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 Tja, sånn passe? 
  
 
 
 

• Espen Lindqvist forteller 

 om både gode og mindre  

gode spill. 

• Jeg håper på mange 

 innspill.. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norge har ikke vært blant de aller beste Europa de siste 
mesterskapene. Dette har mange forklaringer, ikke minst det 
faktum av vi har mistet verdens  beste par til Monaco. 
 
Det er likevel grenser for lenge vi kan dvele over dette. Vi 
har de spillerne vi har og de parene kaptein Christian 
Vennerød tar ut, er de som skal forsvare våre farger. 
 
I dagene framover har jeg planer om å ta et aldri så lite 
tilbakeblikk på dagene i Opatja i Krotatia. Resultatene er vel  
alle kjent med. Seniorene leverte minst som forventet med 
en fin 5.plass og billett til VM i India i 2015. Åpen klasse var 
inne i varmen lenge, men sprakk i de avgjørende kampene. 
Damene var aldri med i kampen i den viktig sjetteplassen. 
  

Boye Brogeland og Espen 
Lindqvist. 
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Jeg skal prøve meg på en vanskelig øvelse når jeg skal si noe om både enkeltspillere, par og 
kapteiner/støtteapparat. Informasjonen jeg har tilgjengelig er begrenset, men i de kommende 
dagene planlegger jeg å ta dirkekte kontakt med mange av de som var i Kroatia. Der håper jeg at de 
deler sine inntrykk med oss og er positive til å svare på de spørsmål jeg stiller. Ingen av spillerne 
skal trenge å si noe om mer enn sin egen innsats, og jeg kommer til å be dem finne minst en god 
prestasjon og et spill der de ikke er fornøyd med det som aktuelt skjedde. Norge spilte mange 
kamper på BBO, og der er det flere spill jeg har planer om å ta fram. Noen er skrevet om før, andre 
ikke. 
 
Når det kommer til kapteiner og coacher, er det ønskelig at de tør ta bladet fra munnen og dele 
inntrykk. En fullstendig evaluering må selvsagt skje internt, men landslaget er på en måte 
allemannseie. Selv Drillo ble noen ganger tvunget til å si noe om hva han mente om innsatsen. 
 
Jeg kommer til å hoppe mellom å ta fram spill fra åpen klasse, dameklassen og senior. Det 
bestemmes mest av hvilke spillere/par som svarer kjappest på mine henvendelser. Vi som skrive 
om bridge har (dessverre) en tendens til å henge oss opp i de dårlige prestasjonen, men jeg skal 
prøve alt jeg kan å være nyansert. Denne oppsummeringa kommer mest til å dreise seg om laget i 
åpen klasse. 
 
Norge kom i en tøff pulje, blant annet med 
Frankrike, Sverige, Monaco, Russland og Island. 
Det første målet var å bli blant de ni lagene som 
gikk videre til suttspillet.  
 
Det viste seg å ikke by på vansker i det hele tatt. 
Norge var hele tiden i teten i pulja si og endte på 
en fin tredjeplass med 220,3 poeng på de 17 
kampene. Det gir et snitt på nesten 13 VP pr. 
kamp. 13 seire, 1 uavgjort og 3 tap. Sterkt. 
 
 

Kamp  4 :  No rge  –  K roa t i a  

G i ve r  syd  -  A l l e  
 
    ♠ D Kn 9 8 7     

    ♥ 4     

    ♦ Kn 9 6 2     

    ♣ Kn 5 3     
 ♠ 6 4 2       ♠ K 10 
 ♥ E K 9 8 2   N   ♥ D 10 
 ♦ E D 5  V   Ø  ♦ K 10 8 7 
 ♣ 10 2   S   ♣ K 9 7 6 4 

              
    ♠ E 5 4     
    ♥ Kn 7 6 5 3     
    ♦ 4 3     
    ♣ E D 8     

 

Vest Nord Øst Syd 

Thor Erik Kroatia Thomas Kroatia 

   1hj 
Pass 1sp dobl Redobl 
Pass Pass 2kl pass 

2ru (!) Pass Pass pass 
 

 
Vest Nord Øst Syd 

Kroatia Nils Kroatia Terje 

   pass 
1hj pass 2kl pass 
3NT Pass pass pass 

 

Jeg har seinere tenkt å skrive om at bridge handler 
om å finne det rette spenningsnivået. Sitter en i 
glid, er det akkurat denne fasen av spillet som 
stemmer. Når en er forsiktig i meldingene, sitter 
det surt. Når det peises på, sitter det greit. Dette 
spillet er fra den første kampen, andre dag. Det er 
Kroatia som er motstandere og Norge er i 
medgang. 

Begge de norske parene er forsiktige, uvanlig 
forsiktige. Terje Lie passe med det en hånd mange 
ville åpnet på og ser fornøyd at makker spiller ut 
spardame mot 3NT. De tar fem stikk i den fargen, 
pluss ED i kløver for tre sonebeiter. 
 
På det andre bordet dobler Thomas opplysende i 
sonen etter at begge motstanderne har meldt. Thor 
Erik har full åpning, men legger seg likevel rolig ned 
i 2ru. Hadde dette blitt feil, ville vi alle lurt på om 
det hadde klikka et sted, men akkurat hjemgang i 
2ru var verdt 8 IMP. Med åpne kort er det mulig å 
vinne 3NT i øst, men i praksis blir det beit. 
 
Dette spillet var litt symptomatisk på starten av 
turneringa. Norge satt i medvind og denne type 
avgjørelser ble ofte rett. Jeg skal seinere vise 
eksempler på at mot slutten snudde vinden for oss 
og da kom tapene. 
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Førstemann på ringelista mi, er Espen Lindqvist. 
Espen er alltid positiv når jeg ber om sånn eller 
slikt. ”Problemet” med å intervjue Espen er jeg  får 
han aldri til å løfte fram egne fine spill og han vil 
nesten alltid heller fortelle om når han følte han 
ikke lyktes helt.  
 
Espen forteller først om et mesterskap der 
stemningen i det norske laget var veldig bra. Jeg 
prøvde å få tak i noe sladder der en eller annen 
hadde sagt et galt ord eller prøvd seg på 
korsfesting av noen andre enn seg selv. Det lyktes 
jeg ikke med. Espen skyter også av innsatsen til 
kaptein Christian Vennerød og coach Geir Olav 
Tislevold.  
 
”Det åpnet veldig bra for oss og jeg er enig i at vi  
hadde glid i begynnelsen av turneringa”, sier Espen. 
”Vi hadde flere slemspill som hang på en kutt og 
jeg tror nok vi må innrømme at mer enn 50% 
svingte vår vei i denne fasen.” 

Kamp  8 :  No rge  –  Øs t e r r i ke  

G i ve r  Øs t  -  ØV  
 
    ♠ 9 5 2     

    ♥ Kn 9 5     

    ♦ Kn 9 7 2     

    ♣ 10 6 5     
 ♠ Kn 4 3       ♠ E D 10 8 
 ♥ E D 8   N   ♥ K 7 3 
 ♦ K D 3  V   Ø  ♦ E 10 6 4 
 ♣ K D Kn 2   S   ♣ 9 4 

              
    ♠ K 7 6     
    ♥ 10 6 4 2     
    ♦ 8 5     
    ♣ E 8 7 3     

 

Vest Nord Øst Syd 

Boye Østerrike Espen Østerrike 

  1kl pass 
1sp pass 1NT pass 
2ru Pass 2sp pass 
3NT Pass Pass pass 

 
 
1sp = 6-9 NT, ruter eller balansert utgangskrav. 
1NT = 12-14, balansert 
2ru = Utgangskrav 
 
 
Østerrike på det andre bordet melder slemmen som 
står på sparkongen i kapp. Det gjør ikke Norge og 
vi vinner 13 IMP i stedet for å tape omtrent det 
samme. På dette tidspunktet hadde vi vunnet åtte 
kamper på rad og vi var akkurat i den glien vi 

hadde håpet på.  
 
”Du kan velge om du starter med et godt spill eller 
et spill der du synes du eller Boye kunne gjort det 
bedre,” sier jeg. 
 
Ikke overraskende kommer det et spill der Espen er 
kritisk til sin egen siste vurdering.  
 
 
 

Kamp  12 :  No rge  –  Monaco  

G i ve r  Ve s t  -  ØV  
 
    ♠ D 4     

    ♥ E 3     

    ♦ K 8 4     

    ♣ E K 9 8 7 6     
 ♠ Kn 9 8 7       ♠ 10 5 2 
 ♥ D 10 7 5   N   ♥ Kn 8 4 
 ♦ D 7 3 2  V   Ø  ♦ Kn 10 6 5 
 ♣ Kn   S   ♣ 10 4 2 

              
    ♠ E K 6 3     
    ♥ K 9 6 2     
    ♦ E 9     
    ♣ D 5 3     

 

Vest Nord Øst Syd 

Monaco Espen Monaco boye 

 1kl pass 1ru 
pass 2NT pass 3hj 
pass 3NT pass 4kl 
pass 4ru Pass 4NT 
Pass 5kl Pass 5NT 
Pass 6kl Pass 6NT 
Pass Pass pass  

 

1ru � hjerter 
3hj � overføring og viser akkurat 4-4 i major 
4kl � naturlig sleminvitt 

Dette spillet har jeg skrevet om tidligere og sa da 
at jeg ikke helt kunne se hvordan Norge skulle 
meldt denne storeslemmen når Espen valgte å 
gjenmelde 2NT og ikke 3kl. 
 
Espen: ”Poenget er at jeg skulle våknet når Boye 
meldte 6NT. Allerede på 5NT vet jeg at alle 
nøkkelkortene er på plass, men siden jeg allerede 
hadde oppvurdert seksten til 18-19, så klarte jeg 
ikke å melde mer enn 6kl. Det er greit nok, men 
når Boye kommer tilbake med 6NT, betyr det at 
han ser tolv stikk. Jeg har ikke vist mer enn fire 
kløver siden jeg kan ha fordelingen 3-2-4-4. Nå har 
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nok ofte fem kløver siden jeg tar i mot med å 
cuebidde 4ru, men den sjette kløveren er faktisk et 
ess ekstra. Boye har nesten alltid 4-4-2-3 fordeling 
med 4kl og da ser jeg at det er en ruterstjeling på 
den korte hånda. I major har han helt sikkert EK i 
spar og hjerterkongen, eller spar esset og KD i 
hjerter. Han kan ha ED i ruter og da står syveren 
på at det ikke er spartaper. Jeg burde absolutt  
meldt 7kl over 6NT.” 
 
Dette spillet har jeg fått en kommentar fra Baard 
Olav Aasan på. Han mener at Boye skulle meldt 5sp 
i stedet for 5NT og med det vist EK i spar. Da blir 
det lettere for Espen å oppvurdere spardama og 
den sjette kløveren. 
 
Mange spiller vel ny farge etter svar på Blackwood 
som mer eller mindre kommando til makker om å 
melde syv med tredjekontroll i fargen. Det har ikke 
syd kort til, men Aasan mener at 5sp bør spilles 
som mer fleksibelt enn et rent spørsmål. ”Det viser 
EK i fargen og ber makker vurdere hånda”, sier 
han. 
 
2Dette spillet har du også skrevet om før, Snorre, 
men jeg synes du skulle fått med at 6ru faktisk er 
mye bedre enn den normale 3NT.”  

 

Kamp  16 :  No rge  –  Sve r i ge  

G i ve r  Øs t  -  ØV  
 
    ♠ E D Kn 3     

    ♥ D 8 7 2     

    ♦ D 6 3 2     

    ♣ 4     
 ♠ 9 8 6       ♠ 7 5 2 
 ♥ Kn 5 4 3   N   ♥ 10 9 6 
 ♦ 8 5  V   Ø  ♦ K 4 
 ♣ K 9 8 2   S   ♣ E D Kn 7 6 

              
    ♠ K 10 4     
    ♥ E K     
    ♦ E Kn 10 9 7     
    ♣ 10 5 3     

 

Vest Nord Øst Syd 

Sverige Espen Sverige Boye 

  pass 1NT 
pass 3kl pass 4ru 
pass 4sp pass 5kl 
pass 6ru Pass pass 
Pass    

 
3kl � kortfarge 
5kl � ”Har hjertercue, men kan ikke melde 4NT.” 

Dette spillet tar Espen med for å vise kanskje den 
største oppsida med splinter på tre-trinnet etter 
NT-åpning. ”For det første unngår vi håpløse 3NT’er 
og for det andre kan vi tidlig vurdere tilpassen. 
Boye  sin 15-17 vokste nå inn i himmelen med tre 
små kløver, fem ruter og topphonnører i major. 5kl 
viser bare at hjerterkontrollen er i orden, men siden 
han ikke gikk i Blackwood var det sikkert hardt å 
melde slemmen. Gi han ruterkongen i stedet for 
hjerterkongen, så står slemmen nesten alltid. 
Denne gangen gikk ruterkutten og +920 var det 
ikke mange som slo.” 
 
Med vanlig Stayman vil de fleste komme i 3NT og 
der er det beit med fem kløvestikk. Denne gangen 
ville nok øst advart med å doble 2kl, men neste 
gang er det vest som har fem stykker. Da går ”alle” 
beit i 3NT, mens vi sneller hjem slem!!.  Legg også 
merke til at 3NT ikke står rett opp og ned selv med 
major ut. Selv da er en avhengig at ruterkappen. 
Går den er det vel like greit å være i 6ru? 
 
”Vi var heldige i kampen mot Sverige. Faktisk vant 
vi tre slemsvinger som hang på kutter. Begge våre 
gikk, mens Sverige sin storeslem som sto på 
hjerterkongen rett sted, gikk ikke. Det ene var ikke 
en kutt, men et spill der Nils skulle løse KD109xxx 
mot singelton. Det klarte han glimrende, men du vil 
sikkert la Nils fortelle om det spillet selv.” 

 

Aner vi en bekymret mine selv på  
dette tidspunktet, Christian Vennerød? 



  

 

J 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg er litt usikker på hva slags oppsummering disse artiklene vil innbefatte. Geir Olav Tislevold håper jeg svarer 
på mailen min ganske kjapt og da skal du forhåpentligvis få høre litt om hvilke tanker de gjorde seg etter 17 
kamper. De neste på ringelista mi er Nils Kvangraven, Thomas Charlsen og damekaptein Tormod Røren.  
 
Under er resultatene fra åpen klasse etter innledende. Som sagt kun tre tap og en uavgjort. Resten seire.  

 

 

 


