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TIDSSKJEMA NM PAR

NB! PÅ GRUNN AV PROBLEMENE  

PÅ FREDAG BEGYNNER VI KL.0900  

I MORGEN LØRDAG OG PROGRAMMET 

FREMSKYNDES MED EN TIME.

Lørdag 22.09.2019 

3.sesjon
Runde 23: 10:00-10:25
Runde 24: 10:25-10:50
Runde 25: 10:50-11:15
Runde 26:  11:20-11:45
Runde 27:  11:45-12:10
Runde 28: 12:10-12:35
Runde 29:  12:40-13:05
Runde 30:  13:05-13:30
Runde 31: 13:30-13:55

Lunsjpause 13:55-14:45

  

4.sesjon
Runde 32:  14:45-15:10
Runde 33:  15:10-15:35
Runde 34: 15:35-16:00
Runde 35:  16:05-16:30
Runde 36:  16:30-16:55
Runde 37: 16:55-17:20
Runde 38:  17:25-17:50
Runde 39:  17:50-18:15
Runde 40: 18:15-18:40
Runde 41:  18:45-19:10
Runde 42:  19:10-19:35
Runde 43: 19:35-20:00

Søndag 23.09.2018 

5.sesjon
Runde 44:  09:00-09:25 
Runde 45:  09:25-09:50
Runde 46: 09:50-10:15
Runde 47:  10:20-10:45
Runde 48:  10:45-11:10
Runde 49:  11:10-11:35
Runde 50:  11:40-12:05
Runde 51:  12:05-12:30
Runde 52:  12:30-12:55
Runde 53: 12:55-13:20

Premieutdeling kl.13:50

NMBulletin utgis fire ganger i løpet av NM-helgen.
Ansvarlig redaktør/tekst: Snorre Aalberg 
snorre.aalberg@hotmail.no og mobil 99395198.
Grafisk design: Bernt Dag Ravnevand.  Trykk: Sjograf as.

Det ble en tung dag her i Lyngdal.
Stormen tok oss og vi fikk ikke gjort det vi hadde planlagt. En del av bulletinen ble skrevet  
i formiddag, mens været enda var greit. Derfor er vi ikke helt oppdatert.
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REDAKTØRENS HJØRNE
Da er vi i gang her i Lyngdal og alt sviver som det skal. Noe annet ville vært 
nesten en sensasjon spør du meg. En svært rutinert stab med Gaute, Calle 
og Karl Olav i spissen, samt en outstanding Markus Bruno. Lokaliteter er 
flott. Skulle det være en ting å sette fingeren på, så er det at det ikke flust 
med frisk luft i spillelokalet. Gjennomsnittvolumet av en bridgespiller er 
vel strengt tatt ikke som hos andre menneskeraser. Ventilasjonsanlegget er 
helt sikkert dimensjonert for det antall personer som er i salen, men når jeg 
går rundt og kikker, burde det vel vært ganget med to?

Frisk luft er det i alle fall ute. Her kviner det rundt ørene og hele hotellet 
rister. Rossfjorden kommer nesten opp på land her jeg sitter i skuer ut av 
vinduet. Personalet må faktisk stå å holde på ytterdørene. Er de ikke låst, 
så kommer de i mot oss. Som en ilsint makker.

Jeg har et tips de de som lager terminlista for 
NBF. I framtiden er det nok lurt å kikke på hvilke 
internasjonale turneringer som arrangeres samtidig 
som våre største. Det er ikke sikkert det er mulig å 
gjøre noe med det, men det blir nok heller flere enn 
færre som i framtiden spiller turneringer som åpent 
VM og åpent EM.

For at NM par skal opprettholde sin status, er det 
viktig at mange av de beste er med. I Orlando sitter 
blant andre fjorårets vinnere, Tor Eivind Grude 
og Lars Arthur Johansen, der er Espen og Boye, 
Helgeness, vinneren fra 2016 -  Øyvind Saur, Thomas 
Charlsen og Thor Erik Hoftaniska (ikke like mye 
savnet :-) ... vår kanskje beste damespiller, Gunn 
Helness. Verst av alt, en kvalifisert kanin velger  
USA og kjærligheten framfor meg og Lyngdal!!

NBF ordnet opp da vår bridgefestival kræsjet med den svenske. Det skjer neppe en gang til. 

Takk til hotellet for flott service på alle måter. Jeg spør om ting og jeg har ikke før avsluttet 
setningen før minst en ansatt er på vei for å fikse. Til lunch serverte de torsk. Jeg har aldri 
spist en bedre tilberedt skjeggfisk enn jeg gjorde i dag. Hvit som snø, mens den skaget 
elegant seg i skiver. Akkurat passe halvstekt i midten. Skal du til Sørlandet og trenger et sted 
å bo og spise, er Rossfjord Strandhotell et godt valg.

Da jeg deltok i NM finalen på Fagernes en gang på 90-tallet, var det sirkus fandango om 
kveldene etter spillinga. Det blir vel ikke som i gamle dager her på hotellet, håper jeg?  Jeg 
kommer aldri til å glemme da det under banketten på Fagernes kom en svær jokkapalme 
«vandrende» foran scenen. Der stor en nydelig budadskledd jente og spilte hardingfele, 

mens ordføreren tørka tårer i stolthet over bygdas kulturtradisjoner. Bærende på 
yokkapalmen kunne jeg skimte en finnmarking med navn jeg ikke skal nevne. Han 
hadde ikke bestått en eneste promilletest i verden, for å si det sånn. Jeg har aldri 
vært så nær å pisse i buksa av latter, selv om samvittigheten min skammet seg over 

manglende respekt.

Til deltakerne: Blir du ikke blitt tatt i promillekontroll i løpet av kvelden, sees vi i 
morgen. Til dere leserr er det flott at dere følger med. Ser du fine eller interessante 

spill, håper jeg på en mail fra deg.
Mvh Snorre
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Ildsjel med 
ADHD-light



Jeg har avtale med Gaute Ubostad 
klokka to på en av Kristiansands 
kafeer. Dere som kjenner meg, vet 
at jeg liker å være ute i god tid, så 
kvart på to går jeg inn, finner meg 
et bord og tar fram PC’en. Jeg rekker 
vel å kjøpe en kaffe og se gjennom 
innboksen min? 

Hvem andre enn Gaute sitter ved nabobordet, i intens 
konversasjon med en mann jeg ikke kjenner. Gaute 
nikker til meg og sier “Du er vel litt tidlig ute nå, Snurr. 
Er det ikke tretten minutter til klokka er to?”

Jeg kjenner ikke Gaute godt, men jeg har forstått at 
han lar ikke minuttene gå til spille. Hvis jeg trodde 
han hadde gjort en avtale med meg uten å benytte 
anledningen til å treffe andre når han først var i 
hovedstaden her på Sørlandet, tok jeg nok feil. Det 
skal ikke forundre meg om jeg var avtale nummer fire 
eller fem denne dagen.

På slaget klokka to reiser Gaute seg fra nabobordet, 
tar den fremmede mannen i hånda og sier farvel. 
Domkirkebjellene har ikke slått ferdig begge slagene 
sine før Gaute snur meg mot meg og sier “Fyr løs, 
Snorre!!”

Jeg lar meg faktisk imponere over sånt. Det er ikke 
tilfeldig at noen tilsynelatende rekker så mye. Det 
handler om å være målbevisst, ha lagt planer og være 
strukturert. Da er det første spørsmålet mitt enkelt: 
“Stemmer det virkelig at du er så effektiv som jeg har 
inntrykk av, Gaute?”

Smilet brer seg i ansiktet hans, mens han gjør seg 
klar til å svare. “Jo, jeg liker å jobbe og jeg liker å være 
engasjert og opptatt. Dagen har ikke flere timer enn 
den trenger, så det er viktig å holde koken. Det er ofte 
sånn vett du Snorre, at det er de som har det mest 
travelt som også rekker mest.”

Noen har fortalt meg at du nesten ikke sover?

Tja, det er vel både sant og ikke sant. Det stemmer at 
jeg legger meg seint og står opp tidlig. Mer enn 4-5 
timers søvn er det sjelden jeg unner meg. Dagene 
går i ett og det er ofte sola har gått ned for lengst før 
arbeidsdagen er over. Men jeg liker det! Ingenting 
er som å være med å skape ting og se at ideer 
materialiserer seg. 

Denne sommeren har vært spesielt hektisk fordi 
prosjektet med den undersjøiske restauranten, 
“UNDER”, har vært usigelig spennende. Dette er 
banebrytende ingeniørkunst og vi har vært med å 
gjøre ting som ingen har gjort før oss. I tillegg er det 
ikke lenge til spaden går i jorden for “Knertenland”, så 
det det ikke så lett å bare koble ut og ta ferie.

Så du stresser deg ikke syk, altså?

Vi er to som driver disse prosjektene sammen, meg 
og min bror Stig. Skulle jeg falle og brekke begge 
beina, ramler ikke ting sammene. Husk at det å drive 
prosjekter i denne størrelsesorden handler om å 
knytte til seg folk med den rette kompetansen og folk 
som tar ansvar. Der tror jeg at jeg er rimelig flink. 
Det er viktig og riktig å få frem den innsatsen kona 
mi, Hege, gjør i forhold til å holde driften i gang på 
hotellene – og samtidig også være en støttespiller 
på prosjektene. Uten Hege hadde vi ikke klart å 
kombinere drift og utvikling slik som vi gjør.

Den delen jeg synes er mest interessant og 
spennende, er det å være med å skape, drive utvikling 
og være kreativ. Når et prosjekt er i havn og den 
daglige driften er i gang, overlater jeg mer enn gjerne 
det til andre. Det er ingen livsprosjekter i mitt hodet. 
Når en ting er ferdig i boks, løfter jeg mer enn gjerne 
blikket og ser framover mot nye utfordringer.

Men hvis kona mi og barna mine kommer til å 
lese dette, må jeg innrømme at det er familiær 
unntakstilstand i perioder . Noen ganger er grensen 
mellom arbeid og fritid flytende. De ser ikke alltid like 
mye til meg og det er dessverre ikke alltid jeg er like 
koblet på.

Dette skjer også noen ganger når jeg spiller bridge. 

“Turbobrødrene”  
Stig og Gaute Ubostad.
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Er jeg i en hektisk arbeidsperiode, aner du ikke hvilke 
egg jeg kan legge. Tankene er alle steder. Jeg er så 
heldig å få spille en og annen turnering med Geir 
“kaninen” Brekka. Noen ganger skammer jeg meg noe 
inn i granskauen over mine prestasjoner. Leser Geir 
dette, håper jeg han tar i mot en offisiell unnskyldning. 

Dette irriterer meg faktisk aldri så lite. Jeg er en person 
som ikke gjør ting halvveis når jeg bestemmer meg. 
Det er alt eller ingenting. Jeg begynte å sykle for en 
stund siden. Her i Lyngdal er det “Okserittet” (et 55 
km langt grusritt med mye bakker)  som teller. Første 
gangen brukte jeg over tre timer og da bestemte jeg 
meg for å trene. Faktisk klarte jeg å forbedre tiden min 
med en time!!

Dette er en bridgebulletin, så det haster å fortelle at 
Gaute er leder av arrangementskomittene for årets NM 
par. Det er hovedgrunnen til at jeg har bedt om å få 
intervjue han, men jeg har en haug med spørsmål før jeg 
kommer til det med bridge. 

Det finnes virkelig ikke tretten personer på dusinet 
av Gaute sin type og det er rett og slett imponerende 
alt denne mannen har rukket å utrette innenfor 
næringsvirksomhet i vestfylket. Jeg spør derfor om Gaute 
kan spole bakover og fortelle litt om bakgrunnen for 
denne genuine interessen for å skape. Ikke gjenskape, 
men virkelig drive nybrottsarbeid.

Dette er nok noe som ligger i genene. Min oldemor 
startet Rosfjord Strandhotell i 1934 og siden har det 
vært hotelldrift i familien vår. På en måte kan du si at 
jeg var “dømt” til å drive med dette, men jeg oppdaget 
tidlig at det ga mening til livet mitt. Vi har lagt ned 
mye arbeid for at hotellet skal framstå i den stand det 
gjør i dag. Ikke minst det at vi bygde “Sørlandsbadet” i 
tilknytning til hotellet er jeg stolt av.

Hvis jeg teller rett, er du generasjon fire etter din oldemor. 
Har du barn som står klar til å overta?

Jeg er gift og har og to barn på 16 og 19 år. Det er for 
tidlig å si om noen av dem kommer til å arve dynastiet, 
men det er både interesse og nysgjerrighet å se. Tiden 
får vise.

Før jeg kommer til bridge og sommeren NM, kan jeg 
ikke unngå å spørre om “UNDER”. For de som ikke vet, 
er “UNDER” en undersjøisk restaurant som akkurat nå 
bygges på Lindesnes. Hvor i all verden får du slike ideer 
fra og ikke minst, hvor kommer motet til å satse på 
denne måten?

Ideen kommer egentlig fra en mann som heter Sigurd 
Oterbeck. Han var i femtiårene da han oppsøkte meg 
og sa han hadde en tanke han ville dele med meg. Jeg 
mener dette var i 2011. “Javel, kom innom på en kopp 
kaffe da,” svarte jeg. 
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Det vil føre for langt å beskrive denne Oterbeck, 
men kort sagt hadde han mer ideer enn 
gjennomføringskraft. Han hadde tanker om mangt 
og mye, og nå var det en restaurant under sjøen han 
ønsket å få med noen på. Han hadde vært i kontakt 
med flere andre institusjoner, fra kommune, via fylke 
og stat til blant annet “Inovasjon Norge”. Det var nei 
over hele fjøla og før han hadde smakt på kaffen min, 
sa han “Dokke e den eineste sjansen for å få te detta!!”

Jeg må innrømme at jeg tvilte på ideen, men jeg 
ga han en sjanse. “Gjør noen undersøkelser og kom 
tilbake med noe mer konkret”, sa jeg til han. Han dro 
visst til Nederland for å gjøre både undersøkelser og 
skrivearbeid. I alle fall kom han med en konsulentreg-
ning som var håndskrevet med både gaffel, skje og 
kniv. Han var med i prosjektet en kort stund, men falt 
ut ganske fort. Han er dessverre ikke i live lenger.

Likevel var det tent en gnist. Er det virkelig mulig å 
bygge en restaurant der gjestene sitter under havet 
og spiser? Der utsikten ikke er blånende fjell eller 
snødekte åser, men levende krabbe og makrell.

Det vil føre for langt å fortelle om alle slagene i dette 
prosjektet, men vi overtok Båly på Lindersnes i 2013 
og la den driften under samme paraply som Rosfjord. 
Vi så at Båly hadde potensiale til noe mer, men kunne 
virkelig ideen til Sigurd Oterbeck la seg realisere her?

En milepæl er et møte med arkitektfirmaet “Snøhetta” 
i 2016. Jeg og min bror, Stig, reiste inn til Tigerstaden. 
Ikke med lua i hånda, men med et budsjett på 30 
millioner med oss. Det var alle pengene vi hadde, ikke 
en krone mer kunne det koste. Vi hadde også et krav 
om at plassen vi hadde pekt ut på Båly ikke skulle 
endres.

“Snøhetta” tente som en kule på ideen og var 
overbegeistra. De hadde en utrolig overtalelseskraft 
og på femten minutter var beliggenheten flytta og 
kostnadsrammen doblet. Arbeidet var i gang!!

Jeg vet ikke eksakt hvor mye UNDER vil koste, men 
et anslag er mellom 60 og 70 millioner. Det er mange 
bidragsytere, langt flere enn det vi kunne ha drømt 
om. Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Vest-
Agder er med., Havforskningsinstituttet, Sørlandets 
Kompetansefond, Universitetet i Agder og Innovasjon 
Norge, for å nevne noen. Vi har faktisk også fått støtte 
over Statsbudsjettet! Det er altså mange som har 
ønsket å være med på reisen. 

Blant annet har vi fått støtte for å skape liv foran 
vinduet. Det inkluderer foring, lys og lyd. Alt for å 

skape et  havhabitat som fisken liker. Området rundt 
restauranten er  freda område for fiske, slik at vi har 
svært god tro på at gjestene skal oppleve levende hav 
som tilbehør til maten.

Når jeg nevner mat, skal “UNDER” servere mat av 
ypperste, ypperste kvalitet. Det gjelder både råvarer og 
tilberedning. Vi har knyttet til oss det fremste av kokker 
som er å oppdrive på disse kanter, Er det en ting det ikke 
skal spares på, så er det å gi gjestene en gastonomisk 
opplevelse. Jeg blir skuffet om vi ikke får en stjerne i 
Michelin-guiden i løpet av ikke alt for lang tid.  . 

Hvor kommer egentlig navnet “UNDER” fra? 

Det var det Snøhetta som kom med forslaget og vi 
er veldig godt fornøyd med at vi landet på akkurat 
“UNDER”. Ordet har flere dimensjoner i seg. Både det 
at vi er under vann og at prosjektet i sin helhet kan 
kalles et under.

Jeg har blitt fortalt at det er en massiv interesse for 
restauranten, lenge før den åpner. Har du noen tall?

Den store interessen kom ikke i her i Norge først. Det 
var internasjonale media som virkelig satte pressa i 
gang for å informere sine lesere og lyttere om at det 
våren 2019 kom et signalbygg verden ikke hadde sett 
maken til, i lille Lindesnes kommune i Norge.  
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Se bare her:
• Det er beregnet at saken om “UNDER” har  

nådd ut til 720 millioner digitale kunder
• CNN har omtalt oss flere ganger og de har  

alene 29 millioner følgere
• TWITTER har skrevet til mer enn 62 millioner mennesker
• Lonely Planet har 17 millioner som følger sin  

Facebook-side. Der skriver de om oss.
• 559 ulike medier har omtalt saken,  

i land på alle verdenskontinentene.

Jeg vet ikke om du tror meg, Snorre, men vi har faktisk 
ikke brukt en eneste krone på markedsføring. Det tror 
jeg vi er ganske alene om i en slik sammenheng.

Vi håper også å oppnå en synergieffekt med andre 
turistmål her på Sørlandet. Hotellet vårt på Båly vil 
få en oppsving, men vi håper også at andre steder i 
regionen vil oppleve vekst når gjester hos oss finner ut 
at de vil bruke en dag eller en uke ekstra i landsdelen 
vår. Det er vi glade for

Jeg blir stum, Gaute. Når kan man begynne  
å bestille bord da?

Hallo, Snorre!  Det er vi godt i gang med og 
restauranten er fullbooket i lang tid framover. Pr. i dag, 
nesten ni måneder før vi åpner har vi 4500 bestillinger. 
Fra hele verden. For et par dager siden kom det 
spørsmål om vi hadde plass til en svær delegasjon fra 
Australia. Jeg husker ikke eksakt, men mener det er 17 
nasjonaliteter som allerede står på listene våre.

Den kjente TV-kokken, Gordon Ramsey, hadde 12.000 
bestillinger før han åpnet sin restaurant. Vårt mål er å 
slå han!

Jamen, restauranten er da ikke så stor, Gaute. Jeg kan 
både ganging og deling, så da skjønner jeg at en de som 
ikke allerede har fått ut fingeren, må regne med å vente 
både vinter og vår hvis de finner ut at dette vil jeg være 
med på?

Ja, det stemmer det. Men vi kan dekke på ulike måter. 
Et lukket selskap som ønsker hele restauranten og 
eksklusivitet, kan vi begrense til 40-50 personer. 
Dekker vi litt tettere, kan vi servere omtrent det 
dobbelte. Det er også en champagnebar som er 
lokalisert før selve spiselokalet. Der kan gjestene kose 
seg før de går i restauranten og husk at vi dette er ikke 
er et sted du går hvis du er kjesken og har lyst på noe 
“snavvel”. Vi håper å gi kundene en opplevelse de sent 
vil glemme.

Jeg har anstendighet til ikke å spørre om hva en helaften 
vil koster, men jeg regner med en må betale med både 
en, to og tre av de største pengene Norsk Bank trykker 
opp. I forbindelse med dette intervjuet har jeg googlet 
“UNDER” og her er et av treffene:
Nå har et par betalt hele 160.000 kroner for å være 
noen av de første som får spise på restauranten 
UNDER, som åpner mars 2019.  Plassen ble kjøpt 
under en auksjon på et veldedighetsarrangement 
for demensforskning i Monaco denne helgen. Blant 
gjestene var blant annet Prins Albert av Monaco, 
ifølge en pressemelding.

Jeg håper ikke alle må betale så mye, Gaute!! Det jeg 
derimot MÅ ha svar på, er om det er trygt å spise på 
UNDER, fem meter under havoverflaten.

Du kan slappe av når det gjelder sikkerhet, Snorre. 
Vi har hatt den fremste ekspertisen med oss når 
bygget er konstruert. Dette er et gigantisk tverrfaglig 
prosjekt  og UNDER er dimensjonert for å tåle storm, 
orkan og 100-årsbølgen. Sveisen din skal være like rett 
og fin når du går hjem som når du kom.

Selve vinduet ut i havet er 11 x 4 meter. Det er laget i 
akrylplast, er 36 cm tykt og veier 12 tonn.. Akrylplast 
er valgt av flere grunner, ikke minst fordi det gir et 
krystallklart bilde av verden utenfor, uten forvrenging 
eller lysbrytning. 

Jeg må komme med en aldri så liten innrømmelse til 
dere lesere. Jeg har egentlig lagt bridgejournalistjobben 
min på is, og da Gaute ringte og spurte om jeg kunne 
tenke meg å skrive bulletinen under NM par 2018, var 
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jeg klar til å svare “nei takk”. Før jeg rakk det sa han at 
“Du og kona skal få en helaften på UNDER, inkludert 
overnatting, hvis du sier ja”.
Mitt “nei takk” satte seg heldigvis fast i halsen og 
når jeg forstår hva jeg har i vente våren 2019, er jeg 
glad for det. 

Dette får holde om UNDER i denne omgang, Gaute. Jeg 
er sikkert på at aviser og TV kommer til å bruke spal-
teplass og sendetid når åpningen i slutten av mars 2019 
nærmer seg. Vi må snart over til litt om NM-bridge, men 
kort før det. Du har enda et gigantprosjekt på trappene 
og har jeg hørt rett driver du med oppdrett også?

Du tenker sikkert først på “Knertenparken”. Ja, det er 
ikke sunt å ha to så store prosjekter gående samtidig, 
men det er ikke alltid en kan styre tidsplanen helt. 
I “Knertenparken” skal vi gjenskape Anne Cath 
Vestly sin eventyrverden, der barn og unge vil møte 
kjente figurer som Ole Aleksander, Mormor og de 
åtte ungene, Teskjekjerringa og ikke minst, selveste 
Knerten. 

Her har vi satt av 40 mål. 40 mål som skal teppelegges 
med aktiviteter og opplevelser. Mest for barn selvsagt, 
men vi håper mange voksne også vil mimre omkring 
sine barndoms lesestunder på fanget til far og mor 
eller foran sort-hvitt TV’n. Planen er å åpne i 2020, så 
det blir ikke hvile på en stund enda.

I tillegg er dette noe som skaper sårt tiltrengte 
arbeidsplasser i Lyngdal. Det gjelder først i selve 
byggefasen der lokale entreprenører er med på ulike 
delprosjekter, pluss at når parken er i drift vil det være 
mange fra nærområdet som vil kunne få arbeid. 

Ja, det stemmer at jeg også er engasjert i oppdrett av 
rognkjeks. Dette er et prosjekt vi har gående i Hausvik, 
ytterst i Rodfjorden. Rognkjeks er en liten fisk som 
spiser lakselus og blir det vellykket vil det være et stort 
pluss for oppdrettsnæringen i Norge. 

Du blir millionær av ditt engasjement i det ene prosjektet 
etter det andre, regner jeg med?

Selvsagt svarer jeg ikke på hva jeg tjener på disse 
tingene, men penger har aldri vært en viktig drivkraft 
for meg. Alle grundere ønsker å lykkes økonomisk 
med det de starter, men skulle jeg virkelig blitt rik på 
noe av det jeg driver med, tror jeg rognkjeksen er det 
enkeltprosjektet det er mest penger i. Utgiftene til 
oppdrett av fisken er begrenset, så det gjelder å hol-
de dem i live til de er salgsklare på omtrent 40 gram. 
God logistikk og flinke folk i arbeid kan gi penger i 
bank og kasse.

I de prosjektene jeg engasjerer meg i, er det den 
kreative skapergleden som er viktigst for meg. Som 
jeg sa tidligere, er jeg ofte ikke like engasjert når noe 
er ferdig og hverdagen begynner. 

Ja,,ja. Det ble mye om ikke-bridge. Du og Stig driver 
også Rosfjord Strandhotel, der vi skal spille NM i i bridge.
Kommer du til å stå i resepsjonen når det er spillefri og 
pauser?

Jeg er så heldig å ha kvalifisert til en av de to 
arrangørplassene Lyngdal BK får av NBF. sammen med 
Per Knutsen, Denne denne gangen håper jeg å spille 
bra, men vi kommer ikke til å vinne. Til det har jeg alt 

for mange “døde” øyeblikker. 

Jeg skal prøve å koble ut det som handler 
om annet enn bridge, men det er viktig 

for meg at alle tilreisende, spillere 
og eventuelle tilskuere, føler jeg 
velkommen på Rossfjord Strandhotell. 

Derfor er jeg redd at tankene 
kommer til å hoppe litt hit og 

dit, sannsynligvis til makkers 
ergrelse. Jeg har og har hatt 
planer om å bruke mer tid 
og krefter på bridgen, men 

det er for mange andre ting i 
livet som er moro.
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TAKK TIL VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE

Jeg vet ikke hvilken dag du kommer til å publisere 
dette intervjuet, Snorre, men uansett  benytter jeg 
anledningen til å ønske alle velkommen til Lyngdal. På 
vegne av hotellet håper jeg vi leverer på kost og losji. 
Vi skal være et så godt vertskap som vi klarer.  
Markus Bruno er turneringsleder. Med han ved roret 
senker jeg skuldrene og vet at alt er i trygge hender. 
Selve bridgespillingen må hver og en ta ansvar for på 
egen hånd.

Helt til slutt, Gaute. Er vi bridgespiller en utdøende rase?

Nei, jeg tror faktisk ikke det. Bridge er for moro til 
at det skal dø ut. Jeg vet ikke helt hvilke grep som må 
tas for å snu trenden. Det har vel ikke kommet særlig 
mange spillere til klubben vår etter meg, men det er 
faktisk noen nye ansikter for tiden. Det er 4-5 spillere 
som har begynt ganske nylig og flere av dem tror jeg 
vil noe med bridgen. Vi får bare krysse fingrene,

Jeg takker så mye for praten, Gaute. Du er et fyrverkeri av 
et menneske og det er mange som helt sikkert misunner 
deg all energien du viser. Masse lykke til med UNDER og 
“Knertenparken”: Det lille inntrykket jeg har fått gjennom 
denne praten gjør meg sikker på at dere kommer til å 
lykkes og at vestfylket nok en gang viser at skaperglede 
og kreativitet lykkes også andre steder enn i storbyene. 

Lykke til også med bridgespillinga. Jeg har skrevet en 
artikkel om mine favoritter til NM-gull. Du og Per er ikke 
med på den lista, men skulle jeg ta feil om det, er det 
ingenting som vil glede meg mer.

INGEN ER STØRRE enn at vi setter pris på skryt. Denne mailen kom i formiddag fra Boye.

Hei Snorre – Det er tidlig morgen her i Orlando, og jeg burde hatt full fokus både på Dagbladet-spalte og siste innspurt på 

BIN 4-18. I stedet kom jeg over åpningsbulletinen fra NM Par, og den klarte jeg ikke å legge i fra meg. Du skriver fantastisk 

bra og tar også opp viktige emner for bridgen. Minneordene om Jon og Øystein var også flotte og varme. Intervjuet med 

Christian helt supert! Takker også for hyggelig omtale av undertegnede diverse steder.

Stå på - og lykke til med helgens skriverier!      Hilsen Boye

Jeg bøyer nakken og takker. Samtidig sender jeg de samme lykkeønskinger tilbake til Orlando, der det pågår Åpent VM i bridge. 

Mange norske til start og med våre resultater forrige sesong er det ingenting i veien for at vi tapetserer pallen over there også?



STORE KORT ALLEREDE 
I FØRSTE RUNDE
Når det er flere par fra samme klubb og/eller krets, er 
det vanlig å sette opp slik at de møter hverandre tidlig 
i mesterskapet. Dette er for å hindre at noen kan påstår 
at et par «hjelper» et annet i innspurten. Ikke det at jeg 
tror det skjer, men Markus liker å gjøre ting korrekt.
Dette medførte at arrangørens to par møtte hverandre 
i første runde. Gaute Ubostad havnet i hovedrollen, 
med to slemmer i tre av rundens spill. 

  E D 10 8
  -
  Kn 7 6 
  E K D 8 7 6

 7    K 5 2
 E K Kn 10 7 5 4 2   D 9 6
 K   E 10 9 8 4 3
 4 3 2   9

  Kn 9 6 4 3
  8 2
  D 5 2
  Kn 10 5

Vest Nord Øst Syd
G Ubostad C Knutsen P Knutsen KO Hansen
  pass pass
1hj dobl 3kl* pass
3ru dobl redobl 3sp
4NT 5sp dobl pass
6hj dobl p.r 
3kl = singel og hjerterstøtte.

Jeg forstår at Gaute likte 3kl, splinter, fra makker. 
Har makker to ess, står det 6hj på mindre enn tjue 
honnørpoeng og de er allerede i diskusjon om beste 
meldingsforløp! Det jeg synes var lite taktisk, var at 
Gaute da ikke meldte 4NT direkte over 3kl. Det eneste 
han oppnådde med 3ru var å slippe til nord en gang 
til. Det kan se ut som han allerede hadde bestemt seg 
for å bruke Blackwood.

Så tror jeg ikke makkerparet 
var på bølgelengde over 
5sp. I min verden er dette 
en posisjon for DOPI, så 
doblingen til Per Knutsen 
viser ingen eller tre ess. Tre 
ess kunne det ikke være etter 
forhåndspass, så hvorfor Gaute 
meldte 6hj må du nesten 
spørre han selv om. Beit i stikk 
to og fjorten minuspoeng. 

  K 10 8 7 5 3
  E 6
  10 3 2 
  D 10

 E 9   D
 K D 10 5   8 4 2
 E K Kn 8 6 5   9 7
 5   E K Kn 8 7 6 4

  Kn 6 4 2
  Kn 9 7 3
  D 4
  9 3 2

Vest Nord Øst Syd
G Ubostad C Knutsen P Knutsen KO Hansen
   pass
1ru 2sp 3kl 4sp
4NT pass 5sp pass
6ru pass pass pass

Her tok Gaute hevn, men var han like heldig som 
han var dyktig? I slike spill ser en at det er ikke alltid 
så «lurt» å sette motparten under press. Joda, i det 
lange løp tjener en selvsagt på at de må gjette, men 
her hadde Gaute ingen gode meldinger over 4sp fra 
Karl Olav Hansen. Gaute gønna på til 6ru for egen 
maskin og fant makker med det han trengte. I alle 
fall når begge minordamene åpnet seg like villig som 
en fransk prostituert. +1390, fordi nord tok ikke for 
hjerteresset i utspill.

Fra venstre Karl Olav Hansen, Gaute Ubostad,  
Ole Fuglestad med BBO, Carl Olav Hansen  

og Per Knutsen. Alle fra Lyngdalsregionen.

Gaute Ubostad
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bra og tar også opp viktige emner for bridgen. Minneordene om Jon og Øystein var også flotte og varme. Intervjuet med 

Christian helt supert! Takker også for hyggelig omtale av undertegnede diverse steder.

Stå på - og lykke til med helgens skriverier!      Hilsen Boye

Jeg bøyer nakken og takker. Samtidig sender jeg de samme lykkeønskinger tilbake til Orlando, der det pågår Åpent VM i bridge. 
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KLASSIKER
Disse dukker opp med jevne mellomrom. Da er det 
om å kjenne sin besøkelsestid. Tenker du et sekund, 
har toget gått.

  Kn 9 7 4
  D 3
  E 5 
  10 9 8 7 3

 K D 8 5   E 10 3 2
 E 6 4   K Kn 8
 D 9 7 4 3   K Kn 6
 5   D 4 2

  6
  10 9 7 5 2
  10 8 2
  E K Kn 6

Vest Nord Øst Syd
A Helgemo B Midttveit I Berg F Fyllingslid
 Pass 1sp pass
2NT pass 3sp pass
4sp p.r

Ivar Berg og Arnfinn Helgemo bruker 4-kort åpninger, 
så derfor kom kontrakten i øst. Kløveress ut og skift til 
hjerter som løp til dame og konge.

Spar til kongen og nå var Bjarne Midttveit i nord flink 
når han la nieren og skapte en illusjon. Gjør han ikke 
det, tar Ivar for spardame og oppdager sitsen. Så er 
det bare å presse ut ruteress og claime elleve stikk. Det 
er to spar igjen i vest, en til å stjele en eventuell kløver 
og den andre til å kappe trumfen.

Når spar ni kom, spilte Ivar ikke helt unaturlig spar til 
esset og nå kunne han ikke få mer enn ti stikk.
En annen ting er om det er noe poeng å spille spar 
til esset i det hele tatt. Skulle syd ha knekten fjerde i 
spar, fortsetter NS bare med kløver når de er inne på 
ruteresset. Den må stjeles i vest og muligheten til å 
kappe gjennom syd er borte.

Uansett et våkent motspill av nord. Hele 19 poeng i 
forskjell på ti og elleve stikk.

Ragnar Davidsen kommer bort til meg og forteller at ved 
hans bord var det to dyktige spillere. Makker Jon Saur la 
spar ni, men Espen Larsen i vest lot være å spille spar til 
esset. Nettopp med den begrunnelsen jeg ga over.

NOEN SPILL FRA  
FØRSTE SESJON
Av Nils Kvangraven

Årets verste storm kunne ikke truffet bedre. Hele 
Kristiansand er stengt med vindkast på drøyt 
40 sekundmeter og horisontalt regn som pisker 
ubehagelig på vindusruta, men på skjermen varmer 
det å følge årets parfinale hvor det serveres god 
bridge i beste sendetid. 

Til og med en ivrig turgåer i heimen har forståelse 
for at denne helgen må tilbringes i godstolen med 
parfinalen på storskjerm. Heldigvis ryddet jeg inn 
hagemøblene i går, det må bare regne og blåse så  
mye det vil så lenge kaffekokeren gjør jobben blir 
dette en fin helg. 

Fra oppgjøret mellom Løseth-Leirpoll og Hauge-
Laland kommer dette spillet som var spennende både 
i meldinger og motspill:

  10 8
  Kn 4
  E D 9 8 4 3 2
  10 3

 E K Kn 3 2   D 9 8 5
 K 10 8 3   9 8 5
 Kn   10 6 5
 7 5 2   A 9 4

  7 4
  E D 7 2
  K 7
  K D Kn 8 6

Vest Nord Øst Syd
Laland Løseth Hauge Leirpoll
1sp 3ru 3sp 4ru
p.r

Meldingene satte press på makkerskapsavtalene til NS. 
I moderne bridge har det blitt populært å hoppe inn 
på 3-trinnet med både 5- og 6-kortfarger. Men Leirpoll 
hentet lett frem 4 ruter fra meldeboksen. Det skulle 
vise seg å bli en god avgjørelse. 

Bjarne Midttveit
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Rune Hauge startet motspillet med spar 6 som Reidar 
Laland vant med kongen. Laland tenkte nok litt på 
faren med blindemanns kløverfarge, men fortsatte 
litt feigt med spar ess. Dermed ble det aldri noe 
gjennomspill av hjerteren før kløveress ble presset ut. 
Spillefører kunne ta ut trumfen og kaste hjerteren på 
kløveren. 

Laland måtte spilt en liten spar tilbake slik at Hauge 
kunne kommet inn på spar dame for å spille hjerter 
tilbake mens han enda hadde kløver ess i behold. 
En tapt sjanse for Laland, en liten spar ville vært et 
svært fint motspill. 

STAMPER DU ELLER STAMPER JEG?
  9 4 2
  10 3
  E K D 8 5
  E 4 3

 E Kn 10 7 6   K 5 3
 D 8 6 5   E 4 2
 10   7
 Kn 10 5   K D 9 8 7 6

  D 8
  K Kn 9 7
  Kn 9 6 4 3 2
  2

Vest Nord Øst Syd
Homme Hogstad Homme Øberg
 1ru 2kl dobl
Redobl 2ru pass 4ru
5kl pass pass 5ru
Dobl p.r

Personlig hadde jeg gjenmeldt 3 kløver i øst etter 
redoblingen, men hva gjør vel det når makker er med 
på notene. 5 kløver var et glimrende bud som satte 
press på Øberg. Han kunne nesten ikke gjøre annet 
enn å melde 5 ruter som selvsagt ble doblet. 

Sondre Hogstad leste kortene riktig da han gikk opp 
på hjerter konge og berget en beit for -200, men det 
ga Hommene 80% av scoren. 

Det er sånn parturnering skal spilles, strekke 
kortene og hive innpå doblinger så det setter fart i 
scoringstabellen. 

FIN TEKNIKK
Så kom Rogalandsparet Lausnes-Sunde i sitt oppgjør 
mot det ledende makkerparet Midttveit-Fyllingslid. 
Det var synd ikke kortene satt som du fortjente på 
dette spillet, Ketil Sunde: 

  K 8 5 3
  E Kn
  D 10 8 5 4
  9 3

 6   9 7 2
 D 9 5 2   K 7 6 3
 Kn 2   E K
 Kn 10 7 6 5 2   E K D 8

  E D Kn 10 4
  10 8 4
  9 7 6 3
  4

Vest Nord Øst Syd
Lauvsnes Midttveit Sunde Fyllingslid
   pass
pass pass 1kl 1sp
3kl 3sp 4kl p.r

Spar ess i utspill ble fulgt av ruter som løp til kongen 
hos Sunde. En spar ble stjålet før en trumf gikk til 
esset. Nok en spar ble stjålet hos blindemann og trumf 
til kongen. Nå tok Sunde for ruter ess og eliminasjonen 
var klar. 

Hjerter gikk til damen hos blindemann, men nord kom 
inn på esset. Fortsettelsen var hjerter knekt. 

Reidar Laland

Egil Homme
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Det var nå Sunde viste frem god teknikk da han sikret 
kontrakten ved å legge LITEN. Hadde nord startet med 
Ekn108 i hjerter ville Sunde nå fått til et innspill hvorpå 
nord må spille tilbake fra 108 eller til dobbeltrenons. 

Dessverre var hjerterfargen fordelt 3-2 og innsatsen til 
liten nytte, men en fryd for øyet var det.
Vi ses i morgen - hilsen Nils.

NI STIKK ER 
LETTERE 
ENN TI STIKK
Jørn Åselid satt nord med 
denne hånda: 
  Kn 5 4 3
  E kn 9
  E K Kn
  D Kn 2

Han åpnet med 1NT og fikk 2kl fra makker. Hva er 
problemet her, tenker du sikkert. Alle kan da svarene 
på Stayman? Neida, så lett er det ikke. Jørn vurderte at 
denne hånda med stor sannsynlighet spilte like godt i 
NT som i spar, så han  benekta major med 2ru!! Makker 
inviterte med 2NT og Jørn avslutta med 3NT.

  Kn 5 4 3
  E kn 9
  E K Kn
  D Kn 2

  E 10 9 6
  7 5 4 3
  10 4
  E 10 6

Blink! Det er vel liten grunn til å være  
i 4sp med disse kortene?

SÅNN SPILLER  
EN SOM LEDER
Svein Gunnar Karlberg og Kurt Ove Thomassen er en 
av de store favorittene i helgas turnering. Her ser du 
en god vurdering som ble godt betalt.

  2
  E 7 2
  K D 8 3
  D Kn 6 5 3

 K   9 8 7 4
 K 9 8   D Kn 10 4
 E Kn 10 7 6 4   9
 K 10 7   E 9 4 2

  E D Kn 10 6 5 3
  6 5 3
  5 2
  8

Vest Nord Øst Syd
1ru 2kl dobl 2sp
3ru pass pass 3sp
p.r

Det kom hjerter åtte ut til tieren og mer hjerter til 
esset. Det er mulig øst skulle tatt ruterstjelingen sin 
men det er en annen historie. Jeg er ikke sikker på hva 
som da ville skjedd.

Svein Gunnar Karlberg i syd tenkte sånn. Vest har 
neppe EK i kløver siden han startet med hjerter. Han 
har heller ingen honnørkombinasjon i hjerter. Det 
plasserer minst seks honnørpoeng i øst. Øst har doblet 
negativt, så han har minst 4-3 i major. Skulle han mot 
formodning ha sparkongen, så vil han fremdeles få 
stikk på den etter en finesse. 

Spar mot hånda og pang opp på esset. Ni stikk og 
applaus fra oss alle.

Ketil Sunde Svein Gunnar Karlberg 
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RESULTATLISTE FREDAG 21/9-18 
27 bord, 54 par. Antall spill: 54. Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.

Plass Par Poeng  % Navn MNR Klubb 
 1 4 380,3 63,5 Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen 10657 10327 NBF Helgeland
 2 34 267,9 59,5 Finn Brentebråten - Jan Guldbrand Ohren  11478 10650 NBF Buskerud
 3 13 209,3 57,5 Anders Fodstad - Are Aarebrot 22649 25879 NBF Oslo
 4 15 185,5 56,6 Allan Livgård - Siv Thoresen 27945 23387 Heimdal BK - TopBridge BC
 5 37 167,7 56,0 Sondre Labraathen Hogstad - Andre Øberg  13406 11677 NBF Telemark

 6 5 164,3 55,9 Morten Iversen - Thore Uttisrud  24899 16831 NBF Østfold og Follo
 7 1 159,0 55,7 Terje Lie - Jo-Arne Ovesen 112 9970 Sandefjord BK - TopBridge BC
 8 20 150,3 55,4 Alf E. Andersen - Stian Andersen  4612 26777 NBF Hedmark og Oppland
 9 12 129,2 54,6 Stian André Evenstad - Espen Larsen  17992 11157 Sørreisa BK - Fauske BK
 10 49 115,1 54,1 Marius Bartnes - Bjørnar Hagen 30670 12272 NBF Hedmark og Oppland

 11 53 108,4 53,9 Torkild Hagen - Roger Olafsen 18398 12767 NBF Buskerud
 12 43 103,2 53,7 Svein Olav Ernstsen - Ivar Bull 8779 7066 NBF Vest-Finnmark
 13 45 99,0 53,5 Ragnar Davidsen - John Saur  12199 12366 NBF Nord-Trøndelag
 14 31 90,5 53,2 Anders Dale - Trond Hantveit 14290 13078 NBF Hordaland
 15 10 79,0 52,8 Ove Andersbakken - Karl Morten Lunna 14331 28530 NBF Hedmark og Oppland

 16 40 71,6 52,6 Finn Fyllingslid - Bjarte Midttveit 8900  23031 NBF Hordaland
 17 9 48,5 51,7 Hans Arne Forseth - Haldis Guttormsen 26284  20510 NBF Midt-Trøndelag
 18 32 39,3 51,4 Jarle Bogen - Tor Arne Reppen 9929  12597 NBF Helgeland
 19 33 34,9 51,2 Karl Olav Nybø Hansen - Carl Johan Knutsen 9517  13357 Lyngdal BK
 20 26 16,7 50,6 Egil Homme - Marianne Homme 7213  12758 NBF Vest-Agder

 21 50  7,1 50,3 Marius Haga - Marcus Andreas Scheie  14110  36943 NBF Romerike og Glåmdal
 22 44 -1,0 50,0 Simon Løvik - Sverre Pallesen 14469  25578 NBF Telemark
 23 18 -5,0 49,8 Idar Lyngen - Stig Vestveit  10089  14502 Bodø BK - Hamar BK
 24 28 -8,8 49,7 Bjørn Fjellstad - Harald Gjellestad 6167 1554 NBF Vest-Agder
 25 27 -12,7 49,5 Rune Hauge - Reidar Laland 17463 493 NBF Rogaland

 26 7 -13,0 49,5 Odd Arne Hatten - Villiam Ovesen 30650  34246 NBF Midt-Trøndelag
 27 30 -17,1 49,4 Tonje Brogeland - Åse Langeland  23275  12429 Flekkefjord BK - Klepp BK
 28 48 -24,3 49,1 Jan Arild Olsen - Per Elvin Pedersen 21512  11114 NBF Aust-Agder
 29 16 -26,4 49,1 Tarjei Eck Hansen - Jørn Åselid 2025  10995 NBF Salten
 30 25 -32,2 48,9 Trond Kåre Knutsen - Per Martin Pedersen 13358 6878 NBF Rogaland

 31 51 -36,0 48,7 Tommy Kristiansen - Leif Riksvold 13051 7591 NBF Helgeland
 32 46 -41,7 48,5 Jan Ove Bernhardsen - Knut Busk  31928  30503 NBF Øst-Finnmark
 33 52 -42,6 48,5 Kurt Langhelle - Roger Træet  7617  14797 NBF Haugaland
 34 47 -43,9 48,4 Henrik Gosvig - Dagfinn Kristiansen  23881  13606 NBF Lofoten og Vesterålen
 35 19 -45,9 48,4 Kay Strand - Georg Sørhøy 13061 4847 NBF Midt-Trøndelag

 36 36 -54,5 48,1 Rune Skodje - Geir Atle Sæth  8880 9512 NBF Møre og Romsdal
 37 42 -56,6 48,0 Tommy Elde - Robert Lehn 14915  12307 NBF Lofoten og Vesterålen
 38 35 -62,0 47,8 Oddbjørn Johansen - Sindre Rovde 10634  13945 NBF Møre og Romsdal
 39 8 -69,5 47,5 Roy Hugo Olsen - Jonny Reinholdtsen  18009 9097 NBF Troms og Ofoten
 40 41 -72,4 47,4 John Roar Stein - Henrik Thuroczy 12373 8498 NBF Romerike og Glåmdal

 41 24 -74,3 47,4 Karl Christian Baumann - Jan Erik Olsen  28594  34965 NBF Vest-Agder
 42 6 -80,4 47,1 Jon Sagbakken - Trond Magne Aasheim  12049  10996 NBF Østerdal
 43 29 -83,7 47,0 Arild Lauvsnes - Ketil Sunde 25625  13056 NBF Rogaland
 44 23 -92,0 46,7 Helge Hantveit - Jonny Rasmussen  6079 5673 NBF Hordaland
 45 17 -96,6 46,6 Ivar Berg - Arnfinn Helgemo  25880 8660 NBF Sør-Trøndelag

 46 54 -118,4 45,8 Stig Martinussen - Dag Heldal Paulsen 16812  23385 NBF Oslo
 47 22 -118,7 45,8 Per Knutsen - Gaute Ubostad  13344  26186 Lyngdal BK
 48 39 -122,7 45,6 Marius Fivelstad - Leif Arild Lothe  33298 9574 NBF Sogn og Fjordane
 49 3 -145,3 44,8 Anders Fugleneb - Ove Gundersen  26508  16621 NBF Østfold og Follo
 50 38 -150,0 44,7 Trygve Leirpoll - Leiv Jørgen Løseth  4527 9631 NBF Sogn og Fjordane

 51 2 -183,6 43,5 Hans Melby - Jarle Melby 14778  13696 NBF Buskerud
 52 11 -184,8 43,4 Roar Bredholt - Erik Syvertsen 5336  11856 NBF Vestfold
 53 14 -209,9 42,5 Bjørn Inge Hanssen - Jan Arild Øverli 12612 7408 NBF Troms og Ofoten
 54 21 -295,5 39,5 Arild Gjelstenli - Håkon Strandabø 23633 5933 NBF Møre og Romsdal



SPAREBANKEN SØR GIR 
PRIS TIL BESTE SPILL

Det er med stor glede arrangøren kan informere om at hele 
5000 kroner gis til det spillet en oppnevnt jury mener er 
turneringens beste spill. Premien deles likt mellom spiller 

og journalist som har publisert spillet. Det er et krav av spillet 
publisert i bulletinen. Det tas forbehold om at prisen vil bli delt 

ut i etterkant av mesterskapet, slik at spill fra siste dag også 
kan være med i konkurransen. Juryen presenteres i en av de 

kommende bulletinene.

Spillere, publikum og dere som følger NM par på BBO, 
oppfordres til å komme med gode spill til Snorre som redaktør. 

Det beste er om det sendes en artikkel med tekst,  
men det er også fullt mulig å sende en mail til  

snorre.aalberg@hotmail.no, der dere henviser til 
spillnummeret. Navn på alle spillerne er ønskelig, samt 

meldingsforløp og en kort redegjørelse for spillets gang. 
Det er viktig at hovedpoenget i spillet kommer godt fram.


