hordaland innbyrdes og
kapret medaljen.

VP

IMP

tredjeplass og Nord Trøndelag på nedrykk. Det
kan være like greit at man sørger for korrekte
resultatlister da disse publiseres på nett og skal være
live oppdatert. Selv i etterkant viser resultatlistene
feil!
Dette er et spill dere enten har lest om før eller
kommer til å lese om mange ganger i fremtiden.
Det viser hva en meldemisforståelse kan skape av
muligheter!

		
		
		
		

♠ 86
♥ QT
♦ Q983
♣ T8642

♠ K		
♥ AKJ65
V
♦ T		
♣ AKQJ93		

N

G

Ø

♠ Q53
♥ 9832
♦ K642
♣ 75

S

		
		
		
		

Jeg tror ikke dataprogrammet har denne regelen
programmert inn, for det tok hensyn til den gamle
regelen om kvotient, og hadde både Møre på

♠ AJT9742
♥ 74
♦ AJ75
♣
norsk

norsk

norsk

norsk
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Vest		

Nord 		

Øst		

Syd

Ringseth 		

Furunes		

Lindqvist		

Erichsen

pass		
3♥ 		
5♦		

1♠
4♠
pass

				
2♠*)		 pass		
4NT		 pass		
6♥ 		 pass rundt

*) Michael›s= ♥ + en minor

slem. Kunne han være så gal at han manglet to
ess eller er han renons i spar? Kanskje han har
0-6-1-6 fordeling. Ramasalen holdt pusten mens
sekundene gikk og ganske riktig var Gud nordtrønder i dette spillet. Ruter 5 ble spilt ut for at
makker skulle komme inn på ruter konge og gi
tilbake en kløverstjeling!
Hadde bare verden vært som du tror hadde
kortene akkurat vært sånn og spillet gått inn
i evigheten, nå var det et godt gammaldags
stålegg i meldingene og spillet gikk likevel inn
i historien. Jeg synes synd på Espen da han så
blindemann komme ned og spillefører stikke
med ruter konge! Av og til er bridge veldig
urettferdig!
Uansett var det enormt god underholdning
å følge de siste spillene mens man fulgte
utviklingen i de andre kampene etter hvert som
spillresultatene tikket inn. Både nedrykks- og
medaljeplasser byttet plass flere ganger den
siste halvtimen. Mer spennende kan ikke bridge
være!

Espen Erichsen var ny på laget andre helg. Han
gjorde sine ting godt, og endte til slutt på toppen
av butlerlisten med 93+, eller 0,65i snitt per
spill.
Trønderne hadde komponert et nytt par for den
siste halvrunden. Avtalene var få og Blackwood
hadde de ikke snakket om. 5♦ var tydeligvis
ikke ment som det ble oppfattet, for et ess hadde
ikke Lindqvist. En i utgangspunktet håpløs
kontrakt og nedrykkstemning i ramasalen blant
nord trønderske patrioter. Men så kom ikke
essutspillet alle trodde var opplagt likevel!
Erichsen som er en absolutt toppspiller så ned
på sin egen hånd, tenkte igjennom meldingene
og lurte på hva Ringseth kunne ha for å melde

Norsk Bridge_14/2009
Bridge_14/2008

Nok en gang gratulerer vi de meritterte
Trønderne med vikar Erichsen som årets
seriemestere. En ganske klar seier i en veldig
tett serie vitner om solid spilling. Troms fikk
aldri taket på årets seriemesterskap og må gå
ned et hakk i divisjonssystemet neste sesong,
Vestfold lærte seg at det er dyrt å sitte feil vei
og ikke signere listene. Rogaland burde kanskje
ta lønnsforhandlinger med leiesoldatene,
mens Nord-Trøndelag slapp med skrekken
– de kommer nok sterkt tilbake neste år i
medaljekampen. Midt-Trøndelag 2 viste nese
til forhåndstipsene om nedrykk med beina på
god grunn over nedrykk. Vest-Agder er i ferd
med å forme et nytt etablert 1. divisjonslag,
det skal ikke forundre meg om vi ser et gull til
Agder de neste 4-5 årene. De to bergenslagene
er alltid å regne med, men vi savner rekruttering
av nye toppspillere fra vestlandet. Møre løftet

SERIEMESTERSKAPET 2009

seg etter en litt under pari første helg, men glapp
medaljen på oppløpssiden. Alt i alt inneholdt
årets 1. divisjon alt den skal med drama i begge
ender av tabellen, morsomme spill, latter, glede
og tårer.
Vi gleder oss allerede til neste år 

Hordaland 1 tok sølvmedaljen i årets
seriemesterskap, vi gratulerer! På laget spilte
Sven-Olai Høyland (t.v.), Tor Bakke, Magne
Eide og Jim Høyland (ikke til stede)

Bronsen gikk også til Hordaland. Hordaland 2
kapret bronsen på innbyrdes oppgjør med Møre
og Romsdal. PÅ bronselaget spilte Bjørn Olav
Ekren (t.v.), Arne Thomassen, Thor Erik
Hoftaniska, Thomas Charlsen, Helge Hantveit
og Arild Rasmussen

Sluttresultat
1.

Midt-Trøndelag 1, Grøtheim

157

Terje Aa, Glenn Grøtheim, Ulf Håkon Tundal, Jon-Egil Furunes, Jørgen Molberg, Espen Erichsen

2.

Hordaland 1,Høyland

148

Jim Høyland, Tor Bakke, Sam Inge Høyland, Sven-Olai Høyland, Magne Eide

3.

Hordaland 2, Rasmussen

142

Bjørn Olav Ekren, Helge Hantveit, Arild Rasmussen, Thor E. Hoftaniska, Arne Thomassen, Thomas Charlsen

4.

Møre og Romsdal 1, Lie

142

5.

Vest-Agder 1, Mæsel

136

6.

Midt-Trøndelag 2, Hornslien

133

7.

Nord-Trøndelag 1, Flått

124

8.

Rogaland 1, Hauge

124

9.

Vestfold 1, Kopstad

123,5 (Protest)

10.

Troms og Ofoten 1, Olsen

114
norsk

norsk

norsk

norsk
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Butler (over middels)
Plass

Navn

Lag

Snitt

Ant kamper

Score

1

Espen Erichsen

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

0,65

4

93

2

Jon-Egil Furunes

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

0,52

7

116

3

Bjørn Olav Ekren

Hordaland 2 Rasmussen

0,42

5

66

4

Jan Tore Berg

Vestfold 1 Kopstad

0,41

6

77

4

Odin S. Svendsen

Vestfold 1 Kopstad

0,41

6

77

6

Roar Voll

Møre og Romsdal 1 Lie

0,38

9

108

6

Nils Kåre Kvangraven

Møre og Romsdal 1 Lie

0,38

9

108

8

Arild Rasmussen

Hordaland 2 Rasmussen

0,33

6

58

9

Jim Høyland

Hordaland 1 Høyland

0,31

6

64

10

Sven-Olai Høyland

Hordaland 1 Høyland

0,31

8

77

11

Ragnar Davidsen

Nord-Trøndelag 1 Flått

0,29

4

36

11

Frode Cantona Nybo

Nord-Trøndelag 1 Flått

0,29

4

36

13

Ann Karin Fuglestad

Vest-Agder 1 Mæsel

0,26

6

49

13

Geir Brekka

Vest-Agder 1 Mæsel

0,26

6

49

15

Olav Arve Høyem

Midt-Trøndelag 2 Hornslien

0,24

7

53

15

Aksel Hornslien

Midt-Trøndelag 2 Hornslien

0,24

7

53

17

Helge Mæsel

Vest-Agder 1 Mæsel

0,18

6

34

17

Roald Mæsel

Vest-Agder 1 Mæsel

0,18

6

34

19

Magne Eide

Hordaland 1 Høyland

0,17

7

38

20

Jan Petter Svendsen

Rogaland 1 Hauge

0,07

6

11

21

Thomas Charlsen

Hordaland 2 Rasmussen

0,06

6

11

22

Erik Berg

Midt-Trøndelag 2 Hornslien

0,06

8

13

23

Glenn Grøtheim

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

0,03

8

6

23

Ulf Håkon Tundal

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim

0,03

8

6

25

Sam Inge Høyland

Hordaland 1 Høyland

0,02

8

4

26

Thor Erik Hoftaniska

Hordaland 2 Rasmussen

0,02

6

3

Norsk Bridge_16/2009
Bridge_16/2008

Vi arbeider for deg, døgnet rundt
i flere tidssoner!

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

www.viego.no

Tlf: 38 02 02 90
Faks: 38 02 02 92
Mob: 935 71 400
Postboks 351, 4663 Kristiansand S
Besøksadresse: Dronningsgt. 67 inng Holbergsgt.
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Thriller i Tromsø
Av Alf Helge Jensen og John-Halvard Skoglund

Vinnerlaget fra Østerdal torde ikke helt juble da resultatlista kom.
Kunne en appell ta fra dem plassen i neste sesongs 1. divisjon?

Vinnerlaget visste ikke helt om de kunne juble da bildet ble tatt på grunn av appeller. Fra venstre Jan Einar
Sætre, John Halvard Skoglund, Tore Skoglund, Espen Larsen og Stian André Evenstad (tidligere Sundklakk).
Steingrim Ovesen var reist hjem da bildet ble tatt (Foto: Alf Helge Jensen)

2. divisjon i Tromsø ble en thriller av de
sjeldne. Før siste kamp kunne halve feltet vinne.
Hordaland (Lien) ledet tre poeng foran Troms
og Ofoten 4 (lag Aralt fra Harstad).

I siste kamp møtte Hordaland Østerdal, som
av flere ble regnet som det beste laget. Så langt
hadde de ikke akkurat vist det. Men da det gjaldt
som mest, slo de til. Seier 23–7 gjorde at de
passerte Hordaland. Da Harstad-laget samtidig
tapte 13–17 for Alta, var det klart for nok et
opprykk for Østerdal.

7
Norsk Bridge_18/2009
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Så ble det klart at Hordaland hadde en appell
som i beste fall kunne gi dem fem vinnerpoeng
til. Etter en nærmere sjekk ble dette rettet til fire.
Da var det klart at Østerdal uansett var foran,
ettersom det er innbyrdes oppgjør som teller.
Dermed kunne gullmedaljene deles ut.

I dette spillet viste Egil Homme fra Kristiansand
god teknikk:
♠ J9
♥T
♦ AJ753
♣ K9843

Men dramatikken var ikke over med det.
Harstadgjengen fingransket naturlig nok sin
liste og fant en feil. Hvis de fikk medhold i
dette, ville de komme likt med Østerdal, som
de slo innbyrdes! Etter nye finregninger kom
konklusjonen onsdag, Harstad hadde uansett tapt
13–17.

♠ QT		
♥ AQ74		
G
V
♦ QT92
♣ JT6		

– Det er nesten ikke til å tro at vi kunne vinne
etter å ha spilt omtrent uavgjort i de fleste
kampene. Kun to storseire fikk vi, den siste i
akkurat riktig kamp grevens tid. Nå får vi bare
holde oss lenger i 1. divisjon enn sist, sier John
Halvard Skoglund.
Laget fra Østerdal har bare to spillere
derfra, nemlig brødrene John Halvard og
Tore Skoglund. Steingrim Ovesen bor i
Sørreisa, Stian André Evenstad (tidligere
Sundklakk) bor på Finnsnes, Jan Einar Sætre
i Lyngen og Espen Larsen på Fauske. Det får
være en fattig trøst for de nordnorske farger.
Alle fire som rykket ned, er fra Nord-Norge. For
Finnmark ble det ei spesielt trist helt. For første
gang blir fylket uten lag i begge de to øverste
divisjoner.

N

Ø

S

♠ A6
♥ K96532
♦ 864
♣AQ

♠ K875432
♥ J8
♦K
♣ 752
Giver vest, ingen i sonen. Undertegnede i nord
åpnet i andre hånd med 2NT (begge minor og
9–12 poeng), Homme i øst meldte inn 3♥ og
Marianne Homme løftet til 4♥, med pass rundt.
Aud Veseth spilte ut ruter konge og skiftet til
kløver. Homme fristet med knekten, men nord
klarte prøven og la liten. Så to ganger trumf og
ruter mot bordet. Inne på knekten skiftet nord
til spar. Homme stakk, tok kløver ess, hjerter til
bordet, kløver til stjeling og spar. Syd kom inn
og spar til dobbel renons ga kontrakten.

Østerdal 1 tilbake i 1.divisjon
Østerdal 1 klarte med ett IMPs margin å vinne
2.divisjonsspillingen i Tromsø (slik det ser ut
nå).
I dette spillet fikk Tore Skoglund sving på
motspillet. La oss se om du klarer å kopiere det.
Singel ruter i utspill som blir stukket i bordet
med esset. Styrke fra øst. Så hjerter til kongen
og du vinner med esset. Hva nå?

norsk

Egil Homme viste god teknikk i kampen mot ØstFinnmark. (Foto: Snorre Aalberg)
norsk

norsk

norsk
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Løsning:
♠ AQ95
♥3
♦ AJT963
♣ 83

♠ AQ95
♥3
♦ AJT963
♣ 83

N

♠ J4
♥ AJT6
♦2
♣ KT9764

N

G
V

Vest		

♠ J4
♥ AJT6 V
♦2
♣ KT9764

Ø

S

Nord		

Øst		

Syd

1♦		
2♠		

pass		
pass rundt

1♠

Tore Skoglund

		
Pass		

Det ser ikke så lyst ut å bete dette, og du prøvde
vel å finne din makker med kløveress. Men se
hva som skjer hvis du spiller liten kløver til din
makkers ess. Nå kan øst ta for ruterkonge og
spille ny ruter, men syd kan kaste sin kløvertaper
og det blir 8 stikk.

G
Ø

S

♠ K2
♥ 9742
♦ K874
♣ A52

♠ T8763
♥ KQ85
♦ Q5
♣ QJ

Tore løste dette elegant ved å ta for kløverkonge
før han fortsatte med kløver til sin makkers ess.
Så ruterkonge og ny ruter og Tore kunne stjele
over sparen med knekten. Sparkonge i øst ga
beten.

Sluttresultat
1.

Østerdal 1, Skoglund

180

Steingrim Ovesen, Espen Larsen, Jan E. Sætre, Tore Skoglund, John Hallvard Skoglund, Stian André Evenstad

2.

Troms og Ofoten 4, Aralt

179 (Protest)

3.

Hordaland 4, Lien

176 (Appell)

4.

Oslo 6, Pedersen

176

5.

Salten 1, Øvervatn

175

6.

Troms og Ofoten 2, Hegrand

173

7.

Vest-Agder 2, Homme

167

8.

Sogn & Fjordane 1, Hoff

165

9.

Vest-Finnmark 1, Bull

153

10.

Lofoten og Vesterålen, Bergsrud

150

11.

Troms og Ofoten, Falsen

144

12.

Øst-Finnmark 1, Leinan

132

Norsk Bridge_20/2009
Bridge_20/2008
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Til topps på hjemmebane!
Av Kjell Gaute Fyrun

14. og 15. februar var det igjen duket for spilling på Bridgehuset i
Trondheim. Nå skulle 2. divisjon avdeling B avgjøres. Ut i fra første
helg var det duket for spenning både med kamp om opprykk og
nedrykk.
Det var hele veien veksling i teten, og den ene
«puljefinalen» etter den andre ble spilt. Før
siste runde var det så og si dødt løp mellom
Helgeland 1(Bogen) og Midt Trøndelag 4
(Noreng). De to lagene skulle da også møtes i
siste kamp!

Gratulerer til glade gullmedaljevinnere! Fra
venstre ser vi Erlend Skjetne, Åsmund Forfot,
Håkon Kippe og Ivar Berg. Første helg spilte også
Hans Noreng, Morten Tilset og John Våge på laget.

Plass

Det var tilslutt Midt Trøndelag 4 som trakk
det lengste strået med 20-10 seier, og rykket
fortjent opp til den ypperste elite til neste år.
Lykke til!

Navn

Spillere

Poeng

1

Midt-Trøndelag 4 Noreng

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

2

Helgeland 1 Bogen

190,0

3

Rogaland 2 Austad

188,0

4

Gudbrandsdal 1 Lunna

184,0

5

SørTrøndelag 1 Bårseth

176,0

6

Salten 2 Lyngen

172,0

7

Midt-Trøndelag 3 Aa

169,0

8

Hordaland 3 Halvorsen

161,0

9

Møre og Romsdal 2 Vinjevoll

156,0

201,0

10

Nord-Trøndelag 2 Mediå

148,0

11

Nord-Trøndelag 3 Garli

125,0

12

Midt-Trøndelag 5 Nordland

Norsk Bridge_22/2009

97,0

OLRUDPÅSKEN 2009

Den tradisjonelle Olrudpåsken arrangeres påsken 2009 for 22. gang.
Siden oppstarten i 1988 har turneringen på Rica Hamar Hotell vært en av Norges
mest populære bridgefestivaler. Festivalen er ideell for spillere på alle nivå. Vi håper
derfor også denne gang å samle dere som spiller deres første turnering samt eliten på
verdenstoppen. Egne puljer for spillere på ulike nivåer. Det vil også denne gang overføres fra festivalen på Bridge Base Online. Vi har laget et spredt program under festivalen med blant annet meldekonkurranse, quiz og kveldsmoro med bl.a. pianobar.

Program
Fredag
Lørdag
Søndag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

3.
4.
5.
5.
6.
7.
7.
7.
8.
8.

Premier

1900 – 2300
1030 – 1800
1030 – 1800
2130 – 2400
1030 – 1800
1030 – 1800
1930 – 2300
1930 – 2300
1000 – 1800
1000 – 1800

Totalt premiebudsjett:
Parturnering Mester:
Øvrige:
Parturnering A:
Øvrige:
Parturnering B:
Lagturnering:
Mixturnering:

Velkomstbarometer
Parturnering Mester+A+B
Parturnering 2. dag
IMP`s Across The Field
Lagturnering
Lagturnering 2. dag
Mixturnering
Kveldsbarometer
Mixturnering 2. dag
Dagsbarometer

140.000 kr, 1. premie, verdi 17.000,- (10.000 + 2 x opphold neste
års Olrudpåske)
Pengepremier
1. premie, verdi 12.000,- (4000 + 2 x opphold neste
års Olrudpåske)
pengepremier/opphold
1. premie 4.000,- Øvrige: Gavepremier/opphold
1. premie, verdi 24.000,- (10.000 + 4 x opphold neste
års Olrudpåske) Ellers pengepremier / opphold
1. premie 4000,- Øvrige: 5 pengepremier

SERIEMESTERSKAPET 2009

Telemark suverene vinnere
Av Sten Bjertnes

Etter en suveren andre helg vant Telemark 1 overlegent i 2. divisjon
avdeling C. Kai Jørstad, Ronny Jørstad, Andre Øberg og Arild Årmot
scoret over 100 VP på de fem kampene siste helg. Laget endte 13 VP
foran neste lag. Nærmest Telemark på tabellen fulgte to Oslo-lag.

Telemark er for første gang på flere år tilbake i det gjeveste selskapet. På årets vinnerlag i 2. Div.
spilte Andre Øberg (t.v.), Kai Jørstad, Ronny Jørstad og Arild Årmot (Foto: Vegard Brekke)

Far og sønn Kai og Ronny Jørstad (11 Ø/V)
er kjent for ikke akkurat å skrubbe i svingene.
Her meldte de en ubetelig 6♠ med bare 19 hp
til sammen – riktig nok det samme gjorde Ø/V

Norsk Bridge_24/2009

parene ved sju andre bord også. 11 IMP inn til
Telemark da motstanderne ved det andre bordet
bare var i 5♠.

SERIEMESTERSKAPET 2009

		
		
		
		

♠6
♥ T8632
♦ 9862
♣ KQJ
N

♠ QT95432			
♥ A		 V 		
G
Ø
♦ J43				
♣ T9				
S

		
		
		
		

Plass

HUSK
Norsk Bridgefestival 2009
♠ AKJ7
♥ 975
♦–
♣ A87653

...åpnes søndag 2. august
www.bridgefestival.no

♠8
♥ KQJ4
♦ AKQT75
♣ 42

Navn

Spillere

Poeng

1

Telemark 1, Årmot

Kai Jørstad, Andre Øberg, Arild Årmot, Ronny
Jørstad

2

Oslo 2, Olsen

186,0

3

Oslo 1, Lillevik

178,0

4

Buskerud 1, Ohren

175,0

5

Hedmark & Oppland 1, Holth

173,0

6

Oslo 5 Smith

169,0

7

Hedmark & Oppland 2, Holmbakken

167,0

8

Oslo 3, Fodstad

160,0

9

Romerike 1, Haga

156,0

10

Vestfold 2, Riisnæs

156,0

11

Hedmark & Oppland 3, Michelsen

130,0

12

Oslo 4, Anjer

126,0

199,0

norsk

norsk

norsk

norsk
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Resultater 3. Divisjon
3. divisjon avdeling C

3. divisjon avdeling A
1

Troms og Ofoten 9

181

1

Helgeland 5

162

2

Vest Finnmark 5

163

2

Helgeland 4

151

3

Troms og Ofoten 10

156

3

Helgeland 2

149

4

Vest Finnmark 2

146

4

Helgeland 8

144

5

Vest Finnmark 3

145

5

Helgeland 3

140

6

Vest Finnmark 4

138

6

Helgeland 7

138

7

Øst Finnmark 3

117

7

Helgeland 6

130

8

Troms og Ofoten 8

116

8

Helgeland 10

126

9

Vest Finnmark 6

102

9

Salten 4

111

10

Øst Finnmark 2

80

10

Helgeland 9

89

3. divisjon avdeling D
3. divisjon avdeling B

1

Nord-Trøndelag 6

167

1

Troms og Ofoten 5

164

2

Nord-Trøndelag 5

152

2

Troms og Ofoten 6

158

3

Helgeland 11

141

3

Troms og Ofoten 11

154

4

Midt-Trøndelag 7

140

4

Troms og Ofoten 14

146

5

Nord-Trøndelag 9

138

4

Lofoten og Vesterålen 2

146

6

Midt-Trøndelag 8

137

6

Lofoten og Vesterålen 4

133

7

Nord-Trøndelag 4

134

7

Lofoten og Vesterålen 3

124

8

Midt-Trøndelag 10

119

8

Salten 3

123

9

Nord-Trøndelag 7

115

9

Troms og Ofoten 12

103

10

Nord_Trøndelag 8

79

10

Troms og Ofoten 13

83
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3. divisjon avdeling E

3. divisjon avdeling G

1

Møre og Romsdal 5

164

1

Haugaland 1

161

2

Sør-Trøndelag 3

163

2

Haugaland 2

159

3

Møre og Romsdal 7

158

3

Hordaland 7

151

4

Sør-Trøndelag 5

157

4

Rogaland

149

5

Møre og Romsdal 3

154

5

Haugaland 4

145

6

Sør-Trøndelag 4

151

6

Haugaland 3

136

7

Sør-Trøndelag 2

151

7

Hordaland 10

136

8

Møre og Romsdal 6

150

8

Hordaland 12

115

9

Møre og Romsdal 4

127

9

Hordaland 11

99

Midt-Trøndelag 9

122

10

Hordaland 5

87

10

3. divisjon avdeling H

3. divisjon avdeling F
1

Sogn og Fjordane 4

156

1

Rogaland 7

198

2

Sogn og Fjordane 5

145

2

Rogaland 4

196

3

Sogn og Fjordane 9

143

3

Vest-Agder 3

170

4

Sogn og Fjordane 3

143

4

Rogaland 8

166

5

Sogn og Fjordane 2

139

5

Rogaland 3

158

6

Sogn og Fjordane 6

138

5

Rogaland 6

158

7

Hordaland 9

131

7

Rogaland 9

142

8

Hordaland 6

128

8

Aust-Agder 3

124

9

Sogn og Fjordane 8

118

9

Vest-Agder 4

112

10

Sogn og Fjordane 7

106

10

Vest-Agder 5

98

norsk

norsk

norsk

norsk
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3. divisjon avdeling I

3. divisjon avdeling K

1

Telemark 2

162

1

Hedmark og Oppland 10

150

2

Vestfold 3

160

2

Hedmark og Oppland 9

150

3

Buskerud 3

149

3

Hedmark og Oppland 5

144

4

Buskerud 2

148

4

Hedmark og Oppland 7

141

5

Aust-Agder 2

141

5

Romerike 3

138

6

Aust-Agder 1

136

6

Oslo 7

135

7

Vestfold 4

133

7

Romerike 2

132

8

Buskerud 4

119

8

Hedmark og Oppland 4

125

9

Telemark 4

118

9

Hedmark og Oppland 8

122

10

Telemark 3

63

10

3. divisjon avdeling J

Østfold og Follo 4

97

3. divisjon avdeling L

1

Østerdal 2

178

1

Oslo 9

155

2

Hedemark og Oppland 6

167

2

Oslo 8

151

3

Gudbrandsdal 6

147

3

Østfold og Follo 5

146

4

Gudbrandsdal 4

143

4

Østfold og Follo 2

143

5

Gudbrandsdal 3

137

5

Oslo 11

141

6

Østerdal 3

133

6

Østfold og Follo 3

136

7

Gudbrandsdal 5

123

7

Østfold og Follo 1

134

8

Østerdal 5

122

8

Oslo 10

127

9

Gudbrandsdal 2

100

9

Østfold og Follo 6

111

95

10

10

Østerdal 4

Norsk Bridge_28/2009
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Oslo 12

78

4.-12. juli 2009

dansk bridgefestival
holdturneringer
danish open for eliten, miniholdturneringer &
vinoble open for mindre rutinerede bridgespillere

daglige drop in-turneringer (par)
bridge/golf

www.bridgefestival.dk
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Rekruttering: BBO for nybegynnere

18. mars: BBO for nybegynnere
Av Ronny Korsmo og Marianne Harding

BBO, hva er det? Bridge Base Online, eller stedet der norske bridgespillere
spiller bridge på internett. Trivelig, uformelt og veldig lærerikt. Adressen
for å laste ned den gratis programvaren er www.bridgebase.com.

Onsdag 18. mars kl 2030 starter vi opp for fullt
med egne turneringer for nybegynnere på BBO.
Og det skal være bare gøy! Masse moro og en
trivelig tone, og veiledere som man kan spørre
underveis om man står fast.

Norsk Bridge_30/2009

Hvem kan være med?
Turneringen er for k-medlemmer, det vil si for
deg som ikke har spilt i mer enn 1 år. Du trenger
ikke ha makker, men kan melde deg på som

Rekruttering: BBO for nybegynnere

enkeltspiller på «makkertorg» og bli plassert
sammen med en annen som ønsker å spille.
Hvordan melde seg på:
1) Først og fremst må en være registrert som
k-medlem hos NBF
2) Last ned BBO, og registrer deg med et
valgfritt brukernavn
3) Send en e-post til turneringsleder Ronny
Korsmo med navn og brukernavn,
e-post: rk73@online.no
4) Gå inn på BBO, og velg: «Click to play or
watch bridge», velg «Free tournaments»,
scroll nedover til «FOR NORSKE
K-MEDLEMMER».
5) Meld deg på, med eller uten makker.
Påmelding fram til spillestart.

Premier
Vinnerne får hver sin bridgebok i premie.
Øverste fjerdedel av resultatlista blir publisert
på NBFs nettside hver torsdags morgen, samt et
instruktivt poeng fra et av spillene.
Hvis dette blir populært kommer vi til å fortsette
hver onsdag fram til våren.
Spørsmål? Kontakt Ronny Korsmo (BBO-nick:
STRIK3R) enten på mail rk73@online.no eller
telefon 952 95 803.

Dette er ikke et alternativ til klubbspilling, men
et supplement for deg som ikke kan få nok, og
som ønsker mer spilletrening. Og det er helt
gratis.

Det er alltid en instruktør tilgjengelig om du
står fast

Det er gøy å spille bridge, og som i klubben
skal det være trivelig ved bordet når en
spiller på BBO.

Det er god tid på runden slik at du får tid til å
tenke igjennom vanskelige problem.
norsk

norsk

norsk

norsk
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rekruttering: Studentbridge i Bergen

Studentbridge i Bergen
Av Liv Bugge

Er du glad i spill? Bergen Akademiske Bridgeklubb inviterer til lynkurs
i bridge for studenter i Bergen. Kom og lær deg et av verdens mest
fasinerende kortspill.

«Lynkurs» er populære! Deltakerne kommer kjapt i gang med å spille.

Dette var de første linjene i den invitasjonen
som ble hengt opp på alle mulige oppslagstavler
på Universitetet og på Høgskolen i Bergen tidlig
i august 2008, samt på diverse lyktestolper,
bussholdeplasser og nærbutikker. Invitasjonen
ble dessuten lagt inn på elektroniske
oppslagstavler for studenter og ansatte. Noen

Norsk Bridge_32/2008

dager etter at plakatene var hengt opp, tok vi en
ny tur rundt til oppslagstavlene for å sjekke at
invitasjonene hang godt synlig. Det gjorde de
ikke – de hadde druknet i plakatjungelen eller
revet ned for å gi plass til nye plakater for andre
studentaktiviteter. Så vi hengte opp nye og enda
flere plakater.

rekruttering: Studentbridge i Bergen

Før sommeren hadde vi søkt om og fått innvilget
å få være en del av fadderopplegget ved
semesterstart. Planen var å holde flere gratis en
kvelds intensivkurs på UiB, HiB og NHH. Disse
skulle først og fremst være appetittvekkere til
ordinære bridgekurs senere på høsten, men også
et tiltak for å markedsføre bridge generelt.

jenter deltok. Opplegget var det samme som for
det første lynkurset, bortsett fra at man også fikk
tid til å spille et spill på slutten der deltakerne
stokket og ga kortene selv.

Etter lynkursene

Kursdagene
To kursholdere og flere assistenter møtte opp
til det første kurset på Studentsenteret. Antall
kursdeltakere var ikke overveldende, noe som
kanskje skyldes et litt uheldig valg av dag og tid.
I idrettshallen i etasjen under var det nemlig fullt
karneval med masse folk og musikk. Men de
seks studentene i vår etasje – tre av hvert kjønn
fra fem ulike fagområder ved UiB – var blide,
entusiastiske og konsentrerte.
Etter velkommen, presentasjonsrunde og en
første teoridel, ble kursdeltakerne fordelt på to
bord. Veiledet av 1-2 bridgelærerassistenter på
hvert bord spilte man tre forhåndslagte spill, før
man gikk løs på en ny teoriøkt. Dette ble gjentatt
i flere omganger, med en pause midtveis med
lett servering. Under pausen stilte deltakerne
mange spørsmål om bridge og bridgemiljøet, og
de viste stor interesse og entusiasme.
Hele lynkurset ble gjennomført på fire timer.
Hver teoridel var relativt kort og fokuserte
på spilleføring og motspill snarere enn på
meldinger. Under den praktiske delen brukte
man et svært forenklet meldesystem (det samme
som vi tidligere har brukt på bridgekurs for barn
her i Bergen), så hovedfokus var også her på
selve spillingen.
Tilbakemeldingen fra kursdeltakerne var veldig
positiv, og de spredte sin bridgeglede videre til
venner og bekjente. Antall deltakere på neste
lynkurs ble dermed fordoblet – fire gutter og åtte

På kursene går man grundigere gjennom både
spill og teori. Morten Larsen (f.v.), Tore Rafoss,
Else Rafoss får kyndig instruksjon av Anita
Evertsen (med ryggen til).
Dagen etter at vi hadde holdt kurs, sendte vi ut
e-post til alle deltakerne, der vi takket for god
innsats og dessuten informerte om videre kurs.
Over halvparten av de som deltok på lynkursene,
fortsatte på de ordinære bridgekursene som vi
startet opp tidlig i september. Vi bestemte oss for
å holde to kurs, på to ulike dager, for å sikre oss
at flest mulig kunne komme. Og det viste seg
at interessen for bridgekurs var stor både blant
studenter og andre: Til sammen fikk vi over
40 kursdeltakere, dvs. over dobbelt så mange
som på vårt nybegynnerkurs høsten 2007, og
studentene utgjorde en betydelig andel av disse.
Kursene er nå vel gjennomført, og vi arbeider
med videre oppfølging og integrering i klubben.
Vi i BAK håper selvfølgelig at så mange som
mulig av de nye bridgespillerne vil forbli i vår
klubb, men er realistiske nok til å innse at de
norsk
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Studenter har en helt unik kontaktflate. Marius Kolstad (t.v.), Linn Vetås og Christina Heddeland
drar kanskje med seg sine studievenner på et slag bridge?
fleste studentene vil flytte fra byen etter endt
studietid, og at vi derfor rekrutterer mer på
landsbasis enn til egen klubb. Vi håper og tror
imidlertid at «våre» studenter vil bidra positivt i
sine respektive miljø, uansett hvor det måtte bli.

-

Tanker og ettertanker

Hvorfor studenter?
- Ved å lære unge mennesker bridge, er vi
med på føre hobbyen vår videre til en ny
generasjon.
- En ny bridgespiller i 20-årene vil ofte være
medlem av NBF tre ganger så lenge som et
nytt medlem i 60-årene.
- Studenter har en enorm kontaktflate for
nyrekruttering, og de kan bli en stor ressurs i
organisasjonsarbeidet videre.
Markedsføring
- Jungeltelegrafen er den viktigste
markedsføringskanalen. (Én kursdeltaker
genererte åtte andre deltakere.)

Norsk Bridge_34/2009

-

Spørsmålet er hvordan man setter i gang
jungeltelegrafen.
Plakater virker til en viss grad (den
deltakeren som genererte så mange andre
hadde sett en plakat).
Annonsering på elektroniske oppslagstavler
virker, men det er viktig å få lagt ut
annonsene tidlig, helst før studentene tar
sommerferie.
Det ville være lurt å være fysisk mer
synlige, for eksempel ved å sitte på stand,
under semesterstarten.

Annet
- Viktig at ordinære bridgekurs starter nokså
rett etter lynkursene.
- Vi antar at antall deltakere på lynkursene
vil øke neste år, når en del av årets
deltakere kan fortelle sine fadderbarn om
bridgekursene. Dessuten vil tilbudet etter
hvert bli mer allment kjent i studentmiljøet.
- Viktig å unngå kollisjoner med andre store
studentarrangementer.

rekruttering: Studentbridge i Bergen

Bridgekurs høsten 2008 –
Bergen Akademiske Bridgeklubb
Av Anders Fevik (deltaker på lynkurs og ordinært bridgekurs)

Anders Fevik var godt fornøyd med BAKs opplegg. Her ser vi han sammen med Line Therese Dahl
(t.v.), David Ueland (instruktør), Anders Fevik og Borghild Opdahl (med ryggen til) under det
ordinære kurset.
Om det var plakatene av Martin Andresen som
lokket kvinnene til bridgekurs vites ikke. Men
de kom i alle fall til Høgskolen i Bergen. Vi
gutta kom også. Bare Martin manglet – han
spilte bridge i Oslo i stedet. Hvorfor han gjorde
det aner jeg ikke. For bridgemiljøet i Bergen er
bra.
Sven-Olai Høyland og hans entusiastiske
mannskap guidet oss trygt gjennom ti
mandagskvelder med honnørpoeng,
sekvensutspill, grand, invitter, finesser og
en god del beter. Pedagogen Høyland lærte
oss de gode vaner – hans mantra: Telle sikre
stikk og godspille resten. Vi lærte å kaste lavt
i andre hånd, og høyt i tredje. Vi talte kort,
stikk, honnørpoeng, sannsynlighet og makkers
honnørpoeng. Vi lærte alt vi trengte for å spille
bridge. Til slutt hadde vi lært så mye at vi

skjønte det vil ta lang tid å bli virkelig god i
dette fantastiske spillet. Men med det grunnlaget
vi har fått er det vel bare et tidsspørsmål. I
mellomtiden spiller vi bridge i klubben eller på
BBO. Jeg vil gjerne få takke de mange i Bergen
Akademiske Bridgeklubb som brukte kveldene
sine på å gi råd til ferske bridgespirer.
Respekt.

Kommentar fra redaksjonen
Bergen Akademisk Bridgeklubb fikk innvilget sin
søknad til Utvalg for rekruttering og opplæring
om 10.000 kroner til sitt arbeid for å rekruttere
studenter i Bergen til bridgen.
Rekruttering er et hovedsatsingsområde for
NBF, og vi anbefaler alle ivrige sjeler å forsøke
noe av det samme de har fått til i BAK. Kankje
vanker det støtt norsk
for dere også – send en søknad!
norsk
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BRIDGE FOR DE RELATIVT FERSKE

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

Så er vi vel inne i et nytt bridgeår og nye
oppgaver venter både ved bridgbordet og i
Bridgemagasinet. Her er 3 små oppgaver som
jeg har notert mg siden sist.
Spill 1
Du har kommet i 4♥ uten meldinger fra
motparten på disse kortene:
♠5
♥ T76
♦ KQ763
♣ AK52

Slik så det ut fra start:
♠5
♥ T76
♦ KQ763
♣ AK52
N

N

V

esset. Din tapende kløver kasterdu på ruterdame.
Så spiller du spar til kongen, ingen finesse. Liten
spar følger til trumf og hjerter spilles til esset.
Ruter spilles til trumf og så spiller du hjerter.
Dersom hjerteren nå sitter 3-2 har du dine 10
stikk og det gjorde det her.

Ø
G
S

♠ AKJ9
♥ AJ843
♦2
♣ 863
Vest spiller ut kløverknekt, hvordan vil du
fortsette?
Du har ikke tid til å trekke trumf men må sørge
for å kvitte deg med kløvertaperen så fort som
mulig. Du skal derfor, etter å ha stukket utspillet
med kongen straks spille ruterkonge fra bordet.
Øst stikker med esset og spiller kløverdame til
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♠ Q862		
♥ KQ5		
V
Ø
♦ T854		
G
♣ J7		
S

♠ T743
♥ 92
♦ AJ9
♣ QT92

♠ AKJ9
♥ AJ843
♦2
♣ 863
Kløver ut var jo et heldig og godt utspill men det
parerte du selvsagt uten problemer?

BRIDGE FOR DE RELATIVT FERSKE

Spill 2
Den første opgaven var kanskje litt vrien og
uoversiktlig, her skal du få en som er greiere.
♠ K6
♥ T85
♦ QJT42
♣ JT7

G

♠ K6
♥ T85
♦ QJT42
♣ JT7
N

N

V

Hele spillet så slik ut:

Ø

♠ Q63			
♥ Q962		 V
♦ 987			
♣ 642			S

G

Ø

♠J
♥ AKJ7
♦ 653
♣ KQ853

♠ AT98742
♥ 43
♦ AK
♣ A9

S

♠ AT98742
♥ 43
♦ AK
♣ A9
Etter at øst har åpnet i 1♣ hopper du som
syd direkte i 4♠ og det går pass rundt. Vest
spiller ut kløver 2. Du har jo to hjertertapere,
en kløvertaper og muligens en spartaper så
her haster det. Du skal derfor straks ta for ess,
konge i ruter, legge ned sparess og spille spar
til bordets konge. Begge hadde trumf i første
runde men på sparkonge kastet øst en hjerter.
Ruterdame må begge følge på og du kaster
kløver. Siden ruteren satt 3-3 spiller du nok en
høy ruter og kaster hjerter. Vest trumfet og spilte
hjerter men du har sikret deg 11stikk og god
score på spillet.
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Spill 3
Skjerp deg nå på den tredje prøven, den er ikke
for de ferskeste

fargen. Ditt eneste håp er da at motparten ikke
kan ta flere enn tre hjerterstikk og du spiller nok
en ruter til knekten i øst. Slik det sitter her får du
da din kontrakt:

♠ K7
♥ T82
♦ AKQ72
♣ 854

♠ K7
♥ T82
♦ AKQ72
♣ 854

N

N

V

Ø
G
S

♠ A2
♥ 9543
♦ 53
♣ AKQT6
Som syd åpner du i 1♣ og vest går inn med 1♠.
Din makker spør etter sparhold med 2♠ og du
melder da 2NT som din makker hyner til 3NT.
Vest spiller ut spardame. Din videre spilleføring
avhenger nå av hvor du stikker utspillet.
La oss si du lar den gå til håndens ess. Du
legger ned ess, konge, i kløver men vest har
fire kløvere og ingen knekt faller. Neivel, du er
selvsagt ikke rådløs men går løs på ruterfargen.
Etter tre topphonnører ser du at øst har hold i

♠ QJ983		
♥ AQ		 V
♦T8			
G
♣ J732			

Ø

S

♠ A2
♥ 9543
♦ 53
♣ AKQT6
En annen mulighet er jo også at du stikker
utspillet med bordets konge og straks spiller
kløver til kløver 10. Her vil vest få stikket
men selv om hjerterskiftet kommer kan ikke
motparten ta flere enn tre hjerterstikk.
Vi kan vel trygt si at bridgen gir deg mange
muligheter, det gjelder bare å velge ut de beste.

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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♠ T654
♥ KJ76
♦ J964
♣9

HJERTERDAMENE

Hjerterdamenes turnering og fest –
en suksess!
Av Vegard Brekke

Lørdag 31. Januar gikk Hjerterdamenes turnering og fest av stabelen
på Folkets Hus i Ski. Opplegget damene fra Østfold og Follo hadde satt
i stand var en suksess fra første stund, hele 43 par deltok i turneringen
og 68 stykker var med på middag og dans på kvelden. Norsk Bridge tok
en prat med en av initiativtakerne, Kirsti Mollatt.
-

Hei Kirsti vi hørte at arrangementet deres
gikk over all forventning.

Ja det gjorde det i aller høyeste grad. Vi var hele
43 par, elle 86 spillere, som spilte turneringen.
Til middag og dans kom det ikke mindre enn 68
stykker. Vi er veldig godt fornøyd!
-

Hvordan så programmet ut?

Turneringen startet kl 10, og
kveldsarrangementet var planlagt til ca kl 19
samme kveld.
Vi hadde lagt opp til at det skulle være god tid til
gjennomføringen av turneringen. Vårt mål var
jo å få med oss flest mulig spillere, og aller helst
de uerfarne. Vi syntes da det var svært viktig å
ha god tid på rundene, slik at ikke stresset skulle
skremme bort akkurat disse. Vi spilte 42 spill
under kyndig ledelse av Leif Otto Listhaug.
Turneringslederen vår var også valgt av samme
grunn. Leif Otto er en hyggelig og omgjengelig
person, som skaper ro og trivsel i salen. Dette
syntes vi var alfa og omega. Hele arrangementet
skulle stå i hyggens tegn, og da er det svært
viktig at også turneringslederen gjenspeiler
nettopp det.

-

Og så over til det sosiale…

Da turneringen var over, for øvrig i god tid før
kveldsarrangementet, var vi klare for middag,
dans og moro!
Vi hadde en flott treretters meny tilberedt av
den kommende superkokken, Andreas Pedersen
fra Halsa. Røkt vill laks, Chateaubriand og
hjemmelaget karamellpudding. Det var en
suksess! Prisen var det heller ingenting å si på,
festmåltidet inkludert velkomstdrink og drikke til
maten kom på 300 kroner.
Vi hadde også alliert oss med dyktige talere,
som stod for damenes, herrenes og takk for
maten tale. Vi hadde vært heldige i våre valg, og
talerne våre gjorde stor suksess.
Så ble det gjort klart for dans til Glad Jazz
orkester. Vi ante ikke at vi hadde samlet en
så danseglad gjeng! Stort sett alle var på
dansegolvet til langt på natt. Musikken hjalp jo
utvilsomt til på stemningen.
-

Litt tilbake til turneringen igjen. Hvorfor
valgte dere akkurat denne formen på en
mixturnering?
norsk
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Det vi først og fremst ønsket var å arrangere
noe for grasrota, og samtidig hjelpe litt til
på rekrutteringsfronten. Vi har jo en fryktelig
overrepresentasjon av menn i NBF, jeg tror det
går noe sånn som 12 på 88. I en mixturnering
må det jo nødvendigvis være jevnere.
Vi mente vel også at en mixturnering, med en
slik sosial profil, kanskje ville virke mindre
skremmende på mange av våre urutinerte
spillere. Det var også damene som måtte
invitere med seg makker til opplegget. Dette falt
nok kanskje noen av de som dessverre ikke fikk
vært med litt tungt for brystet. Jeg får da bare
komme med en oppfordring om å hjelpe til med
å rekruttere flere damespillere – da blir det flere
plasser i mixturneringen!
-

Frister opplegget til gjentakelse?

Ja i aller høyeste grad. Lokale, turneringsleder
og band er allerede booket inn for neste år. Vi
spiller samme sted 30. januar 2010. Så for dere
som ikke fikk vært med i år er det bare å gjøre
sine hoser grønne 
-

Jeg vet at dere planla dette arrangementet
over lang tid. Kunne du gitt et lite innblikk i
hvordan dere jobbet?

Vi fikk ideen til turneringen fra Ladies
Invitational på Mo. Allerede ett år før
turneringen satte Hjerterdamene ned en komité
som skulle jobbe med arrangementet. Vi var ni
stykker fra 4 klubber i kretsen. På de aller første
møtene, som gikk på rundgang hjemme hos
medlemmene, gikk nok like mye av tiden på det
å bli kjent oss i mellom som direkte planlegging
av selve arrangementet. Dette tror jeg vi alle
sammen satte stor pris på, men etter hvert kom
vi også godt i gang med selve organiseringen.
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Hjerterdamene! 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.
Noe av det første vi tok tak i var å vurdere
«kundegrunnlaget». Hvor mange potensielle
deltakere har vi i kretsen og områdene rundt.
Vi talte selvsagt opp alle våre kvinnelige
medlemmer i kretsen, og vi loddet også
stemningen ute i klubben rundt et slikt
arrangement. Vi var fast bestemte på å ha
realistiske målsetninger for opplegget, slik at
vi ikke skulle gå på blant annet en økonomisk
smell. Etter en del fram og tilbake kom vi vel
fram til at 30 par – eller 60 deltakere – ville
være et fornuftig antall å budsjettere med. I
ettertid er vi jo meget glade for at vi havnet
nesten 50 % over dette!
Fokuset vårt var som jeg nevnte tidligere, at
turneringen ikke var for våre aller mest garvede
spillere. Her var det rekruttering i bred forstand
som var vårt mål. Vi ønsket derfor å holde
kostnaden for deltakerne nede, og vi ønsket også
å gjennomføre en sosial premiering. Vi landet
til slutt på 200 kroner i startkontingent. De fem
første fikk premie, men det vanket også premier
videre nedover på listen. Hver 5. plass ble
premiert. Selve premieutdelingen valgte vi også
å gjennomføre som en slags trekning, det var
derfor ikke nødvendigvis 1. Plassen som fikk den

HJERTERDAMENE

gjeveste premien – men kanskje 30. Plassen. Vi
så på det slik at det er nok av turneringer hvor
mange kanskje synes det er nettopp premiene
som står i fokus, her fikk altså alle være med å
kjempe om toppgevinsten. Vi mener og tror dette
var et lurt trekk av oss.
Premiene fikk vi stort sett av lokale
bridgespillere og deres kontakter. Premiene
var nok ikke slik man er vant til, vi kan jo
blant annet nevne at noen av gevinstene
var tannlegetime, PC-hjelp, advokathjelp,
deltakeravgift i KM-mix og mye mer. Bruker
man sitt lokale nettverk i klubbene og kretsen, er
det nesten ikke grenser for hva man kan skaffe
til veie til slike arrangement!
Siden dette var et sosialt opplegg var vi som
også tidligere nevnt veldig opptatt av at alt
skulle passe inn i denne rammen. Jeg nevner
derfor igjen en del ting vi syntes var helt
essensielt:
- Dyktig og hyggelig TL
- God tid på spillingen
- Bra lokaler
- God mat og drikke – nesten det viktigste
- God underholdning
- Og selvsagt masse godt humør!

Bridge – for andre som tenker på noe av det
samme så er det absolutt ikke å forakte med slik
omtale og annonsering!
På vegne av hjerterdamene vil jeg takke alle
som var med på opplegget vårt. Vi håper at vi
ser dere alle igjen så snart som mulig. Og det er
selvsagt viktig allerede å sette av plass til neste
års turnering på Ski – lørdag 30. januar!
-

Datoer for arrangementet må man jo også
velge med omhu. Det er veldig mye som skjer
i bridgenorge, og noe av utfordringen vår var
selvsagt å finne en helg som ikke kolliderte med
forbundsarrangement og kretsarrangement.
Valget vårt falt altså til slutt på siste helgen i
januar.

Da sier vi takk for praten, og vi regner
ikke med at det er siste gang vi hører fra
Hjerterdamen i NBF Østfold og Follo.
Kirsti presiserte også overfor meg at de ikke
hadde noen hevd på navnet Hjerterdamene,
så de så gjerne at det etablerer seg flere
hjerterdamer rundt omkring i Norge.

Vi var også relativt aktive i å markedsføre
oss. Vi annonserte på kretsens hjemmeside og
sendte ut innbydelser til alle klubblederne i
kretsen vår. Etter hvert fulgte vi opp med mange
telefonsamtaler for å purre opp ledere og
medlemmer. Vi fikk også veldig god respons på
reportasjen vi hadde i julenummeret til Norsk
norsk
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24 juli – 2 augusti
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Bridge, massor av bridge i dagarna tio! 24 juli
– 2 augusti arrangeras återigen den svenska
Bridgefestivalen.
Festivalen 2009 blir ytterligare en jubileumsfestival, eftersom Bridgefestivalen fyller 15 år.
Vi börjar även i år redan på fredagen.
Tisdagen den 28 juli ﬁrar vi tillsammans
födelsedagsbarnet och då anordnas ﬂera jubileumstävlingar. En sprakande jubileumsbankett avslutar dagen.
Festivalen har tävlingarna för alla, från
handikapptävlingar till internationella lag-

Bridgefestivalens sponsorer

tävlingar och SM-ﬁnaler. Självklart går det
bra att också komma ensam. Vi garanterar
att alla får partner via vår partnerförmedling,
förutsatt att man är på plats 15 minuter före
tävlingsstart.
Varje morgon kommer en nyhetsbulletin
med nyheter, reportage,
resultat och mycket mer som
förknippas med Bridgefestivalen.
Mer information hittar du
på www.svenskbridge.se.

!
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Chairman’s Cup är en tävling öppen för alla och spelas på Conventum, Örebro
(Sverige), 25–30 juli. Det är en lagtävling som inleds med ett kval i form av
Gröna Hissen och avslutas med raka cupmatcher. Tävlingens namn kommer av
att ordföranden för Förbundet Svensk Bridge, Mats Qviberg, sponsrar tävlingen.
STARTAVGIFT
– Gröna Hissen: max 2.000 SEK/lag
(125 SEK/junior, 500 SEK/senior)
– Måndag och framåt: 500 SEK/lag
Senaste anmälan fredag 24 juli kl 13.00.
PRISER
1:a pris
2:a
3:e
4:e
5:e-8:e

50.000 SEK
30.000 SEK
12.000 SEK
8.000 SEK
Fri start i CC 2010

SPELUPPLÄGGNING
• Chairman’s Cup inleds lördag och söndag med
ett kval i form av Gröna Hissen. 28 lag kvaliﬁcerar
sig till cupmatcherna med start måndag förmiddag.
• Måndag förmiddag spelas följande:
– De lag som har kvaliﬁcerat sig från helgens spel
spelar cupmatch över 32 brickor.
– Övriga lag kan spela återkval om två platser.
Detta spelas som Gröna Hissen över 30 brickor.
• Måndag eftermiddag spelar 16 lag cupmatch över
32 brickor.
• Avslutningen från och med tisdag är kvartsﬁnal,
semiﬁnal och ﬁnal, alla över 64 brickor. På ﬁnaldagen (torsdag) spelas även match om tredje pris
över 32 brickor.
• SM-Par Veteraner och CC-kvaliﬁcering överlappar några ronder. Därför kan lag tillåtas starta i rond
3 i CC, givet vissa förutsättningar. (Se hemsidan.)

spelas med skärmar. Kvartsﬁnaler, semiﬁnaler och
ﬁnalen kommer att sändas på internet. Ramateater
kommer att arrangeras i mån av plats.
MÄSTARPOÄNG
I Gröna Hissen spelar vi om silverpoäng. Från
kvartsﬁnalen och framåt spelas om guldpoäng
medan de tidigare cupmatcherna ger silverpoäng.
I Andra chansen spelas om bronspoäng.
VANDRINGSPRIS
Vinnarlaget får förutom prispengar även en
inteckning i kampen om vandringspriset. Seger
ger 10 poäng. Inför sommarens tävling ﬁnns inga
inteckningar, eftersom Tobias Törnqvist spelade
hem vandringspriset i 2008 års Chairman’s Cup.

DISTRIKTSLAG
Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag med gratis
start i Chairman’s Cup, förutsatt att följande villkor uppfylls:
– Högst två spelare i laget får tidigare har deltagit i CC.
– Samtliga spelare måste tillhöra samma distrikt.
– Laget måste bära distriktets namn.

SYSTEMREGLER
B-system gäller i Gröna Hissen och de korta
cupmatcherna (lördag-måndag). Från och med de
långa cupmatcherna (kvartsﬁnalen;
tisdag) tillåts A-system. Oavsett
systemnivå ska deklarationer
överlämnas till motståndarna
direkt vid val av motståndare.

SKÄRMAR OCH RAMA
Med start i semiﬁnalen kommer matcherna att

MER INFORMATION
www.svenskbridge.se

STOREFJELLFESTIVALEN 2009

30. mai-1. juni 2009 (PINSEN)

S

torefjell Høyfjellshotell ønsker alle
velkommen til den tradisjonsrike
Storefjellsfestivalen som arrangeres for
51. gang! Turneringen er et flott tilbud til spillere
på alle nivåer, og vi spiller alle i samme pulje.
Turneringen samler hvert år mellom 70 - 90 par,
fra nybegynnernivå til øverste elite.

S

PROGRAM
Fre. 29. mai

1900 – 2200 Storefjellbord,
dans til 03.00

Lør. 30. mai

0830 – 1000 Frokost
1000 – 1300 Facit turnering

torefjell Høyfjellshotell er også kjent
for din fantastiske mat mens det sosiale
på kveldene er i en flott ramme. Her er det
både dans og pianobar til de sene timer.

S

1230
Storefjellbordet
1400 – 1845 Hovedturnering 1. sesjon
2000
Middag

elve turneringen går fra lørdag 30.mai til
mandag 1.mai, men mange kommer til fjells
allerede fredagen for å kose seg med blant annet
et storstilt ”Storefjellsbord” og dans. Lørdag og
søndag formiddag er det facit-turnering for dem
som ikke får nok med hovedturneringen.

Søn. 31. mai

0830 – 1000
1000 – 1300
1230
1400 – 1845
2000

Frokost
Facit turnering
Storefjellbord
Hovedturnering 2. sesjon
Middag

H

Man. 1. juni

0830 – 1000
1000 – 1430
1345
1530

Frokost
Hovedturnering 3. sesjon
Storefjellbord
Premieutdeling

otellet disponerer et stort og luftig
spillelokale, og det er gunstige priser
på rom, inkludert fullpensjon.

Nytt fra forbundet

Velkommen Marianne!
Av Vegard Brekke

Nå styrker NBF administrasjonen og 1. april tiltrer Marianne Harding
som konsulent i forbundet. Marianne skal spesielt arbeide med å spre
kunnskap og interesse om bridge. Rekruttering og opplæring blir hennes
hovedoppgave og dette vil skje i nært samarbeid med klubber og kretser.

Rekruttering er selvsagt ingen enkeltpersons
oppgave, men vi får nå større trykk på denne
viktige oppgaven og med bedre markedsføring
håper vi å skape større oppslutning om bridge til
glede for klubbene rundt i landet.

Marianne er velkjent i bridgemiljøet og har en
rekke flotte prestasjoner bak seg - bl.a. med
to norgesmesterskap samt at hun ble Nordisk
mester for damer på Lillehammer 2007.
norsk
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Nytt fra forbundet

Vi gleder oss til å ønske Marianne velkommen
til oss og ønsker henne lykke til med nye og
spennende oppgaver! Norsk Bridge har tatt en
liten prat med Marianne.
-

-

Aller først vil vi alle ønske deg velkommen
som ny medarbeider i forbundet. Det er en
formidabel oppgave du har tatt på deg!

Tusen takk, jeg gleder meg.
-

innom både U21 og U26 landslaget, og har de
siste årene representert Norge på damelaget.

Kan du fortelle litt om deg selv generelt og
om din bakgrunn i bridgen?

Jeg er 31 år, bosatt i Bergen med samboer
og Opel Corsa. Hit kom jeg som ny student
på midten av 90-tallet, litt på grunn av
studiemulighetene, mest på grunn av det gode
bridgemiljøet blant studentene på den tiden.
Etter hvert flyttet bridgesentrum for studenter
seg til Trondheim, og da ble det tid til å fullføre
hovedfaget i molekylærbiologi. Etter noen
år som legemiddelkonsulent i et farmasøytisk
firma fikk jeg muligheten til å velge bridgen, og
begynte som medredaktør i Bridge i Norge (
www.bin.no). Nå som jeg gir meg der kan jeg
tillate meg å si det: Boye Brogeland lager et
utrolig godt blad, som alle aktive bridgespillere
bør abonnere på.
Når det gjelder bridge er jeg nok ganske arvelig
belastet, med 4 besteforeldre og 2 foreldre
som spiller bridge. Det helt grunnleggende
lærte jeg hjemme, men 11 år gamle meldte jeg
og en venninne oss på vanlig bridgekurs. Så
Stayman og Blackwood har jeg lært av tidligere
president Helge Stanghelle og Bjørnar Småli.
Sammen med Tine Veronica Karlsen, Daniel
Stanghelle og Christian Tovås (den gang med
en sammenlagt alder på 49 år), herjet vi først i
C-puljen hjemme på Mo, senere på juniorleirer i
Norge og i utlandet. Senere har jeg vært så vidt
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Du jo jobbet en god del med kursvirksomhet
og rekruttering i bergensområdet. Kan du gi
oss noen nyttige tips om hvordan man bør
gå fram for å få mange deltakere på kurs og
opplæring. Og ikke minst hvordan skal vi
klare å holde på de nyfrelste?

De fleste er jo glade i spill, og de som er
glade i spill er nysgjerrige på bridge. Vi som
er medlemmer i NBF velger å spille bridge
fordi vi syns det er det absolutt beste spillet.
Det må vi tørre å formidle. Hver og en av oss
kjenner minst en som har lyst til å begynne å
spille bridge. En venn, en slektning eller en
kollega. Hvis vi bare får gitt denne personen
det lille puffet som skal til for å begynne
på bridgekurs, så har vi plutselig doblet
medlemstallet. Ellers så tror jeg det er viktig å
skape et godt miljø i klubben og passe på at folk
trives uansett nivå. Det kan være mange grunner
til at en spiller bridge: for å søke utfordringer,
for konkurransen, for å trimme hjernen, men
felles for alle er at en ønsker et godt sosialt
miljø. Er det kjekt å komme på klubbkveldene,
så er det meste gjort. Jeg tror det er viktig at vi
alle ser mennesket bak nybegynneren i bridge:
dette er en person som sannsynligvis har
-

Hva vil du legge mest vekt på i den nye
stillingen din?

Først og fremst vil jeg prøve å holde nær kontakt
med Krets og Klubb. Alene kan jeg ikke nå så
mange nye, men jeg vil bistå alle som hjelper til
i sitt nærmiljø. Send en mail eller ring om det er
noe dere mangler, så skal jeg gjøre det jeg kan.
Jeg kommer også til å reise rundt og besøke
kretsene (håper dere vil ha meg på besøk!), og
så kan vi sammen legge en plan for hver region.
Det er ikke alle tiltak som passer alle steder,

Nytt fra forbundet

så det gjelder å tilpasse tiltakene slik at alle
er motiverte til å være med. Jeg kan dessverre
ikke rekke innom alle før sommeren, og kommer
til å prioritere de byene/kretsene som har
studiesteder først, sånn at vi kan komme i gang
med rekrutteringen av studenter allerede ved
semesterstart.
Rekrutteringsportalen på www.bridge.no
kommer også til å få nytt liv, og der håper jeg
at alle kan bidra med det de har av materiale.
Oppgaver tilpasset kurset, plakater, diplomer,
evalueringsskjema, videregående kurs etc.
Det er ingen vits i at hver og en skal finne opp
kruttet på nytt, så alt skal ut der, tilgjengelig
for nedlasting. Alle som har noe liggende kan
begynne å sende inn allerede nå. Der vil vi også
legge ut informasjon om alle nybegynnerkurs,
og kontaktpersoner i hver klubb/krets.
I et litt lengre perspektiv håper jeg å få i gang
en større nasjonal rekrutteringskampanje, men
det kan først skje når alle er klare og jeg er
sikker på at mottaksapparatet rundt om i landet
fungerer som det skal.
-

Vi ser jo hvor stort poker har blitt på
nettet de siste årene -- særlig blant yngre
kortspillere.
Tror du bridgen kan bruke nettet mer aktivt
til rekruttering og opplæring? I så fall har du
noen tanker om hva slags strategi man bør
ha for å fange opp interesserte spillere?

Det er utrolig mange muligheter til å bruke
nettet mer aktivt til både rekruttering
og opplæring. «Alle» har jo tilgang til
en datamaskin i dag, og det er enkelt og greit å
bruke. Mens det er lett å få folk fra klubb til nett,
har vi enda ingen god strategi for å få strømmen
til å gå andre veien. Her er jeg veldig åpen for

innspill om noen har gode ideer. Foreløpig vil
det holdes nybegynnerkurs på BBO to ganger
i året (som vanlig), men jeg er åpen for å
annonsere for opplæring på internett, og tror vi
kan få en kjemperespons på det, dersom vi finner
en lett vei fra nett til klubb.
Det finnes allerede et tilbud på nettet for
videreopplæring for de som nettopp har gått på
kurs. For de som blir hekta på bridge, kan det
bli for lite med en dag i uka. Og det er ikke alltid
en har noen å spørre om det er noe en lurer
på. Dessuten kan det være litt kjedelig å havne
under middels nesten hver gang når en er ny.
Derfor har vi nybegynnerturneringer på BBO en
gang i uka. Der kan alle som er k-medlemmer i
NBF være med og spille med og mot de på sitt
eget nivå, og samtidig kunne spørre veiledere
underveis. (se artikkel annet sted i bladet.)
-

Er det for øvrig noe annet du kunne tenke
deg å legge til?

Dette er en jobb jeg brenner for, og gleder meg
enormt til å ta fatt på. Å spille bridge er jo så
utrolig gøy, bare synd at det er så mange som
ikke har oppdaget det enda. Rom ble ikke bygget
på en dag, men jeg håper at alle kan dra lasset
sammen med meg slik at vi får snudd utviklingen
positivt ganske raskt. Det skal tas fatt i mange
ting, og ganske raskt håper jeg å danne grupper
som skal jobbe med ulike tiltak: for eksempel
junioropplæring, seniorprosjekt, nettopplæring
og rekrutteringsportalen. Jeg håper de som
leser dette som har lyst til å bidra med noe
innen et av disse feltene, eller noe helt annet, tar
kontakt. Alle innspill mottas med takk.
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Det nordiske samarbeidsprosjektet
Av Allan Livgård

Høsten 2007 tok Danmarks Bridgeforbund og Ole Veje initiativ til et nordisk
samarbeid om opplæring, bridgelærerutdanning og en internettklubb.
Styret i Norsk Bridgeforbund tente på ideen og siden den gang har det blitt
jobbet hardt i Danmark, Sverige og Norge for å rekke lanseringsdatoen,
1. september 2009.

Ole Veje og Danmarks Bridgeforbund tok initiativ til felles nordisk samarbeid.
(Foto: Ib Lundby)
Av samarbeidets tre deler er nok
opplæringsdelen den aller viktigste. Den vil
bestå av helt nye opplæringsbøker, i første
rekke kommer Den rette veien (DRV) og
Den praktiske veien. Den rette veien er en
nybegynnerbok, og den man først vil bruke på
et nybegynnerkurs. I de siste årene har vi brukt
Arne Olsens Lær å spille bridge her i Norge,
men fra og med 2009 vil DRV være boka som
møter nye kursdeltakere.
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Den praktiske veien er en videreføring av Den
rette veien, og tar opp litt mer avanserte emner.
Fortsatt er det en nybegynnerbok, og tanken er
at dersom man har vært igjennom begge disse
bøkene er man klar for å spille i klubb. Systemet
i disse bøkene er et felles nordisk system som
baserer seg på firekorts-åpninger og ellers er
veldig naturlig. Hovedtanken bak et felles
nordisk system er at man på BBO eller lignende
steder, lettere vil kunne finne seg en makker på
sitt nivå når man spiller samme system.

Nordisk samarbeid: Nett, papir, CD

De nordiske
forbundene
har inngått en
samarbeidsavtale
med BBO-gründer
Fred Gitelman

GeO Tislevoll (t.h.)l oversetter Göran Pettersons
bøker til norsk.
Bøkene er opprinnelig skrevet av Gøran
Petterson fra Sverige, og GeO Tislevoll har
fått ansvaret med oversettelsen til norsk. Geo
har allerede oversatt Den rette veien og er i
gang med Den praktiske veien, så dette vil
være ferdig i god tid før lanseringsdatoen. Det
nye med bøkene, i forhold til hva vi har hatt av
lærebøker før, er at det vil følge med en CD-rom
med alle eksempelspill som er gjennomgått i
boken. Her vil man på en enkel og intuitiv måte
få forklart beste meldingsforløp og spilleplan i
spillene, samtidig som man også vil få spørsmål
av typen «Hva melder du nå?» underveis. Det
hele blir presentert på en BBO-plattform, så man
vil enkelt kunne kjenne seg igjen når man senere
skal spille der. Artikkelforfatteren er oversetter
av disse CD-romene.
Internettklubben er den andre store nyheten i
prosjektet. Dette er en klubb på BBO hvor man
må være medlem av et nordisk bridgeforbund
for å få lov til å spille. Her vil dyktige
turneringsledere arrangere turneringer rettet mot
spillere av alle ferdighetsnivåer, og på sikt vil
man kanskje kunne vinne klubbpoeng på BBO.

For å sikre seg at bare medlemmer av de
nordiske bridgeforbundene kan spille i klubben
har samarbeidsprosjektet inngått et samarbeid
med Fred Gitelman, mannen bak BBO. Vi vil
gjennom dette samarbeidet få tilgang på en egen
portal hvor man kan logge inn, og denne vil nok
ligne flash-spilleren til BBO som noen kanskje
har sett.
Ansvaret for å lage et turneringsopplegg og stå

med hovedansvaret for gjennomføringen har
Nils Kåre Kvangraven fått. Så når høstmørket
senker seg og regner faller, så håper jeg vi alle
samles på BBO og har en heftig, men etisk
konkurranse.
Fremover er det også tenkt at det skal komme
flere bøker, som vil omhandle temaer som ikke
bare passer på nybegynneren, men også de litt
mer rutinerte. Hvor mange bøker som kommer
og når de kommer er ikke helt avklart ennå.
Den første bridgelærerutdanningen på
Lillehammer i fjor var en stor suksess, og vil
bli videreført. Foreløpig har vært land sin egen
utdanning, men på sikt vil vi nok se at man kan
lære av hverandre og videreutvikle opplegget.
norsk
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Nils Kåre er ansvarlig for turneringsopplegget på BBO.
Til høsten vil også Lær å spille bridge 2
foreligge ferdig oversatt til norsk. Tidligere har
Lær å spille bridge blitt oversatt til norsk av
Kenneth Syversen, og dette programmet ligger
ute til nedlastning på forbundets hjemmesider.
(www.bridge.no -> Lær bridge -> Lær å spille
bridge). Del 2 av dette programmet er enda mer
omfattende enn del 1, og passer godt for de som
har spilt litt bridge, men gjerne vil lære mer. Det
fine med disse programmene er at du kan gå
kurs akkurat når det måtte passe deg, det er bare
å laste de ned til PC’en.
Norsk Bridgeforbund har opplevd en nedgang
i antall medlemmer denne sesongen, så med
det nye opplegget på plass håper vi at man
kan tilby de som vil lære bridge en komplett
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opplæringspakke. Men det er umulig å få til
nye medlemmer uten omfattende rekruttering i
klubber og kretser, så derfor håper vi at akkurat
DU vil ta i et tak til høsten. La oss benytte
mulighetene det nye materialet gir oss til å sette
i gang med storstilt rekruttering!

NYTT FRA FORBUNDET

NBFs websider – www.bridge.no
Da du åpnet NBFs hjemmesider på nyåret ble du forhåpentligvis møtt av en overraskelse.
I løpet av 2008 ble det lagt ned et stort arbeid i profilen til Norsk Bridgeforbund.
Vi forsøker å lage en enhetlig profil ut mot våre medlemmer, du skal kjenne igjen alt
som kommer fra organisasjonen. Det endelige målet vil være at nettsidene,
Norsk Bridge og medlemmene selv skal kunne spille sammen interaktivt.
1. januar var Fase1 av de nye nettsidene på
plass. Fase1 var i bunn og grunn skallet og
strukturen på det endelige produktet. En rekke
filer og funksjonalitet var blitt flyttet over til de
nye malene. Enkelte problemer dukker alltid
opp ved slike omlegginger, og en stor utfordring
har vært kontakten med blant annet SparTi.
Det var heller ikke mulig å få opp absolutt alle
underkataloger ved lanseringen.
I skrivende stund er Fase2 under hektisk
utvikling. Målet er at ved inngangen til
sommeren skal NBFs nettportal være en
interaktiv portal. Det vil bli mye enklere å
hente inn nyhetssaker fra klubber og kretser,
medlemmene vil få tilgang til sitte eget område
og vi håper også at vi får opp diskusjonsforum i
løpet av våren.
I Fase2 er også en viktig oppgave å samkjøre
mange av forbundets underaktiviteter. Målet er
at også Bridgefestivalen skal inn på samme type
plattform og utforming som hovedsidene, men
her er det nok ikke realistisk å tro at alt kan være
på plass innen årets festival sparkes i gang –
men en god del skal være klart allerede i år.
Man tenker seg også at nettsidene og
de nye løsningene skal brukes mye mer
aktivt til å innhente tilbakemeldinger fra
medlemmene. Vi kommer til å ha avstemninger,
spørreundersøkelser og selvsagt forum hvor man
kan ytre sine meninger.
Funksjonaliteten på de nye sidene vil gi oss
muligheten til automatisk å sende ut elektroniske
meldinger angående innbydelser til turneringer
og resultater fra turneringer hvor akkurat du har

vært med. På de personlige sidene hvert enkelt
medlem får, vil man enkelt kunne tegne seg på
en slik liste og selvsagt melde seg av.
Alle medlemmer vil få tildelt brukernavn og
passord for tilgang til den personlige profilen
på bridge.no. Da vil man også få tilgang til
å kommentere artikler/diskusjonsforum som
blir lagt ut på sidene. Dette vil ikke være en
anonym løsning, og man vil da stå med fult navn
i kommentarfeltene. Vi håper og tror dette vil
bidra til at man kan ha saklige og gode debatter.
Det er allikevel naivt å tro at alle vil benytte
seg av dette. I utgangspunktet vil disse sidene
erstatte dagens «medlemssøk» på NBFData.
Man kan søke i de nye sidene på samme måte
som tidligere på enten medlemsnummer og/
eller for- og etternavn. Hvis man treffere på et
medlem som ikke har aktivert sin egen side vil
informasjonen i grove trekke være helt lik den
man får i dagens medlemssøk.
Gjennomføringen av den nye «nettreformen»
blir ledet av Nils-Otto Eliassen fra Eight
Communication AS. Mange i bridge-Norge
kjenner nok Nils-Otto fra bridgebordet. NilsOtto og Eight Communications har lang
erfaring innen utvikling av hjemmesider og
nettløsninger. Uansett hvor rutinert har man
(som regel) allikevel ikke svaret på alt, så
innspill til utforming og funksjonalitet på det
endelige produktet tas i mot med takk! Vi kan
ikke love at alt lar seg eller vil bli gjennomført,
men vi forsøker å strekke oss så langt som
mulig!
norsk
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NBFs organisasjonsdager 2009

Organisasjonsdagene i fjor på Hell var en
suksess med godt over 60 deltakere.

Vi inviterer igjen til en av årets viktigste
samlinger i bridgens verden - denne gang på
Rica Gardermoen Hotell 17. - 19. april.
Vi tar sikte på et omfattende program med
en felles programdel og rundebordsdiskusjon
fredag kveld. Deretter legger vi om opplegget
slik at det lørdag og søndag blir workshops hvor
deltakerne velger tema ut fra egne interesser.
Klubbene har her også en god anledning til å
videreutdanne sine turneringsansvarlige.

• Aktiviteter i forbundsregi vil bli ledet av
Karl Olav Nybø Hansen (lørdag) og
Sigmund Bakke (søndag)
• Arbeidet i klubbene vil bli ledet av Per Watz
• Turneringslederkurs med autorisasjon vil bli
ledet av Per Nordland
Lørdag kveld blir det lynbridge etter en bedre
middag og som alltid god stemning.

Vi har 45 rom til disposisjon og av hensyn til
hotellet ber vi vennligst om bindende påmelding
innen 1. april.
Velkommen til Gardermoen!

PÅMELDINGSKJEMA

NBF Organisasjonsdager 2009 på Rica Hotel Gardermoen. Tlf 63 92 66 00 - www.rica.no
Fredag 17. april klokken 1900 - søndag 19. april klokken 1500.
Helpensjon per deltaker i enkeltrom er kr. 1.910,-. Deltakerne gjør selv opp egne hotellregninger på hotellet.
___________________________
1) Påmelding fra ........………………………………… ..............klubb/krets.
Navn:…………………………………………………………………............
(e-mail og telefon) ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………..........
2) Påmelding fra…………………………………….…................klubb/krets.
Navn:………………………………………………………………...….........
(e-mail og telefon)………………………………………………....................
…………………………………………………………………………...........

Merknader:…………………………………………………………
Bindende påmelding sendes NBF snarest og senest 1. april 2009 bridge@bridge.no
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Fredag 17. april
17:00

Innsjekking og Registrering av deltagere

18:00

19:00

NBFs hovedutfordringer
Seminaransvarlig Jan Asen og Rune Handal
- Organisasjon og utvikling
- Økonomi i NBF

20:00

- Hvordan skape større oppslutning om bridge i Norge - Etikk og kultur – hvordan vil vi ha det?

20.30

Middag

Lørdag 18. april
08:00

09:00

Frokost
Aktiviteter i forbundsregi
Seminaransvarlig
Karl Olav Nybø Hansen
NBU – Status i arbeidet med utvikling av felles opplærings-materiell i
Norden

10:00

Arbeidet i klubbene
Seminaransvarlig
Per Watz
Klubbstyrets oppgaver – hva må
styret ta tak i og hvilke hjelpemidler har vi
Gruppearbeid

Turneringslederkurs m/autorisasjon
på klubbnivå
Ansvarlig Per Nordland

11:00

Nettbasert opplæring
– hva har vi og hva tenker vi å gjøre

Hva er klubbkultur og hvordan kan
klubbstyret påvirke den

12:00
13:00

Gruppearbeid -tilbakemelding
Lunsj

Gruppearbeid

14:00

Bridgelæreropplæringen
-planer framover

Profilering og markedsføring av
klubben og klubbens tilbud til
medlemmene

15:00

Hvordan lage og oppdatere hjemmesider via SparTi

16:00

Praktisk gjennomføring av en turnering ved bruk av SparTi

17:00
18:00

Avslutning

19.30

Middag

21.00

Vi samles rundt kortbordet

Workshop
Turneringsledelse på klubbnivå

Workshop
- fortsetter
Hvordan legge opp rekrutteringsog opplæringsarbeidet i klubben
Avslutning

Avslutning

Arbeidet i kretsene
Seminaransvarlig
Per Watz

Turneringslederkurs
m/autorisasjon
Ansvarlig Per Nordland

Søndag 19. april
Aktiviteter i forbundsregi
Seminaransvarlig
Sigmund Bakke
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Erfaringer med nytt Turneringsreglement
Vi går gjennom reglementet og legger særlig vekt på de punktene det
syndes mest og oftest i mot
Disiplinærreglementet
Vi går gjennom reglementet og legger særlig vekt på de punktene det
syndes mest og oftest i mot

Kretsenes oppgaver og ansvar
Innledning til diskusjon

Gruppearbeid/oppsummering
Forberedelse til presentasjon

Workshop
fortsetter og Gjennomføring av
test som gir autorisasjon som
turneringsleder på klubbnivå

Lunsj
Presentasjon Kretsenes oppgaver
norsk
Workshop
og ansvar
Avslutning
Avslutning Organisasjonsdagene
norsk
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Mange store oppgaver for landslagene også i 2009
Tekst: Sten Bjertnes

Landslagene våre har mange store representasjonsoppgaver i 2009 også.
Norge reiser til Sao Paulo i Brasil som tittelforsvarere i Bermuda Bowl
(VM åpen klasse), i september. Det vil bli spennende å se om vi kan
fortsette de gode internasjonale resultatene også i 2009. Det andre store
mesterskapet i år er EM for ungdomslag som går i Romania. I tillegg går
det Nordiske mesterskap for alle klasser henholdsvis i Reykjavik (U-26)
og Åbo. Muligheter for deltakelse i internasjonale mesterskap er det også
for par som ikke blir tatt ut på landslaget da det i år både er Åpent EM og
VM Transnationals.

Norge er eneste nordiske nasjon i åpen klasse under årets VM. Vi kvalifiserte oss til mesterskapet med den
flotte EM-triumfen.

Norsk Bridge_54/2009
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Bermuda Bowl
På forhånd er Italia store favoritter etter sin
suverene seier i Bridge-OL i Beijing til tross for
to heller svake mesterskap under VM i Shanghai
og EM i Pau i Frankrike. Norges lag er enda
ikke tatt ut. Likevel er vi rimelig sikre på at vi
skal kunne stille et slagkraftig lag i Sao Paulo.
Norge er eneste nordiske nasjon kvalifisert
for VM i åpen klasse 2009 som kjemper om
Bermuda Bowl trofeet – ikke som tittelforsvarer
fra Shanghai 2007, men som Europamestere for
lag i 2008.
Mesterskapet arrangeres på Transamerica hotell
i Sao Paulo i Brasil i første halvdel av september
med åpningsseremoni lørdag 29. august og
avslutningsseremoni lørdag 12. september.
Første halvdel av mesterskapet spilles som
en Round Robin med alle de 22 deltakende
(kvalifiserte) lagene, fra søndag 30. august. De
åtte beste går videre. Andre uken spilles det cup
med kvartfinaler, semifinaler og finaler.

EM for ungdom
Poiana Brasov i Romania er plassen der EM
for ungdomslag 2009 arrangeres. Norge vil
være representert i alle tre klassene i denne
vesle idylliske byen i «Draculaland» som
er mest kjent som et vintersportssted. NBF
sender som vanlig lag i klassene U-26 (under
26 år gamle) og U-21. I tillegg vil Norge være
representert med et jentelag, som reiser til EM
for egen regning, i klassen Jenter U-26. Vi
håper at Bridge-Norge vil støtte opp om disse
jentene når de kommer rundt for å få litt støtte.
Mesterskapet spilles som ren serie der alle
lagene møter hverandre, og det arrangeres på
hotell Piatra Mare og går i perioden 8. – 18. juli.
U-26s mesterskap går over hele perioden mens
Jenter U-26 spilles i første halvdel og U-21 i
andre halvdel.

EM er kvalifisering til VM (for klassene U-26
og U-21) i 2010. De seks beste i hver klasse er
klar for neste års VM.

Nordiske mesterskap
Nordisk mesterskap for nasjonslag i klassene
damer, åpen og veteran går i år i Finland.
Arrangementet finner sted på Harjattula
herregård som ligger ca 20 km utenfor Åbo
sentrum. Det er denne gangen et komprimert
mesterskap med spillestart midt på dagen
fredag 5. juni og avslutning søndag kveld 7.
juni. For damelaget er Nordisk årets – og eneste
begivenhet. Laget er enda ikke tatt ut. I åpen
klasse er planen at Norge stiller med vinnerne av
1. divisjon 2009. Ingen veteranlag har meldt sin
interesse om deltakelse i Finland. Det er første
gang at det arrangeres en veteranklasse. Denne
gangen riktig nok som et uoffisielt Nordisk
mesterskap.
Juniorklassens (U-26) Nordiske mesterskap går
i Reykjavik på Island i påsken. I Sverige i fjor
endte Norge på andre plass, knepent slått av
Danmark. Kanskje får våre gutter revansje på
Island selv om Danmark virker veldig sterke og
vant VM i Beijing sist høst?

Lars Eide ny UK/NPC for begge
juniorlagene
Etter at Sven-Olai Høyland (NPC U-26), John
Våge (NPC U-21) og Olav Ellestad (coach
U-26) alle takket for seg etter VM i Beijing, var
det klart for et skifte i ledere for ungdomslagene.
Vi vil nå benytte anledningen til å takke både
Sven-Olai, John og Olav for deres store innsats
for juniorlandslagene. NBF søkte før jul etter
nye personer til å ta over disse tillitsvervene.
Svært gledelig fikk vi mange interesserte til
ungdomslederoppgavene.
norsk
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Åpne internasjonale mesterskap
Dette året er det to åpne internasjonale
mesterskap. Først kommer åpent EM i San
Remo i Italia i siste halvdel av juni. San Remo
ligger like ved grensen til Frankrike. Nærmeste
internasjonale flyplass befinner seg i Nice i
Frankrike. Det er fri påmelding, og par- og
lagsammensetninger kan bestå av spillere fra
flere nasjoner.
VM Transnationals spilles parallelt med
cupspillet i Bermuda Bowl i den andre uken av
VM for nasjonslag i Sao Paulo i Brasil (7. – 12.
september). Nærmere informasjon om begge
mesterskapene finner du på NBFs hjemmeside.
Lars Eide har vært en stor ressurs for norsk
juniorbridge de siste årene. Nå har han tatt over
hovedansvaret for begge lag. Vi ønsker lykke til!

Da Lars Eide meldte sin interesse etter å ha
«coachet» U-28 til seier i OL, var valget enkelt
for NBF. Det ble også besluttet at han skulle
få UK/NPC ansvaret for begge lagene. Med
seg får Lars Vicky Chediak som coach for de
yngste (hun har også vært coach i perioden som
John har vært NPC dvs. siden EM 2005), og
Gjermund Rekstad som coach for U-26 laget.

For norske spillere som har ambisjoner om
landslagsspill, gir disse mesterskapene verdifull
erfaring – spesielt hvis en spiller på et lag
som går langt i lagturneringene. Det har vist
seg i flere tilfeller at par som presterer til dels
meget godt i norske lagturneringer og som blir
tatt ut på landslaget, ikke makter å prestere på
samme nivå i internasjonale mesterskap. Disse
mesterskapene vil kunne gi den nødvendige
rutinen til å takle utfordringene i mesterskapene
for nasjonslag.

Oppfordring til alle klubber
Vi oppfordrer alle klubber til å legge inn mest mulig medlemsinfo i SparTi.
Vi håper å få inn korrekt mobilnummer, e-post og fødselsdato på flest mulig
medlemmer.
Dette vil gjøre det enklere for oss å utvikle gode personlige medlemssider
på www.bridge.no.

• Telefonnummer • E-post • Fødselsdato
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BRIDGEREISER

Bridge m/golfmuligheter på
Tenerife i januar 2010
Av Per Bryde Sundseth

NBF har engasjert Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth for organisert
bridge på Tenerife i januar 2010. Det blir ukentlige avganger fra
Gardermoen og muligheter for opphold på **** hotell i Los Christianos. Vi
har fått en god avtale med Hotel Paradise Park, som kan tilby perfekte
spillelokaler, flotte rom og alle nødvendige fasiliteter. Hotellet har 5
utendørs svømmebasseng, tre restauranter med flotte buffeer, pub og
nattklubb, stor SPA-avdeling, internett og underholdning hver kveld.
Hotellet ligger ca. 15 minutters gangavstand
fra stranden og bysentrum, men de har egen
buss som daglig har flere regelmessige og gratis
tilbringertjeneste til/fra hotellet. Dessuten kort
avstand til offentlig kommunikasjon.
Det blir bridgespilling med klubb- og
kretspoeng 5–6 kvelder per uke og 1 eller 2
(avhengig av tilslutning) hovedturneringer.
I tillegg til bridge er det planlagt golf 2–3 ganger
per uke, både i Adeje og Los Christianos. Det
jobbes også for å få avtale med Las Americasbanen. Dessuten tur til La Gomera hvor det også
er en fin golfbane.

tilrettelagt tilbud med hyggelige bridgevenner
1–4 uker på Tenerife blir et lyst avbrekk fra det
norske vintermørket!
Når detaljer vedrørende priser på hotellet er
klart og avtalen med transportør er i havn, blir
det lagt inn annonsering på NBFs hjemmesider.
Det kommer også en annonse i neste nummer av
Norsk Bridge.
Du er hjertelig velkommen med både
kommentarer og spørsmål til Per Bryde
Sundseth:
Telefon:
Mail:		

911 47 378
pbs@getmail.no

Normalt er det fint vær også i januar på Tenerife
syd med ca. 20 grader i luften og 18-20 i
sjøen. Regn kan forekomme, men uansett så er
det mange hakk bedre enn her hjemme. Et godt
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Gjennomføring av årets seriemesterskap
Av Vegard Brekke
I etterkant av årets seriemesterskap har
det kommet kritikk av flere av de lokale
arrangørene for gjennomføringen av
arrangementene. Kritikken går i hovedsak på
uforberedte arrangører, rot med spill, oppsett,
resultatservice etc. Kravene til gjennomføring
av seriemesterskapet bør nok skjerpes inn
noe. Turneringen er et av flaggskipene inne
vår organisasjon, og det er derfor viktig at
arrangørene stiller forberedt.
Selvsagt kan man ikke forvente at det ikke
vil skje enkelte feil fra arrangørens side,
det arrangeres tross alt over 40 forskjellige
turneringer landet over, men det bør være
unntaket og ikke regelen!
Norsk Bridge fikk et lenger innlegg fra Erik
Jørgensen som hadde deltatt i 3. divisjon
avdeling H i NBF Rogaland. Vi sakser noen
linjer derfra, og også noen linjer fra Rogaland
Bridgekrets:
Erik Jørgensen:
Jeg er ikke på noen måte fornøyd med
avviklingen av 3. Div. avd. H 7. og 8.
februar.
….
Turneringen skulle starte klokken
10:00, alle bridgespillere var på plass.
Klokken 10:00 begynte representantene
fra kretsen å skramle med bord og
stoler, etter 20 minutter skulle det
være klart for start. Startposisjoner og
bordplasseringer ble lest opp, men det
ble full forvirring i salen. Arrangøren
hadde kjørt ut fjorårets lister. Noen lag
var rykket opp og noen lag var rykket
ned – så her stemte ingen ting!
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NBF Rogaland
Hei,
Vil på vegne av NBF Rogaland få
beklage oppstartsproblemene vi hadde
da puljene skulle starte.
3. div kom i gang 40. minutter for seint
og 4 div ca. en time for seint. Det var
problemer med å få definert spillseriene
i BK2000, hovedgrunnen til dette
problemet er som ellers manglende
forberedning [red]. Grunnene til det er
sammensatte. Når det først kom i gang
gikk arrangementet brukbart og den
reviderte tidsplanen ble holdt i dag.
mvh
John Helge
Presisering
Norsk Bridge ønsker ikke å henge ut hverken
enkeltpersoner eller enkeltarrangører på noen
som helst måte. Vi setter stor pris på den
frivillige innsatsen som blir lagt til grunn
for å få gjennomført gigantarrangementet
seriemesterskapet. Det vi ønsker er å
presisere er at det er viktig å stille forberedt
til arrangementene. Man bør ha sjekket at
dataprogrammer fungere som de skal, at man
har nok dubletter, lokalene er i den stand de
bør være og man bør kanskje også ha backupløsninger hvis noe formodentlig skulle gå galt.
Vi ønsker Lykke Til med neste års arrangement
til alle våre arrangører!
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MemoMax
Hei
Jeg synes absolutt du har gjort mange gode
endringer i medlemsbladet i din korte tid
som redaktør, men jeg reagerte når jeg leste
artikkelen om MemoMax i desemberutgaven.
Dette er en gjennomsyret reklame for dette
produktet. Teksten gir seg ut for at det er en
vanlig reportasje, men det er kun utvikleren
Bjødne Eskeland som kommer til orde. Det
blir heller ikke stilt noen kritiske spørsmål til
produktet. I tillegg blir det avslutta med at dette
kan selges i samarbeid med bridgeforbundet.
Dette er et journalistisk makkverk, en
slik blanding av reklame og redaksjonell
journalistikk bør ikke et seriøst blad drive.
Jeg håper redaksjonen tenker over slike
problemstillinger senere slik at vi slipper slik
«propaganda» som dette.
Med hilsen
Frode Ausland

Svar fra redaksjonen:
Hei Frode!
Dette er selvsagt en viktig problemstilling du tar
opp i innlegget ditt!
Norsk Bridge og Norsk Bridgeforbund er
ikke bortskjemte med hverken sponsorer
eller annonsører, og vi er veldig glade for all
støtte vi kan få. De aller fleste forbund og
organisasjoner lever i dag i stor grad av sponsorog annonseinntekter, så heldige er vi dessverre
ikke!
Når det gjelder artikkelen fra MemoMax
i forrige nummer, så er dette selvsagt en
profilering av nettopp dette produktet. Dette
burde kanskje vært gjort noe klarer, men jeg tror
vel at alle fikk det med seg – akkurat som deg.
Norsk Bridge har også tidligere hatt artikler hvor
fordelsprogrammets deltakere har fått profilering
i bladet gjennom artikler og annonsering (for
eksempel ColorLine). Jeg har forsøkt å få en
tilbakemelding fra redaksjonsutvalget for bladet
og styret, om dette er noe man ikke lengre
ønsker. Jeg har i skrivende stund ikke fått noen
tilbakemeldinger på dette, hverken fra styret
eller utvalget.
Jeg vil derfor inntil videre fortsette med
profilering av våre samarbeidspartnere i bladet,
inntil jeg eventuelt får nye retningslinjer å
forholde meg til!
Vennlig hilsen
Vegard Brekke
(red. Norsk Bridge)
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Medlemsbladet til NBF,
«norsk BRIDGE»
Jeg ble svært overrasket da jeg slo opp siste
utgave av «norsk BRIDGE».
Jeg synes å erindre at det utspant seg en,
til dels heftig, debatt rundt utformingen av
medlembladet. Konklusjonen ble, så vidt jeg
minnes, at Norge var for lite til at vi kunne
operere med 2 konkurrerende blader, og
man gikk derfor inn for «norsk BRIDGE»
skulle, i det vesentlige, drive informasjon til
medlemmene om det som skulle være matnyttig
for medlemmene fra et organisatorisk ståsted.
BIN skulle så få lov til å representere den
praktiske bridgen i Norge.
Jeg har naturligvis som bridgespiller, stor glede
av Norges prestasjoner det siste året. Og det er
vel også OK å referere ett og annet spill. Men
sisteutgaven manglet egentlig bare «Duellen» og
«Ekspertklubben» for å være en ren konkurrent
til BIN.
Det er nok å ta tak i innen egne rekker, hva
informasjonsvirksomhet angår. Vi trenger
fokus rundt verving av nye medlemmer,
opplæringsvirksomhet, endringer av lover,
turneringsledelsens rolle, tolking av lover,
dommer som er falt, etc, etc. Alt som er av
organisatorisk karakter.
Jeg håper, av hensyn til mangfoldet i det
norske bridgemiljøet, at dette er siste utgave
av medlemsbladet som har denne utformingen,
og at NBF heller konsentrerer seg om å drive
opplysende virksomhet om bridgens plass i
Norge i sitt medlemsblad.
Gunnar Sembsmoen
Bridgeklubben Sølvknekt
Kongsberg
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Svar fra redaksjonen:
Hei Gunnar!
Takk for innlegget ditt. I den senere tiden har
det også gått en debatt på nettet om Norsk
Bridge har blitt en konkurrent til BIN, mange
har meninger rundt denne saken. Det er flott og
viktig med debatt rundt medlemmenes blad. Det
er medlemmenes blad, og det skal gjenspeile
aktiviteten i alle ledd av organisasjonen.
Min personlige mening er at bladet ikke er en
konkurrent til BIN! Ikke alle medlemmene
av NBF er abonnenter av BIN, og alle våre
medlemmer følger ikke med på nettet. Derfor er
Norsk Bridge en ypperlig informasjonskilde til
hva som skjer i organisasjonen. Du har rett i at
bladet skal ha sine øyne rettet mot hva som skjer
i organisasjonen på det administrative planet,
når det gjelder rekruttering osv. Men for mange
er bladet også det eneste stedet hvor de kan lese
om hva som skjer med våre landslag, divisjon,
NM-klubber og Bridgefestivalen. Mener du at
dette ikke er viktige områder i organisasjonen
NBF? Jeg mener i hvert fall det motsatte.
Så lenge jeg er redaktør for bladet vil det fortsatt
være fyldig dekning fra turneringer i forbundets
regi (for eksempel divisjon, NM-klubber og
Bridgefestivalen) og også de store internasjonale
mesterskapene forbundet sender lag og deltakere
til (for eksempel Bermuda Bowl og EM for
nasjonslag). Jeg får mange tilbakemeldinger på
at dette er noe mange setter stor pris på.
Jeg håper også at et godt Norsk Bridge kanskje
vil kunne trigge bridgeleselysten blant våre
medlemmer – noe som helt sikkert vil være
positivt for andre bridgeorganer i Norge.
Vennlig hilsen
Vegard Brekke
(red. Norsk Bridge)
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BRIDGETINGET 2008
Det er med en viss forbløffelse jeg leste siste
medlemsbladet til NBF, og behandlingen av
fullmaktene for deltakelse på Bridgetinget.
Jeg siterer fra Basis-vedtektene for klubber
tilhørende NBF.
§ 1-3: Hvert medlem som har betalt sin
kontingent, er sikret de tilbud, den bistand og
service, og de konkurransemuligheter som
klubben og organisasjonen i sin helhet tilbyr
sine medlemmer. REPRESENTASJONSRETT
FRA KLUBBEN FORUTSETTER
MEDLEMSSKAP I KLUBBEN.
REPRESENTASJONSRETT FRA
KRETSEN FORUTSETTER
MEDLEMSSKAP I EN KLUBB I
KRETSEN. (Uthevelsen er gjort av
undertegnede)
Det finnes intet unntak fra denne § i vedtektene
for klubber. Det finnes intet unntak fra denne
§ i Vedtektene for Kretsen. I stedet står det
der, i § 1-8 at medlemmene på Kretstinget skal
stille med fullmakt fra sin klubb (og må være
medlem av denne ihht. ovenstående). I § 1-9
står det at Kretstinget (som består av KLUBBMEDLEMMER) skal velge representanter til
Bridgetinget. Intet om at § 1-3 i klubbvedtekten
kan fravikes.
Det henvises til NBF`s vedtekter, kap. 5 og
8 vedrørende valg til kretsens delaktighet
i bridgeting. Der står det i § 5-2 at med
stemmerett møter valgte representanter avhengig
av antall i kretsen, men intet er nevnt om at §
1-3 om representasjon fra kretsen kan fravikes.
Ingen steder står det noe om fravik. Derimot står
det i NBF § 6-2 at Forbundsstyret bl.a. skal føre
kontroll med kretsenes og klubbenes virksomhet
ihht. organisasjonens formål og ØVRIGE
VEDTEKTER OG BESTEMMELSER.
Hvorav èn av bestemmelsene lyder:

REPRESENTASJONSRETT FRA
KLUBBEN FORUTSETTER
MEDLEMSSKAP I KLUBBEN.
REPRESENTASJONSRETT FRA
KRETSEN FORUTSETTER
MEDLEMSSKAP I EN KLUBB I KRETSEN
I NBF`s regelverk for Bridgeting står det
i § 4-2: Over tingets forhandlinger føres
protokoll av valgt sekretær eller en ansatt i
organisasjonen. Protokollen sakl underskrives av
to representanter valgt av tinget.
FORBUNDSSTYRET SKAL SENDE
UTSKRIFT AV PROTOKOLLEN FRA
BRIDGETINGET TIL KRETSER OG
KLUBBER SENEST 8 UKER ETTER
TINGET. (Uthevelsen er undertegnedes).
Godkjenning av fullmakter er en av de
forhandlingene som føres på Bridgetinget. Dette
skal følgelig inn i protokollen fra tinget. Og skal
sendes til kretser og klubber.
Slik jeg har forstått det som står i siste
medlemsblad, er Østfold og Follo blitt nektet
tilgang til disse protokoller. Jeg antar at dette
også gjelder de andre kretsene og klubbene.
Jeg konkluderer derfor slik:
Det har møtt folk på årets Bridgeting som
ikke har anledning til å representere den/de
kretsene de har sagt seg å representere. (§ 1-3 i
klubbvedtektene)
Bridgetinget har, i strid med § 1-3 godkjent
fullmakter, noe som, etter mitt skjønn, gjør
Bridgetingets beslutninger ulovlige, da det
har vært folk tilstede der som IKKE HAR
STEMMERETT. Ihht. § 1-3.
Bridgetingets forhandlinger og protokoller er, i
strid med NBF`s regelverk, delvis nektet stilt til
disposisjon for klubbene og kretsene.
norsk
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Man mistenker følgelig at ledelsen har en skjult
agenda. Denne mistanken er selvsagt meget
beklagelig, og burde ikke fått oppstå.
Jeg formoder at ledelsen i NBF hurtigst
retter opp i sine feil, og beklager overfor
alle sine medlemmer og klubber at disse
uregelmessigheter har fått oppstå. Det å legge
seg flat når en har gjort noe galt, står det respekt
av.
Å grave sannheten ned, virker motsatt.
Gunnar Sembsmoen
Bridgeklubben Sølvknekt
Kongsberg
Svar fra redaksjonen:
Jeg viser til svaret som ble gitt til innleggene i
Norsk Bridge nr. 3 2008 (se nedenfor), og svaret
fra kontrollkomiteen.
Vennlig hilsen
Vegard Brekke
(red. Norsk Bridge)

Runes svar i Norsk Bridge i 2008
Dagen etter Bridgetinget ble undertegnede
kontaktet av leder i NBF Østfold og Follo med
bakgrunn i at kretsen anså at det kunne ha
foregått vedtektsbrudd knyttet til godkjenning av
fullmakter for representanter på årets bridgeting.
Det var selvsagt alvorlig at det ble stilt spørsmål
om årets bridgeting ble gjennomført i lovlige
former og både Styret og Kontrollkomiteen ble
orientert om henvendelsen.
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Kontrollkomiteen er oppnevnt av
Bridgetinget og uavhengig av Styret og det
er Kontrollkomiteen som er rette instans for
å undersøke om forhandlingene fant sted i
samsvar med forbundets bestemmelser.
Styrets leder ba derfor umiddelbart
Kontrollkomiteen gjennomgå forholdet og all
dokumentasjon fra bridgetinget ble oversendt
Kontrollkomiteen.
I skrivende øyeblikk foreligger det ikke svar fra
Kontrollkomiteen.
(Rune Handal)

Kontrollkomiteens utredning
VEDR FORHOLD RUNDT FULLMAKTER
PÅ BRIDGETINGET 2008
Vi viser til Deres brev datert 10.juni 2008
vedrørende en henvendelse fra NBF Østfold
og Follo. I brevet bes KT gi en uttalelse på
følgende forhold:
a) Gjennomgå de skriftlige fullmaktene
som dannet grunnlaget for
representasjonen på årets Bridgeting,
og sjekke at fullmaktene og det antall
stemmeberettigede på dag 2 er i tråd med
de enkelte kretsenes representasjon jf
vedtektenes bestemmelser i § 5-2
KT – uttalelse: KT har gjennomgått
fullmaktene fra Bridgetinget og funnet
at det foreligger fullmakter for alle
de representantene som var ført opp
som stemmeberettigede på listen fra
Fullmaktskomiteen. Samlet er det kontrollert
at det samlede antall stemmeberettigede
totalt var 55 i samsvar med listen fra
Fullmaktskomiteen.
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KT’s leder var til stede på Bridgetinget
under godkjenning av fullmakter, og noterte
da at Bridgetinget godkjente fullmaktene
og at det samlet var 48 stemmeberettigede
representanter fra kretsene og 7
stemmeberettigede fra forbundsstyret, totalt
55 stemmeberettigede.

b) Ut i fra vedtektenes bestemmelser
og tidligere praksis, gjorde
fullmaktskomiteen sitt arbeid?
KT – uttalelse: Fullmaktskomiteen har ført
detaljerte lister over antall representanter
fra den enkelte krets og fra forbundsstyret
(riktignok noen skrivefeil i listen over navn).
Det er i protokollen angitt entydig hvilke
representanter som hadde stemmerett fra
den enkelte krets. Fullmaktsoversikten ble
lagt fram for Bridgetinget og godkjent som
sak 1 på agendaen. KT’s gjennomgang av
fullmaktene viser at komiteens arbeid er
tilfredsstillende utført.

Valget av president ble foretatt gjennom en
skriftlig avstemming, og KT har verifisert at
det ble avgitt totalt 55 stemmer ved valget.
KT er også i denne sammenheng bedt
om å vurdere hvorvidt det i vedtektene
er angitt krav om medlemskap i den
aktuelle krets for å kunne gis fullmakt til
å representere denne kretsen.
KT – uttalelse: KT er av den oppfatning
at vedtektene (§5.2) ikke setter noen
spesifikke krav til medlemskap i den kretsen
de gis fullmakt til å representere. KT har
kun vurdert om dette er et absolutt krav
og overlater til Styret og Bridgetinget til
eventuelt å vurdere om vedtektene må
presiseres.
Antall representanter fra den enkelte
krets ut over kretsleder er basert på antall
medlemmer i kretsen slik dette er angitt
i §5.2. KT har registrert at vedtektene
ikke angir på hvilket tidspunkt som skal
legges til grunn for beregning av antall
representanter. Styret og Bridgetinget bør
vurdere om vedtektene bør presiseres på
dette tidspunktet.

KT er ikke kjent med at det foreligger noen
prosedyre for Fullmaktskomiteens arbeid og
har heller ikke vurdert om det er nødvendig,
men overlater til Styret og Bridgetinget å
vurdere om det er nødvendig med klarere
rutiner for dette.
KT vil anbefale overfor Styret at de forhold
som er behandlet her tas opp til drøfting
ved neste års kretslederkonferanse. Deretter
kan eventuelle forslag til vedtektsendringer
behandles på neste Bridgeting samtidig med at
eventuelle prosedyrer for Fullmaktskomiteens
kan tas i bruk. KT henstiller også Styret at
det i den sammenheng også drøftes generelle
retningslinjer for innsyn i dokumenter og
saksunderlag.
Mvh
Øyvind Ludvigsen
Leder - Kontrollkomiteen
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Prisliste Idrettsbutikken
Produkt

Pris

Produkt

16 - spills slipp200 stk
24-Spills plansjer, sett
A4 ark, perforerte slipper 2500 ark
A4 ark, perforerte slipper 500 ark
Amerikanerboken
Autobridge elite serie
Autobridge lett serie
Autobridge privatleksjon
Autobridge vanskelig serie
Barometerslipper i bane, 2000 stk
Basisbridge 1 & 2, bokpakke
Basisbridge 1 & 2, bokpakke
Basisbridge 1, studiebok for VK 1
Basisbridge 2, studiebok for VK 1
Bordplansjer, 10 bords Howell/serie
Bordplansjer, 11 bords howell/serie
Bordplansjer, 12 bords howell/serie
Bordplansjer, 2 bord singel
Bordplansjer, 2 bords serie
Bordplansjer, 3 bord singel
Bordplansjer, 3 bords maccarini-howell
Bordplansjer, 3 bords serie
Bordplansjer, 4 bord singel
Bordplansjer, 4 bords howell/serie
Bordplansjer, 5 bord singel
Bordplansjer, 5 bords howell/serie
Bordplansjer, 6 bord singel
Bordplansjer, 6 bords howell/serie
Bordplansjer, 7 bord singel
Bordplansjer, 7 bords howell/serie
Bordplansjer, 8 bord singel
Bordplansjer, 8 bords howell/serie
Bordplansjer, 9 bord singel
Bordplansjer, 9 bords howell/serie
Bridge class 1
Bridge et spill for livet
Bridge et spill for livet
Bridge et spill for livet pk á 12
Bridge i Helgemos verden
Bridgebord, 81 x 81 filt
Bridgekurs VK-1
Bridgekurs, grunnkurs transparenter
Bridgekurs, grunnkurs, perm for lærer
Bridgemaster level 1
Bridgemaster level 2
Bridgemaster level 3
Bridgemaster level 4
Bridgemaster NEO
Bridgemate
Bridgemate cable
Bridgemate Grunnpakke
Bridgemate server
Bridgemate TD key
Bridgemate USB converter
Bridgepsykologi
Cuebids
Diplom, pakke á 10
Dubleringsmaskin Bridgepartner
Dubleringsmaskin Bridgepartner
edBRIDGE KLUBBEN 2005
Elimination og indspil
Et Godt Grundsystem

90,73
500
1150
289,81
49
22,40
22,40
22,40
22,40
399,96
1530
310
170
170
215
230
245
100
100
115
115
115
130,43
130,43
144,91
144,91
160
160
175
175
190
190
200
200
345
125
125
1200
180
1090
230
460
230
340
340
340
340
340
1290
265
2350
1725
57,5
320
85
85
144,91
30200
30200
400
120
85

Et Godt Grundsystem II
85
Fasit 16-spill
40
Fasit 24-spill
50
Fjendens farve
85
Fjerde farve
85
Fleecevest og tennisskjorte L
300
Fleecevest og tennisskjorte M
300
Fleecevest og tennisskjorte XL
300
Fleecevest og tennisskjorte XXL
300
Fleecevest, marineblå
200
Fleecevest, marineblå L
200
Fleecevest, marineblå M
200
Fleecevest, marineblå XL
200
Fleecevest, marineblå XXL
200
Forsvar mod svage 2 åbninger
85
GIB
915
Glassholdere til bridgebord, rød. 2 st
330,40
Hardplastmapper til dubleringsmaskin
770
Hardplastmapper til dubleringsmaskin
770
Hardplastmapper til dubleringsmaskin
100
Hardplastmapper til dubleringsmaskin
100
Hardplastmapper til dubleringsmaskin
1000
Historiske jubeldager!
70
Howellslipper 200 stk
105
Howellslipper, 1000 stk
300
Howellslipper, 500 stk
190
Hvorfor taber De i bridge?
130
Indkomster
120
Indmeldinger
85
Internasjonale lover for turneringsbridg
100
Klubbpoeng 100 stk
500
Knibninger
120
Koffert til hardplastmapper
470
Kortholder, bordmodell
145
Kortlæsning
120
Kortmapper blå 1-16
175
Kortmapper blå 17-32
175
Kortmapper grønne 1-16
175
Kortmapper grønne 17-32
175
Kortmapper grå 1-16
175
Kortmapper grå 1-32
330
Kortmapper grå 17-32
175
Kortmapper sorte 1-16
175
Kortmapper sorte 1-32
330
Kortmapper sorte 17-32
175
Kortstokker stor indeks
45
Kortstokker strekkode 7 bar, storpakke
2750
Kortstokker strekkode 7 bar, storpakke
2750
Kortstokker strekkode 7-bar
330
Kortstokker strekkode 7-bar
570
Kortstokker strekkode 7-bar
570
Kortvurdering
85
Kretspoeng 100 stk
1000
Lagfasit match 24-spill
50
Lagkamplister 32 spill 500 stk
350
Lagkamplister 32-spill, enkle
14,38
Lagkamplister 40-spill, enkle
14,38
Markeringer
120
Meldebokser bridge partner
450
Meldebokser bridge partner sort
1740
Meldebokser med superklemme
520
Meldebokser til å skru fast på bordet
400

Norsk Bridge_64/2009

Pris

Produkt
Meldekort 1 kløver, bridgepartner
Meldekort Bridge partner storpakke
Meldekort dobler
Meldekort for et bord
Meldekort for et bord, Bridgepartner
Meldekort Ikke røyk
Meldekort pass, bridgepartner
Meldekort redobler
Meldekort stopp
Meldekort Tournament director
Meldestav pk á 20
Mer bridge
Minibridge
Moderne Doblinger
Nummer til hardplastmapper 1-20
Nummer til hardplastmapper 21-40
Overraskende overstik
Planlægning i motspil
Planlægning med trumf
Planlægning uten trumf
Poengskala
Regnskapsark 100 stk
Rettidig omhu
Robberbridge-blokk
Roman Key Card Blackwood
Sidebord til bridgebord 2 stk
Sidebord til bridgebord 2 stk
Sikringsspil
Spil og modspil fra A - Z
Stik på trumfer
Superklemmer for et bord
Systemkort NBF 100 stk
Tennisskjorte med logo, hvit
Tennisskjorte med logo, marine
Tennisskjorte med logo, sort
Tennisskjorte med logo, sort
Tennisskjorte, lysgul
Tennisskjorte, lysgul L
Tennisskjorte, lysgul M
Tennisskjorte, lysgul XL
Tennisskjorte, lysgul XXL
Tidsur - økonomi
Tidsur for turneringer
Tops boks
Tops grunnsett
Tops kommentert serie
Tops tilleggsserie
T-skjorte hvit
T-skjorte hvit L
T-skjorte hvit M
T-skjorte hvit XL
T-skjorte hvit XXL
T-skjorte lys blå
T-skjorte lys blå L
T-skjorte lys blå M
T-skjorte lys blå XL
T-skjorte lys blå XXL
Velour 81 x 81 grønn
Vildledning
VM-boka fra Shanghai 2007
Værsgo og skvis

Pris
4,06
1045
4,06
270
270
4,06
4,06
4
4,06
4
200
11,76
11,27
85
0,01
0,01
120
120
120
120
4,06
144,91
85
23,19
85
1140
1140
120
115
120
175
144,91
134,91
275,33
134,91
134,91
160
160
160
160
160
1590
3250
69,56
390
69,56
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
250
120
260
120
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BRIDGEFESTIVAL

LILLEHAMMER • 1. AUGUST - 8. AUGUST
ÅPENT NORGESMESTERSK AP I ALLE KLA SSER
SPILLEPROGRAM:
Søndag/Mandag : NM Mix Swiss par
NM Junior par

Mandag /Tirsdag : NM Mix Swiss lag
NM Swiss par

2009

Å P E N T F O R I N T E R N A S J O N A L D E LT A K E L S E

Maihaugen Museum

De 14 beste parene kvalifiseres til å delta i parfinalen

Hunderfossen familiepark

Onsdag/Fredag: NM Par finale Kun kvalifiserte par
NM Damer par
NM Veteran, par/lag

Lillehammer Olympiapark

Lørdag/Søndag:

Sponsor

Få r
se
plasen!
igj
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

