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Seriemesterskapet 2010

Vi minner om påmelding til Seriemesterskapet.

All påmelding skal gå via kretsene. Ingen innbetaling skal skje direkte fra lag/klubb til NBF.

Kretsene skal melde sine lag til NBF innen 1. oktober 2009. Lagene bør derfor melde seg på til 

kretsene innen 25. september. For lag i 1.-3. divisjon som ikke er komplette (minst tre spillere 

tilbake) er det viktig å informere kretsen på et tidlig tidspunkt, slik at kretsstyret får tid til å 

avgjøre hva som skal skje med de(n) ledige plassen(e).

I 4. divisjon er det fri påmelding. Puljene arrangeres lokalt, med økende reiseavstander oppover i 

divisjonene. I høst arrangeres 1. –- 2. divisjon 23. – 25. oktober og 3. –- 4. divisjon 14. – 15. november. 

(3. divisjon avd. A i Alta arrangeres 24. – 25. oktober). Til vinteren arrangeres 1. – 2. divisjon (12.)13. 

– 14. februar og 3. – 4. divisjon 6. – 7. februar. Sjekk egen terminlista for egen krets, det kan være 

noen avvik når det gjelder 4. divisjon.

Lagene i 1. – 3. divisjon består av 4–6 spillere, i 4. divisjon er det ingen begrensning.

Alle spillerne på et lag må være medlem i 2010 av en klubb i kretsen de representerer. 

Spillere som skal spille på et lag i en krets de ikke er medlem av fra før må melde seg inn i

 en klubb i kretsen innen 1. november 2009.

Det er krav om spillerlisens i 1.-3. divisjon. Det enkleste er å løse årslisens for 2010 via klubben 

man er medlem. Betal inn årslisensen  (til klubben) sammen med medlemskontingenten. 

Årslisensen er på kr 500 for standardmedlemmer og kr 250 for juniorer og K-medlemmer. 

Spillere født i 1985 eller senere er junior i 2010. Det er lisensfritak t.o.m. det året man fyller 

16 år (født 1994 eller senere).

Startkontingentene er:

1. divisjon: 
kr 1.250,- pr. spiller

2. divisjon: 
kr 1.000,- pr. spiller

3. divisjon: 
kr 750,- pr. spiller

4. divisjon: 
kr 2.000,- pr. lag

Startkontingenten betales inn til kretsen innen 25. september 2009.
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Vel overstått!

Så var sesongens store arrangement vel 
overstått. Årets bridgefestival på Lillehammer 
var nok den beste arrangementsmessig i og 
rundt Håkons hall. Turneringene ble stort sett 
gjennomført uten problemer, og stemningen 
blant spillerne var jevnt over veldig god. 
Fortsatt gjenstår det nok noe når det gjelder 
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men det regner jeg med er bedre fra og med 
neste år!

For andre år på rad ser vi en nedgang i 
deltakelsen på festivalen. Jeg tror denne 
«svikten» i hovedsak skyldes to faktorer:

1.  Økonomisk. Det er ingen billig fornøyelse 
om man skal tilbringe litt over en uke på 
Lillehammer. Man kan skaffe seg mer eller 
mindre «billig» overnatting, men i tillegg 
kommer deltakelse i turneringer og mat 
�	������	 	��
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penger hele veien!

2.  Lite nyvinning. Turneringsprogrammet 
fra år til år er stort sett helt likt. Etter min 
mening burde det være minst en nyvinning 
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eksempel Patton-lag kan være veien til 
økt deltakelse. Jeg tror det er mange som 
ønsker å prøve noe nytt. En utfordring for 
de som styrer med turneringsprogrammet – 
som for øvrig ikke er noen enkel kabal å få 
til å gå opp!

Som vanlig når Norsk Bridge går i trykken 
har vi fått nye internasjonale titler å smykke 
��	����	�����	���
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internasjonale medaljer. Først ut denne 
gangen var en historisk dobbeltriumf i nordisk 
mesterskap, som ble avholdt i Finland. Det 
norske damelandslaget forsvarte sin nordiske 
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laget i åpen klasse denne gangen. Gratulerer!

Ikke lenge etter at nordisk mesterskap var over, 
tok en rekke av NBFs medlemmer veien til San 
Remo i Italia. De norske spillerne gjorde det 
godt også her, og høydepunktet var nok EM-
gullet til «Hauge»-laget i mixturneringen. 

Også juniorene har vært i ilden i sommer. I 
juli ble junior-EM arrangert i Romania. Her 
kom vår fjerde internasjonale medalje, med 
U26-lagets bronse. I tillegg til U26-laget deltok 
Norge med lag i U20- og jenteklassen. U20-
laget kjempet også om medaljene, men måtte 
til slutt ta til takke med en litt sur fjerdeplass. 
Et plaster på såret var nok allikevel at 
fjerdeplassen sikret deltakelse i neste års VM.

Når du mottar dette bladet i posten er Norge 
godt i gang med neste internasjonale utfordring. 
Vi er da med i Bermuda Bowl (VM) i Brasil, 
som tittelforsvarere. Du kan følge mesterskapet 
«live» på BBO, og det er hyppige oppdateringer 
både på NBFs sider (sjekk GeOs blogg) og 
www.nettavisen.no. Jeg regner med at de 
norske guttene forsvarer de norske fargene godt 
også under årets VM!

Vegard Brekke

LEDER
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Siden sist
Det ble en regnfylt juli over store deler av landet, 
men mye solskinn over bridge Norge. De senere 
��	���	��	������	�����	�
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internasjonale bridgearena og denne sommeren 
føyer seg inn i rekken.
I juni ble det, for første gang - the Double i Nordisk 
i Finland (Dame- og Åpen klasse), juniorene vartet 
opp med gledelige resultat i Romania og i Italia 
deltok den største norske kontingent gjennom tidene 
i et åpent internasjonalt mesterskap. I San Remo 
endte det som kjent med gull i Mix lag i Åpent 
EM til laget til Rune Hauge – vår gode sponsor 
Rune noterte seg dermed for en fantastisk juni med 
gullmedaljer både fra Finland og Italia.

Våre trivelige danske kolleger sier det slik i Dansk 
Bridge: «NU VIL VI HA MEDALJER! Det er ikke 
kun i Bergen det regner, det regner ustandselig – 
hele Norge har i de seneste år været udsat for en 
International medaljeregn af dimensioner…!»

Årets festival var den 10. i rekken etter nyvinningen 
som NBF lanserte i Skien i 2000 – samme år som 
Skien feiret sitt 1000 årsjubileum. Fra første stund 
ble arrangementet en suksess og siden har Norsk 
Bridgefestival fremstått som det årlige høydepunktet 
i vår turneringsvirksomhet. Årets festival på 
Lillehammer ble preget av godt humør, spennende 
turneringer og arrangementsmessig gikk alt svært 
bra. Allikevel opplever vi at deltakelsen faller noe 
og nytenkning trengs for å skape et bedre tilbud 
��	������	�����	���	��	��������
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svenske festivalen nærmere 20 % større deltakelse 
i år. Kreativitet fordres, gode ideer og forslag 
ønskes velkomne – og oppgaven løftes opp i Styret 
snarest mulig. PS – merk dere også at, etter mange 
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��	��	���
������	���
�	��	����	��	
uke i tid til uke 31.

Fra Lillehammer gleder vi oss også over 
Bridgelærerutvalget som samlet rundt 50 deltakere 
til kurs. Interessen for å undervise er løfterik for 
norsk bridge og vi har nå et solid grunnlag for å 
systematisere og drive bridgelærerutdanning i NBF 
regi. I august regner vi også med å introdusere 
vårt nye undervisningsmateriell og deretter 
kommer den nettbaserte nordiske BBO-klubben 
på nettet. Grunnlaget for vår rekrutterings- og 

opplæringsvirksomhet fremover er 
nå solid og det skal bli spennende 
å se hvordan det gir seg utslag i 
oppslutningen om våre klubber.

Men – lokalt initiativ fordres og det er 
et tankekors at det bare er 13 klubber 
som får tildelt midler fra Frifond. 
Kriteriet var som kjent at klubbene 
hadde minimum fem medlemmer under 
26 år ved forrige årsskifte... Ingen tvil om 
hvor skoen trykker.

Vi er også spente på hvordan nysatsingen «Bridge 
for Alle» vil slå an. Første arrangement er som kjent 
på Beitostølen 8. – 13. oktober, Tenerife hele januar 
og Hurtigruten i mars neste år. Vi oppfordrer alle 
til å gjøre tilbudene kjent hos venner og bekjente 
som gjerne spiller bridge men som ikke er aktive i 
en bridgeklubb. Informasjon om de ulike tilbudene 
ligger ute på NBFs hjemmesider.

Apropos hjemmesider – neste og spennende fase av 
våre hjemmesider er straks i cyber og mest av alt 
tror jeg diskusjonsforumet vil ønskes velkomment. 
Styret har helt siden tinget i fjor oppfordret til større 
åpenhet og meningsutveksling og nå får vi en nyttig, 
og ønsket – tilvekst til Norsk Bridge.

Nå er det valg i alle kanaler og ikke et eneste politisk 
parti vil unnlate å slåss for frivilligheten! Bedre 
handlingsrom for klubbdrift, bort med mva, mer til 
barn og unge, hurra for det profesjonelle kulturliv – 
og kanskje i neste omgang tankesport ….?

Det påstås at vi ikke er født intelligente men at vi 
blir det ved å trene hjernen. Bridge er mental trening 
av positiv karakter og vi kan glede oss over det – 
også! – når vi står ved begynnelsen på ny sesong.

Norge kommer ikke til fotball VM i Sør-Afrika neste 
år, men i september skal Våre beste menn til Sao 
Paolo og forsvare de norske farger i VM i bridge.

Følg med på våre hjemmesider – det kan bli en 
forrykende start på et nytt og spennende bridgeår. 
God fornøyelse til alle våre medlemmer!

Rune Handal

SIDEN SIST
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Vi arbeider for deg, døgnet rundt 
i flere tidssoner!
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NORSK BRIDGEFESTIVAL

Så er nok en bridgefestival historie, og alle NM-medaljer og priser for 

2009 har blitt delt ut. Siv Thoresen ble årets beste spiller under festivalen 

(bildet), og seieren i parfinalen gikk til Tor Bakke og Jim Høyland (fyldig 

artikkel lenger bak). Gratulerer!

Norsk Bridgefestival 2009
Av Vegard Brekke

Siv Thoresen vant årets Nordialog-pris, festivalens beste spiller. (Foto: Vegard Brekke)

Allerede før den avsluttende lagturneringen 
(NM-monradlag) var det klart at det var Siv 
Thoresen som ville vinne årets Nordialog-
pris. Siv Thoresen gikk sterkt ut, og vant 
både mixpar og mixlag, før hun sikret prisen 
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80 poeng i sammendraget var det ingen som 
hadde mulighet til å hente henne inn i den siste 
tellende turneringen, og Siv kunne motta sin 
velfortjente kunstpremie fra ArtGate.no.
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Årets festival gikk i uke 32, i motsetning til 
tidligere år da den har blitt holdt i uke 31. Det 
var planlagt at de neste festivalene også skulle 
gå i uke 32, men etter en del tilbakemeldinger 
fra festivaldeltakerne så er dette nå gjort om. Fra 
og med neste år vil festivalen igjen bli arrangert 
i uke 31 – dette tror jeg er veldig bra!

Nok en gang måtte vi se at deltakelsen gikk litt 
ned (andre år på rad), i motsetning til i Sverige 
hvor man hele tiden ser en økning. Vi får håpe 
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på Lillehammer neste år. Bridgefestivalen er 
interessert i å høre ris og ros, og få tips om 
hva som vil kunne gjøre festivalen bedre og 
mer interessant å delta på. Send gjerne noen 

ord til forbundskontoret (bridge@bridge.no) 
eller lederen for festivalen, Inger Hjellemarken 
(ingerhj@start.no). Har du synspunkter på 
program, nye turneringer/turneringsformer, 
overnatting, priser og så videre så setter vi pris 
på dine synspunkter!

Årets festival var nok den beste med hensyn 
på resultatservice i salen, bortsett fra IMPen. 
Spillerne hadde stort sett resultatslippen sin rett 
etter at de hadde satt seg ned til neste runde, og 
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var at overhead-resultatene til tider var litt tregt 
oppdatert. 

For de av våre medlemmer som ønsket å 
følge med på nett var det nok litt for dårlig 

ArtGate.no var leverandør av premier til årets festival. Nordialog-prisen var et bilde av kunstneren Kjell 
Nupen.
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service i år. Den automatiske oppdateringen 
fungerte ikke som vi ønsket, og man ble i stor 
grad avhengig av oppdatering via NBF-Data-
systemet. Dette var ikke bra nok, og service til 
de hjemmeværende bør og må bli bedre til neste 
år.

Prisdryss
Som vanlig ble det delt ut en rekke priser under 
årets festival, både for spillere, journalister og 
ildsjeler. Før vi går gjennom de forskjellige 
turneringene tar vi en titt på vinnerne.

Ranik Halles pris
Hvert år blir Ranik Halles pris delt ut av 
Norsk Bridgepresse (NBP) i samarbeid med 
Aftenposten. Årets pris (2008) gikk til Kåre 
Beyer Kristiansen for hans arbeid med 
nettstedet www.bridgemagasiner.no.

[

Ranik Halles pris for 2008 er tildelt Kåre Beyer 
Kristiansen. (Foto: Marianne F. Mathiassen)

Alf Helge Jensen, leder i Norsk Bridgepresse 
(NBP), sa under utdelingen på Norsk 
Bridgefestival at årets vinner hadde gjort jobben 
lett for juryen. Kåres iherdige arbeid med å 
katalogisere norsk bridgelitteratur på nettsiden 
www.bridgemagasiner.no mangler sidestykke her 
hjemme.

Ranik Halles pris deles ut for fremragende 
bridgejournalistikk en gang i året. Prisen 
sponses av Aftenposten, der Halle var 
redaktør. Juryen har bestått av Jon Sveindal 
(Aftenposten), Harald Skjæran (NBF) og Alf 
Helge Jensen (NBP).
 
Juryen sa i sin begrunnelse at Kåre har skapt et 
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ikke minst bridgejournalister. Han har ikke bare 
fått tak i alt av norsk bridgelitteratur gjennom 
utrettelig detektivarbeid, både magasiner, 
bulletiner og klassiske bøker, men også skannet 
det inn på sin enestående nettside. Siden vil 
helt sikkert glede bridgespillere i generasjoner 
framover. 

Ernst & Young-prisen

Olve Gravråk (i midten) delte som i fjor ut årets 
��������	
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Søiland, årets beste spill, og Lars Allard med årets 
nest beste spill. (Foto: Vegard Brekke)
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For andre år på rad ble også Ernst & Young-
prisen delt ut på Lillehammer. Her har man 
gjennom året kunne nominere spill på NBPs 
hjemmeside i kampen om årets spill i åpen 
klasse og juniorklassen. Nytt av året var det 
at også journalisten ble hedret med en egen 
premie. I åpen klasse ble det delt ut en første- 
og en andrepremie, og i juniorklassen en 
førstepremie. Prisene ble også i år delt ut av 
Ernst & Youngs Olve Gravråk.

Årets vinnerspill gikk til Tommy Søiland (se 
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Marstrander i Dagbladet. Nærmeste utfordrer 
til Tommy var Lars Allard med et spill fra 
Storefjellsfestivalen. Juniorprisen gikk til 
Espen Lindqvist – spillet kan du lese på NBPs 
hjemmesider, www.bridgepresse.no.

Årets juniorpris gikk til Espen Lindqvist. (Foto: Svein 
Erik Dahl)

Vinner – Tommy Søiland: Tommy Søiland 

spiller grand 

Av Peter Marstrander, har stått på trykk i 
Dagbladet

<=��"	>$	���	������	���	�	<+	��	��������	
På dette laget spilte blant annet Tommy Søiland. 
Om litt skal vi se hvordan Tommy Søiland 
tryllet hjem 3 grand.

� QT84 
� J752
� A 
� KQ43 

� K 
� A94 
� KJT965
� JT8

 
Vest  Nord  Øst  Syd
       1� 
1�   1�   pass  2� 
Pass  2�   pass  2NT 
pass   3NT   pass  pass 
pass

 
Men først skal vi se hvordan det gikk i dette 
spillet i den kampen som ble vist på BBO 
mellom TopBridge og Studentenes BK. Utspillet 
var ved begge bord hjerter konge som ble 
stukket med esset (Øst fulgte med hjerter seks). 
Så fulgte ruter til esset. Hvordan vil du fortsette?

Det er mye som taler for å fortsette med en 
kløver på dette tidspunktet. Hvis ruterfargen 
sitter gunstig med ruter dame dobbel, men 
innmelderen har begge essene, er kløver det 
eneste som gir stikk nok til spillefører. Men det 
var ikke riktig medisin denne gangen. Her er 
alle kortene:

N

S

V Ø

G
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� QT84 
� J752
� A 
� KQ43 

� A7    � J96532 
� KQT83   � 6 
� Q432    � 87
� 75    � A932

� K 
� A94 
� KJT965
� JT8

Skjetne fortsatte med kløver til tieren som stod, 
tok for ruter konge og fortsatte med sparkonge. 
Reistad stakk og fortsatte i spar og kontrakten 
gikk tre bet.

Også mot Tommy Søiland kom hjerter konge ut. 
Hantveit fortsatte i likhet med vår kommende 
helt Tommy Søiland med spar til kongen og 
esset. Vest klarte ikke på dette tidspunktet å se 
hva som skulle komme, så han fortsatte med 
hjerter dame og hjerter ti som ble stukket med 
knekten.

Nå fortsatte Hantveit og Søiland med kløver til 
tieren som tok stikket. Begge tok for ruter konge 
(med avkast hjerter 7), men ingen dame falt. Nå 
er stillingen:

� QT8 
� --
� -- 
� KQ4 

� 7    � J96
� 83    � -- 
� Q4    � --
� 5    � A93

� --
� -- 
� JT96
� J8

Hantveit klarte ikke sluttspillet, men Tommy 
Søiland fortsatte med kløver knekt. Øst stakk 
tredje gang med esset og fortsatte i kløver, men 
med tre kort igjen spilte Tommy spar ti og Øst 
var innspilt. Øst er på dette tidspunkt telt inn 
med seks spar, så det er stor sjanse for spar 
knekt i Øst.

Festivalprisen

Snorre Aalberg mottok 1000 kroner for å ha referert 
spillet av Christer i bulletin nr. 6 under årets festival. 
�����������������������������"�#���$%&&���
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innsatsen ved bordet. Gratulerer begge to.

Årets festivalpris, prisen for beste spill i 
bulletinen, gikk til Christer Kristoffersen 
(spiller) og Snorre Aalberg (journalist). Spillet 
stod på trykk i bulletin nr. 6, og ble betegnet 
som «tøft» og «annerledes».

Juryen, som bestod av Marianne Harding, Nils 
Kåre Kvangraven og Alf Helge Jensen, la vekt 
på at spillet skulle skille seg fra mengden. 
Denne gangen var det verken et godt innspill 
eller en fantastisk skvis som vant, men et logisk 
resonnement. Juryen syntes også tittelen på 
artikkelen «ta for ruter sækser’n» traff spikeren 
på hodet, da den faktisk stod.

Du kan lese hele spillet i Sten Bjertnes’ artikkel 
���	���������	������	���	�	�����
�
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I år hadde i alt 24 unge bridgespillere satt av en 
ukes tid delt hobbyen sin, og det ble spilt bridge 
fra tidlig morgen til sent på kveld. Spillingen 
var som den skulle være på juniorleirer variert, 
�	���
������	���	��"��	���	��	�����	�����	
turneringsforme som IMPs Across the Field, 
hinderbridge, lagkamp, lynbridge samt vanlig 
parturnering.

Dette var ett av spillene som dukket opp i 
hovedturneringen:

� xxx
� Q9xxx
� Kx
� KJx

� xx   � KT9x
� KJTx   � x
� AJxx   � Qxxx
� Txxx   � Q98x

� AQJx
� A8x
� xxx
� Axx

Juniorleiren 2009
Av Vemund Vikjord

Nok en vellykket bridgeleir for ungdom ble gjennomfør på Speiderhuset 

i Lillehammer i forkant av årets festival. For tolvte året på rad under 

trygg ledelse av Lars Eide.
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Andre Hagen, som satt i syd, var blitt pålagt 
av makker å spille 4��etter et noe snodig 
meldingsforløp hvor makker hoppet til utgang 
etter overføring. Vest spilte ut en liten spar til 
kongen og esset. Deretter hjerter ess og liten 
hjerter som André dukket; øst saket en ruter. 
Mer spar til damen og ny trumf. Vest suste opp 
på kongen og etter en lang tenkepause spilte han 
en ny hjerter.

Nå begynte øst å føle presset. Han saket enda en 
ruter og en kløver. Spillefører spilte en kløver 
til esset og ruter mot kongen. Vest stakk opp 
og spilte en kløver. Hagen er ingen Hagen-
isse, så han gikk opp på kongen, tok for sin 
andre minorkonge og skviset øst med den siste 
hjerteren. Enten må han gi stikk for kløver dame 
�����	���	�����	�������	\�	�

	�������"����	�	�
	
bevis på at også den yngre garde kan ta stikk 
ved det grønne bord.

Det ble også tid til en kanotur i høyden 
over Lillehammer sentrum. Dette ble en 
våt opplevelse for mange, og et bevis på 

at balansering er lettest ved bridgebordet. 
Stemningen var på topp under hele leiren og 
����	���	���	���	���
���	�����������	�
��
�
	�#�	
vennskap og kanskje oppdaget nye sider ved 
kortspillet.

På vegne av leirdeltakerne vil jeg takke for enda 
��	�

	�������	�	����������	����������	������
	
gjennomført av Lars, Alan og de andre voksne. 
Vi kommer tilbake!

NORSK BRIDGEFESTIVAL 2009

Norsk Bridgefestival 2010
fredag 30. juli til lørdag 7. august

NB! Uke 31
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Det ble en dramatisk avslutning av juniorfinalen, da lederparet før siste 

runde fikk en kraftig minusrunde. Da alle poengene var talt opp stod 

Kristoffer Hegge og John Vegard Aa igjen som vinnere av årets juniorfinale. 

Gratulerer!

Glade medaljevinnere under årets junior-NM. Fra venstre ser vi Håkon Bogen, 
Lars Arthur Johansen, John Vegard Aa, Kristoffer Hegge, Stian Andersen og Marius Bartnes. (Foto: 
Marianne F. Mathiassen)

Før siste runde så det ut som om veien var åpen 
for Håkon Bogen og Lars Arthur Johansen, men 
en uheldig sisterunde fratok dem muligheten 

��	�������������	�"��	�	�����������	��	��	

god prestasjon, men det var ganske lett å se 
at sølvvinnerne ikke var helt fornøyd med 
avslutningen.
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På tredjeplass fulgte Marius Bartnes og Stian 
Andersen. Stian sikret for øvrig familien 
Andersens andre bronse for dagen, da mor og 
far også vant bronsen i mixen.

Vi tar også med et par spill fra årets 
juniormesterskap. Det første spillet stod på trykk 
i en av årets bulletiner, og ble referert av Svein 
Ingar Sæther og hadde 13 år gamle Thomas 
Bremnes i hoverollen.
  � QT4  
  � 98763  
  � K9  
  � AQ9  

� K9753   � J6
� K   � JT5
� AT6   � QJ874
� T872   � J43

  � A82 
  � AQ42 
  � 532 
  � K65 

Vest  Nord  Øst  Syd
  Thomas Bremnes

  1�  pass  4�
pass rundt

Utspill: Ruterdame

Flott spilleføring av Thomas Bremnes fra Molde BK

Øst valgte å spille ut ruterdamen som gikk til 
liten og Vests ess. Vest fortsatte med ruter 10, 
som 13 år gamle Thomas Bremnes i nord stakk 
med kongen.

Nå var første poenget å unngå mer enn en 
hjertertaper. Dette løste Thomas elegant ved å 
seile hjerter 6 rundt til Vests single konge. Ny 
ruter fulgte fra Vest, og den ble stjålet slik at 
Thomas nok en gang var inne på hånden.

Nå ble trumfen kjapt tatt ut i to runder, fulgt av 
tre runder kløver. Thomas passet på å være inne 
på hånden etter den tredje kløverrunden. Spar 
4]	���	�����	����
	
��	 �̂�
�	�����	�	_����	
kunne notere 10 stikk.

4� med hjemgang var delt topp med tre andre 
���	�	������������	�	���	���"���
	���	`q�

Liv Marit har skrevet to artikler til Norsk Bridge nr. 
3, og hadde også tiden til å bidra under årets festival. 
Takk skal du ha! (Foto: Vegard Brekke)

Liv Marit Grude har vært svært behjelpelig med 
to artikler i dette nummeret av Norsk Bridge. 
Også under årets festival på Lillehammer bidro 
hun med et spill til bulletinen fra årets NM for 
junior. Tittelen lød «Godt motspill!»:
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  � A53
  � 984
  � KQT3
  � Q64

� KQ9742   � J
� KJQ62   � A7
� A2    � 987654
� --    � J983

  � T86
  � T53
  � J
  � AKT752

Vest  Nord  Øst  Syd
Christian Bakke Tor Eivind Grude  David Ueland Liv Marit Grude

      3�
dbl.  pass rundt

Meldingsforløpet var  i god juniorånd over i 
løpet av et nanosekund, og Syd skulle få prøve 
seg i dobla delkontrakt.

Christian i vest spilte ut hjerterknekt som 
gikk til Davids ess, ny hjerter fulgte og på den 
tredje hjerterrunden kastet David sparknekt.  
Sparreturen fra Christian ble forsøkt stukket 
med esset, men David kunne stjele og spille 
ruter til Christian sitt ess. Christian tok for 
����	����	�	�#	����	
��	�
�������	{�
| �̂�
	���	
dermed tatt de sju første stikkene før spillefører 
���	���
���	']]	���	
��	{�
| �̂�
	���	����	���	
potten de fortjente for motspillet da de hadde 
majorutgang i kortene selv.

}�	�����	����	�����
�
���
��	������	���	��	
andre turneringene, på nett under 
www.bridgefestival.no.
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Nytt opplæringsmateriell er klart. 
Kontakt NBF 

www.bridge.no
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NM-mix 09: Ett par i salen!
Av Espen Forberg

Siv Thoresen (t.h.) og makker GeO Tislevoll startet medaljehøsten med NM-gull for mixpar.

(Foto: Marianne F. Mathiassen)

En bør kanskje være litt forsiktig med å overføre klisjeer fra fotballen til 

bridgen, men årets NM-mix ser resultatmessig ut som om det var spill mot 

ett mål. Siv Thoresen – Geir Olav Tislevoll var helt overlegne. For å overføre 

videre så kan man kanskje si at resten av oss måtte spille andreomgangen 

med bare åtte mann.
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Til å begynne med ledet Ingeborg Grimsmo - 
Bjørn Ivar Lange Skåla/Molde, og dette spillet 
hjalp godt på:
  ��AQ4
  ��86
  ��J2
  ��AQJT95

��T852    ��9763  
��952    ��KQJT
��T873    ��5
��82    ��K763
 
  ��KJ
  ��A743
  ��AKQ964
  ��4

Rakettstarterne fra Nordvestlandet hadde meldt 
seg helt opp i 7� og man snakket etterpå var 
om det egentlig var mulig å beite denne. Det 
���	����	���	��	����	���
	�	`�, så da har man 
muligens missa beste sjanse. Uten hjerter ut kan 
man trygt ta kløverkutten og stikke fortsettelsen, 
ta ut trumfen og claime. Med hjerter ut er det 
bare å stjele en hjerter og kaste en på spar. I 7� 
vil spillet være litt annerledes. Man må bli kvitt 
tre hjerter på hånda og trumfsitsen gjør at man 
kan trumfe kun to kløver på hånda. Dersom 
kløver konge ikke detter de første tre rundene er 
���	�	�������	���
�	���������
	���	����
��	�
	�
	
7�, og etter å ha tatt ut trumfen, ble det rett å 
plassere kløver konge i Øst. Øst har etter de fem 
�"��
�	�
����	����	�������	�����	
��	��"���	����	
– noe som stemte bra denne gangen. Ergo kløver 
til ess og kløver dame fra bordet.

Mange spilte 3NT på Nords hånd, og spørsmålet 
er hvordan man spiller med hjerter konge 
i utspill fra vest. Je var sløv og stakk ikke 
utspillet, så da ble det bare 11 og en fortjent 
minus. Stikker man utspillet, kan man bare ta 
vinnerne sine og deretter putte Øst inn på en høy 
hjerter, eller toppe ut kløver konge om denne 

er singlet. Det er en hake ved denne planen. 
Dersom Øst kaster alle sine hjerter, kan vest 
vinne med hjerter 9 og spille en kløver igjennom 
spillefører. Ett motspill som nok ikke ble funnet 
ved mange bord.

Det er ikke så uvanlig å spille damen ut fra 
KQJx. Fra KQJT burde man kanskje spille ut 
knekten slik at makker ikke legger svakhet med 
hjerter 9 i stikk en.
 
Tabba mi i stikk en skisseres best på denne 
måten: Fra 11 til 12 stikk i 3NT svingte det hele 
60 poeng.

Je har hatt for vane å be om spill fra 
medaljevinnerne, når je skriver slike spalter. Det 
��	����	��	��

	�	��	
���	��	���	����	���
��	�����	
tid under festivalen eller at medaljevinnere 
gjerne ikke husker spill som kan ha gode 
poenger.

Samtalen min med GeO gikk vel omtrent 
som følger: Meg: «Hei GeO, du har ikke 
ett spill fra mixen te meg? Gjerne et typisk 
parturneringsspill hvor man dobler og henter 
200» – GeO: «Det var nærmere 1100!»

\

	�����	���	��������	��	���	�=�
	�������
	�	����	
medier er dette:

��QT652
��QT6
��2
��A875

��KJ87    ��A943
��J953    ��A42
��J96    ��AQ73
��Q3    ��K9

����
��K87
��KT854
��JT642
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Vest  Nord  Øst  Syd
  pass  1NT  pass
2�  pass  2�  pass
4�  pass  pass  dbl.
pass  pass  pass

Siv Thoresen i Syd fant ut at dobler ofte ville 
være rett. Med to konger bak NT-åpner og med 
visshet om at sparen sitter veldig vondt, går 4� 
oftere ned en den vinnes. En tøff dobling, men 
���	������
	���	���	���
	��	��
	���
	
��	�	4~/��	
pluss på spillet.

Kåre Beyer Kristiansen skrev først om spillet i 
bulletinen med tittelen «She`s dangerous», noe 
���	��������	�	����	��������	���	������	
at Siv Thorsen gjerne er ved bridgebordet. Med 
ett spill fra Bermuda Bowl i minne, hvor det 
negative resultatet ble omtrent det samme for 
Norge, vil kanskje Boye Brogelands råd være 
passende: «Ikke inviter! Je har aldri maks!»

Med dagens tendens til å åpne på 14 gode er det 
ett godt råd fra Boye. 10 par klarte for øvrig å 
stoppe i 2�	&	�����	���	��	������	��

	<���

Norsk bridge gratulerer herved medaljevinnerne:

Gull:

Siv Thoresen (t.h.) - Geir Olav Tislevoll 
Sørreisa BK/ Sunndalsøra BK 2,820.0

Sølv:

Berit Svarem (t.h.) - Geir Engebretsen
*���+45+4�7�����$9%;<�=

Bronse:

Ingeborg Andersen (t.v.) - Alf E. Andersen 
>�����������+4��$9%&?�=

Psst:
@�Q��#���W�����W�������������Q��X���������Q�����
�����������������������*��������������
�����Y%Y�
par og litt mer samspilte vil nok makker Hege 
Faber og undertegnede stille sterkere neste 
gang. 
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$<�����������������'���Z[
������\�����Q��������#������[����W��������������'����������"�*�����]���^����
Heimdal og Gunnar Karlberg (sølv), Ole Arild Berset og Frank Erik Svindahl (gull) og Ann Karin Fuglestad 
og Geir Brekka (bronse). (Foto: Marianne F. Mathiassen)

Monraden er siste mulighet for å kvalifisere seg til den gjeve parfinalen. 

Turneringen er en av de mest populære under festivalen, og i år deltok 

142 par i kampen om de 14 ekstraplassene i parfinalen. Helt til topps i år 

gikk Frank Erik Svindahl og Ole Berset med 1271,56 poeng over middels.

Under de første festivalene var «Monraden» 
den største parturneringen, men har de senere 
årene blitt forbigått av NM for mixpar som den 
aller største. Selv om man gjerne kunne ønske 
seg noe høyere deltakelse i denne turneringen, 
blir det selvsagt uansett et rotterace om de 

14 ekstraplassen i et 142-par stort felt. Mot 
slutten av turneringen ble det klart at seieren og 
gullmedaljen ville gå til Oslo og Sunndalsøra. 
De to resterende plassene på pallen var det mer 
spennende om. Sølvet gikk til slutt til Mo BK 
ved Svein Jan Arne Heimdal og Gunnar 
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Ann Karin Fuglestad kunne konstatere at hun og 
makker Geir Brekka hadde tatt sin andre monrad-
medalje på to år. Gratulerer!  (Foto: Vegard Brekke)

Karlberg. Nøyaktig 100 poeng bak sølvet på 
bronse fulgte fjorårets sølvvinnere Ann Karin 
Fuglestad og Geir Brekka fra Farsund og 
Kristiansand.

Snorre Aalberg bakspilte blant annet vinnerparet 
under turneringen, og hadde følgende spill i 
bulletinen:

Svar på 2kl...
Jeg bakspilte noen runder i Monraden og tre 
ganger skjedde det samme, at en hadde en god 
hånd med minor etter at makker åpner i 2�.
 
2� - 3�/� stjeler utrolig med plass og 
ofte mister 4-4 tilpass i major etter denne 
innledningen. Meldingene er på 4-trinnet før en 
får sukk for seg.

  � 9  
  � KJT7  
  � KQ87632  
  � K  
 
Med hånden ovenfor ser du makker i øst åpne 
med 2� og da mener jeg det er best å innlede 
med 2�. Makker melder vel nesten alltid spar 
og hvis det går 2� - 3� - 3� er en eventuell 
hjertertilpass borte som dugg for solen. Er det 
ikke bedre å innlede med  
 
  2� - 2� - 
  2� - 3� - 
  3� - osv.
 
Hjerterdamen er et nøkkelkort og en har plass 
til å spørre etter den. Aktuelt var ikke dette noe 
poeng i dette spillet, men neste gang kan det 
være helt avgjørende…

Frank Erik Svindahl (bildet) og Ole Berset har sittet 
på bord 1 i store deler av turneringen, og hadde 
regler og avtaler på situasjoner og posisjoner! 
(Foto: Marianne F. Mathiassen)

«Hvis jeg vinner resten av 

turneringene her oppe, så er det 

ingen som vil bli overrasket!» 

Sitat: Svinet
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�	��
	��
�����	������
	���	Frank Svindal og Ole 
Berset nok et godt spill og viste at de hadde 
Lightner-avtalene på plass. Slik så det hele ut:

 � 9  
 � KJT7  
 � KQ87632  
 � K  

� KQ73  � 6542
� 8  � 965
� JT954  � --
� 982  � JT7654

 � AJT8 
 � AQ432 
 � A 
 � AQ3 

Vest  Nord  Øst  Syd
Svinet  Bogen  Ole B  Rydland
    pass  2�
pass  3�  pass  3�
pass  4NT  pass  5�
pass  7�  dbl!  pass 
rundt

Lightner-dobling: «Spill ut bordets først meldte 
farge makker..»

Ruter til stjeling og ei beit. Noen par bør hjem 
å lese på leksa, for 7�	����	����	����	����	���	
ganger andre steder i salen.

Hard påkjenning
Årets festival begynte først søndag med 
junior- og mixmesterskap, dette medførte at 
avslutningen av Monraden kom enda tettere opp 

��	������
��
	��	����������	 �̂�������	���	���	��	
��	������	�����	�"�	������	�
��
���	���	�	��	���	
man altså ikke ferdige før kvelden før oppstart 
��	�������	<��
�	��	���	���
������	��	��	����	
starte opp fredag, og man vil i det minste få en 
sesjon fri – for de som måtte ønske det!

Det er selvsagt ingen enkel kabal å få en slik 
stor festival til å gå opp arrangementsmessig, 
men det synes påfallende at monraden er for 

�

	��
��	�������	}�
	�"���	
��	���������
��	
at parene fra Monraden blander seg helt inn i 

����	��	�������	�	��	���	��
	Håkon Bogen - 
Olav Ellestad som klarte seg best med en 11. 
plass, over 500 poeng bak vinnerparet Bakke-
Høyland. Jeg tror (muligens) at situasjonen 
hadde vært noe annerledes med en litt lengre 
pause mellom de to turneringene. En utfordring 
for arrangørene!

�����	����������
	��	���	�����	�������	�
	
interessant innlegg lenger bak i bladet angående 
gjennomføringen av også denne turneringen. 
Dette er også absolutt noe å tenke på!

}�	�����	�����

	�����
�
���
�	�	�����	���	�	
klikke deg inn på www.bridgefestival.no. 
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Årets mesterskap ble avgjort i en ren finale i siste kamp mellom 

«Hommelomme» og «sill med turbo». «Hommelomme» vant kampen 19-

11, og sikret seg da gullet med en margin på 13VP ned til nettopp «sill 

med turbo».  Siv Thoresen, på vinnerlaget, hadde nå satt standarden med 

to strake mix-gull. Resten av laget bestod av Jo-Arne Ovesen og Marianne 

og Egil Homme.

«Hommelomme» gikk til topps i mixlag, Siv vant begge årets mixturneringer! Fra venstre ser vi Egil Homme, 
Marianne Homme, Siv Thoresen og Jo-Arne Ovesen. (Foto: Vegard Brekke)

Mix-lag, dobbeltseier til Siv!
Av Vegard Brekke

Om deltakelsen går noe ned i enkelte turneringer 
under festivalen, så er det bare å fastslå at mix-
turneringer virkelig slår an! I mix-par deltok det 

252 par, og i lagmesterskapet deltok det hele 86 
lag – det må sies å være veldig imponerende da 
denne turneringen kolliderer med «Monraden»!
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Seieren i turneringen var som sagt ikke klar 
før i siste runde, og det var også knallhard 
kamp om de neste plassene. Til slutt ble det 
en liten luke på 13VP fra gull til sølv, men 
det skilte heller ikke mer enn fattige 13VP fra 
sølv til tiendeplass. Selv med tap i siste runde 
gikk sølvet til «sill med turbo». Laget var 
stappfullt av landslagsspillere og bestod av 
Marianne Harding, Åse Langeland, Erik «Silla» 
Sælensminde og Jon-Egil Furunes. Bronsen, 
bare 2VP bak, gikk til «IVAR» med Eli Solheim, 
Bente Merete Birkeland, @����[��^�#���� og 
Jan Fjælberg.

Feil tidspunkt å være 

grinete! 
Under hver eneste festival blir det delt ut en pris 
for beste spill. Haldis Guttormsens motspill, 
rapportert inn til bulletinen av Marianne 
Harding, var en av kandidatene i år.

Haldis’ motspill ble nominert til årets festivalspill. 
(Foto: Vegard Brekke)

 � AT953  
 � -- 
 � T4  
 � KJ6532 
 
� K842   � 76
� K8   � AQ964
� K83   � AQ9
� A987   � QT4

 � QJ 
 � JT7532 
 � J7652 
 � -- 

Vest  Nord  Øst  Syd
Harding  Sæterdal  Sælensminde Guttormsen
      pass
1�  1�  2�  pass
2NT  3�  3NT  pass rundt

Atle Sæterdal i nord valgte å spille ut spar 3, 
som gikk til spar 7, spardame (!) fra Haldis 
Guttormsen og Marianne i vest stakk med 
sparkonge. Haldis’ slue spardame gjorde at 
Marianne ikke klar kunne se for seg sitsen i 
sparfargen. Planen var nå å få eliminert de røde 
fargene.

Marianne dro så hjerterkonge fra hånda, og så 
straks hvordan denne fargen satt. Hun fortsatte 
så med to runder ruter, før hun spilte en liten 
spar. Atle i nord kunne ikke stikke – da ville 

Fornøyde medaljevinnere i NM for mixlag. (Foto: Marianne F. Mathiassen)
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���	�=�
	�������
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knekt. Marianne var mildt sagt litt overrasket 
over at knekten dukket opp i syd etter at Haldis 
la damen i stikk en. Haldis fortsatt nå med nok 
en ruter.

Marianne hadde nå egentlig egget (eget utsagn), 
da hun kom inn på bordet istedenfor på hånda. 
Hadde hun passet på at hun kom inn på hånda 
hadde hun kunnet spilt inn Atle på en spar. 
Marianne var allikevel overbevist om at hun 
hadde kontrollen på spillet siden hun hadde 
hjerter 8.

Hun kunne nå spille seg hjem på kløveress, 
før hun skulle seile hjerter 8 rundt. Syd ville 
da kunne ta to ruterstikk, men måtte til slutt gi 
Marianne for ess, dame og 9 i hjerter. Som sagt 
så gjort.

Haldis Guttormsen i syd ville det imidlertid 
annerledes, hun la lynraskt liten hjerter. Plutselig 
var det Marianne som var innspilt, og måtte gi 
�
��	�	���	���	��	��	���	���
�	�
�������

$����
����	���	�
��	���	����	��

����	����
	
bordet: Eg synst det var noke uetisk av deg å 
������������W�������Q��Q��9��Q��
����W��#����������
hjerteren. Dette var vel ikke akkurat tidspunktet 
å være grinete på Atle?

Supert motspill av Haldis Guttormsen!

«Offer» for en god spilleføring

*�
_����������Q�`
���<$w��z
�
{�|������+�����"

Det var tydeligvis ikke bare Marianne som følte 
behov for å skryte av motparten, også Kenneth 
Skov ble «offer» for gode motstandere.

Etter en katastrofal start på NM for mixlag 
så skulle vi spille på bord 41 i tredje kamp. 
Der skulle vi til vår overraskelse spille mot 
sølvmedaljørene i årets mixnm; Berit Svarem og 
Geir Engebretsen.

  � T
  � K87643
  � Q86
  � 642

� KQJ5   � 8743
� AQ92   � 5
� 42    � AKJ5
� AT9    � KQJ3

  � A962
  � JT
  � T973
  � 875

Meldingene gikk som følger:

Vest   Nord  Øst  Syd 
1NT   pass  2�  pass
2�  pass  2�  pass
3�  pass  4NT  pass
5�  pass  5�  pass
5NT  pass  6�  pass 
rundt

Lise Blågestad i syd spilte ut hjerterknekt som 
Geir stakk med esset. Så spilte han en hjerter til 
stjeling og noterte seg at 10eren kom på. Spar til 
kongen, og nå måtte jeg på med tieren.  Ruter til 
esset, og en ny spar til dama, og jeg saket kløver 
6. Geir tok nå en liten tenkepause og sniffet seg 
fram til sitsen. Tre runder kløver fulgte, og da 
var posisjonen:
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  � --
  � K87
  � Q6
  � 642

� J5    � 8
� Q9    � --
� 4    � KJ5
� --    � J

  � A9
  � --
  � T93
  � --

Når Geir nå spilte sin fjerde kløver var Lise 
maktesløs. Aktuelt sett stjal Lise med spar 9, 
overstjeling og hjerter fra bordet og claim. Det 
hjelper ikke for Lise å sake en ruter siden Geir 
har ruterknekt. Da spiller bare Geir en spar, og 
Lise er like maktesløs.  Opp på esset og en ny 
spar, og da kan Geir ta ruterkappen. Aktuelt sett 
er det også en show-up skvis.

En turneringsleders liv kan by på 
så mangt
Det er ikke alltid like lett å være turneringsleder, 
og av og til er man heller ikke den mest 
populære mannen eller damen i salen heller. 
����	*���	���	
��������������	�	�������	�	���	
denne tilkallelsen som brakte fram smilet hos 
alle de involverte.

� T3 
��KQ8643 
��K2 
��Q93 

� KQ95  � A84
��92   ��T5
��AJT   ��Q6543
��KT62  ��A75

� J762 
��AJ7 
��987 
��J84 

Ikke alltid like lett å være TL! (Foto: Marianne F. 
Mathiassen)

I mix lag skjedde det at spillerne ved et bord 
ville kontrollere hva de hadde tastet inn som 
resultat på spill 27, og Syd tok da kortene sine ut 
av mappen igjen for å se på dem.

Det kjedelige var bare at i mellomtiden hadde 
mappe 28 kommet på bordet, og det gikk ikke 
bedre enn at alle spillerne så kortene som Syd 
skulle spille i neste spill.

Usikker på hva som nå måtte skje ble i alle fall 
heldigvis turneringsleder tilkalt, og ettersom 
meldingsforløpet hadde startet i det øyeblikket 
Syd tok sine kort fra mappen er alle Syds kort 
vist under meldingsforløpet.

Av hensyn til spillerne (spesielt Syd) skal 
meldingsforløpet ikke gjengis, men Syd ble 
i alle fall motspiller og hadde dermed 13 
straffekort.

Spilleføreren var vel sannsynligvis noe sliten 
�

��	���	
�����	�����	�	��
�	��	���	�
	��

�	
uansett neppe ville bli det helt store svingspillet, 
så han foreslo å claime kontrakten og være 
ferdig med noe som nærmest må betraktes som 
en parodi? Ingen hadde noe å tilføye, men de 
berørte spillerne kan føye nok en erfaring til sine 
erindringer.

}�	�����	����	�����	�	�����
�
��	���	�	������	���	
inn på festivalsidene, www.bridgefestival.no.
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58 par stilte til start i NM damer i år, noe som tyder på en jevn stigende 

trend i antall deltakere. Det ble spilt 3 spills runder med monrad slik at 

du møter de som ligger rundt deg på resultatlisten, et turneringsoppsett 

svært mange av damene virker fornøyd med. 

NM-damer
Av Liv Marit Grude

Glade medaljevinnere! Fra venstre ser vi Berit Rubach og Kari Anne Opsal (sølv), Hilde Bjørlo og Eli Solheim 
(gull) og Sølvi Remen og Paula Leslie (bronse). (Foto: Marianne F. Mathiassen)

Årets Norgesmesterskap for damer ble vunnet 
av Eli Solheim og Hilde Bjørlo fra BK Gann 
og Statoil BK. På andre plass kom Berit Rubach 
og Kari Anne Opsal fra Sørreisa. Tredjeplassen 
gikk til Sølvi Remen og Paula Leslie fra BAK 
og Kverneland BK. Gratulerer så mye til alle 
medaljevinnerne!

I fjor var det Ranja Sivertsvik og Lise Blågestad 
��	���
�	�	������
	�����	���	�����	���
	��	
oversikt.
 

 � A52  
 � AKQ4  
 � AK63  
 � K9  

� T  � Q98743
� 82  � JT975
� JT987  � 5
� QJ732  � 4

 � KJ6 
 � 63 
 � Q42 
 � AT865 
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Vest  Nord  Øst  Syd
Liv M. Grude Tina Ovenstad  Virginia Chediak Ranja Sivertsvik,
     pass
pass  2�  2� 6NT
pass  pass  pass         

Ranja var tøff og la opp 6 NT fra meldeboksen 
med Syds kort. Med spar innmelding fra 
makker spilte jeg ut spar 10. Det ser ut som om 
spillefører har en kløvertaper og en rutertaper, 
og også en mulig spartaper. Dette løste Ranja 
elegant!

Spar 10 gikk rundt til knekten, så en kløver 
til kongen. Ranja spilte så kløver 9, og da hun 
���	��	������	���	��

	�
	���	 �̂�
	��	�
����
�	
Ruterknekt ble stukket i bordet. Deretter 
fulgte tre høye hjerter fra bordet. Med Vest 
sitt kløveravkast på den tredje hjerteren så 
Ranja minorskvisen da hun antok at Øst hadde 
6-korts spar etter at Vest ikke fortsatte i spar. 
Så rett det var! Spar ess og spar til kongen gav 
Vest kasteproblemer. Det hjalp ikke å kaste to 
ruter a tempo for Ranja hadde tellingen. Hun 

�	��	��"�������	��
������	�	��
��	`	���	
det siste stikket i vunnet kontrakt. Pent spilt! 
�������"������	���	~]	q	��	4`	���	�����	��

	��
	
�	����������	����	���	���	���	���	����
 
�	�����	']	���	������	>�	����
��	�	�������	
������	�����
���
�	����	��	�
	��
	�
������
 � AQ85  
 � QT  
 � KJT73  
 � 53  

� 96  � K3
� J94  � AK32
� A965  � Q42
� AKJ4  � 8762

 � JT742 
 � 8765 
 � 8 
 � QT9 

Spillefører ble etter hvert Øst i kontrakten 4�. 
Syd spilte ut sparknekt som gikk til Nords ess, 
og ny spar hvor spillefører var inne på kongen. 
En liten kløver gikk så til esset. Spillefører 
prøvde nå en liten ruter fra bordet. Susann 
stakk opp og spilte sin minste ruter tilbake som 
lavinthal til kløver. Makker, Ingeborg, stjal og 
fortsatte i kløver som spillefører la knekten på.

En liten trumf fra bordet og Susann var våken 
når hun droppa hjerter dame. Med illusjonen 
�	�
	
����������	���	�������
	�	�#��	���	����	
spillefører klandres for å spille en liten trumf til 
bordets 9er. Men den stakk Susann med tieren 
og spilte ny ruter til makkers andre stjeling. To 
��
	�

��	�
	���
	�
�����	���	~`q	�	���
	
��	
på spillet.

NM for damelag
Kommentar Vegar Brekke

������	����	�	��	���	��	��	���	
��	�
	
����������	
���	<+|�
�
���	 �̂	��
���	��	�
	����	���	
���	��	
tre, og at vi får muligheten til å dele ut medaljer 
og titler neste år!

På startstreken i år stod det 13 lag (20 hadde 
holdt til NM-status), og best av disse langene 
ble til slutt Småveitjan med 237VP på 12 
kamper. På laget spilte Liv Marit Grude (t.v.), 
Virginia Chediak, Reidun Margrethe Hansen og 
Gunn Tove Vist.

Neste år vanker det muligens gullmedaljer på 
«Småveitjan»! (Foto: Marianne F. Mathiassen)
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Egil Hansen fra Moss BK (t.v.) og Harald Nordby Akademisk BK gikk til topps i årets veteranmesterskap. 
(Foto: Marianne F. Mathiassen)

Deltakelsen i årets veteran-NM kan kanskje gi grunnlag for å spørre om vi 

er en utdøende rase. I lagturneringen gikk det ikke å skrape sammen mer 

enn 12 lag, noe som medførte at turneringen ikke kunne få NM-status. I 

parturneringen var det tross alt 74 par på startstrek, men for bare to år 

siden var den på over 100. Noe av forklaringen kan ligge i at aldersgrensen 

er skjøvet oppover de siste årene, men det er neppe hele sannheten. Vi får 

håpe det ikke betyr at vi er blitt mer sedate.

NM Veteran
Av Knut Kjærnsrød

NORSK BRIDGEFESTIVAL 2009

Harald Nordby har kjempet i toppen i 
veteranturneringen i mange år men aldri maktet 
å stå helt øverst på pallen. I år hadde han alliert 
seg med Egil Hansen fra Moss, og paret viste 
tidlig at de hadde skumle hensikter. De satte seg 
på bord 1 allerede i runde 4 og den plassen forlot 

de aldri. Ledelsen var til tider oppe i mer enn 
200 poeng. Min makker Per Bryde Sundseth og 
jeg parkerte på bord 2 snaut midtveis og forsøkte 
å ta opp kampen, men kom aldri nærmere enn 70 
poeng. I mål var avstanden nesten 100.
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Det var mange viltre fordelinger, og den viltreste 
av dem alle dukket opp i siste runde:

� � --
 � AJ842
 � JT63
 � A986

� AQT9876432   � K
� --   � KQT95
� A42   � 9
� --   � KJ7532

� � J5
� � 763
� � KQ875
� � QT4

Mot Harald og Egil kom Vest i 4�, og Egil 
klarte utspillsprøven ved å starte med ruter 
knekt. Det holdt motparten på 12 stikk, og 
����������
	�����	����������	q	~]�	 �̂�	���
	
bord åpnet Nord med 1�, makker Sundseth gikk 
inn med 2�, og siden jeg ikke hadde tro på å 
����	�
	��	�=����	���	�����
	�	��������	�	
styrke, tok jeg sjanse på et direkte 6� til lettere 
heving av øyebryn hos både motstandere og 
makker. Nord hadde ingen trumf å spille ut, noe 
som ville ødelagt dagen, men hjerter ess ble lagt 
����
�	�	������	���	��
	4/	�
���	
��	q	~'	��	
oss.

Her gjaldt det å holde orden på kastene. Du 
sitter Syd og ser følgende:

� � A62
� � KQJ64
� � JT
� � J87

� J5
� 9852

  � A543
  � KQ6

Ingen er i sonen, og meldingene har gått:

Vest  Nord  Øst  Syd
1�  pass  1�  pass
2�  pass  4�  pass
pass  pass

Du spiller ut kløver konge, makker legger 
treeren og spilleren toeren. På kløver dame får 
��	������	���	������	�	
�����	���	{�
�	���	
nå? Det er all grunn til å tro at makker har fem 
kort i fargen, og han har nå lagt sine minste 
kort. Dermed har han signalisert styrke i ruter, 
og dere må skynde dere å hente stikkene. Hele 
spillet så slik ut: 

  � 94
  � T3
  � K762
  � A9543

� A62    � KQT873
� KQJ64   � A7
� JT    � Q98
� J87    � T2

� J5
� 9852

  � A543
  � KQ6

\�	��
	���	q	4��	����	44	�
���	
��	{|^	��
��	
minus 24.
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For å havne i toppsjiktet i parturnering må 
du både melde og spille godt samt ha den 
�"��������	�#
���	}�

�	������
	�������
	����	
ingrediensene:

� 943
  � K7543
  � 43
  � K82

� 85    � AQJ2
� T862    � --
� KJ    � AQT8752
� J9654   � AQ

� KT76
� AQJ9
� 96
� T73

Med Ø-V i sonen meldte Egil og Harald:

Vest  Nord  Øst  Syd
    1�  pass
1�  pass  1�  pass
1 NT  pass  6�   pass
pass  pass

En god kontrakt som uten trumfutspill kun 
henger på en av kongene i kutt. Etter moden 
overveielse fant imidlertid Syd ruter seks 
ut. Spar til damen og kongen og mer trumf 
senket egentlig kontrakten og lettere innvendig 
knurring fra Egil. Han fortsatte imidlertid med 
�	
�	��"����������	�	��

�	���
	��	���
��	��	
trumffargen. Med tre kort igjen orket ikke Syd å 
kvitte seg med hjerter ess og la en spar. Dermed 
���	��
	4/�]	�	q	~�	
��	����������
�
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«Skuffende» er vel betegnende for årets turnering for veteranlag. 

Turneringen var ikke i nærheten av å få NM-status med kun 12 lag på 

startstreken. Ikke vet jeg om det var skuffelsen over at turneringen 

ikke fikk NM-status eller ei, men ingen av spillerne på topp-tre-lagene 

hadde muligheten til å møte opp på premieutdelingen. Vi får satse på 

at veteranene holder ut litt lenger neste år, slik at turneringen får den 

statusen den fortjener!

Selv om det ikke ble delt ut edelt metall og titler 
�	
����������	�����
	��
	�

�	����
�������	
til topp tre også her. Vinnere av turneringen 
ble Fjalergutane med 203VP, på laget spilte 
Christian Nitter, Leiv Jørgen Løseth, Trygve 
Leirpoll og Arne Kyrkjebø. Vinnerlaget vant 
relativt klart og var 15VP foran neste lag som 
var Mjøskameratene bestående av Karl Vidar 
Michelsen, Stein Brateng, Karsten Syversen og 
Arne Vermund. 8VP bak fulgte det som skulle 
vært bronseplassen i norgesmesterskapet med 
Knut & co, laget bestod av en rekke gamle 
storheter med Arne Olsen, Øystein Lerfald, Knut 
Koppang og Einar Asbjørn Brenne.

En oppfordring går til både dame- og 
veteranspillere om å støtte opp om de respektive 
lagturneringene neste år. Klarer man ikke å 
oppnå NM-status mener jeg at dette bør bane vei 
for nye NM-klasser som for eksempel Patton-lag 
eller IMPs.

}�	�����	����	�����
�
���	���	����	
����������;	
på www.bridgefestival.no.

Undertegnede ønsker nye NM-titler – hvis ikke 
dame- og veteranspillerne tar seg i skinnet! 
(Foto: Frank E. Svindahl)
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Jim Høyland (t.v.) og Tor Bakke vant NM-par etter en thriller-avslutning! (Foto: Vegard Brekke)

Tor Bakke – Jim Høyland, NBF Hordaland vant parfinalen under 

Bridgefestivalen og ble dermed Norgesmestere for par 2009. Det ble en 

hard kamp mellom brødrene Jim og Sam Inge Høyland på slutten. Tor Bakke 

og Jim Høyland hadde grepet om tittelen i avslutningen av parfinalen, selv 

om det tre runder før slutt var nesten helt likt. Hordalendingene var passert 

så vidt av Trond Hantveit – Sam Inge Høyland, NBF Oslo, men forskjellen 

var under et poeng. Det var imidlertid den eneste gangen Trond og Sam 

Inge, som ledet NM par før siste sesjon, var i ledelse i sesjonen. Nils Kåre 

Kvangraven – Roar Voll, NBF Østerdal ble nr. tre etter en god avslutning 

og kunne nok ha gitt de to parene på topp hard kamp hvis turneringen 

hadde vart litt lenger. En litt dårlig første dag av den tre dagers lange 

turneringen, gjorde at de ikke helt nådde opp, men avstanden ble ikke 

mer enn i underkant av 90 poeng opp til vinnerne.

Jim seirende ut av brødreduellen
Av Sten Bjertnes
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Ingen klare forhåndsfavoritter
På forhånd var det egentlig ingen helt klare 
favoritter. Jeg hadde notert en del par på blokka, 
���	��
	���	���
	������
	����	���	�����	��	�����	
kunne blande seg inn tetstriden. Fjorårsmesterne 
var selvsagt et av disse parene, men det skulle 
vise seg tidlig at Håkon Kippe – Baard Olav 
Aasan ikke ville leve opp til favorittstempelet. 
Paret havnet under middels etter en katastrofal 
første dag av mesterskapet. Landslagsspillerne 
Per Erik Austberg – Erik Sælensminde (tatt ut 
på det norske laget til VM i Brasil i september) 
og Tor Helness i makkerskap med Rune Hauge, 
som nylig vant Nordisk mesterskap åpen klasse 
med Tor og litt senere i juni var med å vinne 
Åpent EM mix lag, ble selvsagt nevnt før 
start. To gode brødrepar var også regnet med i 
favorittsjiktet – Kjell Otto og Ole Kopstad og 
John Halvard og Tore Skoglund. Flere av våre 
���
�	������������	���	���������
	��	���������	
– Siv Thoresen i par med Jo Arne Ovesen, Ann 
Karin Fuglestad med Geir Brekka og Marianne 
Harding i et rent damepar med Stine Holmøy. 
Kunne noen av disse blande seg inn helt i 
toppen?
 
Sterke par som Nils Kåre Kvangraven – Roar 
Voll og Tor Bakke – Jim Høyland, ble også 
����
	�"�	������	�
��
�
�	���������	������	���	
Inge Høyland i par med Trond Hantveit kunne 
bli dobbeltmestere (vant NM for klubblag med 
TopBridge BC)? En spennende start var også 
Per Arne Flått – Christer Kristoffersen, men 
ville de greie å holde det på et stabilt høyt nivå 
����	�����	�	���	4�]	�����	�����	�������

Forpostfektninger
David Gold om Boye Brogeland på BBO under 
���#�����{
«Brogeland amazing guy like Peter Pan 
������������	
������	���	�����	��	����������
sportsman»

����	������	���	�����
	������	��	>�����	>���	
Online (BBO) og kommentatorene kommenterte 
mer enn bare det som skjedde ved bordet. Norsk 
������	���	�	������	����������	��	>>�	���
	
fram den store bredden i vår toppbridge. Takk til 
BBO og Roland Wald samt alle kommentatorene 
som sørget for at hvert kort som ble spilt, også 
ble vurdert, analysert og kommentert!

Første sesjon ble vekslende, og ingen av 
forhåndsfavorittene var helt oppe etter de første 
30 spillene. Midtveis i sesjonen møttes to av 
våre beste damespillere – Siv Thoresen og Ann 
Karin Fuglestad – på BBO bordet. På dette 
spillet var Siv og Ann Karin i hovedrollene 
med Siv som spillefører. Spillet er referert av 
Bulletinredaktør Vegard Brekke i festivalbulletin 
���	���	�	������
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ledet Siv Thoresen – Jo Arne Ovesen klart etter 
��	�#���	�
��
	��	����������	�������
��	���
	��	
noe nedover på lista utover i sesjonen, og etter 
den første av seks sesjoner hadde Kenneth Skov 
og Haldor Sunde tatt ledelsen.
 
Topp tre etter 30 spill:
1. Kenneth Skov – Haldor Sunde (32)  
    Sogn og Fjordane 272,5
2. Jan Arild Olsen – Per Elvin Pedersen (12) 
    Aust-Agder 210,1
3. Jan Petter Svendsen – Lasse Aaseng (27) 
    Oslo 208,5

Singlet kongen -- av Vegard Brekke

Perle 
�	�����	4�	���	��	��	����
�	���	��	>>�	������
	
en liten perle fra Ann Karin Fuglestad i vest.

Meldingsforløpet og sluttkontrakten var 
denne gangen mindre spektakulær enn i første 
spillet. Nok en gang var det Sivs tur til å være 
spillefører, denne gangen i 1NT.
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 � J42  
 � K75  
 � QT  
 � KJ654  

� AT97  � Q53
� A963  � QJT
� K84  � 9653
� T7  � Q32

 � K86 
 � 842 
 � AJ72 
 � A98 

Vest  Nord  Øst  Syd
Ann Karin Siv  Geir  Jo Arne
    Pass  1�
Pass  1NT  pass rundt

Også denne gangen var det Geir Brekka som 
skulle spille ut, og valget falt på hjerterdame. 
Liten ble lagt i bordet, Ann Karin fulgte med 
hjerter 3 og Siv i nord stakk med kongen.

Ann Karin var ikke redd for å single kongen! 
(Foto: Vegard Brekke)

Siv gikk nå på sin lengste farge kløver, for å 
etablere sine sju stikk. Hun spilte liten kløver 
til bordets ess i andre stikk, før hun forsøkte 
kløverkappen mot håndens knekt. Kløverkappen 
sprakk, og Geir i vest var på nytt inne. Han 
spilte så hjerterknekt og hjerter 10, som begge 
���	������	�
����
�

<�	�����	����	����	����	����
���	�	����
�	��	
spardame. Den ble stukket i bordet med kongen 
og overstukket av Ann Karin med esset. Ann 
Karin var nå inne for første gang i spillet, og 
cashet nå for hjerteress. Siv saket spar 4, Geir 
kløver 2 og fra bordet ble ruter 2 lagt.

Med hjerteren ute av spill, fortsatte Ann Karin 
med spar 10, som Siv måtte stikke med sin 
single knekt. Siv er nå inne og har sikret seg 
sine sju stikk, med tre stående kløver på hånden 
og ruteress i bordet.

Hele posisjonen så slik ut med fem kort igjen: 

 � --  
 � --  
 � QT  
 � K65  

� 97  � 5
� --  � --
� K84  � 9653
� --  � --

 � -- 
 � -- 
 � AJ7 
 � 8 

Siv tok nå sine tre kløverstikk. Geir i øst saket 
først en ruter, så en spar og til slutt nok en ruter. 
I bordet kastet Siv seg ned til ess-knekt dobbel i 
ruter.
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Men det var i vest fellen ble lagt. På de to første 
kløverrundene kastet Ann Karin kjapt to ruter, 
og singlet sin konge, før hun saket sin minste 
spar på tredje runde kløver.

Som oftest når Siv er ute og representerer Norge 
���	�����
	��	��#�
�
	��	��
	�������	��	�
��	
på programmet, da hadde du aldri fått høre om 
dette spillet – da ville 90 stått på blokka på et 
blunk. Denne gangen var imidlertid situasjonen 
��	���
	������	��
	���	���������	�����	���
�	
Bridgefestival! Siv gikk for gull, og tok kappen i 
ruter for åtte stikk.

En meget fornøyd Ann Karin Fuglestad kunne 
innkassere beten med sin single konge og 
�
�����	����	��	���	���	�����
���
	�������	���	
de over 1000 tilskuerne på BBO da beten var et 
faktum. Gratulerer Ann Karin!

>�
��	�	4<_	���	���"���
	���	4�q�	�	��	���	
���������	��	����	']q�	����	���	��	����
��	
minusrunde ledet fortsatt Siv og Jo turneringen, 
kanskje er Siv på vei mot en historisk trippel?

Sørlendingenes dag
Jan Arne Olsen – Per Elvin Pedersen fortsatte 
det gode spillet også utover i andre sesjon. Nok 
et sørlandspar meldte seg på i denne sesjonen, 
kanskje til og med i mesterskapskampen, Tom 
Høiland – Snorre Aalberg fra Kristiansand. Etter 
��	���
��
���	�����	�����	���	���
��	�]]q	
på 30 spill tok Tom og Snorre ledelsen med 
200 poeng ned til Kopstad – Kopstad, en av de 
mange forhåndsfavorittene. Sørlandet hadde 
inntatt to av topplassene etter første dag av årets 
���������

Topp tre etter 60 spill:
1.  Tom Høiland – Snorre Aalberg (76)
   Vest-Agder 543,8
2.  Kjell Otto Kopstad – Ole Kopstad (45) 

Vestfold 343,3

3.  Jan Arild Olsen – Per Elvin Pedersen (12) 
Aust-Agder 336,0

Jordan Chodorow på BBO:

”Generally lead against 4NT as would against 
3NT, lead against 6NT with goal of not 
kicking a trick. Lead against 5NT as often as 
possible!”

Denne kommentaren ble postet da en av 
spillerne ved BBO-bordet var kommet i 4NT. 
Dette var imidlertid ikke problemstillingen for 
Jo Arne Ovesen da han litt tidligere på dagen 
hadde utspillet mot 7NT. Jo hadde Ess og Konge 
i ruter som behørig ble tatt for, og han glemte 
selvsagt ikke å doble!

Jo Arne glemte ikke å doble! (Foto: Vegard Brekke)

Norgesmesterene begynner å røre 
på seg

\

��	��	��

	�����
��	�
��
	���	q4]]	�	�"��
�	
sesjon, økte Tor Bakke – Jim Høyland takten 
noe i neste sesjon. Her er spill som vi har fått fra 
Norgesmesterne, referert av Tor Bakke.
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 � 4  
 � AJ542  
 � K  
 � KT8652  

� AQJ9  � KT7652
� KQT8  � 93
� J9875  � 32
� --  � J93

 � 83 
 � 76 
 � AQT64 
 � AQ74 

Vest  Nord  Øst  Syd
Jim    Tor
  1�  pass  2�
2�  pass  4�  dbl.
pass  pass  pass

Jim er alltid aktiv i meldingsforløpet og gikk 
inn med 2�	��	�����
������	�

��	�
	�
���
��	
hadde meldt hans andre to farger. Tor hoppet 
til 4�	�	�
���
��	���	������	�����	���
	
kløvertilpasningen.

Ruter konge i utspill ble fulgt av kløver til 
trumf. Jim spilte straks ny ruter for å sikre 
forbindelsene til å få stjålet alle tre kløver. 
Dermed var kontrakten sikret og gode 590 inn. 
(Syd fortsatte med hjerter til konge og ess og ny 
hjerter til nieren som sto. Kløver til trumf, ruter 
til trumf og siste kløver til trumf.)

Det ble bronse til Østerdølene i år. Nils Kåre 
Kvangraven til venstre og makker Roar Voll til 
Høyre. (Foto: Vegard Brekke)

Kalkulert risiko 
Her har vi fått et spill fra Nils Kåre Kvangraven 
som tok bronse i NM par sammen med Roar 
Voll.
 � AQJ8  
 � T5  
 � AK854  
 � A2  

� T543  � K972
� KQJ9  � 832
� JT9  � 62
� J9  � 8543

 � 6 
 � A764 
 � Q73 
 � KQT76 

Vest  Nord  Øst  Syd
  Nils    Roar
      1�
pass  1�  pass  1�
pass  1�  pass  2�
pass  2NT  pass  3�
pass  4NT  pass  5�
pass  5�  pass  6�
pass  7�  pass rundt

Ikke 100 % kontroll, men en kalkulert risiko 
����	���	���	���
	����������	������	��

	����	
kløver), ett ess, trumf dame og kløver konge. 
2140 ga 41 av 42 mulige NM poeng.

Hva skal ut?
I starten av tredje sesjonen kom et spennende 
spill ved BBO bordet. Du skal få prøve deg som 
utspiller på vests plass i mot Rune Hauge som 
spillefører.

� KJ943
� Q932
� T542
� 
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Etter meldingsforløpet:

Vest  Nord  Øst  Syd
  Pass  pass  1�
1�  dbl.  pass  2NT
Pass  3NT  dbl.  pass rundt

Hva spiller du ut?

Trippel «Highland»
To av parene som til slutt skal gjøre opp om 
���������	�	����������	�
��
�
	�������������	
i denne sesjonen. Brødrene Jim og Sam Inge 
Høyland scoret høyt. Spesielt Jim og Tor som 
����	���
	�	
�
	�

��	�]	������	�	
��	
��	�����	��	
en Høyland både på første og tredje plass. Ikke 
nok med det så har vi en Høiland også på andre 
plass. Riktig nok med i og ikke i slekt med Jim 
og Sam Inge. Ellers er resultatlisten et tegn på 
mangfoldet i norsk bridge med størstedelen av 
landet representert på den øverste fjerdedelen.

Topp tre etter 90 spill:
1.  Tor Bakke – Jim Høyland (47)  

Hordaland 644,1
2.  Tom Høiland – Snorre Aalberg (76)  

Vest-Agder 586,7
3.  Trond Hantveit – Sam Inge Høyland (66) 

Oslo  521,6

Bare en sjanse
 � J8532  
 � 5  
 � 54  
 � K6543  

� K4  � AT96
� A93  � KJ4
� J3  � KQT97
� AQJ982  � 7

 � Q7 
 � QT8762 
 � A862 
 � T 

Meldinger:

Vest  Nord  Øst  Syd
Jim    Tor
    1�  2�
3�  pass  3NT  pass rundt

Utspill liten hjerter til knekten. Kløver til 
����
��	���	������	���
�	�
����	}�
	��	�����	
som lasjerer når der er god langfarge i bordet, 
���	���	���	����	�
���
��	����	�������	
��	
kløverstikk. Tor fortsatte med ruter knekt til ess 
og spar dame i vri ble stukket med kongen. På 
ruterstikkene og deretter hjerter konge og ess 
ble nord skvist i kløver og spar slik at spar 10 
sikret det 12.stikket uavhengig av sparknektens 
plassering.

Løsning på utspillsoppgaven

 � Q82  
 � T765  
 � J873  
 � A7  

� KJ943  � 76
� Q932  � AK84
� T542  � K6
�   � T9852

 � AT5 
 � J 
 � AQ9 
 � KQJ643 

Kontrakt: 3NT doblet i syd
Utspill: Liten spar
Resultat: Hjemgang. Gunstig rutersits gjør at det 
er ni stikk å hente

Løsning
Hva skal det bety når makker til innmelder 
dobler sluttkontrakten 3NT Det er klart at 
det først og fremst er et spørsmål om avtaler, 
men det mest vanlige er at det ber om et annet 
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utspill enn i fargen som det ble meldt inn i – og 
mange mener at det skal utspill i bordets første 
farge. Med hjerter ut ville forsvaret kunne ta 
���	����
���
����	>�
	����	��
	�������
��	����	
for vest blir skvist i spar og ruter. Spar fra øst 
blir stukket med Esset, kløver til bordet og 
ruterkapp. Ta for ruter Ess og tre ganger kløver. 
På den siste kløveren blir vest skvist i tre korts 
posisjonen. Kan ikke både holde 10 dobbel i 
ruter og spar Konge. Bordet sitter bak og kan 
kaste motsatt av vest.
 
For å bete kontrakten må det hjerter ut til 
Kongen og skift til spar. På denne måten får vest 
et ekstra kort å kaste (hjerter 9) og blir verken 
�����
	�����	"��������	�������
��	
��	�	���
�	���	
stikk i hjerter.

*�
����#���������������
���<��~�����'���Q�����
���#����9��������������������
���������9���
tillegg til prisen for beste spill i bulletinen. (Foto: 
Marianne F. Mathiassen)

�����
��	$���
�������	���	���	���
	���	����	�	
���
�	���������	+��	��

�	������
	�����
	���	���	
prisen for årets spill under festivalen. Det vanket 
også en pris til journalisten Snorre Aalberg.

Ta for ruter sækser’n!! -  
av Snorre Aalberg

 � T932  
 � T642  
 � AK6  
 � 43  

� 86  � J754
� AK53  � Q7
� J9754  � 3
� QT  � AJ9765

 � AKQ 
 � J98 
 � QT82 
 � K82 

Øst/vest: Oddbjørn Dyrkorn - Anders Svare 
Nord/syd: Christer Kristoffersen – Per Arne 
Flått

Dere journalister kan bare slutte å skrive om 
spill for å vinne konkurransen om årets tøffeste. 
Vinner ikke Christer denne prisen, skal jeg love 
at makkeren hans, Per Arne Flått, skal løpe 
naken rundt hotellet i kveld.

Øst åpnet med 2�	��	���
�	�����
	�	
en lengre minor. Christer i syd avsluttet 
meldingsforløpet med 2NT. Vest fant beste 
utspill med kløver dame. Den lasjerte Christer. 
Neste kløver stakk øst og godspilte fargen. 
Christer tar ess konge i spar siden knekten 
kan sitte dobbel. Så ruter to mot bordet og 
���
	������	��
��	����	��	�����	��
	�

�	
resonnementet.
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Øst har et inntak i hjerter siden han godspiller 
kløveren sin, ergo har han fordelingen 4-2-1-6. 
Det mennesket som ikke legger sin minste ruter 
fra fem stykker i vest, er ikke født. Ergo har øst 
ruter tre singel! 

 

«Ta for sækser’n, makker!!»
Christer tok enkelt og greit for «sækser’n». (Foto: 
Vegard Brekke)

Det spisser seg til

Stine Holmøy (bildet) og makker Marianne Harding 
���������������������������Q�����#������~������W������
���
���������������9�
�������������������Q�����
���$Y��
plass. (Foto: Vegard Brekke)

Marianne Harding – Stine Holmøy det eneste 
��������
	�	���������	��"�	���	����
���	�
��	
�����	��	���
���	�	��	���	���	�"�	�����
�������	
men det gjenstår fortsatt en liten dagsturnering. 
Det er fortsatt mange muligheter til å gjøre 
det helt store. Brødrene har inntatt de to første 
plassene etter fjerde sesjon, mens Arendalsparet 
Olsen – Pedersen er tilbake i topp tre.

Topp tre etter 120 spill:
1.  Tor Bakke – Jim Høyland (47)  

Hordaland 693,3
2.  Trond Hantveit – Sam Inge Høyland (66) 

Oslo 639,6
3.  Jan Arild Olsen – Per Elvin Pedersen (12) 

Aust-Agder 609,4

The noble art of self defense -  
av Kåre Beyer Kristiansen
 � 82  
 � KJ9872  
 � K4  
 � 764  

� K54  � A973
� A1053  � 64
� 109  � AQJ652
� J953  � Q

 � QJ106 
 � Q 
 � 873 
 � AK1082 

Vest  Nord  Øst  Syd
   Tor Bakke    Jim Høyland
      1�
pass  1�  dobler  1�
1NT  2�  pass  pass
pass  
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Utspill: Kløver Q
Tor Bakke, Hordaland, ledet NM par da han 
���	
��	�����	
��������������	��	>>��	_�	
���	��"���	����	�
	�	�
���	���	����
	�	����
�	
��
��

�����	���	
����	����	��	���	������	
stikket. Dette er ikke beste motspill men det er 
ikke lett å spille kløver til stjeling da makker 
kan ha spilt ut fra Qx. 

����	����	���	�"��	
��	{�
	��

	���	�	��	�#	����	
vant Vest med kongen. Ruter 10 krevde kongen 
og esset før Øst innkasserte nok et ruterstikk 
for så å frispille seg med ruter knekt. Tor 
spilte nå hjerter knekt som Vest ivrig vant med 
esset, hadde Vest dukket ville han fått en bet i 
kontrakten. 
 �   
 � K98  
 �  
 � 76  

�    � 73
� 105  � 
�     � 652
� J95  � 

 � 106 
 �  
 �  
 � K108 

Nå måtte Vest spille kløver opp i saksen eller 
��	_�	����
���������	�	�����
	���
	��	�	������	
kløver til bordets åtter. På spar 10 kastet Vest 
en kløver og Tor stjal våkent med åtteren for så 
å spille kløver til kongen og Vest var fanget i et 
trumf coup.

Men vi kan vel være enig om at Vest her sto for 
THE NOBLE ART OF SELF DEFENCE.

Et annerledes innspill?! - referert 
av Nils Kåre Kvangraven

 � AJ65  
 � AKQ98  
 � A72  
 � J  

� Q9  � K7432
� JT  � 63
� Q86  � 9543
� AKQ962  � 73

 � T8 
 � 7542 
 � KJT 
 � T854 

Meldingene gikk

Vest  Nord  Øst  Syd
  Nils    Roar
  1�  pass  2�
3�  4�  pass rundt

Kløver syv i utspill gikk til liten, dame og knekt. 
Kløver Ess stjal jeg så med hjerter 8. Etter 
Ess-konge i hjerter begynte kortfordelingen å 
komme for en dag. Vest var markert med AKD 
sjette i kløver og to hjerter, følgelig var det bare 
5-kort igjen i spar og ruter. Jeg spilte derfor spar 
ess og liten spar til bordets tier og vips der var 
vest innspilt! Ruter går rett i saksen og kløver 
etablerer tieren for avkast.

Trond og Sam Inge i ledelsen
Et sterkt femte sett førte Trond Hantveit – Sam 
����	�"#����	�	��������	�	����������	��������	
var imidlertid ikke større enn at et spill ville 
kunne være nok til å snu opp ned på dette. Nils 
Kåre Kvangraven – Roar Voll, NBF Østerdal har 
spilt seg sterkt opp etter en svak start, men er for 
langt bak til at de kan ta igjen begge parene 
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Sam Inge Høyland (t.v.) og Trond Hantveit er 
norgesmestere for lag av året. I NM-par måtte de 
nøye seg med sølv, bak bror Jim Høyland. 
(Foto: Vegard Brekke)

foran seg. For at det skal skje så må begge disse 
parene kollapse, og det er lite trolig på de siste 
20 spillene.

Topp tre etter 150 spill:
1.  Trond Hantveit – Sam Inge Høyland (66) 

Oslo 901,4
2.  Tor Bakke – Jim Høyland (47)  

Hordaland 861,8
3.  Nils Kåre Kvangraven – Roar Voll (46) 

Østerdal 682,0

Alt til sin tid
 � 4  
 � AQ5  
 � Q8763  
 � KQ75 
 
� 86  � AQJ5
� K876432  � JT
� T52  � AK4
� A  � T964

 � KT9732 
 � 9 
 � J9 
 � J832 

Vest hoppet til 4� etter at øst hadde meldt 
1NT over nords 1�-åpning, og Tor fant beste 
utspill med liten ruter. Med to stoppere i trumf 
er det som regel bedre å prøve å godspille stikk 
i en farge fremfor å starte med en singleton. 
Spilleren stakk med esset og spilte hjerter som 
gikk til damen. Det var ennå for tidlig å spille 
spar og ny ruter ble vunnet med kongen. (Med 
singel ruter hadde nok spillefører straks kastet 
en kløver på ruter konge, og med dobbel ruter 
og to små spar ville ny ruter ta bort inntaket 
til godspilte spar. Hvis vest hadde ruter knekt 
hadde han sannsynligvis lagt liten på utspillet.) 
$�"���	
��	����
	����
�	�	�����������	��

�	
prøves. Makker kunne se at spar 4 måtte være 
singel (norsk fordeling), så han stakk kongen 
og fortsatte med spar til stjeling. Nå kunne 
ruter dame innkasseres og to bet var sikret. Ved 
���
��	����	�����	���	���	�
���
��	��
��	�	
eller 10 stikk i 4�.

Nektet å stikke damene
 � K98  
 � K9653  
 � 84  
 � 852  

� AJ653  � QT
� A   � T72
� J976   � KQT53
� KQT   � J63

 � 742 
 � QJ84 
 � A2 
 � A974 

Vest  Nord  Øst  Syd
Jim     Tor
       Pass
1�  pass  1NT  pass
2�  pass  2�  pass rundt

N

S

V Ø

G

N

S

V Ø

G



NORDISK MESTERSKAP 2009, FINLAND

2009/41_Norsk Bridge
7

NORSK BRIDGEFESTIVAL 2009

Jim valgte å melde 2� i stedet for den tynne 
ruterfargen. Det kan ofte være rett med en 
slik hånd og det gjorde det vanskeligere for 
�
���
��	�	����	�
������
�

Utspill ruter 8 (norsk fordeling) til damen som 
���	������	�
����
�	����	����	���	���	���	
beholde, mens spar ti ble stukket med kongen 
og ny ruter gikk til 10’en og esset. Syd regnet 
med at makker kanskje ville få stjeling i kløver 
om han hadde konge eller dame dobbel i fargen 
og fortsatte med liten kløver. Kongen vant 
stikket og trumfen ble tatt ut. Kløver dame var 
fortsettelsen og for tredje gang ble en dame 
spart! Det var ikke utenkelig at det var Jim og 
ikke nord som hadde dobbel ruter og derfor 
ville han hindre at kløver knekt ble inntak til 
ruterfargen. Nå forsvant imidlertid den siste 
kløveren på ruter og 11 stikk ga bortimot ren 
topp!

Endelig gull
\������	���	��
	�����	�	���������	��	_�	>����	
– Jim Høyland. Etter sølv i NM par i 2000 og 
2007 var det klart for en etterlengtet seier under 
Bridgefestivalen på Lillehammer for det gode og 
sympatiske Vestlandsparet. Seiersmarginen var 
på drøye 40 poeng.
 
Denne gang måtte storebror Sam Inge Høyland 
i par med Trond Hantveit bite i gresset og nøye 
seg med sølv. Sam Inge og Trond har allerede en 
NM tittel dette året da de var med og vant NM 
for klubblag i mai. Sam Inge har også vunnet 
NM par tidligere, og for Trond kommer det 
������
	����	�������
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Nils Kåre Kvangraven spurtet godt siste dagen 
���	���	�~]q	�	
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rakk fram til selve tittelkampen.

Et avgjørende spill i tittelkampen
�	���
���
�	�����	���	��	���
��	������
���	�
��

	
for et «voldsomt» spill.

 � K3 
 � K8 
 � AJ9863 
 � J85 

� AT9852   � J764 
� T   � 65 
� K7   � Q54
� T963   � KQ74 
 

 � Q
 � AQJ97432
 � T2
 � A2

Kontrakt. Sp. Stikk NS. ØV. NS. ØV.

6 Hjerter S 12 1430 0 35.0 -35.0

5 Hjerter S 11 650 0 -7.0 7.0

I det fjerdesiste spillet kom det et spill 
som hadde muligheten til å snu opp ned på 
sluttresultatet om den hadde blitt benyttet. Tor 
�	���	���	������	
����
���
��	'� N/S, 
og ble holdt nede i 11 stikk som er max hvis 
motparten gjør rett (Spar Ess og skift til trumf). 
Motparten til Trond og Sam Inge meldte 6� som 
betes som beskrevet ovenfor, men vest greide 
ikke å fortsette med trumf etter spar Ess og 
dermed føk det hjem. Med en bet for Trond og 
Sam Inge her, så ville det svingt over 70 poeng 
og brødrene ville ha byttet plass på pallen.
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Ekstraplasser til kretsene og 
resultater

Galde medaljevinnere under premieutdelingen for 
���#�������z��������������������
��������������*���
Inge Høyland (sølv), Jim Høyland – Tor Bakke (gull) 
og Roar Voll – Nils Kåre Kvangraven (bronse). 
(Foto: Marianne F. Mathiassen)

Mange nye navn blant de ti beste på resultatlista 
�	����	��	�����	�����	��

	���	���	�	���	��	
forhånd hadde greid å prikke de inn på så gode 
plasseringer.
 
Det eneste paret som kom inn blant de 19 beste 
fra Monrad, var Håkon Bogen – Olav Ellestad, 
Mo BK/Akademisk BK. Dermed kapret hver 
av kretsrepresentantene som plasserte seg fra 
andre til 19. plass, en ekstraplass til sin krets. 
Tor Bakke – Jim Høyland har automatisk 
�����	�	���
�	���	��������	��	
�
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Overraskende svake resultater fra spillerne fra 
Trøndelag og nordover med et hederlig unntak 
av Evenstad – Reinholdtsen, NBF Troms og 
Ofoten på 13. plass. Skuffende å se at Midt-
Trøndelag, siden Trondheim i mange år har vært 
et bridgesentrum i Norge, ikke har noen blant de 
30 beste.

NM Parfinalen 
05.-07. august 2009 

R E S U L T A T L I S T E
Plass Parnr Navn Represent Poeng

1 [47] Tor Bakke - Jim Høyland Hordaland 964.8

2 [66] Trond Hantveit - Sam Inge Høyland Oslo 924.4

3 [46] Nils Kåre Kvangraven - Roar Voll Østerdal 878.0

4 [76] Tom Anders Høiland - Snorre Aalberg Vest-Agder 683.2

5 [36] Jo-Arne Ovesen - Siv Thoresen Østfold og Follo 606.5

6 [85] Bjørnar Halderaker - Arild Årmot Telemark 519.2

7 [12] Jan Arild Olsen - Per Elvin Pedersen Aust-Agder 502.7

8 [25] Joar Haugseth - Stig Vestveit Østerdal 483.9

9 [86] Vetle Faag - Maiken B. Skaaren Rogaland 447.1

10 [4] Per-Ove Grime - Cato Sundeng Romerike 441.9

11 [31] Håkon Bogen - Olav Ellestad Mo BK/Akademisk BK 429.2

12 [22] Marianne Harding - Stine Holmøy Oslo 403.7

13 [68] Stian André Evenstad - Jonny Reinholdtsen Troms og Ofoten 392.3

14 [52] John-Hallvard Skoglund - Tore Skoglund Østerdal 372.5

15 [27] Jan Petter Svendsen - Lasse Aaseng Oslo 366.8

16 [45] Kjell Otto Kopstad - Ole Kristoffer Kopstad Vestfold 362.8

17 [17] Fred Arne Moen - Helge Strøm Rogaland 357.2

18 [38] Lars Øivind Allard - Håvard Jensen Buskerud 344.9

19 [84] Sverre Johnsen - Åsmund Stokkeland Østfold og Follo 342.2
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siste kamp. Gullguttene i år var Per Erik Austberg (t.v.), Jon-Egil Furunes, Rune Hauge, Erik Sælensminde, 
Tor Helness og Thor-Erik Hoftaniska. (Foto: Marianne F. Mathiassen)

Hauge spurtet best
Av Alf Helge Jensen

Det endte med favorittseier i NM Monrad lag. Lag Hauge vant klart, men 

det var likevel spenning til siste slutt.

Laget Telemark 2 og 3 storspilte gjennom store 
deler av turneringen. Mot slutten buttet det 
imidlertid. I tredjesiste og nest siste runde måtte 
de nøye seg med 14-16 og 16-14. Men likevel 
ledet de med fem poeng på lag Hauge, som nok 
var de største favorittene.

I slike tette oppgjør handler det ikke minst om 
å holde nervene under kontroll. Rutine fra tøffe 
kamper betyr enormt. Det er muligens galt å 
hevde at dette felte Telemark 2 og 3, men laget 
tapte i hvert fall hele 0-25 i siste kamp. Samtidig 
vant Hauge 25-4 i sin siste kamp. Dermed skilte 
det hele 20 poeng til slutt. Telemark 2 og 3 
vant sølvkampen mot Pabas fra Stavanger på 
kvotient.
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Vinnerlaget besto av Tor Helness, Thor-Erik 
Hoftaniska, Rune Hauge, Jon-Egil Furunes, 
Per Erik Austberg og Erik Sælensminde. 
Helness spilte samtlige 14 kamper, 13 av dem 
med Hoftaniska. Helness skal som kjent ikke 
spille på landslaget i høst. Det skal Austberg 
og Sælensminde, som har et stykke igjen til 
toppformen. Hauge og Furunes gjorde det best 

av samtlige på butleren, men de spilte ikke mer 
enn henholdsvis seks og sju kamper. Austberg 
og Sælensminde spilte åtte kamper hver. 

Sølvlaget Telemark 2 og 3 besto av Bjørnar 
Halderaker, Olav Ellestad, Ronny Jørstad, 
Gjermund Rekstad og Kai Jørstad. Uten tvil 
et godt lag både på papiret og ved kortbordet, 
som nesten holdt til mål. For bronselaget Pabas 
spilte Paul Bang, Jan Fjælberg, John Helge 
Herland og Jan Erik Olsen.  

Nøkkelen til lag Hauges suksess var jevnheten. 
Deres største tap var 13-17. Det kom mot 
sølvlaget Telemark 2 og 3. Her er et spill fra 
kampen:

 � J532  
 � J32  
 � T983  
 � 92  

� AT97  � KQ6
� AKT74  � 6 
� 642  � AQ5
� K  � QT7643

 � 84 
 � Q985 
 � KJ7 
 � AJ85 

Helness i øst åpnet med 1�, 1� fra Hoftaniska i vest, 
2� fra Helnes og 2� i vest, så 2NT og 3NT.

Ronny Jørstad i syd spilte ut spar 8 til nieren og 
liten fra Bjørnar Halderaker i nord (beste motspill). 
Jørstad fulgte opp det gode motspillet med å dukke 
kløver konge. Helness fortsatte med KD i spar (syd 
saket kløver) fulgt av hjerter til esset. På spar ess 
���	�#�	�
	�������	���	����
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hjerter konge og ny. Nord kom inn på knekten og 
spilte ruter. Helness stakk med esset uten å nøle. Ny 
ruter sluttspilte syd som måtte gi Helness det niende 
stikket i kløver.

Gullet glapp i siste kamp for «Telemark 2 og 3» i 
siste kamp, men sikret sølvet på kvotient! Tre av 
sølvvinnerne mottok sine medaljer rett etter at 
resultatet var klart. Olav Ellestad (t.v.), Bjørnar 
Halderaker og Gjermund Rekstad. Kai og Ronny 
Jørstad var på vei til Telemark da premiene ble delt 
ut. (Foto: Marianne F. Mathiassen)

Z~�`��\��������`�
����������������������#������
Bronselaget bestod av Jan Erik Olsen (t.v.), Jan 
Fjælberg, John Helge Herland og Paul Bang. (Foto: 
Marianne F. Mathiassen)
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Kontrakten ble den samme ved andre bordet. 
Også der gikk kontrakten hjem. Hvordan 
�
������
	�����	��
��	�����	}�	���
�	��	�	/<_�	
men veldig mange gikk bet.

Et litt artig poeng var at det eneste laget som 
vinnerlaget vant 25-0 mot, var samme laget 
som slo sølvlaget 25-0 i siste kamp, nemlig The 
revokers. Her er et spill fra den kampen:

 � K6  
 � KQ985  
 � J84  
 � T53  

� 9  � A73
� 743  � AJ62
� AKQT5  � 62
� AJ64  � KQ92

 � QJT8542 
 � T 
 � 973 
 � 87 

Ved begge bord åpnet øst med 1� og syd hoppet 
inn med 3�. Der The revokers satt øst-vest, 
doblet vest og øst avsluttet meldingene med 4�. 
Ti stikk og 620.

Ved det andre bordet meldte Hoftaniska langt 
djervere med 4� og Helness avsluttet med 6�. 
Hjerter 10 kom ut til dama og esset. Ut med 
trumfen og hjerter mot knekten. 12 stikk og 
1370, og 13 imp til vinnerlaget. 

Avviklingen av NM Monrad lag var nærmest 
perfekt. Det er lett å skjønne at turneringa er 
populær. Årets utgave vil helt sikkert ikke gjøre 
den mindre attraktiv. N

S

V Ø

G

Tittelgrossisten Rune Hauge kunne konstatere sin tredje tittel for sommeren. Norsk-, nordisk- og 
europeiskmester og best på butleren! (Foto: Vegard Brekke)
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Åpningsturneringen

Elise Høyland og John Roar Stein fra Haugesund BK 
og BK Norrøna var vant med over 100 poeng.
(Foto: Vegard Brekke)

Årets bridgefestival tjuvstartet med 
åpningsturnering allerede lørdag kveld. 
Turneringen ble holdt på festivalhotellet under 
veldig bra omstendigheter. Man var forskånet 
for en del av de problemene man har hatt under 
tilsvarende turneringer tidligere.

Imponerende 114 par stilte til start i turneringen 
som ble vunnet av Elise Høyland og John 
Roar Stein med 510 poeng foran Morten 
Korsaksel og Simon Rasmussen på andre med 
409 og Helge Bremnes og Svein Ingar Sæther 
på tredje med 385 poeng. Resten av feltet fulgte 
som perler på en snor. Hele resultatlista og 
������
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Patton-lag
Årets Patton-lag gikk av stabelen onsdag og 
torsdag i festivaluken, parallelt med veteran- og 
�������	���
	�"��
�	���	��	����������	}��	��	
utradisjonelle lagturneringen klarer allikevel å 
samle imponerende 50 lag. Som jeg har nevnt 
tidligere, så ser jeg ikke helt noen grunn for at 

Ikke bare NM-titler
Av Vegard Brekke

Norsk Bridgefestival er ikke bare et jag om NM-titler, men i aller høyeste 

grad en sosial greie på linje med for eksempel Landsskytterstevnet. Ikke 

alle har tid eller ork til å sitte i Håkons Hall i over en uke med kun bridge 

bridge og atter bridge. For de som droppet innom for en sesjon eller to 

kunne man da få med seg en sideturnering, en kveldsturnering eller en 

av de uofisielle større turneringene som ble arrangert i Håkons Hall og på 

festivalhotellet SAS Radisson Lillehammer.



NORDISK MESTERSKAP 2009, FINLAND

2009/47_Norsk Bridge
7

NORSK BRIDGEFESTIVAL 2009

ikke denne turneringen skal kunne få NM-status. 
Klarer man ikke å oppnå NM-status for dame- 
og veteranlag i 2010 bør denne turneringen få 
det (sammen med IMPen) fra og med 2011!

Når det er tid for Patton må stort sett hele feltet 
ta til takke med å kjempe om andreplassen. I 
Patton-turneringen er selvsagt «Patton-kongen», 
Øyvind Saur, på plass og tar seg av øverste 
trinn på pallen. Øyvind var på vinnerlaget 
for andre året på rad, denne gangen på laget 
Sjarmtrollet. Laget bestående av Terje Nyborg, 
Ove Andersbakken, Odin Svendsen, Kjell Gaute 
Fyrun, Helge Stornes og Øyvind Saur knep 
i år førsteplassen 2 poeng foran New Jordal 
Swingers med Pål Christensen, Egil Homme, 
Åge Kveinå og Pål Arne Mediå. Fra andreplass 
det en liten luke ned til tredjeplassen til kapt. 
kroghs venner med Kristian Kjørstad, Håvard 
Larsen, Lars Arthur Johansen, Espen Larsen, 
Morten Haugen og Sverre Johan Aal på laget.

IMPs Across the Field
Festivalukas andre store tilleggsturnering startet 
opp så fort Patton-turneringen var over. Også 
denne turneringen gikk over tre sesjoner, fra 
torsdag ettermiddag til fredag kveld.

Om vi hadde en «Patton-konge» i 
lagturneringen, så må vi vel krone Kjell Gaute 
Fyrun til «Tilleggskongen», da han ikke var 
snauere enn at han også vant denne turneringen 
– denne gangen samen med makker Lars 
Rasch. Paret kom sterkt på slutten, og scoret 
solide 3641 poeng over middels. Nærmest 
vinnerparet fulgte Arild Hoff og Øystein Vasset, 

Årets Patton-vinnere ble «Sjarmtrollet». På laget 
spilte Ove Andersbakken (t.v.), Terje Nyborg, Kjell 
Gaute Fyrun og Odin Svendsen. Helge Stornes 
og Øyvind Saur kunne ikke være til stede under 
premieutdelingen. (Foto: Marianne F. Mathiassen)

Øyvind Saur var med å vinne Patton-turneringen for 
andre år på rad. (Foto: Vegard Brekke)

Kongen av «sideturneringer»! Kjell Gaute til topps 
både i Patton og IMPs! 
(Foto: Marianne F. Mathiassen)
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som hadde ledet store deler av turneringen, med 
3236 poeng. Siste pallplass, drøye 300 poeng 
bak andreplassen, gikk til Geir Egil Bergheim 
og Erik Aulid Eide.

Side- og kveldsturneringer
Stort sett ble det arrangert sideturneringer hver 
eneste sesjon gjennom festivaluken. I alt ble 
det 14 turneringer ble avviklet i Håkons Hall. 
Antallet deltakere har nok gått noe ned de siste 
årene, og i år deltok det fra 44 til 13 par i de 
daglige turneringene.

For de som ikke hadde fått nok i hallen 
i løpet av dagen, ble det også arrangert 
seks kveldsturneringer på festivalhotellet. 
Turneringene ble arrangert av hotellet i en 
uformell atmosfære og gikk over 15 spill. 
På det meste deltok det hele 91 par på 
kveldsturneringene.

Da gjenstår det bare å ønske alle velkommen 
til neste års festival som arrangeres på 
Lillehammer i perioden fredag 30. juli 
til lørdag 7. august (uke 31!).

������z
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Håkons Hall. (Foto: Vegard Brekke)

les bridge 
                                       på Nettavisen.no
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Det norske damelandslaget forsvarte sitt gull fra Lillehammer. De nybakte nordiske mesterne er Siv Thoresen 
(t.v.), Tone Torkelsen Svendsen, Marianne Homme og Tonje Brogeland. Marianne Harding tok bildet og Ann 
Karin Fuglestad og kaptein GeO Tislevoll var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Gull x 2!
Tekst og bilder Marianne Harding

Det var nærmest en sensasjon da damene vant gull i Nordisk for to år 

siden, etter 21 års gulltørke. Gullmedaljen gjorde nok noe med oss, for det 

var merkbart at både selvtilliten og forventningene fra omgivelsene var 

skrudd opp noen hakk når vi skulle i ilden denne gangen. 

Under lagmøtet dagen før mesterskapsstart var 
vi svært bevisste på å ikke ta lett på oppgaven, 
for med unntak av Estland som stilte som stand 
in for Færøyene, kjente vi alle motstanderne 
som gode kortspillere. Vurderingen var at alle 
lag kunne slå alle. Laget var med ett unntak 
det samme som for to år siden: Tone Torkelsen 
Svendsen – Tonje Brogeland, Ann Karin 

Fuglestad – Marianne Harding og Siv Thoresen 
med sin nye makker Marianne Homme, pluss 
NPC GeO Tislevoll.

Det åpne laget har med jevne mellomrom 
hanket i land også denne tittelen, og med tre 
regjerende verdensmestere på laget var det ikke 
bare bulletengredaktørene som regnet dem som 
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favoritter til gullmedaljene. Årets seriemestere 
hadde fått tilbudet om å representere Norge, og 
kjernen i laget, Glenn Grøtheim – Ulf Tundal og 
Jon-Egil Furunes – Espen Erichsen, hadde valgt 
å forsterke laget med Rune Hauge - Tor Helness.

Det norske laget i åpen klasse var tippet som vinnere 
av begge bulletengredaktørene – og innfridde. De 
som tok tilbake det nordiske bridgehegemoniet i åpen 
klasse var Glenn Grøtheim (t.v.), Espen Erichsen, 
Jon-Egil Furunes, Rune Hauge og Tor Helness. Ulf 
Tundal var ikke til stede da bildet ble tatt.

Bulletengredaktørene Arttu Karhulahti og Lasse 
Utters forhåndstips:

Åpen klasse
Arttu Lasse

1 Norge Norge

2 Island Danmark

3 Danmark Finland

4 Finland Sverige

5 Sverige Island

6 Færøyene Færøyene

 

Dameklassen
Arttu Lasse

1 Norge Sverige

2 Sverige Danmark

3 Danmark Norge

4 Island Finland

5 Finland Estland

6 Færøyene Island

I åpen klasse stilte alle de seks nordiske landene, 
mens Færøyene som nevnt hadde meldt forfall 
i dameklassen og blitt erstattet av Estland for å 
slippe oversitt. Alle Estlands kamper ville telle 
med full vekt, men de kunne ikke vinne selve 
tittelen, Nordisk Mester. 

De forespurte spillerne på det åpne laget sliter 
med middels dårlig korttidsminne og kunne ikke 
huske hverken spill eller historier som kunne 
krydre denne artikkelen. Derfor får dere servert 
resten av mesterskapet fra damelagets ståsted. 

O’Hulda meg tu

Hulda Ahonen hadde en fantastisk åpningskamp mot 
Norge. (Foto: EBL)
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Tidligere har Nordisk mesterskap gått over 4-5 
dager, men denne gangen var hele turneringen 
presset inn på en langhelg. Programmet så tøft 
ut, med dobbel serie og spilling fra klokken 
10.00-23.30 på den lengste dagen. Vi hadde 
ankommet dagen før og var seks uthvilte spillere 
på laget, men vi antok at både Estland og Island, 
��	���	����	���	��������	��	����
�	�	�������	
som hadde reist et halvt døgn i båt før ankomst, 
ville kjenne det mot slutten dagen.

Puljene var satt opp parallelt, slik at det 
åpne laget og damelaget hele tiden møtte 
samme nasjonene. Åpningskampen var mot 
���
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vant Nordisk Mesterskap på Lillehammer for 
to år siden, og ville absolutt være å regne med 
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	�����	
overrasket positivt under World Mind Sport 
Games i Beijing i oktober ved å komme til 
sluttspillet, men stilte denne gangen uten sin 
kanskje aller beste spiller, Sue Beckström. Men 
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Tone var svimmel etter årets første kamp i nordisk. 
(Foto: Christian Vennerød)

«Hu der Hulda, asså! Eg ga hu prøvane gong på 
gong på gong, men hu ga’kje bort eit stikk!» 
klang det høyt og klart på Sveiosk fra en 
hoderystende og frustrert Tone T da hun raste ut 
fra åpent rom etter første kamp. Finske Hulda 
Ahonen hadde spilt en fabelaktig kamp mot 
Tone og Tonje. Heldigvis ga lagkameratene til 
Hulda bort stikk både her og der, så kampen 
endte uavgjort. Det åpne laget hadde satt 
standarden for mesterskapet ved å slå de 
����������	�����	���
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Høk over høk

Kathrine Bertheau, fra Kongsberg, har de senere 
årene blitt et fast innslag på det svenske landslaget. 
(Foto: Christian Vennerød)

Tredje kampen var ilddåpen for vår del, mot 
Sverige, som vi anså som den største utfordreren 
til gullet. Kanskje fordi det svenske laget er litt 
norsk? Kathrine Bertheau, tidligere Stensrud, 
fra Kongsberg, har vært fast inventar på det 
svenske damelaget etter at hun giftet seg svensk. 
Under lagmøtet før mesterskapet hadde vi en 
liten sesjon om det var spesielle par vi ønsket 
eller ikke ønsket å møte, og en av de få tingene 
som kom fram var at Tonje helst ikke ville møte 
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sin gamle gymnasvenninne Kathrine. GeO tok 
hensyn til dette, men ettersom Ann Karin og 
Marianne hadde spilt begge de første kampene, 
og sjansen for at Sverige skulle velge å line 
Katrine mot akkurat Tonje var liten, ble Tone og 
Tonje satt inn. 

Men selvsagt hadde svenskene gjort akkurat det. 
Den første halvtimen slappet vi av med å se på 
det norske åpne laget i rama, mens vi samtidig 
fulgte med på resultatene som tikket inn fra 
vår kamp. 4 imp inn på første spill. Så 5 imp ut 
igjen. 6 tilbake i tredje spill, og så ble det bare 
tristere og tristere. 5 imp ut, 9 imp ut, 11 imp 
ut… Det ble to lange timer på benken. Det var 
ikke annet å gjøre enn å gå tilbake på rommet og 
hvile seg til neste kamp.

Det varte og det rakk, og langt på overtid 
kom jentene ut av spillelokalet, med i heftige 
diskusjoner. Å nei, å nei… 

Og ja, som vi hadde sett hadde det skåret seg en 
del i starten, men fra spill 10-14 hadde jentene 
hanket inn 59 imp! På 5 spill! Begge de norske 
parene hadde tørket gulvet med svenskene i 
denne perioden, og vi vant knusende 24-6. Så 
da vet vi at det ikke er noen grunn til å høre 
på Tonjes preferanser i motstand mer. Alle tre 
parene var kommet godt i gang, og vi ledet etter 
tre kamper. Det så lyst ut for de norske farger.
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lagene, og idet noen få kamper gjensto, ledet vi 
hver vår pulje.

Blå-gul revansj
Fem kamper senere skulle vi igjen møte Sverige. 
På dette tidspunkt ledet vi med 22 vinnerpoeng 
ned til nr. 2, Sverige, og derfra var det enda et 
langt stykke ned til tredjeplassen. Mesterskapet 
ville i praksis være avgjort om vi vant kampen. 
Denne gangen valgte ironisk nok lagkapteinene 
på de respektive lagene å hvile både Tonje og 
Kathrine. 

Kampen ble vist direkte på BBO, og Ann Karin 
og jeg møtte det solide, men ikke spesielt 
giftige, paret Grönkvist – Forsberg. Se hva du 
ville gjort på dette spillet: 

Ingen i sonen, og motstander til høyre for deg 
åpner i 1�. Hva gjør du med følgende hånd? 
Vest er giver og ingen i sonen:

 � 62
 � 64
 � Q8
 � KJ98632 

Pass, kanskje? Jeg må innrømme at hadde 
vi spilt mot noen av våre egne blodtørstige 
lagkamerater hadde jeg nøyd meg med en 
fredelig pass, og det er nok rett i lengden 
uansett motstand. Men de svenske «tantene» 
hadde tidligere i kampen både vært forsiktige 
i meldingene og unøyaktige i motspillene, så 
jeg tøffet meg med 3�. Neste kvinne doblet 
negativt.

Se det så fra Ann Karin sitt ståsted: Motstander 
til venstre åpner i 1�, makker hopper inn med 
3�, og motstander til høyre dobler. Hva melder 
du med:

 � Q93
 � AKT2
 � 62
 � Q754

|������'����������#���'���^���4������
(Foto: Vegard Brekke)
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egenhånd? 4� som et forsøk på å kjøpe 
kontrakten? Forhåndsstampen 5�? 3 eller 4� 
for å dirigere utspillet om motparten skulle få 
kontrakten? Eller kanskje sluggermeldingen 
3 grand, som på en god dag og med et dårlig 
utspill til og med kan fyke hjem? Ingen av 
meldingene er urimelige. 

Ann Karin valgte 4�, som ble verken fugl eller 
����	�
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begge ser ned på kort kløver, skal passe ut.

Tilbake til nords hånd

 � 62
 � 64
 � Q8
 � KJ98632 
 
Vest Nord Øst Syd
Tante 1 Marianne Tante 2 Ann Karin
1� 3� dbl. 4�
4� pass 5� pass
pass pass

Hva spiller du ut etter dette meldingsforløpet?

 � 62
 � 64
 � Q8
 � KJ98632

� AKJT87  � 54
� J75  � Q983
� A943  � KJT75
� --  � AT

 � Q93
 � AKT2
 � 62
 � Q754

En dobling av 5�, en Lightner-dobling som 
ber om et uvanlig utspill (normalt bordets først 
meldte farge, implisitt hjerter), ville beseglet 
kontraktens skjebne. Men jeg burde nok ha 
truffet utspillet uansett, for med to små spar 
ser det unektelig ut som om sparen brekker for 
motparten, og da må vi bygge stikk i tide for 
å beite kontrakten. Med en tannlaus kløver ut 
���	���
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over nord-syd sine kort. Hvordan ville du spilt 
kontrakten?

Med sperremeldingen i kløver i nord er det stor 
sjanse for ruterlengde i syd, så vest spilte på 
ingen måte urimelig når hun stakk med kløver 
ess i bordet, tok for ruter konge og så seilte ruter 
knekt rundt til den nå single damen. Hjerterskift 
ga en beit.

�	����������	�����	���	���
	����	��
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meldinger over vests 4�. Med den ikke helt 
usannsynlige hånden � xx � Axxx � KDxxx 
� xx hos makker er ikke storeslem urimelig. 
Vest tok nok i teorien en god avgjørelse da hun 
introduserte ruteren, mens en praktisk og mye 
������	��������	��-melding direkte hadde 
fungert bedre denne gangen.

Det er med andre ord ikke alltid er de «korrekte» 
avgjørelsene som fører til de beste resultatene på 
et spill.
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Press på spillefører
Ta plass og bakspill Ann Karin i dette motspillet:
  
  � JT7652
  � J7
  � J2
  � KQT

 � A943
 � T42
 � Q3
 � J764

Vest Nord Øst Syd
   Ann Karin
   pass
1�1) pass 1� pass
2� pass 2� pass
3NT pass pass pass

4;	 4`q
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meldingsforløpet naturlig. Vest har vist minst 
5-korts ruter og øst 6-korts spar. Hjerter 9 
kommer ut fra makker. Dere bruker invittutspill, 
så 9’eren er enten fra J98x, eller toppen av en 
dårlig farge. Hvordan ser du for deg motspillet?

Med minst 16 honnørpoeng hos spillefører, 
åtte i bordet og sju hos deg, 31 til sammen, har 
makker maksimalt ni honnørpoeng. Så fremt 
ikke makker har AKTx i ruter, spilleførers farge, 
kan dere ikke ta beiten i toppstikk.

Spillefører vinner med hjerter ess på hånden 
og spiller spar dame som makker stikker med 
kongen og fortsetter med hjerter til bordets 
knekt. Spar knekt lar du vinne stikket, spillefører 
saker en liten ruter, så når spillefører spiller liten 
spar fra bordet vinner du med 9’eren. Makker 
saker kløver 8 (lavt kort er styrke). Hva spiller 
du nå?

Spillefører har fått tre stikk, og er markert med 
konge-dame i hjerter og kløver ess, som gir 
henne 8 stikk på bok. Hun mangler bare ett 
stikk på å vinne kontrakten. Dere har tatt to 
stikk. Makker har vist fram spar konge, og som 
vi husker har hun maksimalt ni honnørpoeng, 
og kan dermed ikke ha ess-konge i ruter. Du 
frir deg med en hjerter som går til spilleførers 
konge, og etter en kløver til bordets konge 
og en spar til ditt ess er du igjen inne. Har du 
oversikten?

  � T 
  � --
  � J2
  � QT

 � --
 � --
 � Q3
 � J76

Spillefører har fått satt opp sitt niende stikk, og 
dere har kniven på strupen. Beiten må komme i 
form av to ruterstikk, og du bør helst ikke tenke 
for lenge før du skifter liten ruter fra dama: 

 � K8 
 � 9863
 � AT95
 � 852

� Q  � JT7652
� AKQ5  � J7
� K8764  � J2
� A93  � KQT

 � A943
 � T42
 � Q3
 � J764
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Med en liten ruter tilbake i tempo trådde 
spillefører feil og gikk opp på kongen. Marianne 
og Siv hadde bremset i 3� på det andre bordet, 
�	4�]	q	']	��	'	�+*	���	
��	the good girls. Bare 
uvirkelige liten ruter ut fra dame-tre kan sette 
press på spillefører i 3�. 

Kløver ut beiter 3NT med makt, men det var det 
vanskelig å gjette ut fra meldingsforløpet.

Marianne Homme og makker Siv Thoresen bremset 
i 3�. Her ser vi Marianne sammen med en annen 
førstegangsvinner – Rune Hauge.

Beste spill
Mesterskapets beste spill kom i denne runden. 
Prisen gikk til Jon Baldursson fra Island, og du 
kan få prøve deg fra vinnerens ståsted:
 
 � KQJ 
 � K86 
 � AK95 
 � A95 
 
Du åpner i 1� (sterk), og får 3� inn fra nord og 
to passer til deg. Hva gjør du? 

Finske Koistinens aggressive sperremelding 
satte høyt på Baldursson, og islendingen valgte å 
følge Hammans regel: «Om 3NT er et alternativ, 
meld det». Kløver 3 kom i utspill, og bordet 
kommer ned med.

� K Q J  � 9 8
� K 8 6  � A J 5 4
� A K 9 5  � T 6 3 2
� A 9 5  � Q 8 2

  
Vest Nord Øst Syd
Baldursson Koistinen Jónsson Nyberg
1� 3 � pass pass
3NT pass pass pass

Hvordan planlegger du spillet?

Om du slipper kløveren, får du vinne med 
kløver 9. Ved å sette opp to sparstikk har du åtte 
toppstikk. Hvor vil du hente det niende?

Baldursson startet med å spille spar konge, 
og syd vant og spilte mer spar. Deretter spilte 
Baldursson ruter ess, og fortsatte med en liten 
ruter til nords knekt. Ved å spille ruterfargen 
på denne måten vinner ikke Baldursson bare 
kontrakten hver gang ruteren sitter 3-2, men 
også hver gang syd har dame-knekt og to små 
i ruter, fordi han da vil se at nord er tom for 
��
��	�����	������	�	���	
�	�������	���	�#��	
gjenværende honnør i neste runde.  

Inne på ruter knekt fortsatte nord sparspillet 
som syd saket en hjerter på. Baldursson tok så 
ruterstikkene sine, og situasjonen var følgende: 
 � T75
 � --
 � --
 � KJ
� --  � --
� K86  � AJ54
� --  � --
� A5  � Q

 � --
 � QT97
 � --
 � 7
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Nå gjensto det bare å telle opp motpartens 
hender. Baldursson visste at Koistinen hadde 
hoppet inn med 3� på bare 10’eren sjette, 
og ville neppe gjort det uten en svært skeiv 
fordeling, for eksempel 6-5 i svart. Fordelingen 
i kløver virket dermed klar. Baldursson tok så 
for hjerter konge, og når nord ikke hadde noen 
hjerter var det en smal sak for Baldursson å ta 
for kløver ess og dukke en hjerter til syd, som 
måtte spille hjerter fra damen opp i bordets saks. 
q	`/]	���	�
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hadde spilt 3NT med beit.

Fra start så hele spillet slik ut: 
 � T75432
 � --
 � J4
 � KJT43

� KQJ  � 98
� K86  � AJ54
� AK95  � T632
� A95  � Q82

 � A6
 � QT9732
 � Q87
 � 76

3NT ble også vunnet av Catharina Forsberg 
i kampen mot oss, så alt i alt føltes det som 
vi hadde en grei kamp, med noen gode og 
noen dårlige spill på listen. Men juniorjentene 
Emma Sjöberg og Sandra Rimstedt leverte en 
tilnærmet feilfri liste på det andre bordet, og 
vi tapte kampen så det sang. 8-22 til Sverige 
ble sluttresultatet, og nesten hele forspranget 
ble spist opp. Det var igjen åpent strid om 
gullmedaljen. 

Med to kamper igjen var stillingen i toppen:
Norge 141
Sverige 133
Danmark 123
Finland 123

Vi hadde Estland og Danmark igjen, og for 
Sveriges del gjensto Island og Finland. En sterk 
og en svak motstander for begge lag.

Klokken tikker for Estland

Tonje (og Tone) hadde kalasliste på gang, men hvor 
var motparten på andre bordet?!

Nest siste kamp skulle vi møte Estland som 
hadde vist seg å være det klart svakeste laget 
i turneringen. Med litt sving i kortene skulle 
det være mulig å få inn en storseier. Men 
programmet for siste dag var annerledes enn for 
de andre dagene, med mye kortere lunsjpause 
enn normalt. Dette hadde ikke det ene estiske 
paret fått med seg, så da kampen begynte, 
satt vi der uten motstandere. Ingen hadde 
telefonnummer til dem, ingen lagkapteiner var å 
se. Turneringsleder kunne bare slå hjelpeløst ut 
���	������	�	��	�
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kom innen 30 minutter ville kampen ende 18-0 
til oss. 18 vinnerpoeng er normalt et resultat 
vi ville vært fornøyd med, men som stillingen 
var i toppstriden kunne det bli fatalt for oss å få 
«bare» 18 mot det antatte slaktlaget. 25 minutter 
ut i kampen var det fremdeles ingen spor av 
jentene. 

På dette tidspunktet kikket Tonje over skulderen 
og inn i lukket rom. De hadde kommet halvveis 
gjennom spillene mot sin del av den estiske 
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motstanden, og satt på en kalasliste! Om det 
andre paret ikke rakk fram i tide ville det 
garantert koste oss dyrt. 

1 minutt og 40 sekunder før tiden rant ut, kom 
jentene løpende inn i lokalet. De var sporty 
og spilte alle spillene kjapt og greit, så vi var 
ferdige i god tid før tiden gikk ut. Likevel 
���	��	�
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– minus 2. De tapte faktisk vinnerpoeng på å 
møte opp til kampen! Dette ble for drøyt, og 
GeO protesterte på vegne av laget. Heldigvis 
så turneringsledelsen galskapen i det hele, og 
justerte dem opp til 0 VP i denne kampen på den 
��������	�����
�
���
���

GeO måtte protestere på vegne av motparten!
 (Foto: Vegard Brekke)

Svett sistekamp mot Danmark
Før siste kamp ledet vi med 8 vinnerpoeng. 
Med god spilling kunne vi ordne seieren selv, 
for med seier 18-12 over Danmark ville det 
ikke være teoretisk mulig å ta oss igjen. Sånn 
skulle det ikke gå. De danske jentene spilte 
solid bridge, og når de i tillegg var heldige på et 
par spill måtte det gå mot nok et nederlag mot 
Danmark. Det var en motløs og trist gjeng som 
sammenlignet siste kamp og konstaterte at vi 
hadde tapt 21-9. Om Sverige bare hadde vunnet 
18-12, så ville de gå forbi oss.

Bekymringene viste seg å være grunnløse, 
�
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hadde kommet oss til unnsetning. De knuste 
Sverige 24-6 i siste kamp, og snek seg med det 
forbi Sverige opp på sølvplass. Så selv om vi ble 
most i siste kamp, så holdt våre 175 vinnerpoeng 
til en relativt klar seier.

Sluttresultat dame
1. Norge 175

2. Finland 164

3. Sverige 164

4. Danmark 157

5. Island 131

6. Estland 101

Det ble omtrent som vi spådde fra start; alle 
slo alle. Det var likevel litt påfallende at hvert 
lag hadde hver sin motstander som de slet med, 
og tapte begge kampene mot: Norge tapte mot 
Danmark, Danmark tapte mot Sverige, Sverige 
tapte mot Finland, og Finland tapte mot Island. 
Det laget som tapte minst i disse kampene og 
vant mest mot resten sto igjen som vinner.
  
En litt underlig måte å vinne på, men seieren 
smakte utrolig godt likevel. Det er bare å slutte 
seg til Ann Karins slående uttalelse for to år 
siden: «Det e møe gøyere å vinne enn å tabe!»

Sluttresultat åpen
1. Norge 175,5

2. Danmark 163

3. Finland 161

4. Sverige 154

5. Island 150

6. Færøyene 91
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Ulf Tundal (bildet) og makker Glenn Grøtheim var 
best på butleren. Det lover bra foran VM!

Det åpne laget endte til slutt med 175,5 VP. 
175 og et halvt vinnerpoeng, sier du? Var 
det relépresisjonsparet som nok en gang 
hadde tråklet seg fast i en innviklet sekvens 
og fått straff for å ha brukt opp den tilmålte 
tiden? Neida, denne gangen hadde de hatt 
lagkamerater som hadde spilt som i sirup. Det 
halve vinnerpoenget i straff moret Grøtheim 
stort, og jeg mistenker at det vil bli trukket 
fram i år framover. Ulf Tundal og Glenn 
Grøtheim vant for øvrig den individuelle 
Butlerberegningen med solid margin. Dette 
lover godt for VM!
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Bronse til Noreg i U26-klassa. Frå venstre Lars Eide (NPC), Steffen Fredrik Simonsen, Lars Arthur Johansen 
(bak), Espen Lindqvist, Gjermund Rekstad (coach, bak), Erlend Skjetne, Erik Berg og Håkon Bogen. 
(Foto: Liv Marit Grude)

Bronse til Noreg i junior-EM
Av Erlend Skjetne

På det norske laget spela underteikna og Fredrik 
Simonsen, Håkon Bogen - Lars Arthur Johansen 
og Espen Lindqvist - Erik Berg. Kaptein var 
Lars Erik Eide og coach Gjermund Rekstad. 
Noreg hadde naturlegvis ambisjonar om både 
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på tevlinga. Dei tri fyrste kampane vann vi 
høvesvis 22, 25 og 25. Prøv dykk fyrst på ei 
hand frå Irland-kampen, som enda heile 25-0: 

Junior-EM blir arrangert kvart andre år, med speling i ei U26-, ei U20- og 

ei jenteklasse. Denne gongen gjekk det av stabelen på vintersportsstaden 

Poiana Brasov i Romania. For jentene finst det inkje VM, men i dei andre 

klassene er EM kvalifisering til VM, som òg går kvart andre år, neste gong i 

oktober 2010 i Philadelphia. 
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� AT
� KJT865
� K52
� T7 

Du sit vest med alle i sona. Makker opnar 1� 
og noko overraskande melder sør inn 1�. Den 
fargen luktar det blod av, så du avgjev ein enkel 
pass og gler deg til makkers dobling. Men såleis 
går det ikkje, for nord melder grand. Sør seier 
2� og turen er din igjen. Kva no? Dette gjekk 
ikkje heilt som du ynskte, men ein skal ikkje 
hengje med hovudet av den grunn. Makker 
har neppe mange hjarter her, og har han ei 
fordelingshand med mykje kløver og/eller spar, 
får han lov til å plukke ut om han vil. Det verkar 
iallfall legitimt å doble dette òg. Det vart ein 
innerblink. Heile spelet:

  � Q632
  � Q
  � J76
  � AJ832

� AT    � K987
� KJT865   � 4
� K52    � A43
� T7     � KQ965

  � J54
  � A9732
  � QT98
  � 4

Med til regelverket høyrer sjølvsagt trumfutspel 
mot dobla delkontraktar. Med tri gonger ruter 
�
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1100. Ei hard innmelding, kanskje, men faktisk 
var Bogen - Johansen på glattisen på det andre 
bordet òg. Heldigvis valde irane å redde dei i 
2�, som gav nøyaktig ein tidel av scoren, 110. 

Desse feberfantastiske resultata kunne sjølvsagt 
ikkje halde fram i det uendelege, men heile 
vegen noterte vi stødige siffer mot dei serleg 
dårlege motstandarane. Veldig mange av poenga 
våre henta vi der, og det skal Bogen - Johansen 
ha mykje av æra for. Den lett hasardiøse stilen 

deira fungerer godt mot usikre folk som enkelt 
blir vippa av pinnen. Erik og Espen held eg for 
eit noko rolegare par, dei spelar stort sett stødig. 
Men at det kan oppstå spanande situasjonar også 
der i garden, ser vi tydeleg av dette spelet mot 
Italia: 
  � T94
  � K 
  � QT4
  � KQT743

� AJ76    � 8 5 3 2
� 932    � Q754
� AK8765   � J32
� --     � A6 

  � KQ
  � AJT86
  � 9
  � J9852

Vest  Nord  Aust  Sør
Delle Cave  Espen  Fellus  Erik
1�  pass  1�  pass
1�  pass  2�  3�
3�  3�  pass  3NT
pass  pass  dbl.  4�
dbl.  pass  pass  pass

Aggressiv bridge genererer ein del eventyrlege 
meldingsforlaup. Her heiv Erik seg innpå 
med ei lita prebalansering på den syltynne 
femkortsfargen. Delle Cave stakk seg imellom 
med eit beskrivande bod på hjarterfragmentet, 
men Espen hadde upåklageleg stønad og ville i 
grand. Doblinga til Fellus var tvilsam, men han 
ville vel gjerne ha litt pynt på dei mange, mange 
beitene 3NT ville gått. Erik fekk med god grunn 
kalde føter, og plukka ut i 4��	}�
	���	�	�����	
meldingsforlaup er at motparten gjerne doblar 
på farta, også no, når 4� sjølvsagt var urikkeleg. 
510 til Noreg; på det andre bordet gjekk 
italienarane ei beit i 5�, udobla. 

Kring midtvegs i tevlinga opplevde Noreg ein 
liten nedtur. Det byrja med eit ganske tåpeleg 
tap mot Austerrike, 23-7, og vart fylgd av tap 
21-9 mot både Israel og Nederland. Båe desse 
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laga nærma seg bakfrå, samstundes som vi 
sjølv tapa kraftig terreng. Heldigvis tok det seg 
opp mot Tyskland i ein spanande ramakamp. 
Fylgjande spel bidrog godt til sigeren 19-11.
  � 98
  � Q83
  � 87542
  � KJ2

� T6532   � AJ74
� 75    � AJ62
� QT93    � --
� QT    � 97654

  � KQ
  � KT94
  � AKJ6
  � A83

Vest  Nord  Aust  Sør
Zimmermann Lars Arthur Wuermseer Håkon
pass  pass  2�1)  dbl.
2�  pass  pass  2 NT
pass  3 NT  pass  pass
pass 

1) Maks singel ruter, typisk 4-3-1-5 eller 4-4-1-4

På vårt bord hadde eg inga fancy 
opningsmelding tilgjengeleg, så eg opna 1� i 
tridjehand. Sør dobla og makker svara 1� som 
viste spar. Eg hoppa til 2�, sør dobla igjen, nord 
melde 3� og eg 3�. Der døydde det, og den 
kontrakten vann eg. 3NT stod meir i forhold til 
den samla honnørstyrken til motparten, men er 
som vi ser heilt daudfødd med spar ut. Heldigvis 
for Bogen valde Zimmermann kløver dame. 
Speleføringa var nådelaus: I stikk to hjarter til 

���	�	��
	���	��
�	\��	����	�����
����	
��	
Noreg.

Før den siste kampen låg vi på andreplass, 
8 VP bak Frankrike og 10 framfor Israel. 
Frankrike fekk 16 i den siste, Israel 25. Altså 
var det sjansar til å sikre både gull og sylv i det 
avgjerande oppgjeret mot Tsjekkia, men saker 
og ting gjekk litt imot oss. Fylgjande spel var 
bra, men det var òg eitt av fåe: 

  � KJ
  � 8762
  � AKJT7
  � A7

� 962    � 873
� J95    � QT73
� Q4    � 9
� K9632   � QJT84  

  � AQT54
  � AK
  � 86432 
  � 5

Vest  Nord  Aust  Sør
Jankova Erik  Hoderova  Espen
    pass  1�
pass  2�  pass  4�1)

pass  4�  pass  4�
pass  4NT  pass  5�
pass   7�  pass  pass
pass

1) Kortfarge

Ingen store heksekunster her, men eit solid 
meldingsforlaup til ein glimrande kontrakt. 
4� frå Erik er ei kvilemelding, han vil høyre 
om makker har hjarterkontroll. 5� syner 
trumfdama, eller som her ein kompenserande 
verdi i form av den femte ruteren. Då trong ikkje 
Erik å uroe seg meir, han hoppa til storeslem. 
Dette var eit mogleg gevinstspel, men diverre 
for oss melde tsjekkarane på det andre bordet 
bortimot identisk. 

Vi tapa 19-11 til slutt, og måtte såleis nøye 
oss med bronsen. Men saman med dei andre 
medaljørane, pluss Nederland, Italia og 
_#�������	��	<���	���������
	
��	^+	���
�	
haust. Det blir ei stor oppleving som vi sjølvsagt 
har dei aller høgaste ambisjonar for. 
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Lederoppgaver i NBF

Norsk Bridgeforbund har de siste år opplevd en eventyrlig sportslig suksess.
Vår utfordring er å spre interessen om bridge som tankesport og videre-
utvikle tilbud som medlemmene i forbundet og våre 430 klubber 
etterspør. NBFs tilbud er omfattende med fokus på klubbenes virksomhet, 
opplæring, rekruttering, salgsvirksomhet, et omfattende turneringstilbud og 
informasjonsvirksomhet.
 
Styret i NBF spisser nå det organisasjonsmessige arbeidet og samler våre virksomheter i tre 
sentrale utvalg. Utvalgene vil utforme og styre forbundets handlingsplaner for de enkelte 
fagområder og vil ventelig ha tre til fem faste medlemmer. Handlingsprogrammet, vedtatt 
av Bridgetinget - ligger til grunn for arbeidet som også vil skje i nært samarbeid med 
administrasjonen.

Til å videreutvikle norsk bridge søker vi nå: 

Leder - utvalg for medlemskontakt
Utvalget vil ha ansvar for rekruttering og opplæring, kontakt med medlemmer, klubber 

og kretser, intern informasjon og organisasjonsutvikling.

Leder - utvalg for internasjonal 
representasjon

Utvalget vil ha ansvaret for landslagene, elitesatsing 
og samarbeidet i NBU, EBL og WBF.

 

Leder - utvalg for turneringsvirksomhet
Utvalget vil ha ansvaret for vår omfattende turneringsvirksomhet inklusiv Norsk 

Bridgefestival, utdanning av turneringsledere, mp ordningen og lovsaker. 

Styret i NBF oppnevner utvalgslederne som vil møte fast i alle 
styresammenheng. Posisjonene blir sentrale i ledelsen av NBF og lederne får en unik 

mulighet til å påvirke utviklingen av forbundet. Lederne oppnevnes for en tidsbegrenset 
periode og honoreres etter avtale.

 
Vennligst kontakt president Jan Aasen på 9702 9610 eller generalsekretær Rune Handal på 

4040 1724 for mer informasjon eller send noen ord på e-post til: rune.handal@bridge.no
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Chediak (coach), Tor Eivind Grude, Vemund Vikjord, Harald Eide og Kristian B. Ellingsen. Kristoffer Hegge 
var ikke til stede da bildet ble tatt.

4.plass til Skolelandslaget 

i Ungdoms-EM
Av Kristian B. Ellingsen

Norges lag i skoleklassen i Ungdoms-EM i Poiana Brasov i Romania endte 

til slutt på 4.plass etter ei utrolig spennende avslutning på turneringa.

Ungdoms-EM gikk av stabelen i den rumenske 
fjellandsbyen Poiana Brasov fra 8. til 18.juli. 
Skoleklassen spilte siste halvdelen av denne 
perioden. Norge stilte med tre par; Harald 
Eide - Kristian B. Ellingsen, Tor Eivind Grude 
- Kristoffer Hegge og Mats Eide – Vemund 

Vikjord. Lars Eide var lagets kaptein (NPC), 
mens Virgina Chediak var coach. Tre av de 
norske spillerne var debutanter, og dermed 
var også to av parene relativt nykomponerte.  
Norges hovedmålsetning i mesterskapet var en 
�����	����
	��	���	���
��	��	��	�����	�����
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Norsk Bridge_64/2009

JUNIOR EM 2009, ROMANIA

laget en plass i neste års Ungdoms-VM. Man 
håpet også at Norge kunne være med å kjempe 
om en medalje, men det aller viktigste var altså 
�	����������	���	��	����������
�������
�

Tre lag utpekte seg tidlig i kampen om EM-
tittelen. Det var Polen, Israel og Ungarn. Disse 
�
���	
�����	���	���
��	��	���
�
�	���
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�	���	
etter hvert kondisjonsproblemer, og det ble 
klart at gullkampen sto mellom Polen og Israel. 
Ungarn måtte nøye seg med å kjempe om de 
nest beste plasseringene, sammen med blant 
annet Norge.

For Norges del startet mesterskapet med et 
knepent tap 14-16 mot Israel etter en tett og jevn 
kamp. Dette virket imidlertid som en grei start 
da Israel var nevnt blant forhåndsfavorittene. 
I neste kamp satt vertsnasjonen Romania ved 
bordet i motsatt retning. De var regnet som et 
av turneringens svakeste lag. Men som mange 
har erfart lever hver kamp sitt eget liv. Norge 
���	��	
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under med 30 imp. En god sluttspurt som blant 
annet inkluderte 11 og 13 imp inn på de to siste 
spillene, sørget for at differansen ikke var mer 
enn to imp i rumenernes favør. Det holdt akkurat 
til uavgjort 15-15 i VP i en 20-spills kamp. Et 
skuffende resultat som også viser at man ikke 
kan regne med at resultatene kommer av seg 
selv.

I kamp nummer tre skulle Norges håpefulle opp 
mot «søta bror». Bortsett fra ei god plassering 
er det vel lite som er viktigere for oss nordmenn 
enn å slå svenskene. En 800 ut etter ei tynn 
innmelding i sonen, samt en slem som gikk 
beit etter ei stjeling var blant spillene som gav 
imp-score ut. Men heldigvis var det en hel del 
vinstspill også. Her følger et av dem, spill 19, 
det nest siste i kampen.

 
� 7432 
� AKT72 
� 6 
� J96 

� A8 
� J9854 
� T42 
� T74 

� KQT6 
� Q 
� A75 
� Q8532 

 
� J95 
� 63 
� KQJ983 
� AK 

I åpent rom gikk meldingene slik:

Vest  Nord   Øst   Syd
Ellingsen  Grønkvist   H. Eide   M. Rimstedt
         1�
pass  1�   pass   2�
pass  pass    pass

I lukket rom var det litt mer action:

Vest  Nord   Øst   Syd
Karlsson  M. Eide   Gullberg    Vikjord
         1NT
pass  2�   pass   2�
pass  3�1)   pass   3NT
pass  pass   pass

1) 3� viste 5-korts hjerter og 4-korts spar, og var utgangskrav.

I åpent rom spilte Ellingsen ut sparesset og 
fortsatte med ny spar etter å ha fått styrke fra 
makker. Harald Eide i øst kunne ta to stikk til 
i fargen, for så å fortsette med sin siste spar 
for å gi makker trumfhøyning. Aktuelt trumfet 
svensken i syd med ruter ni, og dermed kunne 
vest trumfe over med tieren. Forsvaret kunne 
����	��	����	�
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åtte stikk og 90 ut. I lukket rom med Norge 
nord-syd ble det en spenstigere kontrakt. Vikjord 
i syd havnet til slutt i 3NT etter å ha åpnet med 
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tilpasning i noen av majorfargene, var det det 
eneste naturlige stoppestedet. Vest valgte å spille 
ut en liten ruter til makkers ess. For å beite 
kontrakten måtte øst nå skifte til en liten spar 
fra sin sekvens. Svensken valgte imidlertid å 
fortsette ruterspillet, og da var det ni kalde stikk 
i kontrakten. Med vunnet utgang ble det syv imp 
til Norge.

Kampen mot Sverige endte til slutt med norsk 
seier 17-13 etter impsifrene 40-30. Endelig 
mesterskapets første seier. I kveldskampen 
samme dag ble det en ny seier, denne gang med 
komfortable 19-11 mot Nederland. Hadde det 
løsnet?

Dag tre av skoleklassens mesterskap startet som 
den forrige hadde endt. Også i denne kampen 
ble sifrene 19-11 i Norges favør, og denne gang 
var motstanderen Tyskland. Etter tre strake 
seirer så det med et lysere ut. Selv om det var 
langt fram til tettrioen, var nå Norge, som nå 
��	�������
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�	
grad med i kampen om en VM-billett.

Dessverre fortsatte ikke dagen like bra. Det 
ble tap både mot Tyrkia og Danmark, med 
henholdsvis 14-16 og 12-18. Begge disse lagene 
lå plassert bak Norge, og det må kunne sies å 
�=��	���������	�
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disse kampene. Imidlertid var både spillerne på 
laget og støtteapparatet ved godt mot. Det var 
fortsatt mange kamper igjen å vise hva man var 
gode for.

Fjerde dag hadde alle spillefri på morgenen. 
���"�
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forhindre at «brakkesyken» begynte å bre seg 
�	���	�����	�������������	}�	�����	���
�	��	
spillerne på både U21 og U26 samt lederne 
tok gondolheisen i Brasov opp til 1800 meters 
høyde. Der var det frisk fjelluft og en fantastisk 
utsikt. Fin avkopling før man skulle i gang med 
spilling igjen.

Det ble spilt bridge på høyt nivå i Brasov!

I midtøkta var Italia motstander. Det så ut til 
å gå mot en sliteseier, men 10 imp ut på siste 
spill førte til at det ble tap 14-16 i stedet. En 
seier med sifrene 19-11 i dagens siste kamp 
mot England hjalp på, men man satt igjen med 
en følelse av at man hadde sanket for lite VP i 
dag og. Norges skolelag var litt på etterskudd 
i kampen om en topp 4-plassering. Men det 
�����
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spilling kunne vi sikre VM-billetten på egen 
hånd, selv om et av lagene vi skulle opp mot var 
tetjagende Polen.

Nest siste spilledag startet med et braktap mot 
nettopp polakkene. Norge spilte på ingen måte 
noen optimal kamp, men de polske guttene 
�����	�	
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seg opp i lilleslem på 4-4 tilpass i spar som stod 
på at trumfkongen satt i kapp. Kongen satt riktig 
for polakkene, og dermed ble det elleve imp ut. 
De norske guttene gjorde opp for uhellet mot 
Polen, og knuste Ungarn hele 25-3 i neste kamp. 
I dagens siste og mesterskapets nest siste kamp 
skulle Norge opp mot Tsjekkia, et lag som slet 
i bunnen av tabellen. Det ble en slitekamp med 
lite poeng i sving, og det endte til slutt med et 
knepent 14-16-tap. Dette var den fjerde kampen 
Norge hadde tapt med minst mulig margin. 
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Kristoffer Hegge var også med å sikre VM-spill neste 
år for U20-laget.

Slik så VP-tabellen ut før siste kamp i 
skoleklassen i Ungdoms-EM 2009:

Plassering Lag VP

1 ISRAEL 254
2 POLEN 253
3 TYSKLAND 193
4 FRANKRIKE 192
5 NORGE 191
6 UNGARN 190
7 SVERIGE 184
8 NEDERLAND 181
9 ENGLAND 159
10 TYRKIA 150
11 TSJEKKIA 145
 ITALIA 145
13 DANMARK 135
14 ROMANIA 119

Før siste runde var det altså en håndfull lag 
som hadde sjansen til å stikke av med den 
siste pallplassen, og Norge var altså ett av 
dem. Frankrike var Norges siste motstander 
i mesterskapet. Franskmennene ville holde 
Norge bak seg ved et uavgjort resultat, mens 
16-14-seier for Norge ville være nok til å 
passere Frankrike. Slik VP-tabellen og 

kampoppsettet for siste runde så ut kunne det 
virke som om seier over Frankrike i alle fall 
ville være nok til å klare hovedmålsetningen; en 
�����	����
	��	���	���
��	��	��	��	���
	�����	
garantere det norske laget en plass i neste års 
Ungdoms-VM. Men det var utrolig tett og jevnt, 
og selv om vi gjorde jobben mot Frankrike 
kunne vi bli avhengige av andre resultater. Det 
eneste som var helt sikkert var at dette kom til å 
være skikkelig spennende helt til siste kort var 
lagt.

Spill 10 var et av spillene som svingte.

 
� A63 
� K 
� T9763 
� 9864 

� T52 
� AQJT642 
� K 
� 75 

� 98 
� 983 
� AQJ2 
� QT32 

 

� KQJ74 
� 75 
� 854 
� AKJ 

Meldingene i åpent rom gikk som følger:

Vest  Nord   Øst   Syd
Ellingsen  Coudert  H. Eide   Thizy
     pass   1�
3�  pass   4�   pass
pass  pass 

Samme kontrakt i lukket rom, men meldingene 
gikk litt annerledes:

Vest  Nord   Øst   Syd
Charignon  M. Eide   Lafont  Vikjord
     pass   1NT
2�1)  2NT2)   pass   3�
3�  pass   4�   pass
Pass  pass

1) 2ru var en ukjent major.

2) 2NT var Lebensohl.
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I åpent rom var det obligatrisk for Nord å lette 
på sparesset i utspill etter meldingsforløpet. Så 
fulgte kløverskiftet til syd som tok to stikk i 
farva før han også tok for spar konge. Dermed 
var Ellingsen beit før han kom inn, og han klarte 
heller ikke å toppe ut hjerterkongen singel bak.

I lukket rom hadde Mats Eide et vanskeligere 
�
�����	�
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grandåpning. Da valget falt på en liten ruter 
kunne spillefører suse opp på esset i bordet 
og kaste begge kløvertaperne på damen 
og knekten i sorten. Også franskmannen 
bommet hjerteren, men alt som skulle til for 
å få hjem soneutgangen nå var å trumfe den 
siste spartaperen i bordet. Dermed 13 imp ut. 
Vikjord gjorde det ikke lett for makker med sin 
åpningsmelding, men kanskje bør man prøve 
spar ess ut selv etter dette meldingsforløpet?

Det tredje siste spillet i kampen og mesterskapet 
var også et potensielt svingspill.

 
� 8 
� 863 
� Q4 
� KQJ9652 

� KJ 
� 9752 
� AKJT7 
� A7 

� AQT75 
� AK 
� 96532 
� 3 

 
� 96432 
� QJT4 
� 8 
� T84 

Denne gang var det i åpent rom det virkelig ble 
meldt:

Vest   Nord   Øst   Syd
Ellingsen   Coudert   H. Eide   Thizy
     1�   pass
2�  pass   3�   pass
4�  dbl.   pass   pass
rdbl.  pass   4�   pass
4NT  pass   5�   pass
6�  pass   pass   pass 
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gikk imidlertid av i lilleslem da makker benektet 
trumfdama eller kompenserende lengde i trumf. 
2�-meldinga lover bare 4-korts, men det er kun 
om man har fordelinga 3-4-4-2. Ellers er det 
alltid 5-korts eller mer. Dermed bør vel øst vise 
sin ekstralengde i trumf. Også franskmennene 
øst-vest i lukket stoppet i lilleslem, og dermed 
ble det butt på spillet. Hadde vi klart å melde 
storeslemmen ville det i stedet blitt 500 inn og 
11 imp rett vei. 

Da siste kort hadde vi på følelsen av at kampen 
hadde vært jevn og at resultatet kunne bikke 
begge veier. Vi ble imidlertid skeptiske da 
vi møtte en skare av elleville og jublende 
franskmenn utenfor spillesalen. Og etter å ha 
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vår mistanke. Vi hadde tapt kampen. Med fattige 
7 imp og dermed 14-16 i VP. Det var surt! Nå 
���	����	��	��	�
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billetten hadde røket. Det var heldigvis ikke 
tilfellet. Alle de andre resultatene hadde gått vår 
vei, og sluttabellen viste at vi var på 4.plass. 

I skuffelsen over å ha tapt mot franskmennene 
var det en stor glede å kunne konstatere at vi var 
klare for neste års VM.  Men det var også surt 
å tenke på at vi ville vært bronsemedaljører om 
Frankrike hadde blitt slått. Vi var 10 IMP unna 
å slå franskmennene. De impene visste vi at vi 
�����	��	���
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surt å se jublende franskmenn motta medaljene 
senere på kvelden.

Men vi får vel bare konstatere at vi ikke var 
gode nok til medalje denne gang. Vi slo ingen av 
de fem dårligste lagene, lag som for eksempel 
Polen og Israel skåret maks mot i sine kamper. 
Storseire på 25 VP mot de svakeste lagene er 
���	�	��	���	���	���	�
�
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til slutt. I tillegg er det verdt å nevne at ingen 
av de tre norske parene hadde særlig gode 
slemstatistikker i turneringa. Det ble meldt 
for mange slemmer som var beit, og brent en 
del gode slemmer. Dette må bli bedre! Det er 
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heldigvis over ett år til Ungdoms-VM 2010 
går av stabelen i Philadelphia. Fram til da har 
spillerne god anledning til både å få mer rutine, 
samt bli enda mer samspilt. Vi gleder oss 
allerede til mesterskapet i USA neste år.

Til slutt må det selvfølgelig nevnes hvem som 

ble europamestere i skoleklassen i 2009. Det ble 
Polen. De passerte Israel etter å ha vunnet mest 
i siste kamp. Disse to lagene fulgte hverandre 
som skygger gjennom hele mesterskapet, og var 
et hav foran resten av feltet. Dermed var det helt 
fortjente medaljer til disse to nasjonene.

Norges kamper i U21-EM 2009
Runde

nr.
Motstander

IMP VP
VP Totalt Plass

Norge Motstander Norge Motstander

1 Israel 31 36 14 16 14 8

2 Romania 65 67 15 15 29 6

3 Sverige 40 30 17 13 46 6

4 Nederland 37 16 19 11 65 5

5 Tyskland 64 46 19 11 84 4

6 Tyrkia 47 54 14 16 98 5

7 Danmark 41 56 12 18 110 6

8 Italia 45 49 14 16 124 7

9 England 63 44 19 11 143 7

10 Polen 39 66 9 21 152 7

11 Ungarn 81 19 25 3 177 5

12 Tsjekkia 29 34 14 16 191 5

13 Frankrike 42 49 14 16 205 4

Sluttresultat U21-EM 2009
1 POLAND 278

2 ISRAEL 275

3 FRANKRIKE 208

4 NORGE (VM-klar!) 205

5 SVERIGE 200

6 GERMANY 199

7 UNGARN 199

8 NEDERLAND 198

9 ENGLAND 184

10 ITALIA 169

11 TYRKIA 163

12 DANMARK 149

13 TSJEKKIA 146

14 ROMANIA 122
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På årets jentelag spilte (bak fra venstre) Anita Evertsen, Mari Fonkalsrud, Liv Marit Grude, Virginia Chediak 
(coach) og Lars Eide (NPC), Marita Haugan (foran), Inger Anne Hagen og Reidun Margrethe Hansen

Jentelagklassen – lærdom for livet
Av Liv Marit Grude

Under årets velkomsttale fikk vi høre at WBF (World Bridge Federation) vil 

opprette en egen jenteklasse i junior-VM i 2012, slik de har hatt for U26 

og U21 i en årrekke. Dette viser at unge bridgespillende jenter er noe WBF 

ønsker å satse på. Vi skulle ønske Norges Bridgeforbund (NBF) delte den 

tanken.

7-19. juli dro vi sammen med Norges 
juniorlandslag (under 25 år) og skolelaget (under 
20 år) til vinterbyen Poiana Brasov i Romania. 
Målet var EM og vi stilte i jentelagklassen. «Vi» 
bestod av tre makkerkombinasjoner: Inger Anne 
Hagen – Mari Fonkalsrud (Honnør BK - Vestre 

Gausdal/Lillehammer BK) Anita Evertsen – 
Reidun Margrethe Hansen (Bergen Akademiske 
– Beit BK) og Liv Marit Grude – Marita Haugan 
Røberg (Sømna BK – Studentenes BK).  14 lag 
stilte i jentelagklassen, en oppgang på to lag fra 
EM i Jesolo for to år siden.
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Norges Bridgeforbund dekket i år påmeldingen 
for jentelaget. En fremgang fra to år siden da 
vi betalte alt selv. I år betalte vi bare reise og 
������	����	�	��	��	
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dekka påmeldinga, er vi skjønt enige om at det 
er urettferdig at vi har utgifter og ikke «Gutta». 
Likestilling er vel ikke satt på dagsorden 
enda?!  Vel, vi håper NBF skjerper seg og 
sender et jentelag til Junior-EM om to år på de 
samme betingelsene som junior- og skolelaget.  
Undertegnede ønsker i alle fall å kunne fortelle 
sine kursdeltakere at de har muligheten til å 
spille på et landslag en gang i fremtiden, jenter 
på lik linje med gutter.  Nok «kritikk» og over til 
noen morsomme spill. 

[����z
��������������������
��
��#���;���������
ruterkontrakt.

Dette spillet var Mari Fonkalsrud fornøyd med. 
Ved sju bord hadde det blitt spilt ruterkontrakt, 
+���	���	��	��	
	��	���	�	�
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en eller to bet.

 

� - 
� AJT976 
� T876 
� QJ8 

� K982 
� Q8532 
� 93 
� K6 

� AT 
� 4 
� AKJ542 
� T743 

 
� QJ76543 
� K 
� Q 
� A952 

Vest  Nord  Øst  Syd
    1�  1�
1NT  2�  3�  pass
pass  dbl.  pass pass
pass

+���	���	����	����	�
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bordet og nord stjal. Nord la nå ned hjerter ess, 
som felte makkers single konge. Ny hjerter fra 
Nord, Mari i øst kasta sparess(!!) og syd måtte 
trumfe med sin single ruter dame.  Motstander 
i syd fortsatte med en ny liten spar, det ble lagt 
liten i bordet, liten trumf i nord og Mari kunne 
nå stjele over. Hun prøvde så en kløver mot 
kongen.  Syd valgte å stikke opp med esset for å 
spille enda en spar som gikk til stjeling i nord og 
ny overstjeling. Nå spilte Mari kløver til kongen. 
Inne på bordet tok hun for hjerterdame og kastet 
en kløver, en spar ble trumfet på hånden og en 
kløver til trumf i bordet. Trumfen på hånden tok 
de to siste stikkene og doblet delkontrakt i hus. 
q��]	������	���	4']	���	����
	��	�/	��
	�	
3NT) gav 12 imp inn �
+
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>���[�������'��������=�!

Neste spill ga god pluss. Undertegnede plukket 
opp en pen hånd:

 
� - 
� AKJ642 
� AK76 
� AQT 

Motstander til høyre for meg plukker opp 2� 
fra meldeboksen; som viste minst 5-4 i major og 
6-10 hp. 3� inn fra makker, pass, og det er min 
tur. Budet ble til slutt 4�, pass og 5� fra Marita, 
pass igjen.. Jeg tenkte at makker må ha kløver 
konge nå, og sannsynligvis noe i ruter og om det 
stod på en kutt så var poengene plassert; 7�. 

Vest  Nord  Øst  Syd
    2�  3�
Pass  4�  pass  5�
Pass  7�  pass rundt

Hele spillet så slik ut:
 

� - 
� AKJ642 
� AK76 
� AQT 

� 932 
� T73 
� T9832 
� 54 

� KQJT5 
� Q985 
� J5 
� 83 

 

� A8764 
� - 
� Q4 
� KJ9762 

Marita stjal en spar, og claimet 13 stikk!

Marita stjal en spar i bordet, og en hjerter på 
������	
����	�
	
������	�	�������	q4��]	
mot 940 på det andre bordet gav 11 imp inn. 
I jenteklassen var 4 av 14 par i 7�. Noen 
hadde også prøvd seg i 7�, 7� og 7 NT. I 
juniorklassen var 12 av 22 par i 7�. 
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Øvre halvdel av sluttabellen så slik ut 
(våre resultat i parentes):

1. Polen (15) 245 VP 

2. Frankrike (10) 241 VP

3. Nederland (15) 222 VP

4. Sverige (8) 219 VP

5. Danmark (25) 218 VP

6. Estland (18) 207 VP

7. Tsjekkia (2) 206 VP

Vi kom til slutt på en tiende plass med 181 
VP. Selv om vi ikke var helt fornøyde med 
sluttplasseringen følte vi at vi spilte godt mot de 
gode lagene, noe resultatene også viste. Det var 
litt vanskeligere å holde konsentrasjonen oppe 
mot de dårligere lagene. Vi har uansett fall lært 
mye, både spilleteknisk og når det kommer til 
meldinger og vurderinger. Mest fornøyd var vi 
med at dersom vi hadde et dårlig spill greide vi å 
legge det bort på neste spill, og unngikk dermed 
”følgefeil”. Dette gjaldt alle på laget, og var med 
på å styrke lagfølelsen. 

�̂	�����	��	������	��	
��	�	"�����	�	
����	����	
som gjorde det mulig for oss å dra. 
Så TUSEN TAKK til:
�� Norsk Bridgeforbund
�� NBF Gudbrandsdal
�� NBF Helgeland

�� NBF Midt-Trøndelag
�� Bergen Akademiske
�� BK Beit
�� Tåkeheimen BK
�� Vestre Gausdal Bridgeklubb
�� Lillehammer Bridgeklubb
�� Bridge I Norge
�� Heimdal Bridgeklubb
�� Fokus Engasjement 
�� Ingegerd Bull
�� Ei snill anonym dame
�� En snill anonym mann
�� Alle som deltok på sponse-jentan turneringa 

i Trondheim
�� Alle som kjøpte lodd på Olrud
�� Alle som deltok på hjelpe – jentan turneringa 

i Oslo

og sist, men ikke minst: EVA HAGEN og ARNE 
OLSEN: Tusen takk for all tid og engasjement 
dere la ned i forbindelse med hjelpe-jentan 
turneringa.

Vi setter stor pris på alle og enhver av dere sitt 
bidrag!

Til slutt vil vi også takke coach Virginia Chediak 
for god innsats, npc Lars Eide for motiverende 
ord og Gjermund Rekstad for gode spill og 
meldeanalyser. 
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Årets europamestere for mix-lag er Geourgiev Gunev (t.v.), Desislava Popova, Anna Malinowski, Rune 
Hauge, Gunn Tove Vist og Erik Sælensminde.

Gull til «Haugelaget» i mix-EM

Tidligere i sommer ble det avholdt et åpent 
europamesterskap i San Remo, Italia. Det 
var en voksen norsk koloni som dro nedover. 
Allerede fra start av satte de norske fargene 
preg på mesterskapet, da «Haugelaget» tok en 
overbevisende seier i EM for mix-lag. På bildet 
ovenfor ser du vinnerlaget. 
Det ble med den ene medaljen under årets 
mesterskap. De norske deltakerne gjorde 
allikevel sine ting meget bra også i de senere 
turneringene.

Anna Malinowski og Erik Sælensminde ble best 
av våre med en fjerdeplass i mix-par. I denne 
turneringen ble først Tonje og Boye Brogeland 
utropt til bronsevinnere, men det viste seg at 
arrangørene hadde glemt å legge til carry-over 
fra de innledende rundene – surt, men uansett en 
�

	����������	��	����������|����
�

_	�����	���	���������
�	���	��	������	�	
veteranklassen. Bjørn Buer og Svein Arne 
Munkvold ble nummer åtte og Tor Bakke og Jan 
Trollvik nummer 22. 
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Jon-Egil gjorde sine saker bra, og endte på en sterk 
=��������
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gjorde Jon-Egil Furunes det, sammen med 
svenks-engelske Gunnar Hallberg på en sterk 
sjuendeplass. I tillegg til Jon-Egil spilte Geir 
Brekka - Tom Høiland (24), Marianne Harding 
- Sven-Olai Høyland (30) og Jan Tore Berg - 
����	��	��������	�//;	���	�	�������
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fyldig dekning fra gjennom Nettavisen.no. 
Vi vil fortsette samarbeidet med Nettavisen, 
og det neste store arrangementet vi vil følge 
er det pågående Bermuda Bowl i Brasil. Du 
kan forøvrig lese bulletiner og komplette 
resultatlister på EBLs mesterskapssider: http://
www.eurobridge.org/competitions/09Sanremo/
Sanremo.htm
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Vel overstått sommer, dersom du hører til 
den kategorien som også har hatt bridgeferie 
er det på tide å få opp kapasiteten på den 
fronten. Derfor skal du få 3 greie oppgaver 
som opparming foran en travel høstsesong.

Oppgave 1
Det er parturnering og du har meldt deg opp 
i 4� på disse kortene, motparten har bare 
sagt pass:

� AK984
� Q8
� K985
� AQ

� –
� AJ9754
� J762
� J82

Vest spiller ut kløver 10, du forsøker 
selvsagt Damen som holder, hvordan 
fortsetter du? Siden det er parturnering 
må du se etter mulighetene for eventuelle 
overstikk og da må du ofte ta noen sjanser. 
Skal det være mulig med overstikk bør nok 
ruter Ess være hos Vest. Først tar du for Ess, 

Konge i spar og kaster to rutere. Du tar også 
for kløver Ess og stjeler deg inn på hånden 
i spar. En liten ruter spilles og du går opp 
med Kongen når Vest legger liten, Kongen 
holder. Så nok en spar til hjerter 4, det går 
bra. Du stjeler en kløver i bordet med hjerter 
8, begge følger farve. Så hjerter Dame som 
dekkes med Kongen og Esset før du frir deg 
med ruter. Når motparten nå spiller ruter 
eller kløver avhengig av hvem som kommer 
inn legger du hjerter 9 og resten er ditt da 
det hele så slik ut: 

� AK984
� Q8
� K985
� AQ

� 7632   � QJT5
� 3    � KT62
� A43    � QT
� KT976   � 543

� –
� AJ9754
� J762
� J82

BRIDGE FOR DE RELATIVT FERSKE

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 to til tre 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.

Øystein Eriksen
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Oppgave 2
Etter at Øst har åpnet i 1NT melder du som 
Syd 2� og det går pass rundt. Vest spiller 
ut hjerter Dame. Også denne gangen er det 
parturnering. 

� J72
� AJ7543
� T85
� Q

� KQT64
� 6
� KQJ
� K987

Hvordan vil du planlegge dette? Du er 
heldig som ikke har fått trumf ut og det må 
du benytte deg av. Etter å ha stukket utspillet 
med hjerter Ess skal du derfor straks spille 
kløver Dame slik at du får trumfet en 
kløvertaper i bordet. Øst stikker med Esset 
og fortsetter korrekt med nok en trumf slik 
at stjelemulighetene i bordet blir redusert. 
Du stikker med spar 10, tar for kløver 
Konge og trumfer en kløver. Nå kan du jo 
spille ruter og du får dermed ni stikk med en 
taper i trumf, en i ruter og to i kløver. 

� J72
� AJ7543
� T85
� Q

� 95    � A83
� Q2    � KT98
� 97642   � A3
� 6432   � AJT5

� KQT64
� 6
� KQJ
� K987
 

Klarer Vest å spille trumf ut får du tre 
kløvertapere og bare 8 stikk men det har du 
vel sett allerede?

Oppgave 3
Du har sikkert hørt at det er viktig å få 
ut trumfen fortest mulig men det er nok 
��	������
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første oppgavene jo er eksempler på. Her 
skal du få et tredje eksempel fra nok en 
parturnering. Som Syd åpner du i 1� og i 
like soner går Vest inn med 2�. Nord og 
Øst passer og for å vise din tilleggsestyrke 
dobler du nå. Vest passer og når makker 
melder 2� dør det hele ut.

� T72
� AJ852
� T2
� 832

� AKJ83
� T
� A654
� AT5
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Vest spiller ut kløver Konge, hvordan vil 
du legge opp spillet? Øst følger i kløver 
med kløver 4 og du stikker med Esset, 
��
	��	�	����	������
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��	
meldingsforløpet å dømme.
Du bør nå sørge for å få stjålet en ruter i 
bordet men før du gjør det spiller du hjerter 
til Esset og hjerter til stjeling. Hvorfor 
det sier du? Du kan jo sikre deg stikk på 
småtrumfen i tilfellet det sitter skjevt. Så 
spiller du ruter Ess og nok en ruter. Vest 
stikker med Kongen og tar to kløverstikk, 
Øst kaster ruter Knekt og ruter Dame. Vest 
fortsetter med ruter og du trumfer med? Ja, 
du skal bruke spar 10, Vest har vist seks 
kløvere og tre rutere, er det noen som har 
lengde i trumf er det nok Øst. Øst trumfer 
over med spar Dame og spiller hjerter men 
du trumfer, tar ut trumfen og din siste ruter 
står. Var det dumt av Øst å kaste ruter sier du 

kanskje? Da tror jeg nok spillefører klarer å 
trumfe to rutere i bordet slik at det også da 
blir ni stikk. 

� T72
� AJ852
� T2
� 832

� 6    � Q954
� KQ3    � 9764
� K97    � QJ83
� KQJ976   � 4

� AKJ83
� T
� A654
� AT5

��	��	��	������������
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BRIDGE FOR DE RELATIVT FERSKE

Invitasjoner

Bordkort

Kirkeprogram

Bordplan

Takkekort

www.bryllupsinvitasjoner.no – post@bryllupsinvitasjoner.no
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Vinterbridge m/golfmuligheter 

på Tenerife i januar 2010.

I perioden 6.- 31. Januar 2010 arrangeres det bridgeturneringer 

mandag-tirsdag-onsdag-torsdag fra kl.14.00 – kl.18.00, samt 

ukentlige hovedturneringer fredager og lørdager.

Turneringene spilles på Paradise Park Hotel i Los Cristianos. 

Hotellet ligger i et rolig strøk 20 min. fra flyplassen med gode 

kommunikasjonsmuligheter.

Flere svømmebasseng  SPA og internett

Gode restauranter og barer Flotte spillelokaler.

Pris 33 Euro pr. person pr. døgn i dobbeltrom m/frokost. Tillegg 2 

Euro for halvpensjon og 10 Euro for helpensjon.

Enkeltromstillegg 16 Euro pr. person pr. døgn.

Øvrige romkategorier – pris på forespørsel.

Hotellet bestilles gjennom NBFs kontor på tlf. 21 02 90 00 eller pr. 

mail på bridge@bridge.no.

Det vil bli lagt opp til temabasert bridgeundervisning 3-4 ganger 

pr. uke.

Muligheter for golf:

	� Onsdager på Los Palos, en utfordrende korthullsbane med 9 hull

	� Søndager på Golf Costa Adeje, C-banen 2 x 9 hull.

	� Vi er behjelpelig med bestilling på andre golfbaner i området

	� Det planlegges også tur til naboøya La Gomera

Flyreise bestilles av deltakerne selv.

Oppholdets varighet: 1 – 4 uker.

Ytterligere opplysninger om alle deler av arrangementet fås ved 

henvendelse til:

Knut Kjærnsrød, tlf. 907 88 780, knutk@hotmail.com

Per Bryde Sundseth, tlf. 911 47 378, perbryde@gmail.com
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Spydeberg-bridgens «Grand Old Man»

NBFS FORTJENESTEMERKE

Torer Berger hedres med Norges Bridgeforbunds Fortjenestemerke

Norges Bridgeforbunds president Jan Aasen uttaler følgende om 

bakgrunnen for tildelingen:

Z�
����+�������������X���%&�Q������������Q��
���
som samtlige tillitsverv i Spydeberg Bridge- klubb. 
Torer har derfor i alle år vært en drivkraft for 
virksomheten i Spydeberg Bridgeklubb.
Samtidig har han holdt kontakten med klubber i 
nærområdet og det er mange aktive og tidligere 
aktive i Follo og Østfold som kjenner og har gode 
minner om Torer.

Fortjenestemerket er en påskjønnelse til personer 
som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for 
organisasjonen.

Beskrivelsen passer på Torer som omtales som en 
����W��������``�������'�����X���%&�Q����
����+������
har vært en trofast støttespiller for bridgen i 
Østfold gjennom en mannsalder.

Det er en ære for meg på vegne av forbundsstyret 
å meddele at vi tildelte NBFs Fortjenestemerke 
til Torer Berger for hans innsats i Norsk 
Bridgeforbund gjennom mange år.
Jeg gratulerer med utmerkelsen!»

Overrekkelsen fant sted på Grinitun som stiller 
lokaler til disposisjon for bridgespillere på dagtid. 
Foto viser overrekkelsen ved Yngve Brænd, samt 
bridgebordet hvor Torer Berger med sin faste 
makker, Johs Lundal, spiller mot Astrid Hermstad 
og Arild Sneis. Jan Vidar Moen er interessert 
tilskuer. 
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Bridgelærerutvalget (Sven-Olai Høyland, Randi 
Uttisrud, John Helge Herland, Lise Marie 
Engbakken og Karl Olav Nybø Hansen) og 
undertegnede var spente på responsen i år, når de 
������
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noen «ekstragevinst» i form av dekkete turneringer. 

Heldigvis viser folk stort hjerte og engasjement 
for hobbyen sin. Hele 26 nye bridgelærere møtte 
på kurs. I tillegg kom 19 av de som ble autorisert 
i fjor for å bli oppdatert om de tingene som var 
nytt av året: lynkurs i bridge (praktisk øvelse 
med ekte elever), og det nye fellesnordiske 
opplæringsmateriellet som kommer i bruk allerede 
fra høsten av.

Apropos, det nye opplæringsmateriellet er i seg 
selv en god grunn til å holde kurs til høsten av. 
Det er gøy å holde kurs når kursboka er enkelt og 
lettfattelig oppbygd, spilleksemplene instruktive 
og passe vanskelige, og cd-rom med spilløvelser 
tilpasset dagens leksjon gjør selvstudium enkelt.

Til lynkurset trengte vi reelle 
bridgekursdeltakere, og 
Lillehammer BK med Johnny 
Holmbakken i spissen gjorde 
en formidabel jobb for å 
skaffe kursdeltakere. 15-
20 «sikre» navn var på 
lista, og for å skaffe enda 
����	���
�����	�����
	

juniorleiren seg til på stand i gågata. Dessverre 
regnet hele standen bort, og da sola endelig brøt 
igjennom skylaget på selve kursdagen, etter to 
����	���	�����	��	
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av kursdeltakerne. Bare sju kursdeltakere gjensto, 
men aldri så galt, for det var da også de sju 
������
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og det gjorde de på en utmerket måte, for 
evalueringene fra kursistene var udelt positive.

Svenn Olai Høyland ledet kurset i år som i fjor.

Så selv om omstendighetene gjorde at få møtte 
opp, så gjorde bridgelærerne jobben sin så godt at 
100 % av de oppmøtte kommer til å fortsette videre 
med bridge. Utfordringen neste år blir å få med 
����	��������	��	�#������
�

NYTT FRA FORBUNDET

Bridgelærersuksess
Av Marianne Harding

I fjor fikk alle deltakerne på den splitter nye bridgelærerutdanningen nyte 

godt av lanseringstilbudet med dekket opphold, mat og to turneringer 

under festivalen. Dette fristet 82 flinke og entusiastiske bridgelærere, og 

bridgelærerutdanningen fikk en knallstart. 

�
bridgeSpill
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Til nå er det autorisert bridgelærere i 20 av 25 
kretser. Evalueringene fra fjorårets bridgelærere 
viser at bridgelærerne er en kjemperessurs i 
rekrutterings- og opplæringssammenheng i sitt 
nærmiljø. Ettersom bridgelærerutdanningen er 
så pass ny, er det ikke alle kretsene som har fått 
øynene opp for den. De kretsene som enten ikke 
har noen autoriserte bridgelærere, eller veldig 
få, kan allerede nå begynne å tenke på gode 
kandidater til neste år. Det vil en få mye igjen 
for i årene som kommer.

Bridgelærere fordelt på kretser:
NBF Oslo 13

NBF Østfold og Follo 18

NBF Romerike 6
NBF Hedemark og Oppland 8

NBF Gudbrandsdal 2
NBF Østerdal 2

NBF Buskerud 10
NBF Vestfold 1

NBF Telemark 0
NBF Aust-Agder 0

NBF Vest-Agder 9
NBF Rogaland 2

NBF Haugaland 2
NBF Hordaland 12

NBF Sogn og Fjordane 2
NBF Møre og Romsdal 2

NBF Sør-Trøndelag 0
NBF Midt-Trøndelag 6

NBF Nord-Trøndelag 9
NBF Helgeland 2

NBF Salten 1
NBF Lofoten og Vesterålen 4

NBF Troms og Ofoten 4
NBF Vest-Finnmark 0

NBF Øst-Finnmark 0

Vi håper og tror at alle deltakerne på årets 
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eller klubb til deltakelsen på bridgelærerutdan-
ningen, og at de gjennom høsten får den hjelpen 
de trenger til å gjennomføre både kurs og andre 
rekrutteringsaktiviteter. 

Men den jobben bridgelærerne gjør er bare 
det første steget på veien mot å verve nye 
bridgespillere. Hvordan vi tar i mot de nye 
medlemmene når de begynner å spille i klubben, 
er et vel så kritisk punkt. Og her er det klubben 
som må ta ansvar.

Oppgaver til klubbstyret
Rekruttering foregår i to steg: Først skal 
deltakeren velge å begynne på og gjennomføre 
et nybegynnerkurs, dernest skal en velge å 
fortsette i klubben. Om klubbstyret på første 
styremøte etter sommerferien jobber seg grundig 
igjennom punktene under, øker sjansen for at de 
nyrekrutterte forblir i klubben:
.
1) Beskriv et klubbmiljø der en ny spiller vil 

trives.
2) Er det noen punkter vår klubb kan forbedre 

oss på?
3) Hvilke tiltak for å bedre trivselen for nye 

(og gamle) spillere bestemmer vi oss for å 
gjennomføre?

Fra venstre: John Helge Herland, Benedicte Harnes, 
Espen Forberg, Helge Bremnes, Arvid Lillejord, 
Terje Gletne, Kristian Ellingsen, Elise Høyland, 
Nils Halvard Bråten, Odd Roger Nielsen, Eva 
Hagen, Karl Olav Nybø Hansen, Johnny Sørensen, 
Marit Limmesand, Aslaug Tinglum, Ole Jørgen 
Hallingstad, Lisbeth Eide, Inger Anne Hagen, Per 
Arne Flått, Villy Giverhaug, Eva Hagen, Pål Dahl, 
Randi Nyheim, Bjørn Mundgjel, Odd Rauø, Randi 
Uttisrud, Helen Johansen, Sven-Olai Høyland.



NM par moden for revitalisering?
Av Snorre Aalberg

Da femmila ble arrangert i Holmenkollen i 
gamle dager, gikk løperne to runder a 25 km. 
I praksis ble dette slik at det forsvant et par 
ski og to staver inn i skogen på formiddagen 
og kom ut igjen på ettermiddagen. Etter en 
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heder og ære. Helt sikkert fortjent. Om den 
store hopen av skiløpere synes dette var så 
veldig spennende, er jeg langt fra sikker på. 
At det var noen publikumsgysare, er vel også 
tvilsomt.
 
NM par er litt det samme. Det er en 
monsterturnering, men for de som ikke er 
blant de beste er det en kraftanstrengelse av 
dimensjoner. Vi møtte et av våre landslagspar 
i nest siste runde. De lå på 28.plass og 
hadde tatt kvelden for lenge siden. «Denne 
turneringa er den kjedeligste i verden å spille 
når en har mista feltet», sa den ene av dem. 
Motivasjonen var på bånn fordi det spilte 
selvsagt ingen rolle om de ble nummer atten, 
tjueåtte eller trettiåtte. Ikke til forkleinelse for 
noen medaljevinnere gjennom historien, men 
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dårlig de dårligste parene har spilt mot slutten, 
ikke hvor godt de beste har gjort det.

Jeg har ikke tenkt veldig gjennom hvordan 
dette kan gjøres annerledes, men foreslår 
at det settes ned et utvalg som ser på 
turneringsformen. 

I internasjonale mesterskap er det alltid en 
form for innledende gruppespill der en andel 
av spillerne blir slått ut, mens de beste går 
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færre par som innbyrdes gjør opp om seieren.
Det en oppnår med dette, er at mot slutten 
av turneringa møtes spillere som alle er topp 
motiverte. I dag er det slik at en stor del av 
spillerne den siste dagen tenker mer på å bli 
ferdig enn å spille god bridge.

Norge sa nei til Jan Bokløv. Vi sa nei til 
skøyting på ski. To ganger har vi nekta å bli 
med i det europeiske fellesskapet og gamle 
mennesker tar enda ikke av seg hatten når de 
kjører bil. NM par har blitt arrangert på den 
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er ikke alltid til det bedre, men dette er kanskje 
noe å i alle fall tenke på?

Snorre og mange andre har tanker rundt NM-
arrangement.

LESERINNLEGG
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I fire år har Norge ledet det nordiske samarbeidet 
i Nordic Bridge Union. Mye har skjedd i denne 
perioden og ikke minst har Norden markert 
seg sterkt som en viktig aktør i Europa og EBL 
sammenheng.
Videreføring av de nordiske mesterskap, utvikling 
av juniorsamarbeid, Rottneros Nordic Cup, nye 
nordiske hjemmesider og ikke minst etableringen 
og gjennomføringen av Nordisk Standard har vært 
milestones.  
Ikke minst kan utviklingen av et felles nordisk 
opplæringsprosjekt  trygt betegnes som historisk 
i nordisk bridgesammenheng og gir oss en 
spennende felles nordisk plattform for fremtiden.

I Åbo i juni, under Nordisk Mesterskap, takket 
Helge Stanghelle av som NBU president og 
undertegnede som NBU sekretær etter fire år 
og Ole Veje og Henning Jensen fra Danmarks 
Bridgeforbund overtok stafettpinnen. 
 
Rune Handal

NYTT FRA FORBUNDET

Danskene overtar stafettpinnen





Vårens vakreste eventyr, finalen i NM for 
klubblag arrangeres i Ålesund 13. – 16. mai 
2010. Kvalifiseringen til dette eventyret starter 
allerede i oktober. Vil du være med, meld din 
interesse til klubbleder. Rundeavgift pr. lag er kr 300,- 
i 1. runde, kr 350,- i 2. runde, kr 400,- i 3. runde og kr 450 i 4.-6. runde.

Alle klubber tilsluttet Norsk Bridgeforbund inviteres til å delta i NM for klubblag 2010. En klubb kan stille 
med så mange lag den ønsker i turneringen. Alle deltakere på lagene må være medlem i den klubb de 
representerer i turneringen.

NM for klubblag arrangeres som en cupturnering over seks runder med kamper over 32/36/40 spill. De 
sju gjenværende lagene etter 6. runde samt et lag fra arrangøren møtes i en finale der alle møter alle. I 
de innledende rundene trekkes motstanderlag lokalt. I de senere rundene utvides trekningssonene, før 
det er fri trekning over hele landet i 6. runde. For seier tildeles spillerne på vinnerlaget 1 forbundspoeng 
i runde 1 og 2, 2 FP i runde 3 og 4 og 3 FP i runde 5 og 6.

Alle lag deltar i første runde – det blir ingen walk over. For at antall lag fra og med andre runde skal 
bli riktig, vil et tilstrekkelig antall av lagene som taper i første runde gå videre til andre runde. Taperne 
rangeres etter IMP-differanse i kampen (lavest=best), deretter etter total IMP-omsetning i kampen 
(lavest=best) og hvis dette ikke holder for å skille lag foretas loddtrekning.

Det er fritak fra kravet om lisens i første runde – det inntrer først fra andre runde. Det vil si at spillere 
som ikke har årslisens slipper å løse enkeltlisens for kampen i første runde.

Påmelding foretas på BTS; http://eple.hib.no/bts/. Legg inn all informasjon så tidlig som mulig – spesielt 
MÅ lagkaptein med telefonnummer og E-postadresse oppgis. NB! IKKE SEND STARTKONTINGENT. Denne 
vil bli fakturert etter at alle lag fra klubben er slått ut.

Husk: Påmeldingsfrist for 1. runde er 1. oktober 2009

NM
for klubblag 2010




