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LEDER

Gratulerer TopBridge!

Årets NM-finale for lag er akkurat
ferdig. Turneringen ble spilt på
idylliske Rosfjord Fjordhotell.
Årets gullmedalje gikk til TopBridge fra
Oslo, tett fulgt av Studentene fra Trondheim
på sølvplass. Bronsen gikk til sterkt spurtende
Narvik, som slo nettopp TopBridge i siste runde
med hele 22-8. Les mer om mesterskapet inne i
bladet.

I bunn og grunn er jeg enig i avgjørelsen
om å skille lag på VP i en slik turnering,
det er tross alt det som gir oss den endelige
resultatlista, vanligvis! Forslaget om å
innføre en slik ordning på å skille lag var
ikke formelt sett vedtatt, og jeg mener da
at Vestfold feilaktig rykket ned – selv om
forslaget kom til å bli vedtatt. Jeg synes ikke
dette holder mål.

Nok en gang fungerte dessverre ikke regnskapet
slik det skulle, og man kunne ikke benytte
BridgeMate og BK2000 slik man ønsket. Dette
er et problem som til stadighet dukker opp,
blant annet også i finalen av årets 1. divisjon. Vi
er for tiden best i Verden og best i Europa ved
bridgebordet, men på resultatservice sakker vi
dessverre akterut. Jeg håper man får satt inn de
ressursene som trengs for å få dette opp og gå,
vi trenger ikke flere slike episoder i framtiden!

I toppserien bør det være klinkende klare
regler, og det burde ikke være rom for
diskusjon i ettertid. Jeg vet også at de to
involverte lagene hadde godtatt en stikkamp
for å avgjøre retten til deltakelse neste år.

Uklare regler?
Vi har også hatt en situasjon i år i årets 1.
divisjon, som jeg synes virker litt merkelig.
Tre lag i nedrykksstriden endte på samme
poengsum. De tre lagene skulle skilles etter
innbyrdes oppgjør. Hva innebærer det? Laget
fra Vestfold måtte, etter en del anker, ta den
tunge veien ned i 2. divisjon. Laget vant to
av tre kamper (innbyrdes), men hadde ikke
flest VP! En storseier for det trønderske laget
mot Rogaland sikret dem spill også i neste års
toppdivisjon.
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Sesongens «bridgeskandale»
Den saken som nok har skapt mest debatt
det siste året har vært utestengelsen av de
to Heimdal-lagene. Det var selvsagt en
ekstremt tåpelig avgjørelse av de to lagene
å levere inn fiktive lister. De to involverte
lagene la seg flate, og innrømte det de hadde
gjort umiddelbart. Uansett måtte det komme
en reaksjon fra disiplinærkomiteen.
I første omgang ble de to lagene utestengt
fra all bridge med krets- og forbundspoeng
ut 2009. Dette hører kanskje ikke så ille ut
for de aller fleste, men dette skapte uante
konsekvenser for enkelte av våre fremste
spiller. Ballen begynte virkelig å rulle da
EBL, nektet spillerne å delta i internasjonale
turneringer det kommende året. Blant
annet ville store sponsorkontrakter gå

dukken (les: levebrødet) for en del av spillerne.
Dette var det nok ingen som hadde tenkt på,
men da EBL henvendte seg til NBF om de
involverte spillerne og lurte på om de var i
«good standing» - altså om de kunne bli tatt
ut på landslaget – måtte forbundet svare,
Nei (gammelt tingvedtak). EBL nektet de
innvolverte spillerne å delta i årets EM.
Det ble søkt om benådning, og de aktuelle
spillerne ble benådet fra 1.9, altså de får ikke
spille årets EM. I skrivende stund ser det ut til at
de involverte har godtatt denne dommen, men vi
har kanskje mistet noen av våre fremste profiler
på norske landslag framover. Jeg håper ikke det!
Når det er sagt så synes jeg at det må kunne
gå an å diskutere disiplinærkomiteens
straffeutmåling. Jeg kan faktisk ikke huske (det
er bare å arrestere meg, hvis det er galt!) at de
har kommet fram til mer enn tre forskjellige
reaksjonsformer:
1. Ingen reaksjon
2. Advarsel
3. Utestengelse for en viss periode
Å utestenge spillere og lag vil vel aldri bli
sett på som positivt – i hvert fall ikke av
alle! Jeg tror komiteen her hadde en ypperlig
mulighet til å snu denne saken til noe positivt
for norsk bridge. Nå ble det isteden en
skikkelig værkebyll, som vi ennå ikke helt ser
konsekvensen av.
I det vanlige rettsvesenet er det mulig å gi
samfunnsstraff. Komiteen kunne kanskje dømt
de involverte til å holde kurs, seminar, spille
med en junior eller noe annet positivt – jeg tror
alle spillerne ville gått med på en slik ordning.
I tillegg kunne han for eksempel stengt lagene/
spillerne ute fra NM-klubblag i ett eller to år.
Jeg er helt sikker på at

disiplinærkomiteen har mandat til å komme med
nye straffereaksjoner som dette.
Det er ingen lett oppgave å sitte i denne
komiteen, og det er faktisk den komiteen i
forbundet vårt som har mest å gjøre – hele
13 saker i fjor så vidt jeg vet. Stor sett ingen
koselige oppgaver, men noen må ta drittjobben.
I denne saken tror jeg de skapte større problemer
for seg selv enn hva de hadde trengt.
Valget av Jan Aasen
Jeg mottar stadig noen leserinnlegg i denne
saken, men velger nå ikke å ta inn flere.
Jan Aasen er valgt av Bridgetinget, og det synes
jeg nå man skal godta. Er man interessert i å få
bridgen videre, og da særlig øke rekrutteringen,
tror jeg det nå er viktig å dra lasset sammen.
Hvis man er så uenig i valget, kan man ved neste
korsvei lansere en motkandidat, og kanskje han
eller henne vil bli valgt. Inntil da er Jan Aasen
president i NBF – valgt av organisasjonens
medlemmer!
I løpet av sommeren vil NBFs nye
diskusjonsforum være på beina, og der står dere
selvsagt fritt til å mene og skrive hva dere måtte
ønske – her kan dere for eksempel diskutere
denne saken! Følg med på www.bridge.no!
Villy Dam
I dette nummeret har vi gleden å presentere to
artikler av den kjente danske bridgeskribenten
Villy Dam. Dette vil bli en fast spalte i bladet
framover, og vi håper den faller i smak hos våre
mindre garvede lesere. Og, nei! Vi kommer ikke
til å slutte med Øystein Eriksens faste Bridge for
de relativt ferske J
God sommer, og vi ses på Lillehammer!
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Strategi for å få flere
medlemmer i NBF «Bridge som sport» og
«Bridge for alle»
Basert på utviklingen i medlemstallet de siste
årene, så har styret besluttet å ha økt fokus
på å øke medlemstallet. Strategien for å øke
medlemstallet er økt fokus på tilbudet og
markedsføringen av dette.
I informasjonsbrev nr 1/09 presenterte styret
strategien for å øke medlemstallet til 13.000
som er i tråd med Bridgetingets vedtatte
handlingsplan. For å nå dette målet mener styret
at forbundets tilbud bør tydeliggjøres innenfor

Bridge som sport
Bridge som sport vil ha det spillemessige
og kvalitet i fokus, og vil i ligne mye på
dagens tilbud. Tilbudet vil bestå i NM,
Seriemesterskapet, bridgefestivalen,
kretsmesterskap, regionalmesterskap,
klubbmesterskap, helgeturneringer
definert som sport mv. Det vil være fokus
på turneringsreglement, profesjonelle
arrangement, alkohol- og røykeforbud, relativt
høyt antall spill. Og det vil bli lagt til rette
for talentutvikling for å rekruttere både til
landslagene og satsing på toppbridge.

Bridge for alle
Bridge
som
sport

Bridge
for alle

Bridge
på inte rnett

Norsk Bridge forbund

Bridge for alle vil ha det sosiale i fokus,
arrangementer og tilbudet litt «løsere i
kanten», færre spill, og turneringene gjerne
i kombinasjon med andre tilbud. Selve
turneringene vil være av kortere varighet, med
relativt få spill, en enklere og billigere måte å
organisere turneringen. Det skal være et sosialt
tilbud som binder arrangementet sammen som
for eksempel kveldsspilling, felles middag,
dans, kulturarrangement mv.

Bridge på internett
to konsepter: «Bridge som sport» og «Bridge
for alle». Som en del av tilbudet innenfor disse
to konseptene vil «Bridge på internett» inngå.
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Bridge på internett vil bli benyttet aktivt
for å rekruttere til bridgen, både klubbene
og forbundets øvrige tilbud. Som en del

PRESIDENTENS HJØRNE

av samarbeidet med de øvrige nordiske
bridgeforbundene, så jobbes det med å etablere
en bridgeklubb på nett og et opplæringstilbud på
nett.

Nye tilbud de neste 2 – 3 årene
I 2009 og 2010 har styret foreslått at vi skal
særlig ha fokus på å etablere nye tilbud innenfor
konseptet «Bridge for alle». Det jobbes blant
annet med følgende nye tilbud de kommende
2–3 årene:
• Fjellbridge på Beitostølen den 8. – 13.
oktober 2009
• Bridge på Hurtigruta fra mars 2010
• Bridge ved sjøen i Sør-Norge fra 2010/2011
• Bridge i Nord-Norge fra 2010/2011
• Bridge ved fjorden på Vestlandet fra
2010/2011
• Bridge på Tenerife i januar 2010
• Bridgeklubber i utlandet som er medlemmer i
forbundet
• Helgeturneringer i regi av klubber og kretser
som oppfyller standardkravene til
• Bridge som sosial aktivitet
• Bridgetilbud i kombinasjon med andre tilbud,
f.eks. bridge og golf

Forbundets verdigrunnlag
Som det fremgår av vedtektene så er forbundets
formål følgende:
- Å utbre kunnskap om og forståelse for
bridgesporten som positiv verdiskaper i
samfunnet og for det enkelte individ gjennom
et fellesskap preget av likeverd, lojalitet,
ærlighet og demokrati.
- Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en
måte som skjerper mental helse, stimulerer og
utløser redelig konkurranse og skaper et trygt
og godt sosialt miljø
På styremøtet i februar hadde styret dialogmøte
med disiplinærkomiteen og domskomiteen.

Temaene for dialogen var blant annet hvilke
utviklingstrekk er det innenfor disse områdene
de siste årene, bedre administrative rutiner, mv.
Styret er overrasket over hvor mange saker
som disiplinærkomiteen har hatt til behandling
hvert år, og ikke minst at mange av sakene er
kombinasjoner av alkohol og vold. Styret ønsker
å sette dette på dagsorden, og signalisere at
denne type saker skal det være nulltoleranse mot
og at ved gjentatte forseelser bør det være klare
reaksjonsmønster.
Disiplinærkomiteen og Domskomiteen
fremhevet også at det var viktig å få økt fokus
på forbundets verdigrunnlag som er nedfelt
i formålsparagrafen. Verdier og etikk kan
gjøres stort og høytsvevende, men det er i det
dagligdagse et spørsmål om hvordan vi opptrer
mot hverandre. For å øke medlemstallet er
dette viktige spørsmål, og styrets oppfordring
er at medlemmene i den enkelte klubb tenker
igjennom hvordan det er i min klubb, og hva jeg
kan bidra med for å få et bedre klubbmiljø.

Informasjon og åpenhet
Styret og administrasjonen ønsker å skape større
mulighet for debatt og åpenhet om forbundets
virksomhet. Bridgebladet er en viktig kanal,
styret har sendt ut noen informasjonsbrev
det siste året, og det har skjedd en betydelig
vitalisering av forbundets hjemmeside.
Ansettelsen av Marianne Harding på
forbundskontoret for å jobbe med rekruttering
og organisasjonsarbeid er en del av denne
strategien.
Det bekymrer styret at debattene som oftest
skjer i andre fora enn de som forbundet
tilbyr. Det er ikke at debatten foregår som er
bekymringsfullt, men at forbundet ikke har
tilrettelagt for muligheter for medlemmene
til å ha en aktiv meningsutveksling. Så
framover vil det bli økt fokus på å legge til
norsk

norsk

norsk

norsk
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rette for informasjon og debatt om forbundets
virksomhet, blant annet gjennom å jobbe med å
videreutvikle følgende tiltak:
• Norsk Bridge videreutvikles som et
bridgemagasin med 4 utgaver pr år.
• Norsk Bridge mottas elektronisk av de som
ønsker det.
• Videreutvikle hjemmesidene slik at det er
hovedkanalen for debatt,
• resultatservice, løpende informasjon på
hjemmesidene (blogg, nyhetssider mv)
• Nyhetsbrev til klubber og kretser jevnlig.
• Utrede mulighet for samarbeid med Bridge i
Norge

Bridgeforbund kan øke medlemstallet i
årene framover. Jeg vil igjen invitere alle
medlemmene til å gi oss tilbakemelding
på hva dere har av forventninger av Norsk
Bridgeforbund og hvilke ønsker dere har for å
fortsette som medlem i bridgeforbundet. Jeg og
styret får tilbakemelding fra noen på det vi gjør,
men styret vil veldig gjerne ha dialog med flere
av dere for å få gode, konstruktive innspill på
hva vi kan gjøre bedre.
Til slutt vil jeg få ønske alle en riktig god
sommer. Forhåpentligvis ser vi mange av dere
på bridgefestivalen og de øvrige tilbudene våre
neste bridgesesong.

Hva ønsker du?
Styret inviterte i informasjonsbrev nr 1/09 alle
til å delta i debatten om hvordan Norsk

Jan Aasen
President

Sarpsborg BK og Fredrikstad BK inviterer til:

FOSS”Fredrikstad & Sarpsborg Storturnering”
den 29/8 og 30/8.

Turneringene spilles på Musikkhuset,
Greåker kl 10.00- ca kl 18.30
begge dager.
Vi gjentar fjorårets suksess med super
deltakelse. Turneringen erstatter tradisjonelle
Fredrikstad-turneringen og SA- cupen og blir
lagt opp som to selvstendige endags Monradturneringer, hver med egen premierekke og
med FP- tildeling Standard med bonus. I tillegg
blir det premierekke for samlet resultat.
”Rosin i pølsa” blir at par som uendret deltar
begge dager får noe reduksjon i startavgift
samt mulighet for også å få samle- premie
basert på %- score total over de to dagene.

Kun pengepremier!

Klubbene ønsker velkommen spesielt alle
våre trofaste par fra tidligere år og håper
også i år på solid både kvantitativ og kvalitativ
deltakelse.
I år blir det, i tråd med NBF regler for FPturneringer, innført totalt forbud mot alkohol
(også medbrakt) hele turneringstiden. Røking i
spillelokalet er ikke tillatt. Mat/drikke serveres
hele dagene.

Innbydelse legges ut på nett, og det
blir påmelding via NBF- data eller
direkte til Tore Farbrot,
FBK, tlf 97 97 80 99.

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.

NM FOR KLUBBLAG 2009

NM finalen for lag 2009 Rosfjord–Lyngdal

Tekst og foto av Nils Kvangraven

Det ble et eventyr, kanskje vårens vakreste akkurat slik NBF ønsker
en lagfinale skal være. Sjelden har jeg opplevd så god stemning blant
spillere og arrangørstab. Naboklubbene Lyngdal og Farsund klarte å gi
finalen et løft og en kvalitet vi ikke har sett så mange ganger tidligere.
Vi må også nevne Rosfjord strandhotell som et flott vertskap. Jeg håper
våre kommende arrangører strekker seg for å komme på samme nivå.
Dette var knallbra.

Årets NM-finale er et eksempel til etterfølgelse for kommende arrangører. Her ser vi hele
finalefeltet samlet før start.

Som Bulletinredaktør hadde jeg tatt meg
friheten å forhåndsrangere lagene basert på
gjennomsnittlig mesterpoeng per lag. En noe
annen vinkling enn det vi er vant til, jeg tror
spillere syntes det var gøy å bli målt mot en
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forventet prestasjon. Men dette er selvfølgelig
bare en lek med tall. Statistisk sett skulle NM
endt på denne måten:

NM FOR KLUBBLAG 2009

lag

faktor

1

2

3

4

5

6

7

Tot.

snitt

TopBridge BC

17,56 %

20

17

19

17

20

18

16

127

18,1

Narvik BS

15,96 %

16

19

19

16

17

18

14

121

17,3

Brandbu BK

13,95 %

14

18

16

13

19

15

17

113

16,2

Team Rosfjord

13,08 %

16

13

18

14

17

15

18

109

15,6

Studentenes BK

11,62 %

14

16

14

17

13

12

17

102

14,6

Nærbø BK

10,41 %

16

14

11

16

13

12

13

96

13,7

Heimdal BK

8,77 %

14

12

11

13

10

15

12

86

12,3

BK Grand

8,64 %

10

11

12

14

11

15

13

85

12,2

Tilsvarene hadde den enkelte spiller fått en forhåndsranking basert på sine mesterpoeng. Av de 41
deltagerne fikk vi følgende topp 10 liste:

nr

Spiller

Klubb

Totalt MP

MP siste 5 år

Snitt pr år

Faktor

1

Sam Inge Høyland

TopBridge BC

3137

504

100,8

8,44 %

2

Jørn Arild Ringseth

Narvik BS

795

497

99,4

4,84 %

3

Reidar Laland

Nærbø BK

1855

244

48,8

4,59 %

4

Martin Reinertsen

Team Rosfjord

1269

296

59,2

4,09 %

5

Dag Stokkvik

Narvik BS

936

326

65,2

3,80 %

6

Svein Seiersten

Brandbu BK

941

302

60,4

3,63 %

7

Åse Biribakken

Team Rosfjord

882

294

58,8

3,49 %

8

Calle Knutsen

Team Rosfjord

858

286,87

57,374

3,40 %

9

Svein Arild Olsen

Narvik BS

909

265

53

3,32 %

10

Håkon Kippe

Studentenes BK

503

344

68,8

3,28 %

En veldig uhøytidlig ranking, men det var tydelig at både spillere og publikum la merke til
statistikken.

norsk

norsk

norsk

norsk
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Åpning

Torsdag morgen var det åpning med de to arrangørkommunenes ordførere i spissen. En fin seanse
hvor en av finalens deltagere fikk en hyggelig overraskelse.Hver spiller fikk utdelt en flott karaffel
som deltagergave fra de to kommunene og stemningen var satt for noen flotte finaler dager i
Lyngdal.

Martin Kvangraven ble finalens maskot. De to
ordførere poserer her med Martin mellom seg.

Ståle Frøyland fikk stormesternål av ikke mindre
enn to ordførere! Jeg tror han er første spiller
som får en slik overrekkelse

Runde 1
Det er alltid nerver og spenning ved oppstarten av et NM. Alle lag har ambisjoner og ønsker en god
start.
Bord

Arrangør

Gjest

1

Heimdal

Nærbø BK

2

Studentenes BK

Lyngdal/Farsund BK

3

Topbridge BK

4

Brandbu BK

VP

IMP

13 - 17

(47 - 58)

24 - 6

(105 - 52)

BK Grand

16 - 14

(57 - 48)

Narvik BS

14 - 16

(55 - 61)

Fra kampen mellom studentene og hjemmelaget (Team Rosfjord) var det mange store svingspill
hvor impene tok veien nordover. Det var ikke langt ut i runden før spillet i øverst i neste spalte kom.
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♠ T52
♥ A2
♦ AQT65
♣ A97
N

♠ 94		 ♠ QJ6
♥ KJT8753		 ♥ 64
G
V
Ø
♦ 9		
♦ 87432
♣ QJ6		 ♣ T32
S

		
		
		
		

♠ AK873
♥ Q9
♦ KJ
♣ K854

Lyngdals store sønn Calle Knutsen fikk dugg
på brillene etter hvert som studentene hamret
inn imp og sendte Calle hjem med 6 VP i første
kamp!

Meldingene gikk
Vest

Nord

Øst

Syd

Biribakken

Simonsen

Reinertsen

Aal

3♥
pass

dbl.
pass

4♥
pass

6♠

Så et spill som kanskje viser at det ikke alltid er
dyktighet som fører til imp.
		
♠ Q2
		
♥ AT7
		
♦ KJ874
		
♣ 976
N

♠ K97654		
♥8
G
V
♦ A62		
♣ QT2		
S

Sverre Johan Aal meldte aktuelt i en presset
situasjon.
En aktuell melding av Sverre J Aal i en presset
posisjon. Kanskje det ikke var så lurt å presse
av hjemmelaget likevel, i lukket rom stoppet de
da også i 4♠ etter at nord noe passivt bare løftet
makkers 3♠ til utgang. Det var bare tre par i
årets finale som fant den fine slemmen.

♠ JT8
♥ 9653
Ø
♦ T53
♣ 854

		
♠ A3
		
♥ KQJ42
		
♦ Q9
		
♣ AKJ3
I åpent rom stoppet Studentene i 3♥ etter
at motparten hadde vært med via en multi
åpning. I lukket rom skulle hjemmelagets
par ha større ambisjoner. Meldingene gikk:

Vest		

Nord		

Øst		

Syd

Forfot		

Knutsen		

Skjetne		

Ubostad

2♠		
pass 		
pass		
pass		
pass		

pass		
3♦			
4♦			
5♥			
pass		

pass		
pass		
pass		
pass		
pass

dbl.
3♠
4NT
6♦

norsk

norsk

norsk

norsk
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Til venstre vi resultatene til hjemmelaget målt
mot redaktørens statistikk. Det ble en for tung
start til å klare medalje denne gang.

Et ambisiøst, men uryddig, meldingsforløp av hjemmelaget førte til en svært dårlig kontrakt.
Sparknekt i utspill satte en stopper for alt håp om hjemgang. Sju heldige imp til studentene. Det var
ingen par som kom i toppkontrakten 6NT i syd. Hele fire par gikk beit i slem, de andre spilte utgang
utenom Studentenes 3♥.
Ikke uventet ble det en jevn runde, bortsett fra studentene som fikk en flying start mot et nervøst
hjemmelag.

Runde 2
Bord

Arrangør

Gjest

VP

1

Lyngdal/Farsund BK

Topbridge BK

2

Nærbø BK

Studentenes BK

3

Brandbu BK

4

Narvik BS

IMP

10 - 20

(75 - 109)

8 - 23

(56 - 104)

Heimdal

12 - 18

(51 - 69)

BK Grand

16 - 14

(72 - 62)

En runde med mange imp på spill, i noen
kamper ble sluttsummene relativt jevne, men
studentene har tydeligvis skumle planer og
hamrer inn ny storseier med 23-7 mot Nærbø.

Fra Bulletinen sakser vi noen spill fra oppgjøret
Narvik – Grand.
		
♠ AQ73
		
♥ AKQJ3
		
♦ K74
		
♣4
N

♠ T2		
♥ T9742 V G
♦ 52		
♣ 9852		
S
		
		
		
		

Norsk Bridge 12/2008

♠ J54
♥6
♦ QJT83
♣ J763

Ø

♠ K986
♥ 85
♦ A96
♣ AKQT

NM FOR KLUBBLAG 2009

Studentene fra Trondheim fikk sitt første tap. Det holder allikevel til en fin sølvmedalje til slutt.
På sølvlaget spilte Sverre Johan Aal (til venstre), Erlend Skjetne, Åsmund Forfot og
Steffen Fredrik Simonsen.
Meldingsforløpet gikk:

Vest		

Nord		

Øst		

Syd

Skodje		

Ringseth		

Haram		

Harr

pass		
1NT		
2♣		
pass		

1♥		
dbl.		
pass		
pass		

dbl.		
pass		
pass		
pass

pass
pass
dbl.

Hjerteress og hjerterkonge ble spilt ut, før det
ble skiftet til ruter i stikk tre. Syd stakk med
ruterdame og spilte ny ruter til konge og ess.
Tommy Skodje stjal nå en ruter på hånden og
spilte spar til kongen fulgt av ny spar. Nå vridde
nord trumf til bordets ess. Spar ble trumfet lavt,
hjerter ble trumfet med kongen og ny spar fulgte
fra bordet. Nå hadde ikke Syd noe forsvar, og
hjemgang for 180 måtte noteres. 7 imp til Grand
som var litt på draget i denne halvrunden.
Så et spill som viser at nivået i en NM-finale
kanskje ikke alltid er så høyt som vi liker å tro.

Ikke noe å være redd for Petter, Tommy sneller
hjem doblet delkontrakt!
norsk

norsk

norsk

norsk
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Meldingsforløpet gikk:
		
		
		
		

♠2
♥ A9765
♦ KJ94
♣ 652
N

♠ QT654		 ♠ AKJ987
♥ QJ2		
♥
G
V
Ø
♦ A3
♦ QT875
♣ AQ4		 ♣ T7
S

		
		
		
		

♠3
♥ KT843
♦ 62
♣ KJ983

Vest		

Nord		

Øst		

Syd

Skodje		

Ringseth		

Haram		

Harr

					
2NT		
pass			
pass		
pass

1♠		
4♠		

pass
pass

Noe svakt av Øst å melde dette som en
minimumshånd. Det var kun to bord i finalen
som stoppet i utgang på dette spillet. Det andre
bordet var lukket rom i samme kamp, altså ble
det et buttspill!

Runde 3
Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

Studentenes BK

Brandbu BK

12 - 18

(69 - 89)

2

Topbridge BK

Nærbø BK

19 - 11

(108 - 81)

3

BK Grand

Lyngdal/Farsund BK

17 - 13

(73 - 60)

4

Heimdal

Narvik BS

11 - 19

(45 - 69)

Studentene får en liten påminnelse om at man ikke flyr igjennom et NM. Det ble en jevn runde i
vinnerpoeng selv om det var nok av imp i sving i hver kamp. Kanskje er det en finale hvor alle slår
alle?

Runde 4
Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

Nærbø BK

BK Grand

25 - 3

(132 - 52)

2

Brandbu BK

Topbridge BK

13 - 17

(55 - 70)

3

Heimdal

Studentenes BK

15 - 15

(53 - 56)

4

Narvik BS

Lyngdal/Farsund BK

17 - 13

(58 - 46)

Narvik sliter seg videre med nok en marginal seier. De henger med tross svak spilling ut fra
forventningene. Nærbø fikk inn et støt mot Grand og knuste nok Grands optimisme etter en grei
start de tre første rundene. Hjemmelaget har stabilisert seg etter den dårlige førstekampen, men er
avhengig av et par store seiere for å komme i medaljeposisjon.

Norsk Bridge 14/2008
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Tabellen etter fire runder
lag

runde 1

runde 2

runde 3

runde 4

runde 5

runde 6

runde 7

totalt snitt

Studentenes BK

24

23

12

15

74

TopBridge BC

16

20

20

17

73

Narvik BS

16

16

19

17

68

Nærbø BK

17

7

10

25

59

Brandbu BK

14

12

18

13

57

Heimdal BK

13

18

11

15

57

BK Grand

14

14

17

3

48

Team Rosfjord

6

10

13

13

42

Et morsomt spill fra denne runden kom i
kampen mellom Heimdal og Studentene. Det
er Tidligere RBK spiller Steinar Nilsen som
får «kjørt» seg av ungdommen med et vakkert
motspill.
		
♠ JT85432
		
♥ 62
		
♦ Q62
		
♣5
N

♠ AQ97		
G
♥ AT3		
V
♦3
♣ K8642		

Ø

♠ K6
♥ KQJ85
♦ T85
♣ Q93

S

		
♠
		
♥ 974
		
♦ AKJ974
		
♣ AJT7
Steinar ble spillefører i 4♥ og fikk ruter 9 i
utspill til damen i nord. Beskjeden ble oppfattet
og spar 2 gikk til stjeling fulgt av kløveress og
ny kløver til stjeling. Enda en spar ble stjålet
før det vakre motspillet ble avsluttet med en ny
kløver til stjeling. 300 i beit var nok en skuffelse
for Steinar, men «what can you do» som det så
fint heter.

Et annet morsomt spill var dette med vår venn
David Ueland i hovedrollen.
		
		
		
		

♠ QT95
♥ -♦ KQJ
♣ KQ9542
N

♠ 7632		
♥ 853		V
♦ 6543
♣ A8		

G
Ø

♠ -♥ KJT762
♦ A97
♣ JT73

S

		
		
		
		

♠ AKJ84
♥ AQ94
♦ T82
♣6

Slik gikk meldingsforløpet:

Vest 		

Nord 		

Øst 		

Syd

Grand 		

Frøyland

Grand 		

David

		
pass 		
pass 		
pass 		
pass

1♣ 		
4♥ 		
5♣ 		
6♠ 		

1♥ 		
pass 		
pass 		
pass		

1♠
4NT
5NT
pass

norsk

norsk

norsk

norsk
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ess--8! Da var ikke Ueland sein om å notere
980 i protokollen. Det er ikke mange kjedelige
delkontrakter rundt denne gutten…

Frøyland viste 0/3 ess med 5♣, men David
nektet å tro makker ikke hadde noen ess så
han gikk på til slem likevel! Grand spilleren
i vest som skulle spille ut var nesten like lur
og spilte ut en liten kløver fra kombinasjonen

Runde 5
Bord

Arrangør

Gjest

VP

1

Topbridge BK

Heimdal

2

BK Grand

3
4

IMP

25 - 1

(124 - 32)

Brandbu BK

14 - 16

(58 - 63)

Lyngdal/Farsund BK

Nærbø BK

18 - 12

(91 - 74)

Studentenes BK

Narvik BS

23 - 7

(77 - 25)

En nådeløs seier over Heimdal for Topbridge
setter press på Studentene som følger opp med
23-7 mot Narvik! Det er liten tvil om at disse to
lagene vil gjøre opp seg imellom om gullet i
årets finale. Narvik som de fleste hadde gitt
favorittstempelet på forhånd skuffer stort og er
nå i ferd med å spille seg ut av medaljekampen!
Gledelig er det å se at hjemmelaget får sin første
seier. Ellers ser vi at Brandbu som også var
nevnt blant medaljekandidatene ikke klarer å få
opp de store tallene og blir liggende litt bak
medalje.

Av årets finalister var det Brandbus Finn
Brentebråten som fikk mest omtale i bulletinen.
Dette spillet kom i runde 5 mot Grand og vi får
se hvor nådeløst han utnytter feil fra motparten.
		
		
		
		

♠8
♥ JT842
♦ KT
♣ Q9753
N

♠ 543		
♥ KQ5
G
V
♦ Q872		
♣ 862		
S

		
		
		
		

Ø

♠ KQJ2
♥ 963
♦ A63
♣ KJT

♠ AT976
♥ A7
♦ J954
♣ A4

Slik gikk meldingene:

Vest 		

Nord

Øst 		 Syd

Brentebråten 			 Ohren 		

Finn Brentebråten fikk hederlig omtale i
bulletinen for sine grandprestasjoner!

Norsk Bridge 16/2008

pass 		
pass		
2NT		
pass		

2♦ 		 pass 		 2♥
pass 		 dbl 		 pass
pass 		 3NT		 pass
pass

NM FOR KLUBBLAG 2009

Grand var kanskje ute av fokus etter hele 3 VP
fra forrige kamp og spilte slapt ut en kløver som
gikk til tier og ess. Syd tok nå for hjerter ess
før han spilte liten ruter som gikk til tier og ess.
Spar konge stakk syd og spilte ny ruter som fikk
løpe til kongen før nord spilte tilbake en kløver
til knekten. Posisjonen var nå:
♠ -♥ JT42
♦ -♣ Q97

På to ganger hjerter kunne syd sake en spar, men
når det nå kom spar til damen og kløver konge
fra bordet var det game over for Ålesund i syd.
400 var en score verden ikke fikk sett flere av på
dette spillet og 7 imp til Brandbu.

N

♠ 53 		
♥ KQ V
♦ Q8 		
♣ 8 			 S

G

♠ QJ2
Ø♥ 93
♦3
♣K

♠ T976
♥7
♦ J9
♣ --

Det var en svært jevn serie av Brandbu, men
for å få medalje i NM må det noen seiere på
20-tallet til.

Runde 6
Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

Brandbu BK

Lyngdal/Farsund BK

16 - 14

(71 - 63)

2

Heimdal

BK Grand

17 - 13

(58 - 45)

3

Studentenes BK

Topbridge BK

8 - 22

(43 - 86)

4

Narvik BS

Nærbø BK

11 - 19

(77 - 104)

Da kom toppoppgjøret som skulle avgjøre
årets mesterskap. Studentene fikk aldri taket
på Topbridge og måtte se seg slått 22-8. Det
var nok av svingspill som jeg er helt sikker
Studentene i ettertid gjerne skulle spilt på nytt,
men sånn er det i bridge at det er i nuet det
gjelder. Narvik må også denne runden se seg
slått, denne gang av Nærbø som plutselig er
i medaljeposisjon.

		
		
		
		

♠ A652
♥T
♦ A73
♣ A9852

♠ 8			
♥ KJ96543		
G
V
♦ Q8
♣ QT3		

N

Ø

♠ T974
♥ Q8
♦ KJ4
♣ K764

S

Fra denne runden får vi nok en gang servert et
flott 3NT-spill av Finn Brentebråten.
Det er viktig å ikke være skvetten når du spiller
NM finale!

		
		
		
		

♠ KQJ3
♥ A72
♦ T9652
♣J
norsk

norsk

norsk

norsk
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Slik gikk meldingene denne gangen:
Vest 		

Nord 		

Øst 		 Syd

		

Ohren 		

Brentebråten

3♥		
pass		

pass 		
pass		

pass
pass

♠ K95
♥ AQ
♦ AT8542
♣ Q8
N

♠ Q63
♥ T8743
♦ K		
♣ K974

3NT

De fleste har nok lyst å melde på denne hånden,
mange jeg kjenner ville kanskje valgt pass.
Men Finn følte han var i dytten og dro lett opp
3NT fra boksen. Noen vil kanskje linke dette
mot Hammans kjente regel «when ur in doubt
bid 3NT». Men er vi egentlig i tvil her? Selve
føringen gikk greit med spar i utspill som ble
stukket i bordet og liten ruter tilbake. Øst stakk
med kongen og spilte hjerter dame som han fikk
beholde. Ny hjerter stakk Finn med esset og
spilte to ganger ruter. Nå kunne ingen makter i
verden nekte han ni stikk og +400. Det var han
helt alene om i årets finale. Frekkheten lenge
leve J
Martin Reinertsen fra hjemmelaget fikk vist
frem at også han kan sin bridge på spillet fra
denne runden.

V

G

Ø

S

♠ A742
♥K
♦ QJ9
♣ AJ532

		
♠ JT8
		
♥ J9652
		
♦ 763
		
♣ T6
Slik gikk meldingsforløpet ved hjemmefavorittenes bord:

Vest 		Nord 		

Øst 		 Syd

Åse 					

pass 		1NT 		
pass 		2♦ 		
3♦ 		pass 		
pass		pass

Martin

2♣ 		 pass
dbl.		 pass
3NT 		 pass

2♣ viser kløver + major, mens doblingen er
opplysende. Åse viser en invitt og 3NT ser
ut som beit med ruter tre i utspill. Ruter ut til
esset og mer ruter. Martin spiller fem ganger
kløver og tar ruterstikket. Nord må nå holde
sparkongen gardert, så han får komme inn på
hjerter esset. To sparstikk til slutt ble akkurat de
ni som Team Rossfjord hadde bedt om. Hadde
nord klart å ta hjerter ess og dame når han var
inne i første stikk hadde de kunnet ta beten,
men det måtte i så fall ha vært et aldri så lite
kunststykke! Godt spilt av «store» Martin.

Runde 7
Bord

Arrangør

Gjest

1

BK Grand

Studentenes BK

2

Lyngdal/Farsund BK

Heimdal

3

Nærbø BK

Brandbu BK

4

Topbridge BK

Narvik BS

Norsk Bridge 18/2008

VP

IMP

10 - 20

(55 - 86)

22 - 8

(71 - 27)

15 - 15

(67 - 67)

8 - 22

(48 - 90)

NM FOR KLUBBLAG 2009

Narvik skuffet innledningsvis i mesterskapet. Laget kom seg kraftig på slutten og kapret til slutt
tredjeplassen. I siste runde skapte de også spenning om NM-tittelen da de slo TopBridge hele 22-8.
På laget spilte Dag-Jørgen Stokkvik (til venstre), Jørn Arild Ringseth (bak), Jørn Eirik Mortensen,
Roberth Langbakk, Svein Aril Olsen og Gunnar Harr.

Så ble det dramatikk likevel! Topbridge ledet
komfortabelt med 20 imp halvspilt mot Narvik
og Studentene hadde en liten ledelse mot Grand.
Men i andre halvrunde smalt det og Narvik
overkjørte Topbridge. Studentene halte inn imp
etter imp og kunne nesten lukte medaljen. Det
var stor spenning i ramasalen. Ramakampen
Topbridge – Narvik spilte seint og både
studentene og andre spillere kunne spent følge
de siste spillene via skjermen.
Det å doble hjem delkontrakter er noe vi ikke
liker i lagkamp. I andre halvrunde doblet
TopBridge hjem to delkontrakter til Narvik. Det
hadde de nesten ikke råd til, men slapp med
skrekken.

♠ AKT9
♥ T6
♦ 64
♣ KJT82
N

♠ J542		
♥ Q972 V
♦ 72		
G
♣ 754		
S
		
		
		
		

Ø

♠ 63
♥ K8
♦ AKJT953
♣ A6

♠ Q87
♥ AJ543
♦ Q8
♣ Q93

norsk

norsk

norsk

norsk

2009/19_Norsk Bridge

7

NM FOR KLUBBLAG 2009

Slik gikk meldingsforløpet:
Vest 		
Olsen		

Nord 		

Rekstad		

Øst 		 Syd

Ringseth		

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

Reistad

1♥
dbl.
pass
pass

Ringseth toppet ut ruterdame og noterte + 670
og 11 imp da de i lukket rom spilte 3♦ udoblet
med 110.
Et par spill senere var det lukket rom som kom
ut på tynn is.
♠ A62
♥ QT4
♦ QT432
♣ 54
N

♠ KQJT9		
♥ 732		
V
♦ J976			
♣ 7			

G

Det kan gå vilt for seg når Haien er på jakt!
Trond «Haien» Hantveit vant uansett både NMgull og butleren. Gratulere!
6♣ ble en dyr affære! Aktuelt sett gikk
kontrakten fire beit og impene føyk nordover,
men den aktuelle spilleren vant både butler og
NM-gull så vi kan kanskje ikke si annet enn at
det kunne vært rett. Og kanskje det var noen
sånne meldinger som hadde slått til tidligere i
mesterskapet?

♠ 74
♥ A98
Ø
♦ A8
♣ AKJT62

S

♠ 853
♥ KJ65
♦ K5
♣ Q983

Slik gikk meldingene:
Vest 		 Nord 		

Øst 		

Høyland				

Hantveit

				
2♥		 pass		
3♠		 pass		
4♠		 pass		
6♠		 pass		

1NT		
2♠		
3NT		
6♣!		
pass		

Norsk Bridge 20/2008

Syd
pass
pass
pass
pass
pass

Vinnerlagets resultatgraf viser en solid serie.
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TopBridge gjennomførte et solid mesterskap og vant en fortjent gullmedalje. Vi gratulerer
Sam Inge Høyland (til venstre), Gjermund Rekstad, Tor Ove Reistad og Trond Hantveit med gullet.

Etter den dramatiske avslutningen klarte
TopBridge å kapre tittelen med 2 VP ned til
Studentene. I kampen om bronse ble Narvik de
sterkeste med den solide seieren over Topbridge.
Synd for Nærbø og Brandbu som vi trodde
spilte om medalje i siste kamp men bare klarte
15-15 og begge falt dermed utenfor pallen.
Hjemmelaget slo til med en seier over Heimdal
og avanserte til 6. plass.
Etter å ha sett lagene i aksjon i årets finale tror
jeg konklusjonen må være at det var de to lagene
som spilte jevnest og best som sto på toppen til
slutt. Det var litt tilfeldig at Topbridge trakk det
lengste strået og jeg har veldig stor sympati for
det lovende studentlaget som nok gjerne skulle

hatt denne gullmedaljen. Jeg vet vi får se mer til
disse guttene i årene som kommer, og medaljer
får de garantert mange flere av!
Vi gratulerer Topbridge med en velfortjent
gullmedalje. De spilte jevnt og solid hele
mesterskapet. Jeg er også imponert over de to
topplagene som begge spilte med kun 4 spillere.
NBF ønsker å takke Lyngdal og Farsund for
det flotte arrangementet. Vi håper dette setter
standarden for de kommende finaler. Vel blåst!

norsk

norsk

norsk

norsk
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Sluttresultatet ble
Plass Lag nr. Navn
1

4

2

3

3

8

4

7

5

1

6

6

7

5

8

2

Spillere

Poeng

Gjermund Rekstad, Tor Ove Reistad, Sam Inge Høyland,
Trond Hantveit
Sverre Johan Aal, Åsmund Forfot, Erlend Skjetne,
Studentenes BK
Steffen Fredrik Simonsen
Roberth Langbakk, Gunnar Harr, Dag-Jørgen Stokkvik,
Narvik BS
Jørn Arild Ringseth, Jørn Eirik Mortensen, Svein Aril Olsen
Reidar Laland, Ståle Frøyland, Torild Ueland, Tommy Søiland,
Nærbø BK
Ingvald Søiland, David Ueland
Svein Seiersten, Tron Skiaker, Finn Brentebråten,
Brandbu BK
Jan Guldbrand Ohren, John Ivar Seiersten
Carl Johan Knutsen, Per Knutsen, Gaute Ubostad,
Lyngdal/Farsund BK
Karl Olav Nybø Hansen, Åse Biribakken, Martin Reinertsen
Torstein Hesseberg, Petter Haram, Tommy Skodje,
BK Grand
Geir Engebretsen, Arnt Ola Fidjestøl, Arnt Blix Vaagsæter
Bjørn Lindgren, Ole Jonny Tøsse, Øystein Fiplingdal,
Heimdal
Steinar Nilssen

Topbridge BK

Heder og ære
Norsk Bridgepresses pressepris

127,0
125,0
108,0
106,0
104,0
96,0
85,0
83,0

Bulletinredaktør Nils Kvangraven ble tildelt
den gjeve prisen under mesterskapet. Juryen
ønsker å bemerke at årets bulletiner fremstår
gjennomført og underholdene. Nye vinklinger
med statistiske tilnærminger til både historiske
resultater og finalens resultater var en nyvinning
juryen satte pris på. Artikkelserien «gammel
årgang» falt også i smak.

Pris for beste spill

Presseprisen gikk til bulletinredaktør,
Nils Kvangraven, for en nyskapende og
underholdende bulletin under årets finale. Nils
fikk presseprisen av Lyngdal BKs leder Tone
Sommerseth.

Norsk Bridge 22/2008

En meget fornøyd David Ueland fikk prisen for
finalens beste spill. Gratulerer!
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David Ueland fikk prisen for beste spill i finalen
for dette spillet i kamp 2:
♠ AQ73
♥ AKQJ3
♦ K74
♣4
N

♠ T2
♥ T9742		
G
V
♦ 52		
♣ 9852		

S

♠ K986
♥ 85
Ø
♦ A96
♣ AKQT

Steffen Fredrik Simonsen måtte bare konstatere
at han var og ble innspilt!

♠ J54
♥6
♦ QJT83
♣ J763
Slik gikk meldingsforløpet ved Davids bord:

Vest		

Nord		

		

Frøyland				

Øst		

Ueland

pass		
pass		
pa

1♥		
3NT		

1NT!
pass

dbl.		
pass		

Syd

David er ung og lovende så vi får tilgi hans
ivrige 1NT-melding. Kløver i utspill tok damen
i øst seg av. Kløver ess ble fult av hjerter 8 i
retur som ble stukket i bordet. Nå fulgte ruter
til damen og ruter til kongen som begge fikk
beholde stikket. Dette løste David elegant med
å ta for hjerteress før han fridde seg med en ruter
til esset i øst. Nå var Fredrik Simonsen innspilt i
øst og måtte gi David det niende stikket på spar
eller kløver. Aktuelt og godt spilt av den lovende
juniorspilleren. En velfortjent pris.

Villy Dam
Dette er en helt ny fast spalte i Norsk Bridge,
håper du likte den!
I hvert eneste nummer vil vi presentere en eller flere
av hans historier, spill og oppgaver.
Villy Dam har i mange år produsert en rekke artikler for
Dansk Bridge, og det er disse vi nå oversetter til norsk.
Jeg vil gjerne ha en tilbakemelding – ros og ris - på om hva dere synes om denne
spalten. Kontakt meg på: vegard@gammagrafisk.no

norsk

norsk

norsk

norsk
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Butler (over middels)
Nr

Navn

Lag

Snitt

Kamper

1

Trond Hantveit

Topbridge BK

0,55

7

121

1

Sam Inge Høyland

Topbridge BK

0,55

7

121

3

Åsmund Forfot

Studentenes BK

0,46

7

103

3

Erlend Skjetne

Studentenes BK

0,46

7

103

5

Gjermund Rekstad

Topbridge BK

0,41

7

91

5

Tor Ove Reistad

Topbridge BK

0,41

7

91

7

Reidar Laland

Nærbø BK

0,37

4

53

7

Torild Ueland

Nærbø BK

0,37

4

53

9

Steffen Fredrik Simonsen

Studentenes BK

0,26

7

58

9

Sverre Johan Aal

Studentenes BK

0,26

7

58

11

Jan Guldbrand Ohren

Brandbu BK

0,21

7

46

11

Finn Brentebråten

Brandbu BK

0,21

7

46

13

Martin Reinertsen

Lyngdal/Farsund BK

0,19

6

35

13

Åse Biribakken

Lyngdal/Farsund BK

0,19

6

35

15

Jørn Arild Ringseth

Narvik BS

0,18

6

34

16

Ståle Frøyland

Nærbø BK

0,02

5

2

16

David Ueland

Nærbø BK

0,02

5

2

18

Ole Jonny Tøsse

Heimdal

0,01

7

1

18

Øystein Fiplingdal

Heimdal

0,01

7

1

20

Jørn Eirik Mortensen

Narvik BS

0,01

4

0

20

Roberth Langbakk

Narvik BS

0,01

4

0

Resultatservice

For detaljert resultatservice kan du klikke deg inn på NM-finalens hjemmeside:

http://www.nmlag.com/
Her finner du spillstensiler, runderesultater, bulletiner og mye mye mer!
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Lyngdal og Farsund har satt en ny
standard!
Sjeldent har vel NM-finalen for lag blitt
gjennomfør på en like god måte. Et slikt
arrangement er helt prisgitt å ha en organisasjon
som virkelig kan stå på. De to arrangørklubbene
Lyngdal Bridgeklubb og Farsund Bridgeklubb,
med blant annet Karl Olav Nybø Hansen i spiss,
har nå satt en ny standard for gjennomføring av
slike arrangement. Vi gratulerer arrangørene nok
en gang!

i Sør Norge offentliggjort. I konkurranse med
350 reiselivsbedrifter ble Rosfjord Strandhotell
valgt.
Familien Ubostad som gjennom 75 år har
bygd opp bedriften har vært - og er - ivrige
bridgespillere og pådrivere til fremme for
bridgen i regionen. I dag er de vertskap for
Lyngdal Bridgeklubb som sammen med Farsund
Bridgeklubb står ansvarlig for årets NMklubblag arrangement.
Rosfjord Strandhotell en svært viktig
samarbeidspartner for bridgen på Sørlandet og
tilretteleggere for en rekke bridgearrangementer.
For den lokale bridgeklubb i Lyngdal, stiller
de med gratis klubblokaler - sommer som
vinter. Dette i tillegg til at de en viktig sponsor
for bridgeklubben og bridgen regionalt.

Karl Olav Nybø Hansen er en av dem som har
stått på for å få til NM-arrangementet. Her ser
vi han i dyp konsentrasjon under årets finale
mot Brandbu.
De to arrangørklubbene valgte å satse på en
ny vri. Selvsagt var det selve finalen som var
i fokus, men man forsøkte ikke bare å lokke
tilskuere med bakspilling av selve finalen.
Det hele begynte allerede onsdag kveld med
skalldyrbuffet, før spillingen startet opp
torsdag. Underveis ble det arrangert en rekke
sideturneringer, samt Spa-bridge og Rosfjord
Open.

I begrunnelsen fra juryen heter det blant annet
at familien Ubostad har bidratt til å realisere
Sørlandsbadet som har befestet sin posisjon
som Sørlandets nest mest besøkte turistanlegg
etter Dyreparken med 185.000 besøkende. Både
Rosfjord Strandhotell og Sørlandsbadet er i en
prosess for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.
Bedriften har utviklet seg fra teltleir til
fullverdig campingplass, og nå som fullverdig
kurs, konferanse- og feriehotell gjennom 3 til 4
generasjoner.

Takk til Rosfjord Strandhotell!

Prisen er tildelt på bakgrunn av en
totalvurdering av bedriften, fra standarden på
rommene til service og personale. Våren 2008
utvidet bedriften og har i dag 99 boenheter og
350 sengeplasser. Den nye konferansesalen
som har plass til 250 mennesker, vil være stedet
for årets NM-klubblag arrangement.

For å kunne gjennomføre et slikt arrangement
er man selvsagt avhengige av å ha gode
samarbeidspartnere. I år var NM-arrangøren så
heldige at de kunne samarbeide med Rosfjord
Strandhotell. 20. mars ble årets reiselivsbedrift

Vi gratulerer Rosfjord Strandhotell med
tildelingen av årets Reiselivsbedrift i Sør Norge,
og takker for et flott opphold under årets NM for
klubblag.
norsk

norsk

norsk

norsk
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Ta turen til Fefor
Opplev mer enn
en bridgeturnering
10.-13. september 2009
For folk med ulike ambisjoner:
A-gruppe for dem som vil konkurrere med
de beste. Forbundspoeng.
B-gruppe for dem som gjerne vil være med
på en hyggelig hotellturnering, men kanskje ikke møte de beste. Kretspoeng.

Noen sitater fra artikler i BIN:
«Høstens vakreste eventyr.»
«Andre aktiviteter som gjør weekenden
til en hyggelig helhetsopplevelse.»
«Ryktet om trivselen har spredd seg, og
turneringen er tidlig fulltegnet.»
«Stemningen er alltid god ved bordene.»
«Et nydelig turterreng.»
Priser for full pensjon i tre døgn:
Dobbeltrom: fra kr. 2610 pr. person.
Enkeltrom: fra kr. 3060.
Flotte hytter med selvstell: fra kr. 3240.
Turneringsavgift: kr. 400 pr. person.
Turneringen starter fredag kl. 14.00.

Påmelding og nærmere opplysninger:
Arne Olsen, Stormyrveien 4, 0672 Oslo
913 44 856, e-post arolsen4@online.no.
Randi Lavik, 416 15 824.
Be gjerne om brosjyre.
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Bedriftsmesterskapet på Fagernes 2009

Av Helge Mæsel

For 13.gang på rad var Quality Hotel Fagernes vertskap for årets
Bedriftsmesterskapet. I den flotte spillesalen på hotellet kjempet 60
bridgespillere fra hele landet i 3 dager ved det grønne bord. Sammen med
Fagernes Bridgeklubb gjennomførte turneringsleder Kenneth Syversen og
regnskapsansvarlig Eli Ann Bakke et prikkfritt arrangement i hyggelige
omgivelser og blant trivelige bridgespillere. På lørdagskvelden ble det
middag, dans og underholdning ved flygelet av Jon Egil Furunes. Ved
middagen viste det seg at blant bridgespillerne fra Luster Kommune var
en norgesmester i trekkspill. Så da han tok frem spillet, var det flere som
måtte røre på rockefoten.

Det ble delt ut en pris til det beste spillet
under mesterskapet som ble rapportert til
bulletinen. Lars Aasen fikk prisen for å fortelle
om spillet og Knut H. Haslene fikk prisen for
gjennomføringen av det:

Iblant kommer vi alle i en kontrakt som er helt
død. Men heldigvis er det andre ganger hvor vi
lykkes i å komme i en kontrakt som står som
et seil. Enkelte ganger må vi lete med lys og
norsk
lykte etter den muligheten som finnes til å vinne
norsk

norsk

norsk

2009/27_Norsk Bridge

7

Bedriftsmesterskapet 2009

Han tok ut trumfen, toppet kløveren og gledet
seg over at dama falt. Så spilte han resten i
den fargen. Tok en gang hjerter til og spilte
spar. Og under over alle undere: Øst var
innspilt. Han hadde bare spar igjen og måtte
spille til dobbeltrenons. 6♦ hjem ga 14 imp til
fjorårsvinner Toten Transport.
Mesterskapet ble vunnet av REC ScanCell med
247 poeng. På bildet ser vi de blide guttene fra
nord med de flotte fatene fra Valdres som er en
del av premien.
På vinnerlaget (fra venstre) ser vi Jørn Arild
Ringseth, Dag-Jørgen Stokkevik, Robert
Langbakk og Willy Teigen.
kontrakten. Knut H. Haslene fra Toten Transport
fant frem i mørket i 6♦.
Spill 13 i 2.kamp så slik ut:

I dette spillet viste Dag-Jørgen Stokkevik fra
vinnerlaget REC ScanCell både teft og oversikt:

♠7
♥K52
♦K8762
♣J872
N

♠ QJ953			
G
♥ QJT94 		
V
♦ J			
♣ Q6			

På andre plass kom NAV Rogaland med 233
poeng. På dette laget spilte Bjørn Børre Leinan,
Thorleif Skimmeland, Rune Bjelland og
Kjell Ramsvik. Bronseplassen gikk til Luster
Kommune med 200 poeng. Her spilte Torstein
Lomheim, Nils Sverre Fardal, Jo Ketil Hamrum
og Arve Bjørn Røneid.

Ø

♠ AT8642
♥ 86
♦ Q4
♣ T93

S

♠J
♥ A73
♦ AT953
♣ AJ54
Vår helt satt nord og fikk hjerter ut fra øst.
Knut så ned på en spartaper, en hjertertaper og
kanskje en kløvertaper. Han fikk dog øye på en
fordeling som ville gi kontrakten. Ser du den?
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♠ KJT8
♥ KT87
♦9
♣ J653
N

♠ 954 		
♥ A43 		
V
♦ A8752
G
♣ KQ 		
S

Ø

♠3
♥ J952
♦ K64
♣ AT742

♠ AQ762
♥ Q6
♦ QJT3
♣ 98

Meldingsforløpet gikk slik:
Vest		
Nord		
Øst		
Syd
						
pass
1♦		
pass		
1♥		
1♠
Dbl.		
3♠		
pass rundt

Bedriftsmesterskapet 2009

Vest spilte ut kløverkonge etterfulgt av
kløverdame. Så kom liten hjerter til 9-er og
dama.
Liten ruter ble stukket med esset og hjerteress
ble innkassert. Vest fridde seg med en hjerter
som ble stukket med kongen. Nå fulgte tre
runder trumf. Før den siste trumfen var dette
stillingen:
♠ T8
♥T
♦♣ J6
N

Likegyldig

V

Ø
G

♠♥J
♦ K6
♣ AT

Da spar 10 ble spilt, ble Øst skviset i 3 farger.
Om han kaster hjerterknekt, står 10-eren. Og
kaster han en minor, kan den fargen stjeles god.
Øst er nødt til å forkaste seg! I spillet kastet han
en ruter. Da fulgte kløver til stjeling og ruter
til stjeling. Ruterdame ble god, og 9 stikk ble å
notere.
Makker, Jørn-Arild Ringseth, var et stort smil
etter makkers tryllekunster.
Den samme Jørn-Arild deltok for øvrig her
på Fagernes i junior NM i 1998. En flott
bronsemedalje tok han med seg hjem i det
mesterskapet.
Så velkommen til neste års Bedriftsmesterskap
på Fagernes. Her deltar en herlig blanding av
bridgespillere på ulike ferdighetsnivåer.

S

♠ AQ7
♥♦ QJ
♣-

Resultatliste
1 REC ScanCell

Roberth Langbakk, Willy Teigen, Dag-Jørgen Stokkvik, Jørn Arild Ringseth

247,0

2 NAV Rogaland

Bjørn Børre Leinan, Thorleif Skimmeland, Rune Bjelland, Kjell Ramsvik

233,0

3 Luster Kommune

Torstein Lomheim, Nils Sverre Fardal, Jo Ketil Hamrum, Arve Bjørn Røneid

200,0

4 Posten Trondheim

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

199,0

5 Toten-Transport

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

189,0

6 FYKIL II

Kjell Skjeldestad, Anders Stedje, Kjell Inge Backstrøm, Magne Skaar

184,0

7 Axia

Jon-Egil Furunes, Jørn Johansen, Thomas Feilberg-Jacobsen, Trine Furunes

178,0

7 Nationalbiblioteket/Skanska

Arnold Mundal, Eitan Zuckermann, Knut Irion, Marte Vamnes

178,0

9 Statoil

Jan Aasmoen, Kjell Løvås, Erling Gjertveit, Roald Lauvsnes

177,0

9 Fagernes II

Jarle Roald, Arne Bang, Roman Reiser, Tor Ivar Bang, Jan Syversen

177,0

11 TVInvest/Hord. Fylkeskom.

Jørn Rekkum, Vigdis Thorén, Erik Rynning, Håvard Moe

171,0

12 FYKIL I

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

164,0

13 Fagernes I

Torbjørn Henriksen, Egil Sørli, Arnt Sørli, Terje Bråten, Terje Sundvoll

157,0

14 Thales

Sven Pran, Amund Flo, Roger Bendheim, Terje F. Johannessen

140,0

15 Alcatel

John Rødsrud, Bjørn Smeby, Leif Gjertveit, Svein Sire

130,0

norsk
norsk

norsk
norsk

norsk
norsk

norsk
norsk
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Bli med på tur med sol, varme, bridge og godt sosialt samvær til
Playa Del Cura på Gran Canaria like ved Puerto Rico.
Vårt hotell er Riviera Marina Resort*** som har fin beliggenhet rett
ved stranden. Hotellet er nyrenovert, har 3 svømmebasseng og heis.
Leilighetene er 1 eller 2 roms, med balkong eller terasse.
Bridge hver dag mellom 16:00 og 20:00.
Avreise 30.10 og 31.10.2009, 2-uker, priser fra Nok 10.495,Reise- og turneringsleder:
Ingebrigt Jenssen , Berit Rubach Svein Erik Bull
For mer informasjon og bestilling : www.viaregi.no/bridgetur2009

Via Travel Hammerfest
Tlf : 78 42 29 90
Fax : 78 42 29 95
E-mail: hammerfest@via.no

Polar Bridgklubb
v/Ingebrigt Jenssen 90151106
E-mail: ij@stud-fin.no
Hjemmeside Polar BK: 2365.bridge
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Nordisk Mesterskap for junior 2009

Av Steffen Fredrik Simonsen

Som i fjor ble årets nordiske mesterskap for junior arrangert i påskehelga,
denne gang i Reykjavik på Island. Det stilte opp syv lag, men det var
kun fire som konkurrerte om NBU-trofeet, nemlig de fire u-25 lagene fra
Island, Danmark, Sverige og Norge.

N

V

G

Ø

S

Lars Eide			

Steffen F. Simonsen			

Det norske laget besto av Lars Eide (npc), Lars
Arthur Johansen – Erik Berg og Erlend Skjetne
– Steffen Fredrik Simonsen. Bergs faste makker
Espen Lindqvist måtte melde forfall kort tid før
mesterskapet grunnet sykdom, men Johansen
steppet inn. Johansen er i tredjeparet som skal
representere landet i årets junior-EM i Romania
til sommeren. Turneringsformatet var slik at
det kun var de interne kampene mellom u-25lagene som telte når det gjaldt NBU-trofeet. Det
skulle spilles dobbel serie, så 12 kamper skulle
spilles før en nordisk mester kunne utropes.
Jeg kommer til å fokusere kun på de kampene
hvor vi møtte andre lag som kjempet om NBUtrofeet, men jeg kan love at det var nok av
interessante og ikke minst morsomme spill i de
andre kampene og.

Erlend Skjetne

nok sees som en av hovedgrunnene til at vi ikke
gikk helt til topp. Kveldskampen skjærtorsdag
hadde vi walkover, men fredag morgen var det
ny ramakamp mot fjorårets vinnere Danmark
U-25, og da var bridgen på et litt høyere nivå.
Her viser Berg – Johansen at deres helt ferske
makkerskap ikke stopper de fra gode motspill:
♠ A84
♥3
♦ QJ942
♣ 9853
N

♠ K965					
♥ 74 V 			
G
♦ AT865					
♣ 62					

Ø

♠ Q2
♥ AJ96
♦ 73
♣ QJT74

S

♠ JT73
♥ KQT852
♦K
♣ AK

Vi startet mot juniorlaget til vertsnasjonen, som
alle så på som det svakeste laget i kampen om
trofeet. Om det var deres iver til å vise at de
ikke var det, jetlaget vårt, flate spill eller dårlig
bridge som gjorde at vi ikke fikk mer enn 1614 i den kampen skal ikke sies, men dette kan

norsk

norsk

norsk

norsk
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Begge sydspillerne hadde plassert seg selv i
2♥ etter at øst hadde vist frem kløver mens
vest hadde fått vist frem litt spar. Kløver 6
kom ut på begge bord, og i stikk to la både
Skjetne og Nielsen ned ruterkongen, men mens
Møller stakk denne, lasjerte Johansen. Dette
«gratisstikket» i ruter skulle de få igjen med
renter. Mens Skjetne tilslutt fikk skramlet hjem
ni stikk hadde Nielsen større problemer. I stikk
tre spilte han spar til esset og ruterdame fra
bordet med sparavkast fra hånd som gikk rundt
til Johansens ess. Mer kløver til Bergs dame
(lavinthal til spar) gjorde at spillefører igjen
var inne. Nå prøvde han en spar, som Johansen
slapp, gjorde at Berg nå kunne presse kløver.
Nielsen kastet sin spartaper, og stjal den neste
med åtteren. Berg lasjerte nå hjerterkonge og
det norske paret fikk nå tre trumfstikk og en bet
etter et godt motspill. Den danske sydspilleren
kunne nok gjort sine ting bedre fra og med stikk
tre, men Berg Johansen satte maks press og ble
belønnet.
Det neste spillet var også interessant, om ikke
like heldig sett med norske øyne.
♠ QT87
♥8
♦ QJ76532
♣9
N

♠ AJ2			
G
♥ AK653
V
♦ A			
♣ QJ76			

Ø

♠ K9654
♥ J74
♦ K9
♣ KT2

S

♠3
♥ QT92
♦ T84
♣ A8543

På vårt bord satt undertegnede nord, og
til tross for at mange vegrer seg for å
sperreåpne med en firekorts major på si,
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hadde den nye coachen Gjermund Rekstad
kun noen dager før da jeg møtte han
under årets Olrudpåske foredratt ivrig om
fordelene ved dette, og soneforholdene
kunne vel ikke vært bedre – altså 3♦ fra
meg. Videre gikk det pass, 4♦ (litt forsiktig
kanskje, men han har vel sett tynnere
åpninger fra min side), dobler, pass, 4♠ og
pass rundt.
Svært fornøyd var jeg selvsagt da jeg
så at motparten hadde endt opp i min
sidefarge, men som man kan se var det kun
to trumfstikk og et kløverstikk å hente for
oss da hjertertaperen forsvinner på kløver.
På det andre bordet fikk vest åpne i 1♥, og
etter et forsinket hopp til 3♦ ble kontrakten
4♥. Singel kløver ut og mer kløver til
stjeling før ruterskiften kom var starten på
motspillet der. For å få hjem kontrakten nå
må spillefører spille liten hjerter til knekten
og så bruke inntakene i kløver og spar til å
kutte opp syds hjerter. Er dette mulig? Hva
om syd har Qx i hjerter? da går man bet i en
kontrakt som står med 11 stikk? Den eneste
pekepinnen er vel nord ikke åpnet i 3♦ til
tross for de gunstige soneforholdene, men
å dra trekningen at han har 4-1-7-1 ut i fra
dette er kanskje ikke den enkleste. Vi måtte
til slutt se oss slått 19-11 av Danmark i en
relativt velspilt kamp.
Neste kamp mot det svenske juniorlaget
må vel også sies å være ganske velspilt,
og vi vant 17-13. Vi hadde etter
halvspilt turnering, hvis man kun ser
de tellende kampene om trofeet, 44 VP,
4 bak svenskene, men 15 bak fjorårets
vinnere Danmark. Men andre del av
turneringen startet bedre. Vi tok en litt mer
oppskriftsmessig 24-6 seier mot Island,

Nordisk Mesterskap for junior 2009

før vi banket danskene 25-5 i en kamp
hvor Johansen - Berg hadde herjet med
motstanderne. Dette førte oss helt opp i
hælene på Danmark og Sverige som begge
hadde tatt store seire mot vertsnasjonen.
Vi hadde en kamp igjen, mot Sverige, og
en brukbar seier der ville gi oss en hånd på
pokalen.
Dette var en kamp preget av mye fart, gode
prestasjoner, men også uten tvil dårlige
prestasjoner. Av egne svin på skogen var
å gå en ekstra sonebet i en doblet kontrakt
og å hente 100 i stedet for 500 i motpartens
doblede kontrakt. Erlends valg å passe ned
min 4NT med
♠ A
♥ -♦ A753
♣ AJT76542

kan heller ikke sies å være en heldig
vurdering. På det andre bordet hadde Berg
også muligheter, da han i et spill måtte velge
mellom en negativ dobling eller en pass, og
falt ned på det siste og hentet 100 i stedet for
1430. Svenskene stoppet også i 4♦ +1 etter
deres «presisjons»kløver, et spill hvor Berg
– Johansen pent meldte 6♣ med hjemgang.

En slem som kun ble meldt ved bordene i
vår kamp var denne:
♠ J76
♥ T9752
♦2
♣ KQ85
N

♠ KT42		
♥ Q86			
V
♦ QT6		
G
♣ JT9			

Ø

♠ Q53
♥ -♦ K954
♣A76432

S

♠ A98
♥ AKJ43
♦ AJ873
♣ -Meldingsforløpet gikk slik på vårt bord:
Vest

Nord

Øst

Syd

Bech

Simonsen

Arvidsson

Skjetne

			

pass
pass
pass
pass
pass
pass rundt

2♠
3♦3)
4♣4)
4♥6)
5♦8)

pass
pass
dbl.
pass
pass

1)

1♥
2NT2)
3♠4)
pass5)
4NT7)
6♥

1: singleton i en minor, akkurat invitt
2: hvilken minor?
3: ruter
4: cue-bid
5: førstekontroll?
6: nei
7: Blackwood
8: 0 eller 3 (Big surprise)

Slemmen var svært høvelig, trumfen 2-1 og
ruteren 4-3 pluss en del tilleggsvarianter. Det var
akkurat det som måtte til nå da kløveråtta ble det
tolvte stikket når trumfen ikke oppførte seg som
den skulle.
norsk

Erik Berg
norsk

norsk

norsk
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I denne litt
texaspregede
kampen tapte vi
tilslutt 18-12 og
vi var nå prisgitt
hjelp fra både
Danmark og
Sverige i den
siste kampen
hvor de skulle
møtes. Ved
16-14 til
Danmark,
ville alle
Arthur Johansen
ende på 105
VP og med saken fra førstedivisjon
friskt i minne regnet vi oss frem til at vi ville
bli kronet vinnere av NBU-trofeet hvis det gikk
slik. NPC Eide tok seg friheten å følge den
kampen i stedet for å følge med vår kamp mot et
eller annet skolelag, og kunne fortelle oss at det
lenge lå 16-14 til Danmark, men at svenskene
rykket fra mot slutten og tok en knapp seier

og med det NBU-trofeet hjem. Vi kom på den
sure andreplassen, mens fjorårsvinnerne måtte
ta til takke med bronsen etter et svært jevnt
mesterskap.
Det flotte arrangementet på Island ble avsluttet
med en uhøytidelig bankett, hvor vi fikk tid
til å «henge» litt med nye og gamle venner.
Vår kaptein holdt en liten tale hvor han
takket arrangørene og sa noen kloke ord om
juniorbridgen. Og etter det gikk vi alle hjem og
la oss før avreise dagen derpå.
Det er tydelig at Norden har tre gode juniorlag,
alle med muligheter til å hevde seg i sommerens
EM. Alt i alt et brukbart mesterskap for vår
del, men med mange muligheter. For de tre
av oss som var og spilte i Amsterdam i mars
var det godt å kunne heve seg etter fiaskoen
der. Ikke minst var det godt å ha en brukbar
slemstatistikk. Og Berg viste at han fortsatt er en
farlig spiller.

www.artgate.no
Telefon 930 29 531
Totalleverandør av premier til NM i Bridge
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Har du ikke fått

sms fra
Festival-09?
Onsdag 19. mai ble følgene sms sendt til alle
som har registrert mobilnummeret i NBFs
medlemsdatabase:
”Norsk Bridgefestival feirer 10-årsjubileum.
Gå ikke glipp av årets begivenhet,
kom til Lillehammer første uken i august.
Info/påmelding:
www.bridgefestival.no”.

Hvis du er en av dem som ikke fikk meldingen så betyr det at ditt mobilnummer ikke er registrert i NBFs base, og du bør derfor sporenstreks
gi beskjed via den i din klubb som oppdaterer medlemsopplysningene i
SparTi. Bruker ikke klubben din SparTi så kan du gi beskjed direkte til NBF,
send gjerne en e-post til bridge@bridge.no. Takk for hjelpa!

Jubileumsfeiring i NBF Nord-Trøndelag

Jubileumsfeiring i NBF Nord-Trøndelag
Av Arnstein Nymoen

Helga etter påske feiret NBF Nord-Trøndelag sine første 10 år etter
sammenslåinga mellom Inntrøndelag og Namdal Bridgekrets på
Steinkjer Kurssenter. Vi var veldig spente på responsen fra medlemmene
etter omleggingen av KM-lag i inneværende sesong, men med hele
22 lag på startstreken i sluttspillet fordelt på 12 lag i A-pulja og 10 i
B-pulja ble dette en suksess fra start til mål.

Årets kretsmestere ble Per Arne Flått (t.v.), Ragnar Davidsen, Frode Cantona Nybo og Stein
Arne Galguften.
For å avgjøre hvem som skulle spille i A eller B
spilte vi innledende gruppespill fra november til
april med korte reiseavstander og 4-5 lag i hver
pulje der de to beste gikk til A. Dette ble godt
mottatt fra spillerne og som vi trykt kan anbefale
til andre kretser som sliter med oppslutningen
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om å få avviklet KM-lag og har stor geografisk
spredning mellom lagene i kretsen. Vi merker
oss ellers at vi klarte å samle hele 97 spillere til
et KM-sluttspill over to dager som er gledelig
for bridgekretsen.

Jubileumsfeiring i NBF Nord-Trøndelag

Overhalla BK ble årets kretsmester med Per
Arne Flått, Stein Arne Galguften, Frode Cantona
Nybo og Ragnar Davidsen på laget. Sølv til
Inderøy BK 1 med Thomas Herstad, Arnstein
Nymoen, Alexander Flakstad, Ove Reidar
Holmen, Astrid M. Grønnesby og Tormod
Daling. Verdal BK 2 tok den siste pallplassen
med Brit og Arne Kristoffersen, Jostein Kalseth
og Kjell Erling Myhr på laget.

Jørn Arild Ringseth (t.v.) og Kristoffer Hegge
mottok fortjente blomster fra kretsen ved
Arnstein Nymoen (t.h.) for sin innsats i Beijing

Torbjørn Hoff fikk NBFs fortjenestemerke for
lang og tro tjeneste i Inderøy BK
Kretsstyret hadde lagt opp til en sosial profil
på helga med rimelig overnatting og mye god
mat der det var satt av god tid til lunsj både
lørdag og søndag. Vi avviklet kretstinget etter
spillinga på lørdag og jubileumsmiddag på
kvelden med fremføring av egenkomponert sang
til jubileet som Pål Dahl hadde skrevet. Ellers
mottok Torbjørn Hoff fra Inderøy BK NBFs
fortjenestemerket for å ha ledet klubben i
sammenhengende 21 år (se faksimile av
tildelingsbrevet). Vi referer til tildelingsbrevet
fra NBF der Torbjørn roses for det arbeidet han
har lagt ned for organisasjonen lokalt og at vi
trenger slike ildsjeler slik at vi kan utøve vår
kjære hobby. Bridgekretsen takket for øvrig
Torbjørn med å gi han en blomsteroppsats under
stående applaus fra et feststemt publikum.

Ellers vanket det blomster til to av våre juniorer
som har hatt en meget god sesong med OLgull i Beijing til Øver-Kvams store sønner
Jørn Arild Ringseth og Sverre Johan Aal i
U-28. Snåsningen Kristoffer Hegge som ble
norgesmester i juniorklassen sammen med
Kåre Bogø og representerte Norge i U-21 under
World Mind Sport Games i Beijing. Blomster
også til Baard Olav Aasan for seieren i NMpar 2008 sammen med eks. snåsningen Håkon
Kippe.
Etter middagen trakk vi oss ned i baren der
festen fortsatte med mulighet til å ta seg en
svingom eller et slag kort for de som ikke
hadde fått nok. Vi satser på sluttspill helga etter
påske neste sesong også og håper på like stor
oppslutning.

www.bridge.no
norsk

norsk

norsk
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Jubileumsfeiring i NBF Nord-Trøndelag

I anledning 10års jubileet hadde Pål Dahl laget en sang til kretsen

Nord-Trøndelag
bridgekrets 10 år
Melodi: Høvlerivisa

Vær velkommen hit te jubilé
og festmeddag i kveld
En ti-åring så fresk og go›
med både ungt og gammelt blo’
Feire’ vi me’ mat og spell
Vi sitt’ te bords og driv’ med det vi like best
Vi melde utganga og momper
Konsentrere’ oss mens hjertet pumper
Livet vårt – det e jo: ”ALT FOR KORT”

Tekstforfatter Pål A. Dahl

Sjøl om kretsen vår e nokså ny,
Så held vi høgt nivå.
Vi hi jo nå’n med verdensry,
På norgesmestra kan vi by
I patton, par samt serie óg
Vi held no på med det vi like ailler best
Vi konkurrere seint og ti’le
Om vi tape elle vinn vi smile’
Det held hårdt – men LIVET DET E KORT
Tenk at Jørn og Sverre i fra Kvam
Sku’ kaper OL-gull.
Jørn lada opp med begerklang,
Mens Sverre op’ra-arier sang
Dem gutan driv itj’ med nå tull
Han Jørn sa ”Fasten seatbelts” hen ska’ det bli kjør
Vi tek dem på den siste svingen
Dobla beiter heim det e no tingen
Tankesport – for LIVET DET E KORT

Vinnere Patton: Øystein Lerfald, Ove
Reidar Holmen, Arnstein Nymoen,
Tormod Daling

Opp’fra Namdal’n kjem det óg en gjeng
Som verkele e go’
EM-gull, det vann dem jo
Og enno hi dæm løst på blo,
E aktuell’ og heit’ som glo
I NM-lag og serie kjempe dæm på topp:
Først sølv, så gull det neste året
Fekk’n Cantona t’å slå ut håret
Det e kort – og herlig livet vårt
norsk

norsk
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Håkon og Bård Olav gjor’ det skart		
I NM vart det seir
I kretsen e vi stolt’ a’ det
Hen hørr’ begge toan te
Og jaggu hi vi meir
For oppant’ Snåsa kjem ein ungstut som hi tæl
Han stange nokså hårdt, Kristoffer,
Og e slettes ittj’nå slakteoffer
Junior-gull – i NM e itj’ tull
Gamle helta e no fortsatt med,
Tenk bare Døll og Nitter
Ung’ og tøff’det va’ dæm jo,
Gjor’ det bra ilag dæm to
No bli’ det mest litt glitter.
Men ”Døll og venner” NM-patton vann et år
Så om dæm no e veterana
Byr dæm fortsatt kamp mot unge hana
Dæm bit hårdt – så mange kjæm te kort
Vi hi nevnt nå’n gode spellera,
og enno finn’s det mang’.
Men vi som om en middels sloss
og deltek for å hygge oss
held kretsen hen i gang.
For uten bredden og et miljø som e godt
Så bli det fort at klubban’ stopper
Og da kjem det heller inga topper
Dårlig sort – når LIVET VÅRT E KORT
Vi trøng mange nye medlemma forgubbinga e stor
Du kan hjølp te no i kveld
Når du bor her på hotell –
Spør Lis’ og Arnstein ka dæm gjor’
Vi går te sengs og driv’ med det vi like best
Du kan jo prøv’ dæ med ny makker
No som kvelden snart mot natta lakker
Driv med sport – husk: LIVET VÅRT
E KORT!
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Vinnere Patton: Øystein Lerfald, Ove
Reidar Holmen, Arnstein Nymoen,
Tormod Daling

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.

Det nærmer seg sommer og med sommeren
kommer det mange tilbud om turneringer både
fra nær og fjern. Av den grunn må vi sørge for å
holde bridgeformen ved like. Jeg skal da forsøke
å hjelpe deg til dette med 3 små oppgaver som
du kan more deg med.Vi får åpne forsiktig siden
det er en stund siden sist, la oss kalle det en liten
oppvarmingsoppgave.
Spill 1
Du skal spille 6♥ på disse kortene:
♠ A52
♥ KJT6
♦ QJT
♣ Q87

N

V

G

situasjonen. Du har garantert en rutertaper,
derfor gjelder det å behandle hjerteren riktig.
Det finnes ingen fasit på det men vest har gitt
deg en liten indikasjon på hva som kanskje er
mest sannsynlig. Dersom noen av motspillerne
skulle ha lengde i trumf er det mest sannsynlig
at det er øst siden vest har vist sparlengde med
sin åpning. Derfor er det korrekt først å legge
ned hjerterkonge, det har jo hendt at damene er
single, og så spille hjerterknekt for å la denne gå
rundt om øst legger liten. Sitter hjerteren 2-2 har
du valgt feil men du kan trøste deg med en riktig
analyse, selv om det nok blir en mager trøst. Her
satt det imidlertid slik:
♠ A52
♥ KJT6
♦ QJT
♣ Q87

Ø

N

S

♠6
♥ A9872
♦ K963
♣ AKT
Vest har åpnet i svake 2♠ og din makker dobler
opplysende. Siden en slik dobling normalt
viser minst tre hjertere, ofte fire, hopper du
som syd direkte til 4NT og spør etter ess. Du
og din makker har ikke 5-Ess Blackwood på
repertoiret, kun 4, og Nord svarer derfor 5♦,
ett ess. Du hopper da direkte til 6♥ som blir
sluttkontrakten. Vest spiller ut sparkonge,
du stikker med esset og tar et overblikk over

♠ KQJ873			
♥ 4				
G
V
♦ 754		
		
♣ J94				
S

Ø

♠ T94
♥ Q53
♦ A82
♣ 6532

♠6
♥ A9872
♦ K963
♣ AKT
Denne gangen valgte du riktig og fikk hjem din
6♥.
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Spill 2
I det neste spillet skal du spille 2♥ på disse
kortene:
♠5
♥ QJ53
♦ KT6
♣ KQ852

Riktig liten kløver fra begge hender, du må
tape et kløverstikk og har intet sikkert inntak til
bordet i andre farger. Vest får stikket og skifter
til ruter som går til esset i øst før øst fortsetter
med spar. Men nå har du full kontroll. Du
stikker med kongen, spiller kløver til bordets
konge og resten er ditt:

N

V

Ø
G
S

♠ K743
♥ K972
♦ Q4
♣ 765
Syd og vest har åpnet med pass og nord melder
1♣ som øst dobler opplysende. Syd melder
1♥, vest pass og nord 2♥ som øst etter noe
betenkning passer. Det går pass rundt. Vest
spiller ut sparknekt som øst stikker med esset.
Han fortsetter med liten hjerter til hjerter 10 og
knekt. Du fortsetter med hjerterdame, øst stikker
med esset, vest følger farge, og øst spiller nok en
hjerter. Du kan derfor ikke få trumfet mere enn
en spar og må se deg om etter andre muligheter.
Av den grunn bør dine øyne falle på kløveren.
Spill kløver til damen og esset. Øst spiller nå
spar og du lar den gå til trumf i bordet for å ha
kontroll på fargen. Så spiller du?

♠5
♥ QJ53
♦ KT6
♣ KQ852
N

♠ JT92				
♥ T4				
V
♦ J987		
		
G
♣ JT9				
S

♠ K743
♥ K972
♦ Q4
♣ 765
Fortsettelse i spar i stikk to hadde vel komplisert
spilleføringen noe, du kan jo selv utforske
hvordan du da hadde måttet spille.

Innleveringsfrist
Norsk Bridge nr. 3
6 august (e-mail:)
27 juli (post)
vegard@gammagrafisk.no
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Ø

♠ AQ86
♥ A86
♦ A532
♣ A3

Bridge for de relativt ferske

Spill 3
La motparten hjelpe deg. Ja det ville jeg brukt
som overskrift på det siste spillet om jeg selv
skulle velge.
♠ KJ4
♥ QT94
♦ A92
♣ K72
N

V

Så spiller du spar, øst stikker med esset og
fortsetter i kløver som du stikker. Så tar du dine
to sparstikk før du frir deg med kløver, vest
kommer inn. Han må spille ruter, alt annet blir
til dobbelrenons. Liten ruter fra vest legger du
liten på i bordet, øst stikker med knekten og
du med kongen. Det er størst sjanse for å finne
ruterhonnørene fordelt så du fortsetter derfor
med ruter til ruter 9. Den beholder stikket og
resten er ditt:
♠ KJ4
♥ QT94
♦ A92
♣ K72

Lær å spille

Ø
G
S

♠ QT3
♥ AKJ2
♦ KT4
♣ A83

bridge

Syd har åpner i 1NT og nord søkemelder med
2♣. Syd svarer pliktskyldigst 2♥ og dermed
blir sluttkontrakten 4♥. Det er parturnering så
her gjelder det å slå de som har kommet i 3NT.
Den kontrakten er det jo 10 sikre stikk i. Du må
derfor ha 11, ser du noen mulighet?
Du får kløverdame ut fra vest. Din mulighet
til 11 stikk ligger i at motparten åpner ruteren
for deg. Selvsagt kan dame, knekt sitte dobbel
i ruter men den sjansen er så mikroskopisk
liten at det ikke er noe å satse på. Nei, du skal
først trekke ut trumfen den satt heldigvis 3-2.

N

♠ 765				
♥ 873		
		
V
♦ Q65				
G
♣ QJT5				

1

Ø

S

♠ A982
♥ 65
♦ J873
♣ 964

♠ QT3
♥ AKJ2
♦ KT4
♣ A83

Det er ofte lønnsomt å spille 3NT når du har
slike speilfordelinger, her var det ruter 10 og 9
som hjalp deg til det ekstra stikket du trengte.
Vest burde ha gjort det noe mere vrient ved å
spille ruterdame istedet for liten ruter, da hadde
du fått et valg, har han dame, knekt?

Fellesnordisk samarbeid
Nytt opplæringsmateriell
norsk
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I mormors kolonihagehus
Av Villy Dam
Dekk over artikkelen og åpne en rammetekst om
gangen. Legg eventuelt opp kort.
Du stiller opp til en robberbridge i mormors
kolonihagehus og skal sammen med din kusine
kjempe mot fetterne. De er kjent for ikke alltid
å følge lærebokas oppskrift, men har sine egne
metoder.
Dere er alene i faresonen, og du er kortgiver
med:
♠ K5
♥ KQ762
♦ J765
♣ A7
Hva
melder du?
_______________________________________

Din
melding?
_______________________________________
Du har ikke noe særlig ekstra å melde på. Tvert
imot har sparkongen stupt i verdi etter Vests 2 ♠.
Så du bør under ingen omstendighet gå videre
med 5♥.
4♠ høres ut som en stampemelding. I gunstig
sone kan doblete beiter fort bli billigere for
fetterne enn å la deg og kusinen få hjem en
soneutgang. Så du bør kanskje doble for å
advare makker mot å gå videre med 5♥.
På den andre siden har du ikke så gode verdier
i motspill, bare kløveress er en sikker vinner.
Derfor velger du å passe og overlate avgjørelsen
til din kusine, Tammi. Hun dobler, og alle
passer.
Etter utspill av hjerteress får du se bordet:
N

			
		
V
			
G
			
S

♠ K5
♥ KQ762
♦ J765
♣ A7

Du har 13 hp og åpner selvsagt med 1♥. Neste
spiller hopper inn med 2♠.
Hva
betyr det?
_______________________________________
2♠ viser høyst 10–11 hp med en god
sekskortsfarge. Meldingen lover ca. fem
spillestikk (1–2–3-regelen: I ugunstig sone kan
du bare gå en beit, i like soner to, og i gunstig
sone kan du tillate deg tre beiter.)
Makkeren din hopper til utgang: 4♥. Men
irriterende nok river fetter Hans i bakhånd
utgangen ut av hendene på deg med en
4♠-melding.
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Ø

♠ Q762
♥ JT
♦ AT942
♣ KQ

Vest

Fetter Klaus

Nord

Kusine Tammi

Øst

Syd

Fetter Hans Du selv

				 1♥
2♠		 4♥		 4♠		pass
pass		 dbl.		 pass		pass
pass
Utspill: hjerteress.

Villy Dams nybegynnerspalte

Tammi i Nord får første
stikk, og du saker
hjerterto. Hun fortsetter
i fargen, men fettes
Klaus trumfer dama di.
I stikk 3 sender spillefører av gårde ruterkonge
og stikker med ruteress. Så
spardame fra bordet …
Hva
gjør du nå?
_____________________
Du har lært at du etter regelen honnør på honnør
skal dekke motpartens honnør for å «drepe» den.
Men du blir ingen førsteklasses bridgespiller om
du bevisstløst spiller etter reglene.
Hva
er formålet med «honnør på honnør»?
_______________________________________
Meningen er å forfremme et lavere kort, for
eksempel en tier hos deg selv eller makker. Men
i dette tilfellet kan du ikke forfremme noe kort
hos deg selv ved å dekke dama med kongen.
Hva med trumfen til din makker – hvor mange
har hun?
_______________________________________
Ettersom Vest har lovd en sekskortsfarge og
bordet har fire spar, kan Nord bare ha en eneste
trumf. Så du forfremmer ingenting hos kusinen
din ved å dekke dama. Derimot kan du brenne
fingrene på denne fordelingen:
		
		
		
		

♠A
♥ A9843
♦ 83
♣ 9863

Dekker du med kongen, blir det bare ett
sparstikk, ett hjerterstikk og ett kløverstikk til
forsvaret. Holder du kongen i skinnet, vil den ta
det beitende stikket.
Selvsagt kan du legge skylda på kusine Tammi
dersom 4♠ doblet får lov til å gå hjem. Hun
kunne jo ha innkassert sparess i første eller
andre stikk for å hjelpe deg. Men det skulle vel
ikke være nødvendig?
Ellers kan det diskuteres om Vest hadde en god
sekskortsfarge, slik læreboka foreskriver. Men i
den virkelige bridgeverden møter du alle typer
spillere: gamblerne, forsiktigperene, de boktro,
teoretikerne, psykologene, luringene. En sjarm
ved spillet, ikke sant?
Uansett ville 4♠ doblet med en beit (100 poeng
til N-S) være en god stamp mot 4♥ i faresonen,
der ti stikk gir 620.
Kunne
du og kusine Tammi ha klart 5♥?
_______________________________________
Dere har to tapere i ruter, og etter alle
solemerker skal fetterne også ha et kløverstikk.
Altså en beit.
Men en ting er teori, noe annet er praksis.
Kanskje starter Vest i spar.
Hvor mange stikk blir det i 5♥ etter spar ut?
_______________________________________

N

♠ JT9843			
♥ 5		
		
V
♦ KQ				
G
♣ JT54				

Gikk du på med sparkonge? Da ville fetter
Klaus få seg en billig latter. Riktignok falt ess og
konge oppå hverandre i ruter, men det er ingen
grunn til å gjenta den bragden i spar.

Ø

♠ Q762
♥ JT
♦ AT942
♣ KQ

Sparess, hjerteress og hjerterkonge tar de første
stikkene. Deretter saker du en av ruterne i bordet
på sparkonge. På den måten taper du bare ett
stikk i hver minorfarge. Resten av ruterne i Syd
trumfer du på bordet: elleve stikk.

S

		
		
		
		

♠ K5
♥ KQ762
♦ J765
♣ A7

På gjensyn i mormors kolonihagehus!
PS! Du kan øve deg i «honnør på honnør» ved
norsk
å legge forskjellige
kombinasjoner i en farge og
studere virkningen av å dekke.
norsk

norsk

norsk

2009/45_Norsk Bridge

7

Villy Dams nybegynnerspalte

Tilleggssjansen

Hvor
mange toppstikk har du?
_______________________________________
1 + 2 + 3 + 2 i fargene regnet ovenfra gir åtte
stikk.

Av Villy Dam

Dekk over artikkelen og åpne en rammetekst om
gangen. Legg eventuelt opp kort.
Du plukker opp denne flotte hånda fra
kortmappa:
♠ AQ2
♥ K872
♦ KQT
♣ AK6

Hvilke muligheter ser du for det niende?
_______________________________________
Sparkonge kan knipes opp dersom den sitter
i Vest, eller ruterfargen kan bidra med det
manglende stikket. (Vi se bort fra fiendens
angrepsfarge, hjerter.)
Hvilken farge bør prøves først?
_______________________________________
Ruter. Det ser du nok lettest når vi har
gjennomført hele spillet.

Etter å ha talt opp honnørene skal du ta stilling
til åpningsmeldingen.
Hva
melder du?
_______________________________________
Med en jevn hånd på 20–21 hp heter meldingen
2NT. Makker legger på til 3NT.
Hva melder du nå?
_______________________________________
Du har beskrevet hånda godt og gjort makker til
kaptein, så du passer naturligvis. Etter utspill av
hjerterdame ser du bordet:

S

Ø

♠ 763
♥ A53
♦ A654
♣ 973

Hvor stikker du?
_______________________________________
Stikk på hånda, der du har mange honnørkort til
rådighet.
Hva
fortsetter du med?
_______________________________________

Hva nå?
_______________________________________
Ruterti er ditt niende stikk. Ta det, før du går inn
i bordet på hjerteress og innkasserer ruteress.

Vest		

Nord		

Øst		 Syd

2NT		
pass		

pass		
pass

3NT		
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Beste teknikk er å legge lavt fra begge hender,
men i dette tilfellet antar vi at du stikker med en
gang.

Ta for konge og dame i ruter – toppene på den
korte hånda – og knekten faller.

N

♠ AQ2				
♥ K872		
		
G
V
♦ KQT				
♣ AK6				

Hva
gjør du i første stikk?
_______________________________________

pass

Villy Dams nybegynnerspalte

Hele fordelingen:
		
♠ KJ9
		
♥ QJT8
		
♦ J7
		
♣ J852

Hadde ikke ruterknekt falt, ville du hatt
muligheten for 3–3-sits i ruter hos N-S. Om
det heller ikke satt slik, kunne du falt ned på
sparfinessen. (Her kunne du prøvd den i håp om
et overstikk.)

N

♠ AQ2				
♥ K872				
G
V
♦ KQT			
♣ AK6				

Ø

♠ 763
♥ A53
♦ A654
♣ 973

Endelig er det en mulighet for at hjerteren
sitter 3–3, men den er ikke særlig stor etter
hjerterutspillet.

S

		
		
		
		

♠ T854
♥ 94
♦ 9832
♣ QT4

Norsk juniorleir
27. juli- 1. august

Pris 800 kr per deltaker.
Kontakt Lars Eide
www.bridgefestival.no
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Rekrutteringsnytt

Av Marianne Harding

I skrivende er det 1 måned siden
jeg startet som konsulent i NBF.
Eller rekrutteringsansvarlig, som
jeg har døpt stillingen, ettersom
det er mer beskrivende.
I «Rekrutteringsnytt» vil jeg holde
dere oppdatert med hva som skjer
rundt omkring i landet og hvilke
prosjekter som foregår. Kanskje er
et eller flere av dem verdt å hive
seg på?
Tett kontakt med krets og klubb
Hovedprioriteten i år blir å være tilgjengelig
for kretser og klubber, stimulere til rekruttering
og at klubbene legger en strategi for sine
rekrutteringstiltak. Vi er vel alle enige om at
klubbkultur der både nye og gamle spillere føler
seg velkommen er helt vesentlig. Dere kjenner
distriktet og vet hva dere har lyst til å satse på,
men er det noe vi kan bidra med i dette arbeidet,
så si i fra. Vi syns det er utrolig kjekt å komme
i kontakt med dere som driver klubbene rundt
om i landet, både fordi vi håper og tror at vi kan
bidra med noe, og fordi dere kan lære oss mye
som vi kan bringe videre.
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Klubbledere i Hedemark og Oppland møtte opp,
og diskuterte lokal rekrutteringsstrategi
Så langt har vi fått besøke to kretser; Hedemark
og Oppland i april, og Gudbrandsdal i mai.
Lokal rekrutteringsstrategi ble diskutert med
klubb- og kretsledere, og mange gode element
kom fram. Vi fikk en fin diskusjon som
forhåpentligvis fører til flere gode tiltak.
Og rapportene østfra i etterkant tyder på at det
er mye spennende som skjer i området rundt
Lillehammer både før og etter festivalen.
Lørdag 1. august, dagen før festivalen begynner,
arrangeres det lynkurs i bridge fra kl 13-17
på SAS hotellet. Bridgelærerne som er på
bridgelærerutdanningen vil undervise på kurset.
Lillehammer Bridgeklubb har allerede satt i
gang en kampanje for å skaffe deltakere, men
om dere kjenner noen som bor eller ferierer
rundt Lillehammer, så tips dem om kurset.
Kurset passer alle.
Lynbridge for studenter
Apropos lynbridge. Se for deg at du har kjøpt
deg et nytt brettspill og har samlet noen venner
for å spille. Hvor lenge orker dere å lese i

Rekrutteringsnytt

«Lynkurs» er populære! Deltakerne kommer
kjapt i gang med å spille
instruksjonsheftet før dere vil begynne å spille?
10 minutt? 20 minutt? 10 uker?
For en som aldri har prøvd bridge kan det føles
som et stort steg å melde seg på et 10 ukers kurs,
før en har noen anelse om en kommer til å like
spillet. Lynkurset i bridge tar 3,5 time, og en
begynner å spille allerede etter en halvtime!
En ettermiddag har alle som er litt nysgjerrige
på bridge tid til å sette av. Hvis en liker
lynkurset er det lettere å melde seg på et vanlig
bridgekurs etterpå. Ved å bruke slike lynkurs til
å senke terskelen for å melde seg på bridgekurs,
blir gjerne deltakelsen på bridgekursene bedre.
Kursene passer for alle, unge som gamle. En kan
for eksempel arrangere et kveldskurs på jobben?
Lynkurset har mange anvendelsesområder, men
i første omgang satser vi mye på å nå fram til
studentene denne veien. Bergen, Stavanger,
Kristiansand, Trondheim og Oslo har det
allerede på agendaen for høsten, og Høyskolen i
Lillehammer har meldt sin interesse.
Bor du ved et studiested og tror at dette er noe
for dere? Vi har alt materialet dere trenger for å
gå i gang.

BBO Nordic
Spiller du bridge på internett? I så fall er du
ikke alene. Noen elsker internettbridge, andre
syns det er helt pyton, men det ingen tvil om
at det er kommet for å bli. Vi vil ha et tilbud
innen all organisert bridge, og etablerer fra
høsten av den nordiske internettbridgeklubben
BBO Nordic. Her vil det bli ukentlige
parturneringer, lagkamper, nybegynnerkurs.
Senere blir det aktuelt med andre aktiviteter og
turneringsformer. Kanskje en mixturnering, der
mix’en består i at spillerne på laget må komme
fra flere nordiske land? Målet er å favne bredere,
og at vi på sikt kan rekruttere nye bridgespillere
til klubbene gjennom BBO Nordic. Vi tar gjerne
i mot innspill på hvordan vi best får til dette.
Hansken kastes
Noen små prosjekt er allerede gjennomført,
andre er startet, og langt flere er på
planleggingsbordet. Bridgetinget har skyhøye
ambisjoner for hvilke mål vi skal nå. Og jeg får
takke for tilliten med å ønske «takk det samme»,
for mine ambisjoner til dere er også skyhøye.
Håper ingen satte kaffen i vrangstrupen, la
meg få forklare: Rekruttering må foregå lokalt,
i det miljøet der de nye spillerne skal ønskes
velkommen i og leve videre i. Og en kan
skyve ansvaret på meg, NBF, Kretsen eller
klubben, men når alt kommer til alt så er alle
organisasjonsleddene bygget opp av oss som
enkeltmedlemmer. Skal dette gå, må alle ta sin
del av ansvaret.
Alle kjenner noen; en venn, et familiemedlem,
en kollega eller naboen, som kan ha lyst til å
lære å spille bridge. Fortell hvorfor du liker å
spille bridge. Vi gjør jo dette fordi vi syns det er
gøy!
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Piece of Cake!
Hvis hver og en av oss greier å rekruttere én
eneste person, er målet om en økning til 13 000
medlemmer som piece of cake! Og premien får
vi alle umiddelbart: et triveligere og mer levende
bridgemiljø.
Jeg lover herved at jeg personlig skal skaffe
minst ett nytt medlem i løpet av året. Så
utfordrer jeg dere til å gjøre det samme.

«Styrekalenderen» og «Veiviseren» fås gratis
tilsendt fra bridge@bridge.no

Veien videre
NBF sentralt har skrevet ned våre planer og
målsettinger for rekrutteringsarbeidet for
perioden fram til 2011. Vi regner med at hver
klubb gjør det samme. Ved å sette ordene på
papiret er det lettere å se om man holder seg
på rett spor. Veiviseren og styrekalenderen (fås
tilsendt gratis ved henvendelse til bridge@
bridge.no) kan være en god hjelp i dette
arbeidet. Er det noe annet vi kan bidra med, ta
kontakt.
Mine planer og ambisjoner skal ropes ut over
landet. Jeg lover å sette alle kluter til, håper dere
gjør det samme.

God sommer!
Marianne

marianne@bridge.no
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Nytt fellesnordisk opplæringsmateriell

Fellesnordisk

samarbeid
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Nytt fellesnordisk opplæringsmateriell

Nytt fellesnordisk opplæringsmateriell
«Lær bridge»
Av Karl Olav Hansen

Nå er det her J I skrivende stund gjennomføres den siste finpussen på
bok 1 og 2 før de går i trykken. Materiellet erstatter Arne Olsen sin bok
«Bridge – Et spill for livet» fra og med høsten av.

Det Fellesnordiske opplæringsmateriellet er
den største satsingen gjennom tidene fra NBFs
side og gjennomføres i samarbeid med våres
nordiske naboer Sverige og Danmark.
Bøkene er forfattet av Göran Petersson sammen
med medforfattere Geo Tislevoll og Jacob
Røn. Illustrasjonene er laget av Arne Larsson,
ArtDirector Thomas Larsson og Peter Ventura.
Opplæringsmateriellet består av en bokpakke
som inneholder lærebok, CD og 2 kortstokker.
Alt nært knyttet til hverandre. Bruken av CDmateriellet vil være et godt verktøy så vel
for lærerne i presentasjonen av stoffet som
for elevene for selvstudium. CD inneholder
spilleksempler med referanse til læreboken.
Kortstokkene er svært finurlige der det på
baksiden er lagt spill etter et pil system som
refererer til lærebok og CD.

Det Fellesnordisk opplæringsmateriell skiller
seg noe fra Arne Olsen bok. Forfatterne har
jobbet seg frem til et felles nordisk system.
Tilpasning til norske forhold vil lett kunne
foretas der det er nødvendig, og dette blir
redegjort for i lærerveiledningen. Lærebok
består av 12 kortfattede kapitler med 8
instruktive spill til hvert kapittel.
Opplegget og materiellet vil være hensiktsmessig
for å kunne verve nye bridgespillere til våre
klubber, og opplærning kan også i stor grad
kunne gjøres på en god måte uavhengig av
geografiske avstander.
Totalkonseptet er et opplæringsmateriell
tilpasset dagens og framtidens behov. Vi har stor
tro på at dette også vil kunne appellere til de
yngre.
Prisen på bokpakken vil ligge på ca. kr. 200,for enkeltkjøp og noe rimeligere hvis en kjøper
«storpakke» på 12 stykker.
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Bridge som Sport Bridge for Alle Nordisk Internettk-

lubb Bridge som Sport Tenerife Nordisk
Internettklubb Bridge som Sport Bridge for
Alle

Bridge for Alle Bridge som Sport Tene

Bridge for Alle Nordisk Internettklubb Bridge som Sp

Nordisk Internettklubb Bridge som Sport

Tenerife Nordisk Internettklubb Bridge
som Sport Bridge for Alle Nordisk Internettklu
Tenerife Bridge for Alle Nordisk In
Bridge som Sport
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Fjellbridge for Alle - Beitostølen i oktober
Av Rune Handal
Bilder: Beitostølen Resort

Som kjent går NBF nå nye veier for å få større oppmerksomhet og interesse
om verdens mest fascinerende spill - bridge.

Beitostølen Hotell

Vi satser fremover på en tredeling med Bridge
som Sport, Bridge for Alle samt en egen Nordisk
Internettklubb for å fange flere interesserte
utover de som alt spiller i våre klubber.
I høst inviterer vi derfor i samarbeid med
Beitostølen Resort til Fjellbridge på Beitostølen
fra torsdag 8. - tirsdag 13. oktober. Disse dagene
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blir det bridge over hele Beitostølen med
turneringer på dag- og kveldstid. Fjellbridge
passer for alle, øvede og mindre erfarne -- og
NBF vil også tilby ulike undervisningstilbud.
Vi regner med at tilbudet vil appellere til
bridgeinteresserte, men ikke nødvendigvis
de som er medlemmer i forbundet i dag.
Turneringene blir derfor korte og med få spill og

BRIDGE FOR ALLE

Resepsjon på hotellet
det blir lagt vekt på en hyggelig og sosial profil
med felles middager, bridgepub, dans og turer i
det vakre fjellområdet.
Deltakerne kjøper et bridgepass som gir rett til
å delta i alle turneringer og Beitostølen tilbyr
en rekke rimelige overnattingstilbud og egne
bridgemenyer på flere spisesteder.
Meld deg, familie og venner -- direkte på våre
hjemmesider under www.bridge.no - Bridge
for Alle.

Innendørs basseng for gjestene

norsk

Beitostølen tilbyr SPA behandlinger etter en lang økt!
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Vinterbridge m/golfmuligheter
på Tenerife i januar 2010

Av Per Bryde Sundseth

NBF med nyskapning – vinterbridge i Syden med sosial profil!

Knut Kjærnsrød (til venstre) og Per Bryde Sundseth arrangerer bridge på Tenerife vinteren
2010. Bridge for Alle!

Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth er på
plass i Los Cristianos på Tenerife i januar 2010,
og arrangerer bridge på hotell Paradise Park i
perioden 6. januar til 31. januar.

Det blir arrangert bridgeturneringer ukentlig
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra
kl.14.00 til kl.18.00. Det blir dessuten avviklet
hovedturneringer fredager og lørdager med
etterfølgende middag og premieutdeling lørdag

BRIDGE FOR ALLE

kveld. Avgift for alle aktivitetene kroner 700,for NBF-medlemmer og kroner 1.200,- for
ikke medlemmer. I tillegg kroner 100,- for
påfølgende uke(r).
Paradise Park er et **** hotell beliggende
i Los Cristianos kun 20 min. fra flyplassen.
Kort avstand til sentrum og stranden. Dessuten
hyppig og regelmessig busstransport fra hotellet
til sentrum og strandområdet. Hotellet ligger i
et rolig strøk, har flere svømmebasseng, store
takterrasser med svømmebasseng og bar, flere
restauranter, barer, SPA og internett, samt
underholdning hver kveld. Fine rom i alle
kategorier og perfekte spillelokaler.

Det er flere golfbaner i nærheten av hotellet.
Hotell bestilles gjennom NBFs kontor:
•
•
•
•
•
•

Juniorsuite

Hotellet

Det er direkte forbindelse fra flre flyplasser
til Tenerife, og deltakerne må selv bestille
flyreisen. Transport fra flyplass til hotellet kan
ordnes.

Telefon: 21 02 90 00
E-mail: bridge@bridge.no
Pris per person per døgn i dobbeltrom
med frokost 33€
Enkeltromtillegg 16€ person per døgn
Tillegg for halvpensjon/helpensjon
2/10€ per person per døgn
Andre romkategorier, som for eksempel
leiligheter, pris på forespørsel via NBFs
kontor.

Bestilling er bindende inntil 1 måned før avreise
mot innbetaling av et depositum kroner 1.000,-.
Det blir bulletiner med referater, konkurranser
og informasjon, og det legges opp til noe
bridgeundervisning.
For de som ønsker å delta på golfrundene, er det
rimelig green-fee på Los Palos (en korthullsbane
på 9 hull) onsdager, og på Costa Adeje Golf
(C-banen 2x9 hull) søndager. Det planlegges
også tur til den naturskjønne øya La Gomera
med overnatting og golf. I tillegg vil det bli
jobbet for å få til redusert green-fee på Las
Americas Golf.
Kommentarer og spørsmål til Knut Kjærnsrød
(907 88 780) eller Per Bryde Sundseth
(911 47 378).

POLAR BK arrangerer
bridge- og golftur til
Thailand 2010
Polar Bridgeklubb viderefører våre populære
bridge- og golfturer til Thailand og inviterer til
ny tur i januar – februar 2010.
Avreise fra Gardermoen 5. jan med Thai Airways via København
og retur etter 3 eller 4 uker. Alternativ avreise / retur kan ordnes
på forespørsel. NB: Retur 3. febr Bangkok – Oslo direkte

Bridge hver kveld fra kl 16.00 til 20.00 fra
7. til 31.januar (unntatt 16.jan).
For de golf-interesserte finnes det
en rekke flotte golfbaner i nærområdet hvor en kan spille for en rimelig
penge. Tor Walle vil hjelpe til med å
arrangere golfturer på foremiddagene (med retur i god tid før
bridgen starter).
Vi bor på Jomtien Thani hotell sør for
Pattaya, se www.jomtienthanihotel.
com. Alle rom har air-condition,
TV, dusj/WC, kjøleskap og en liten
balkong.

Alle deltagerne inviteres til festmiddag ved hotellets swimmingpool lørdag 16.januar.
Flybillett Oslo – Bangkok t/r, inkl.
bridge, festmiddag og transport
Bangkok – Jomtien t/r kr 10.950,Ikke bridgespillende reisedeltagere
får en rabatt på kr 600,Turneringsledere: Berit Rubach,
Tor Walle og Ingebrigt Jenssen

Velkommen til sol, varme og
bridge/golf i smilets land!
For mere info se Polar BK’s hjemmeside: 365.bridge.no
eller kontakt Ingebrigt på mob 90 15 11 06 eller E-mail: ij@stud-fin.no
eller VIA Travel Finnsnes v/ Karin Mikkelsen, tlf 77 85 29 00 eller
E-mail: Karin.Mikkelsen@viatravel.no

Kjøp av

BRIDGEMATERIELL
Kort I Mapper I Meldebokser I Bridgebord
Databridge I Fasitspill I Kursmateriell I Litteratur
Bridgemate I Kortdubleringsmaskin I Gaveartikler
i vår
ON-LINE BRIDGEBUTIKK
ÅPEN 24/7

www.idrettsbutikken.no

norsk

Varer fås kjøpt i vår
on-line
norsk
norsk butikk www.idrettsbutikken.no,
eller på telefon 62 95 06 30/
faks: 62Bridge
95 706 11
2009/59_Norsk
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PRISLISTE IDRETTSBUTIKEN

Prisliste Idrettsbutikken
Du kan bestille alt bridgemateriellet ditt fra www.idrettsbutikken.no
Gruppe
Bridgemate

Varenummer
2660025001
2660025005
2660025007
2660025002
2660025006

Produkt
Bridgemate
Bridgemate cable
Bridgemate Grunnpakke
Bridgemate server
Bridgemate TD key

Opplæring og litteratur

2660029006
2660029099
2660017005
2660017006
2660041003
2660017099
2660017007
2660029008
2660019023
2660017001
2660017003
2660017002
2660041001
2660041004
2660041005
2660041006
2660041002
2660019065
2660019064
2660041007
2660019055
2660019056
2660019058
2660019054
2660019063
2660019053
2660019067
2660019059
2660019001
2660019057
2660017004
2660019060
2660019062
2660019061
2660019066
2660019068

Basisbridge 1 & 2, bokpakke
Basisbridge 1 & 2, bokpakke
Basisbridge 1, studiebok for VK 1
Basisbridge 2, studiebok for VK 1
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
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
Bridgepsykologi
Cuebids
edBRIDGE KLUBBEN 2005
Et Godt Grundsystem
Et Godt Grundsystem II
Fjendens farve
Fjerde farve
Forsvar mod svage 2 åbninger
Historiske jubeldager!
Hvorfor taber De i bridge?
Indmeldinger
Internasjonale lover for turneringsbridg
Kortvurdering
Meldestav pk á 20
Moderne Doblinger
Rettidig omhu
Roman Key Card Blackwood
Spil og modspil fra A - Z
VM-boka fra Shanghai 2007

Personlig materiell

2660080156
2660080155
2660080157
2660080158
2660080154
2660080149
2660080130
2660080140
2660080151

Fleecevest og tennisskjorte L
Fleecevest og tennisskjorte M
Fleecevest og tennisskjorte XL
Fleecevest og tennisskjorte XXL
Fleecevest, marineblå
Tennisskjorte, lysgul
T-skjorte hvit
T-skjorte lys blå
Fleecevest, marineblå L
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Utsalgspris
1 290
265
2 350
1 725
58
310
1 530
170
170
345
125
125
1 200
180
230
460
230
340
340
340
340
340
85
85
400
85
85
85
85
85
50
130
85
100
85
200
85
85
85
115
200
300
300
300
300
200
160
50
50
200

PRISLISTE IDRETTSBUTIKEN

2660080150
2660080152
2660080153
2660080146
2660080145
2660080147
2660080148
2660080132
2660080131
2660080133
2660080134
2660080142
2660080141
2660080143
2660080144

Fleecevest, marineblå M
Fleecevest, marineblå XL
Fleecevest, marineblå XXL
Tennisskjorte, lysgul L
Tennisskjorte, lysgul M
Tennisskjorte, lysgul XL
Tennisskjorte, lysgul XXL
T-skjorte hvit L
T-skjorte hvit M
T-skjorte hvit XL
T-skjorte hvit XXL
T-skjorte lys blå L
T-skjorte lys blå M
T-skjorte lys blå XL
T-skjorte lys blå XXL

200
200
200
160
160
160
160
50
50
50
50
50
50
50
50

Salg

2660019017
2660019033
2660019009

Amerikanerboken
Mer bridge
Minibridge

Spillemateriell

2660060301
2660091014
2660091012
2660091011
2660091013
2660060010
2660060011
2660060012
2660060102
2660060002
2660060103
2660060023
2660060003
2660060104
2660060004
2660060105
2660060005
2660060106
2660060006
2660060107
2660060007
2660060108
2660060008
2660060109
2660060009
2660065001
2660091201
2660091202
2660065031
2660066001
2660063022
2660063002
2660029002
2660063003
2660063012
2660029003
2660063013
2660063032
2660029004
2660063033

24-Spills plansjer, sett
Autobridge elite serie
Autobridge lett serie
Autobridge privatleksjon
Autobridge vanskelig serie
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
Bridgebord, 81 x 81 filt
Fasit 16-spill
Fasit 24-spill
Glassholdere til bridgebord, rød. 2 st
Kortholder, bordmodell
Kortmapper blå 1-16
Kortmapper grønne 1-16
Kortmapper grønne 1-32
Kortmapper grønne 17-32
Kortmapper grå 1-16
Kortmapper grå 1-32
Kortmapper grå 17-32
Kortmapper sorte 1-16
Kortmapper sorte 1-32
Kortmapper sorte 17-32

49
12
11
500
22
22
22
22
215
230
245
100
100
115
115
115
130
130
145
145
160
160
175
175
190
190
200
200
1 090
40
50
330
145
175
175
330
175
175
330
175
175
330
175
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Turneringsmateriell
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2660062031
2660129013
2660062005
2660062006
2660091301
2660064032
2660029009
2660064004
2660064005
2660064073
2660029010
2660064012
2660064002
2660064071
2660064017
2660064072
2660064013
2660064014
2660064019
2660064016
2660065004
2660065003
2660064003
2660091102
2660091101
2660091104
2660091103
2660065022

Kortstokker stor indeks
Kortstokker strekkode 7 bar, storpakke
Kortstokker strekkode 7-bar (12)
Kortstokker strekkode 7-bar (24)
Lagfasit match 24-spill
Meldebokser bridge partner
Meldebokser bridge partner sort
Meldebokser med superklemme
Meldebokser til å skru fast på bordet
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
Poengskala
Sidebord til bridgebord 2 stk
Sidebord til bridgebord 2 stk
Superklemmer for et bord
Tops boks
Tops grunnsett
Tops kommentert serie
Tops tilleggsserie
Velour 81 x 81 grønn

45
2 750
330
570
50
450
1 740
520
400
4
1 045
4
270
270
4
4
4
4
4
4
1 140
1 140
175
70
390
70
60
250

2660016011
2660016032
2660016031
2660016021
2660015001
2660068012
2660068004
2660068005
2660068010
2660068009
2660068006
2660068007
2660016001
2660016003
2660016002
2660099001
2660068013
2660029013
2660162005
2660162006
2660099011
2660016051
2660016059
2660016069
2660016041
2660016071
2660016091
2660067002

16 - spills slipp200 stk
A4 ark, perforerte slipper 2500 ark
A4 ark, perforerte slipper 500 ark
Barometerslipper i bane, 2000 stk
Diplom, pakke á 10
Dubleringsmaskin Bridgepartner
Dubleringsmaskin Bridgepartner
Hardplastmapper til dubleringsmaskin
Hardplastmapper til dubleringsmaskin
Hardplastmapper til dubleringsmaskin
Hardplastmapper til dubleringsmaskin
Hardplastmapper til dubleringsmaskin
Howellslipper 200 stk
Howellslipper, 1000 stk
Howellslipper, 500 stk
Klubbpoeng 100 stk
Koffert til hardplastmapper
Kortstokker strekkode 7 bar, storpakke
Kortstokker strekkode 7-bar (12)
Kortstokker strekkode 7-bar (24)
Kretspoeng 100 stk
Lagkamplister 32 spill 500 stk
Lagkamplister 32-spill, enkle
Lagkamplister 40-spill, enkle
Regnskapsark 100 stk
Robberbridge-blokk
Systemkort NBF 100 stk
Tidsur - økonomi

91
1 150
290
400
145
30 200
30 200
1 000
770
770
100
100
105
300
190
500
470
2 750
330
570
1 000
350
14
14
145
23
145
1 590

Program årets Bridgefestival
Turnering

Oppstart

Slutt

Pris per
lag/par

Nærmer info

Dag

Dato

Tid

Dag

Dato

Tid

Norsk mesterskap, mix par

søndag

02.08

13.00

mandag

03.08

14.30

1,100

90 spill

Norsk mesterskap, junior par

søndag

02.08

13.00

mandag

03.08

14.30

600

90 spill

Norsk mesterskap, monrad par

mandag

03.08

15.30

tirsdag

04.08

19.45

1,200

96 spill

Norsk mesterskap, mix lag

mandag

03.08

15.30

tirsdag

04.08

19.30

2,000

84 spill

Norsk mesterskap, Parfinalen

onsdag

05.08

10.30

fredag

07.08

18.15

4,000

170 spill

Norsk mesterskap, damer par

onsdag

05.08

10.30

torsdag

06.08

14.30

1,100

90 spill

Norsk mesterskap, senior par

onsdag

05.08

10.30

torsdag

06.08

14.30

1,100

90 spill

Patton, lagturnering

onsdag

05.08

10.30

torsdag

06.08

14.30

1,800

84 spill

Norsk mesterskap, senior lag

torsdag

06.08

15.30

fredag

07.08

19.30

2,000

20 lag + for mesterskapsstatus

Norsk mesterskap, damer lag

torsdag

06.08

15.30

fredag

07.08

19.30

2,000

20 lag + for mesterskapsstatus

Imp’s across the field

torsdag

06.08

15.30

fredag

07.08

19.30

900

90 spill

Norsk mesterskap, monrad lag

lørdag

08.08

10.30

søndag

09.08

15.30

2,200

98 spill

Åpningsturnering

lørdag

01.08

20.00

lørdag

01.08

23.00

300

21 spill, Radisson SAS

Sideturnering, par

søndag

02.08

13.00

søndag

02.08

17.00

300

30 spill

Sideturnering, par

søndag

02.08

18.00

søndag

02.08

22.00

300

30 spill

Sideturnering, par

.

10.30

.

14.30

300

3-9 august, 30 spill

Sideturnering, par

.

15.30

.

19.30

300

3-8 august, 30 spill

Kveldsturnering, par

.

20.30

.

.

150

3-8 august, 15 spill

Oppstart morgen: 10.30 - 14.30 (Håkons Hall)
Oppstart ettermiddag: 15.30 - 19.30 (Håkons Hall. Bortsett fra monrad lag lørdag 08.08, da spilles det til 20:30)
Oppstart kveldsturnering: 21.30 - 23.30 (På Festivalhotellet)

norsk

norsk

Sjekk ut www.bridgefestival.no for nærmere info under festivalen
norsk

norsk
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MINNEORD

Baard Baardsen til minne

Til slutt vant sykdommen over Baard 79 år gammel ble han. Han var en sterk
personlighet med klare lederegenskaper så
vel i sitt yrke som i sin hobby, nemlig bridge.
Her representerte han bridgeklubben Tempo
på en fremrakende måte.
Baard Baardsen satt i styret i Norsk
Bridgeforbund fra 1965 til 1975, de siste
fire årene som president. I tillegg var han
president i Nordisk Bridgeunion i 1973
og 1974. Enn videre var han lagleder for
det norske landslaget i hele sju EM og ett
VM. Det var aldri noen dissens om hans
lederevne.

Norsk Bridge_64/2009

Men Baard Baardsen hadde evner langt
utover det administrative - han var
samtidig en eminent bridgespiller. Hele tre
norgesmesterskap var han med på å føre
hjem til Haldenklubben Tempo.
Baard Baardsen var en hedersmann, så vel
ved bridgebordet som ellers i livet. Jeg vet
hva jeg skriver - jeg hadde ham som venn i
69 år, og som makker nesten like lenge!

Roald Amundsen

Bridgetur til Tenerife

Ut
vint sett
eren

Kunne det friste med en bridgeturnering på Tenerife? Velkommen til Sunwing Resort Fañabé i Playa
de las Américas! Dette er det største og mest klassiske reisemålet på Tenerifes sydkyst, med en variert
blanding av strandliv, shopping, restauranter og fornøyelser. Playa de las Américas er hyggeligere og
mer innbydende enn noensinne!
1 uke 22/11 fra

2 uker 22/11 fra

8.895,- 12.695,-

Priseks. gjelder avreise Oslo

Prisen inkl.: Flyreise t/r Oslo, del i 1-roms leil. på Sunwing Resort Fañabé, mat ombord på flyet,
transport t/r flyplass - bosted, bridge.
Tillegg: Frokost kr 500,- pr. uke, Sunwing Inclusive kr 1725,- pr. uke.
Det spilles bridge hver ettermiddag. Vi har også avreise fra Stavanger og Trondheim.
Alle henvendelser MÅ skje til undertegnede. Dette gjelder også eventuelle avbestillinger.
Arrangør: Janne og Trygve Sætereng. Vardekroken 5, 2054 Mogreina.
Tlf. 63 97 07 54. Mobil 45 61 81 57/99 63 97 02. e-mail: janne.saetereng@start.no

!

