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Bridge i Norge AS
Nesgaten 25
4400 Flekkefjord

Har du lyst til å bli en bedre bridgespiller?

Ønsker du å hygge deg med et underholdende bridgemagasin?

Med Bridge i Norge (BIN) kan du si: Ja takk, begge deler!

Et årsabonnement på BIN koster 430 kroner, og kan bestilles via våre 
Internett-sider, www.bin.no, på e-post bridge@bin.no, eller på telefon, 
38 32 10 60. Ved henvisning til denne annonsen i Norsk Bridge vil nye 
abonnenter få tilsendt årets første BIN-utgave gratis.

BIN kommer ut seks ganger 
i året, og hver utgave er på 
cirka 100 sider. Mange av de 
dyktigste norske og utenlandske 
skribentene dekker de største 
bridgebegivenhetene både i 
innland og utland. Vi har også en 
egen meldeduell, nøttespalte, 
systemspalte og ekspertklubb 
hvor du kan teste deg mot – og 
lære av – toppspillere. I tillegg 
finnes det egne artikler myntet 
på litt ferskere spillere.

www.bin.no
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FORSIDEFOTO
Verdensmestere og europamestere
er ingen match for Henrik Elvestad.

Tre timers kurs med Christian Vennerød (t.v.), 
Marianne Harding, Henrik Elvestad

og Martin Andresen er nok!

(Foto: Vegard Brekke)
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Gratulerer!
1. til 4. mai ble en flott NM-finale for 

klubblag arrangert av Stavanger BK. 

Jeg ønsker å gratulere alle deltakerne med den 

flotte prestasjonen det er å kvalifisere seg til 

en lagfinale. Finalen ble til slutt en makt-

demonstrasjon av Heimdal 2, som vant 

overlegent. På laget spilte Geir Helgemo, 

Børre Lund, Per Erik Austberg, 

Jørgen Molberg og Terje Aa. Seriemester-

skapet for damer ble også sluttført nå i vår. 

Her var det Rogaland som dro hjem med 

de edleste medaljene 4 VP foran Hordaland. 

På vinnerlaget spilte Eli Solheim, Tone 

Torkelsen Svendsen, Tonje Aasand Brogeland 

og Hilde Bjørlo. Gratulerer!Juniorene våre har vært ute og målt krefter 

med andre juniorer internasjonalt. I påsken 

ble et noe forsinket junior nordisk arrangert 

i Sverige. Norge kom her på 2. plass, selv om 

de totalt sett scoret flest VP i turneringen. 

På laget spilte Allan Livgård, Erik Berg, 

Espen Lindqvist og Petter Eide.
I tillegg til SM for damer og NM-finalen for 

lag har også NBF arrangert sitt tradisjonelle 

bedriftsmesterskap på Fagernes. Nedgangen 

i antall lag fortsatte også i år, og årets turne-

ring ble arrangert med kun 16 deltakende lag. 

Her bør nok forbundets ledelse og forbundets 

medlemmer ta seg selv i nakken for å gjøre 

denne turneringen mer attraktiv. Dette er 

ingen eliteturnering -- selv om det deltar en 

rekke gode spillere -- så det burde absolutt 

være mulig å ta med seg en eller flere kolleger 

til Fagernes på vårparten selv om de ikke 

spiller til vanlig. Hvis vi fortsatt ønsker at 

mesterskapet skal arrangeres, regner jeg med 

at vi ikke tåler noe særlig mindre deltakelse 

enn i år.

Om ikke årets bedriftsmesterskap var en 

suksess, så rører det seg på flere andre fronter 

i forbundet. Årets organisasjonsdager på Hell 

i april samlet en rekke turneringsledere 

og bridgelærere. Her gikk man gjennom den 

nye internasjonale lovboka og opplegg rundt 

kursvirksomhet og bridgelærerutdanning. 

I forkant av årets bridgefestival på 

Lillehammer vil det også bli arrangert 

et kurs for bridgelærere. I skrivende stund 

er dette kurset fulltegnet med 82 deltakere, 

og ventelista bare vokser!Helge Stanghelle går av som president i NBF 

på årets ting, som arrangeres på Gardermoen 

7. til 8. juni. Valgkomiteen har innstilt 

Jan Aasen som ny president. Dette har skapt 

en del sterke reaksjoner fra enkelte miljøer. 

Vi i Norsk Bridge har valgt ikke å kommen-

tere denne saken i dette nummeret, 

men kommer tilbake med fyldig dekning 

av årets ting i neste nummer.Jeg håper så mange som mulig har muligheten 

til å følge våre landslag som skal i aksjon 

under årets EM for nasjonslag i Pau. De fleste 

av oss har ikke muligheten til å ta turen helt 

til Frankrike. Vi håper derfor å kunne tilby 

våre medlemmer, og alle andre, en unik 

mulighet til å følge mesterskapet gjennom 

Christian Vennerøds EM-blogg!
Årets høydepunkt for mange av NBFs 

medlemmer er Bridgefestivalen på Lilleham-

mer. Jeg håper at vi nok en gang sammen kan 

klare å sette deltakerrekord på festivalen, og 

samtidig gjøre dette til en trivelig opplevelse 

for alle deltakerne. Vel møtt på Lillehammer!

L e d e r

Vegard Brekke

Bridgevenn

Velkommen til et nytt bridgeår!

Den viktigste oppgaven for 2010 er nok 
ikke å sanke flest mulig medaljer i de store 
mesterskapene, men faktisk å sikre hobbyens 
videre eksistens! I 2009 så vi nok en gang en 
nedgang i medlemsmassen, og førsteprioritet 
for 2010 må være å snu denne trenden – Vær 
en bridgevenn – verv en bridgevenn!

Som i julenummeret følger det denne gang 
med tre utgaver av Bridge på 1-2-3, vi håper 
at du har muligheten til å legge ut disse 
brosjyrene på arbeidsplassen, i butikken eller 
andre steder der du tror noen kan komme over 
den. Skulle du trenge flere, så er det bare å ta 
kontakt med forbundet, så skal vi nok klare å 
få sendt deg flere!

Bridge for Alle på Tenerife ble en suksess 
med rundt 100 deltakere alt i alt. I tillegg 
til arrangementet på Tenerife var det også 
et arrangement på Beitostølen i høst, og det 
skulle etter planen vært arrangert bridge på 
Hurtigruten.

Arrangementet på Beitostølen ble avholdt, 
men det var svært få deltakere, og Hurtigrute-
arrangementet ble avlyst. Lenger bak i bladet 
kan du lese et innlegg fra Aage Irgens som 
var interessert i å være med på det avlyste 
arrangementet.

Når vi ser hvordan de tre arrangementene 
har blitt promotert, så er jeg ikke så veldig 
overrasket over resultatet. Bridge for Alle 
på Tenerife har fått behørig dekning her i 
medlemsbladet, og det har også vært en del 
ekstern promotering av dette arrangementet, 
blant annet i bladet Vi over 60. Skal man 
satse på slike arrangement så må man virkelig 
legge ned en stor jobb for å få tak i deltakere – 
denne jobben tror jeg ikke er gjort bra nok på 
Beitostølen og Hurtigruten. Jeg synes absolutt 
Aage Irgens har et poeng når han stiller 
spørsmålet om forbundet i det hele tatt har 
vært interessert i å arrangere dett i det hele tatt.

Jeg forstår selvsagt at det ikke er noe særlig 
å måtte legge ut for lugarer og spillelokaler 
som ikke er i bruk. MEN man må også kunne 
ha evnen til å tenke litt framover – skal vi gå 
for dette også neste år? I så fall så har man vel 
skremt bort enkelte av deltakerne som meldte 
seg på det avlyste arrangementet i år. Av og til 
må man tørre å ta på seg noen tap!

Det er gledelig å se at vi har en liten økning 
i antall lag i NM for klubblag i år, i forhold 
til i fjor. Flere lag er nå klare for 5. runde, og 
turneringen begynner virkelig å spisse seg til. I 
neste nummer vil vi dekke finalen som spilles i 
Ålesund på Hotel Scandic 13. til 16. mai.

LEDER

Norsk Bridge_2/2009norsk

norsk no�k
norsk

BRIDGEVENN



I midten av februar ble Seriemesterskapet 
avsluttet. Ingen store overraskelser i år, og 
nok en gang har vi gleden av å gratulere 
Heimdal med nok et mesterskap. Laget var 
som vanlig stappfullt av landslagspillere, 
og bestod av Glenn Grøtheim, Ulf Håkon 
Tundal, Jørgen Molberg og Terje Aa – 
gratulerer! Du kan lese en fyldig dekning av 
innspurten lenger bak i bladet.

Fra 2. divisjon var det også storfavoritter 
som stakk av med topplasseringen i avdeling 
A og C. Fra Tromsø rykket «Hauge-laget» 
fra Rogaland opp etter en relativt dårlig 
andre helg. Også i Oslo rykket storfavoritten 
Vestfold opp etter en sesong i 2. divisjon. I 
Trondheim var det langt jevnere etter første 
helg, og til slutt var det Hordaland som til 
slutt sikret seg opprykket. Gratulerer!

For noen uker siden var NBF og BIN i 
møte på Gardermoen. Selv om Norge er en 
mektig bridgenasjon, så er vi allikevel ikke 
alt for mange spillere. Både BIN og NBF 
har et ønske om å få formidlet bridge til 
sine abonnenter og medlemmer på en så god 
måte som mulig. På møtet ble vi enige om 
å få et litt sterkere «profilskille» på bladene 
BIN og Norsk Bridge.

Slik vi ser det så skal BIN forsøke å rette 
seg mot segmentet Bridge som Sport, mens 
Norsk Bridge skal konsentrere seg om 
Bridge for Alle. Vi i Norsk Bridge ønsker 
fortsatt å profilere våre egne turneringer og 
mesterskap, samt internasjonale mesterskap 
hvor forbundet sender uttatte lag. Vi vil i 
framtiden forsøke å tilrettelegge artikler 
og dekningen slik at reportasjene i større 
grad treffer nettopp vår uttalte målgruppe – 
Bridge for Alle. Dette blir en utfordring for 
oss og våre skribenter – men det tror jeg vi 
skal få til!

Jeg har tidligere skrevet at jeg håper og tror 
at et godt Norsk Bridge vil stimulere flere 
til å lese bridge. Jeg håper og tror at dette 
igjen vil gjøre at flere ønsker å abonnere 
på nettopp BIN – lenger bak i bladet vil 
du finne en annonse for BIN om du skulle 
ønske å abonnere.

Avslutningsvis vil jeg nok en gang minne 
deg på Marianne Hardings mantra: Vær en 
bridgevenn – verv en bridgevenn!

Vegard Brekke
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Siden sist

Det store kampanjeåret og et 
spennende bridgeår! 

Utfordringer
La oss først begynne med utfordringene. Det 
jobbes meget bra på en rekke fronter i forbundet 
og ikke minst med alt som har med rekruttering 
og opplæring å gjøre. Men så langt ser vi det 
ikke igjen i medlemsutviklingen, som dalte med 
ca. 300 medlemmer i 2009. Jeg er imidlertid 
optimist og tror trenden er i ferd med å snu og 
alt i vinter ser vi at utviklingen peker rette vei 
igjen. Vi har utdannet flere bridgelærere de to 
siste år, de nye læremidlene Spill bridge 1 og 
2 har fått god mottakelse og bestilles i store 
antall av klubbene, det kommer rapporter om 
flere gode tiltak i klubber, flere profileringstiltak 
gir større oppmerksomhet om bridge og vi har 
forventninger til vervekampanjen «Vær en 
bridgevenn – verv en bridgevenn» som blåses 
i gang etter sommeren. Forbundet legger til 
rette for kampanjen, men aktivitet må som 
alltid skapes lokalt. Vi håper klubbene ser sin 
egeninteresse i opplegget og at kampanjen får 
den oppslutning som hele det bridgeinteresserte 
Norge er tjent med.

Styret i NBF la i fjor om utvalgsstrukturen 
i NBF – resultatet er en modernisering og 
effektivisering med kun tre utvalg. I Eva Flått 
og Heidi Berre Paulsen har vi fått nye og 
engasjerte ledere, som sammen med rutinerte 
Sigmund Bakke – nå har fått de nye utvalgene 
på plass, handlingsplanene er klare og 
utvalgene i sving. Ikke minst får vi en vesentlig 
bedre kontakt mellom forbund, krets og klubb 
ved at Utvalg for medlemskontakt vil ha en 
kontaktperson for hver sin region. 

Norge har de siste år etablert seg som 
en stormakt i bridge og det arbeides aktivt 
med opplegg for spillerutvikling. Internett, 
og BBO spesielt – gir oss verktøy for å kunne 
utvikle internasjonale toppspillere til tross 
for store geografiske avstander. De beste kan 
konkurrere mot, og lære av hverandre -- og 
systembistand, melde- og lagkamptrening og 
etter hvert eliteturnering med mer blir en del 
av opplegget. Vi venter fremdeles på at BBO 
Nordic kommer på luften og internettklubben 
vil også bidra til at vi aktivt kan samhandle med 
våre nordiske naboer.

Internasjonalt
De største begivenhetene i år er EM i Ostende 
i Belgia som går 22. juni – 3. juli. Mest 
sannsynlig tar Styret ut lagene på styremøte 
i mars og ikke minst skal det bli spennende å 
følge våre dyktige damer – det arbeides bra 
på damesiden i norsk bridge! Så til høsten 
skal vi følge våre U-26 og U-21 lag i VM i 
Philadelphia. Her er mye å glede seg til!

Norge har ikke stått som vertskap for et stort 
internasjonalt arrangement siden EM i Oslo 
1969. Med vår posisjon i internasjonal bridge, 
og med flere i EBL som ville sette pris på 
NBF som arrangør – så vil Styret vurdere 
mulighetene. En forutsetning, etter våre 
erfaringer fra planene om EM i Stavanger 2007 
– finansieringen må først være på plass. 

PRESIDENTENS HJØRNE
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Før jul i fjor avsluttet vi det mangeårige 
samarbeidet med våre danske venner (DBF) 
på IT-siden. Dette skyldes at DBF satte alt 
av utviklingsplaner på hold, de vil bruke 
tid på å utrede og etablere nye IT-løsninger 
og til kostnader som NBF ikke kan ta del i. 
Utviklingen av SparTi har som en konsekvens 
at arbeidet i DBF heller ikke blitt fulgt opp 
som planlagt de to siste år, og dermed er NBF 
tjent med andre og mer effektive løsninger. Vi 
viderefører derfor SparTi samtidig som arbeidet 
med nye IT-løsninger er godt i gang – basert 
på den portalløsning som ble lansert i fjor. En 
presentasjon skal være klar til Bridgetinget og 
ikke minst er vi opptatt av gode løsninger for 
klubbene – både med hensyn til turnerings- og 
medlemsadministrasjon samt interaktive sider 
for våre medlemmer.

Bridgetinget
Bridgetinget finner i år sted på Rica Hell ved 
Værnes 5. og 6. juni og det er fremkommet 
flere forslag til behandling enn på mange år. 
Det er gledelig med stort engasjement og 
flere av forslagene dreier seg om spørsmål 
rundt medlemskapsordninger, tidspunkt for 
innbetaling av kontingent, forslag for å øke 
rekrutteringen etc.

Styret vil på vanlig måte kommentere de ulike 
forslagene og alle tingdokument sendes ut før 
1. april, inkludert handlingsplaner, innstilling 
fra Valgkomiteen samt årsregnskap og styrets 
beretning for 2009.

Økonomisk ble 2009 regnskapsmessig nok et 
godt år for NBF med overskudd rundt 300 000 
og forbundets egenkapital er for første gang 
nå over 4 millioner. Økonomistyringen tar 
imidlertid fremdels mer tid enn nødvendig – til 
eksempel ble over 100 betalingsvarsler sendt ut i 
januar til klubber og kretser med rundt 1 million 
i utestående.

Grasrotandelen
Vi gleder oss også over at over 500 000 
kroner gikk til våre klubber i Grasrotandelen 
i fjor. 475 0000 spillere i Norsk Tipping var 
tilknyttet Grasrotandelen, det betyr at bare 1 av 
4 spillere hadde valgt grasrotmottaker, så her 
bør enhver klubb se sin sjanse. Når en spiller 
velger sin bridgeklubb som mottaker, så går 
fem prosent av innsatsen direkte til klubben – 
uten at det koster spilleren noe ekstra eller går 
ut over premiene! Totalt ble ca 3,4 milliarder 
i 2009 fordelt til idrett, kultur og frivillige 
organisasjoner.  

Som nevnt blir 2010 et spennende bridgeår 
og de over 100 som deltok på Bridge for Alle 
arrangementet på Tenerife i januar fikk definitivt 
en flott start på året. Stor takk til Per Bryde 
Sundseth og Knut Kjærnsrød for den store 
innsatsen de har lagt ned i et arrangement som 
er kommet for å bli!

Avslutningen på Seriemesterskapet kan du 
lese fyldig referat om her i bladet og i NM 
for klubblag var vel overraskelsen at fjorårets 
norske mestere forsvant i 3. runde. 

Styret har også nylig diskutert et nærmere 
samarbeid med Bridge i Norge (BIN), for å se 
hvordan Norsk Bridge og BIN på best mulig 
måte kan utfylle hverandre – til glede for alle 
bridgeinteresserte.

På Ullevål er for øvrig forbundskontoret nå 
nedpakket i flyttekasser, mens kontorene våre 
er under ombygging av Ullevål Stadion AS. 
Frem til kontorene våre er klare igjen i mars, 
så er Harald, Sten, Marianne og jeg vel plassert 
på pressetribunen på toppen av stadionbygget. 
Godt at fotballsesongen ikke er i gang…!

 
Rune Handal

SIDEN SIST



Vi arbeider for deg, døgnet rundt 
i flere tidssoner!

Viego Regnskap og Data

Viego tilbyr modernisering og effektivisering av 
administrative rutiner. Vi er forhandler av de 
mest moderne økonomisystemene på markedet. 

I tillegg driver vi et større regnskapsbyrå som 
tar hele eller deler av regnskapsjobben.

Vi har dyktige medarbeidere med praktisk erfa-
ring og bred kompetanse.  

Sammen med kunden utarbeider vi systemer og 
løsninger som passer for den enkelte.

www.viego.no
Tlf: 38 02 02 90 
Faks: 38 02 02 92
Mob: 935 71 400

Postboks 351, 4663 Kristiansand S
Besøksadresse: Dronningsgt. 67 inng Holbergsgt.
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Midt-Trøndelag 1 innfridde forventningene og tok hjem nok et serie-
mesterskap. Laget holdt hodene kalde i innspurten og knep til slutt 
seieren 2 VP foran sølvet. På laget spilte Jørgen Molberg (t.v.), Terje Aa, 
Glenn Grøtheim og Ulf Tundal. 

Foto: Inger Hjellemarken

Nok en spillehelg hvor overraskelsene 
dukker opp både med negativt og positivt 
fortegn.  Arrangørene i Trondheim med Inger 
Hjellemarken, Per Nordland og Liv Marit Grude 
i spissen hadde litt utfordringer underveis, men 
rodde det hele greit i land. 
Jeg vet hvor mye jobb det er for frivillige å lage 
slike arrangementer og det er ikke rimelig å 
kreve gullstol hele veien. Men det er liten tvil 
om at NBF burde vurdere å gi 1. divisjon litt 
mer glans enn det har nå i dag. 

Runde 5
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SERIEMESTERSKAPET 2009-2010

Norsk Bridge_7/2009

NoRDISK MESTERSKAP 2009, FINLANDSERIEMESTERSKAPETSERIEMESTERSKAPET 2009-2010

1. divisjon 2010 – helg 2
Av Nils Kvangraven

Liv Marit Grude og resten av arrangørene hadde 
utfordringer underveis, men rodde seg greit i land. 
Undertegnede etterlyser allikevel litt mer glans over 
1. Divisjonsavviklingen fra NBFs side. 
Foto: Vegard Brekke

Arrangør Gjest VP

Hordaland 1 Høyland Nord-Trøndelag 1 Davidsen 24 - 6

Midt-Trøndelag 2 Hornslien Hordaland 2 Rasmussen 18 - 12

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim Midt-Trøndelag 3 Våge 10 - 20

Møre og Romsdal 1 Lie Telemark 1 Årmot 25 - 4

Vest-Agder 1 Mæsel Østerdal 1 Skoglund 25 - 2



SERIEMESTERSKAPET 2009-2010
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♣ A5

♠ J82    ♠ Q965
♥ T    ♥ J965
♦     ♦ A4
♣ KQT98642   ♣ J73

♠ KT3
♥ AKQ43
♦ Q9753
♣ A--

N

S

V ØG

norsk

norsk no�k
norsk

Norsk Bridge_8/2009norsk

norsk no�k
norsk

Norsk Bridge_8/2009Norsk Bridge_9/2009 Norsk Bridge_9/2009Norsk Bridge_9/2009

NoRDISK MESTERSKAP 2009, FINLAND

Jeg tror ikke Ekren-Berset var fornøyd med 170, 
begge kunne nok vært mer aktive i meldingene, 
særlig Ekren var veldig mørkeredd da han 
passet 3♦. Men bridgen slutter aldri å overraske 
og 12 imp til Møre var nok en overraskelse for 
alle de fire spillerne i åpent rom. Meldingene 
i lukket rom burde kanskje aldri kommet 
på trykk. Det kan se ut som Hogstad spilte 
parturnering der han valgte vekk 5-5 tilpassen 
i ruter. At han slapp med 2 beit var neppe noen 
veldig god trøst!

Runde 6
Det nyopprykkede Våge-laget suser videre med 
solid seier over Møre som lenge var tetlag. Når 
både Grøtheim og Nord-Trøndelag vinner sine 
kamper begynner det å tette seg skikkelig til i 
toppen. Nederst på tabellen ser kampen tapt ut 
for Østerdal og Telemark, men bridgen er rund!

Fra denne runden har jeg hentet dette spillet. 
Meldingsforløp i internasjonale mesterskap 
og vår øverste divisjon er ganske ofte både 
komplekse og langvarige -- men det er kanskje 
når det går unna i ekspressfart den største 
utfordringen ligger hos motparten:

Andre halvrunde av den påbegynte kamp 5 ble 
i grunnen fortsatt i samme takt som første helg. 
Dog med unntak av – Midt-Trøndelag 2 som 
klarte å snu kampen til seier. Vest-Agder setter ut i 
høyt tempo og spiller seg rett inn på medaljeplass, 
mens Telemark ikke klarer å stoppe lederlaget fra 
Møre. 

Det er ikke alltid like lett å forstå det som foregår 
på det øverste nivået i bridgen. Dette spillet gjør 
det vel ikke noe lettere. Det eneste man vel med 
sikkerhet kan si er at det er forskjell i stil!

Syd Vest Nord Øst
Ekren Jørstad Berset Jørstad 

   2♦1)

dass 3♣ pass pass
dbl. pass 3♦ pass rundt!

Syd Vest Nord Øst
Ølberg Voll Hogstad Kvangraven
   pass
1♦ 5♣ dbl. pass
5♦ pass 6♦! dbl.!
pass pass 6NT! Dbl.
pass rundt

1) Begge major

♠ AQJ53 
♥ --
♦ AK8
♣ KT963

♠ 2    ♠ Q964
♥ JT9    ♥ AQ84
♦ Q732    ♦ JT96
♣ AQJ54   ♣ 87

♠ KT87
♥ K76532
♦ 54
♣ 2

N

S

V Ø

G

Arrangør Gjest VP

Midt-Trøndelag 3 Våge Møre og Romsdal 1 Lie 23 - 7

Hordaland 2 Rasmussen Midt-Trøndelag 1 Grøtheim 12 - 18

Nord-Trøndelag 1 Davidsen Midt-Trøndelag 2 Hornslien 23 - 7

Vest-Agder 1 Mæsel Hordaland 1 Høyland 16 - 14

Østerdal 1 Skoglund Telemark 1 Årmot 22 - 8

SERIEMESTERSKAPET 2009-2010
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Syd Vest Nord Øst
Skjetne Voll Våge Kvangraven

  1♠ pass

4♠ pass 6♠ pass rundt

«What do u lead from east hand?» … satt jeg og 
tenkte en liten stund.

Runde 7
Dette skulle vise seg å bli en svært avgjørende 
runde med tanke på medaljekampen. Midt 
Trøndelag knuser Nord-Trøndelag og suser rett 
opp i ledelse. I kampen om å unngå nedrykk 
begynner det å brenne under føttene også for 
Telemark som nå er avhengig av gunstige 
resultater i de andre kampene så vel som to 
store gevinstkamper for seg selv. 

Arrangør Gjest VP

Midt-Trøndelag 2 Hornslien Vest-Agder 1 Mæsel 12 - 18

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim Nord-Trøndelag 1 Davidsen 25 - 2

Møre og Romsdal 1 Lie Hordaland 2 Rasmussen 16 - 14

Telemark 1 Årmot Midt-Trøndelag 3 Våge 10 - 20

Hordaland 1 Høyland Østerdal 1 Skoglund 14 - 16

Denne runden var intet unntak. Den var 
stappfull av morsomme og aktuelle spill. 
Personlig var dette spillet en heller kjedelig 
opplevelse, men det kan gi leserne et lite 
innblikk i hvordan toppbridgen er.

Du sitter nord med følgende hånd:
♠ 42   
♥ T   
♦ AJ96   
♣ T97532

Syd Vest Nord Øst
Makker Rasmussen  DU Rasmussen

 1♦ pass 2♦

pass 4NT! pass 5♦ 

pass 6♦! pass rundt

Meldingene går

Et lite snev av «deja vu» må jeg si dette var.  
Hva spiller du ut med forrige spill friskt i 
minne? Hele spillet så slik ut.

♠ 42 
♥ T
♦ AJ96 
♣ T97532 

♠ AKJ97   ♠ 653
♥ KJ86532   ♥ Q97
♦ K    ♦ Q842
♣ --    ♣ A86

♠ QT8
♥ A4
♦ T753
♣ KQJ4

N

S

V ØG

Jeg valgte selvsagt (klok av skade etter spillet i 
forrige kamp) å ikke spille ut ruter ess. Kløver 
10 var ingen blink. Arild saket nå ruter konge 
på kløver ess spilte spar til knekten og hjerter 
knekt. 12 stikk og 1430 var det ingen andre i 
1. divisjon som kunne matche. Lagkameratene 
våre hadde blitt doblet i 4♦ og noterte 1050 så 
dette ble dobbelt trist da et godt spill ble knust 
av en villmann fra Bergen. Det hjalp lite at Arild 
høflig ba om unnskylning etter at scoren var 
notert. Det var gambling på høyt nivå og bare 
flaks han kunne notere hjemgang. 

Fra kampen mellom Midt Trøndelag og Nord-
trøndelag har vi dette spillet. Det viser at det 
på dette nivået er samspilte makkerpar ikke til 

Mot slike meldingsforløp er det enten trumf ut 
for å stoppe noen stjelinger eller ess for å prøve 
ta de to stikkene som må før de forsvinner. Jeg 
valgte dessverre det siste og spilte ut hjerter ess. 
Da kunne jeg notere -1430 få sekunder senere! 
En liten sving på 26 imp som ikke var veldig 
velkommen i en heller tynn impsekk fra før. 
Aktuelt var 5 av 10 bord i 1 divisjon i 6♠ og tre av 
dem gikk beit. De andre noterte en rolig utgang. 

SERIEMESTERSKAPET 2009-2010
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♠ 9765  
♥ Q8
♦ J6 
♣ AK652 

♠ AQ84   ♠ T
♥ KJ54    ♥ AT9732
♦ AT43    ♦ 952
♣ 4    ♣ Q73

♠ KJ32
♥ 6
♦ KQ87
♣ JT98

å undervurdere. To toppspillere kan gjøre mye 
bra, men iløpet av 32 spills kamper på høyt nivå 
kommer du i posisjoner hvor gode avtaler kan 
være forskjellen på gull og gråstein. 

I rama var det nykomponerte paret Brogeland-
Flått i aksjon mot Molberg Aa:

Jeg skal innrømme jeg var usikker på om 
operatøren i rama tullet med oss da det sto 4♦ 
doblet som sluttkontrakt. Problemet var selvsagt 
at gutta ikke hadde rukket å avtale videre system 
etter multiåpningen. Brogeland mente 4♣ som 
meld majoren din makker og Flått trodde han 
skulle melde fargen under den han hadde. 
Brogeland mente kanskje flått viste ruterfarge 
når han meldte frivillig over doblingen av 
4♣? Og Flått trodde Brogeland hadde ruter 
når han nå passet doblingen av 4♦? Som dere 
skjønner ble dette mange vanskelige tanker og 
sluttkontrakten ble svært orginal. 2 beit for 300 i 
utbetaling var ikke noe lurt da resten av bordene 
i 1. divisjon spilte utgang.

Syd Vest Nord Øst
Aa Brogeland  Molberg Flått

  pass 2♦
pass 4♣ dbl. 4♦
dbl. pass rundt!

Seriemesterskapet er nesten ensbetydende med nytt 
gull til Glenn! Glenn har vært en av våre aller største 
internasjonale stjerner i en årrekke, med blant annet VM-
gull med Norge fra 2007. Foto: Svein Erik Dahl

Glenn Grøtheim har vært en av våre absoutte 
toppspillere de siste 30 årene. Merittlisten er så 
lang at jeg tror han ikke engang husker alt selv. 
Vi er mest vant til å se Glenn melde slemmer 
med sitt relesystem der hvor vi andre bare så 
vidt klarer melde utgang, men i dette spillet får 
dere se han som spillefører.

♠ T 
♥ AQT
♦ 98
♣ KQJT843   

♠ AQ876   ♠ K32
♥ 92    ♥ J743
♦ T752    ♦ AKQ3
♣ 95    ♣ A7

♠ J954
♥ K865
♦ J64
♣ 62

N

S

V ØG

N

S

V Ø

G
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Syd Vest Nord Øst
Nybo Grøtheim BrogelandTundal

 2♦ 3♣ dbl.
pass 4♠ pass rundt

Brogeland spilte ut kløver konge til bordets ess. 
Nå fulgte Glenn opp med spar konge og noterte 
seg Brogelands tier.  Når han så spilte en ny 
spar og syd fulgte med femmeren la Glenn spar 
sju! Det viser guts når man tør å spille på slike 
varianter. Det er selvsagt magefølelsen som 
førte til dette valget, personlig varmer det mitt 
bridgehjerte når slike ting blir blink. På de andre 
bordene var det faktisk tre spilleførere som 
klarte varianten og kunne notere seg utgang. I 
denne kampen gikk Ringseth beit da han naturlig 
nok spilte spar fra toppen. 

94-12 var sluttscoren, omregnet til VP 25-2 
seier til Midt-Trøndelag. Det er ganske sjelden 
kost i 1. divisjon og jeg tror ikke Brogeland 
har notert slike tap så mange ganger før. Men i 
denne kampen var Midt-Trøndelag rett og slett 
feilfrie. Når de itillegg treffet med valgene blir 
det vanskelig å henge med. 

Spillingen og resultatene i andre kamper gikk ikke 
Telemarks vei, som må ta turen ned i 2. Divisjon igjen. 
På laget spilte Kai Jørstad (t.v.), Andre Ølberg, Ronny 
Jørstad og Sondre L. Hogstad. Arild Årmot og Bjørnar 
Halderaker var ikke til stede da bildet ble tatt. 
Foto: Inger Hjellemarken

Runde 8

Arrangør Gjest VP

Hordaland 2 Rasmussen Telemark 1 Årmot 11 - 19

Nord-Trøndelag 1 Davidsen Møre og Romsdal 1 Lie 23 - 7

Vest-Agder 1 Mæsel Midt-Trøndelag 1 Grøtheim 11 - 19

Hordaland 1 Høyland Midt-Trøndelag 2 Hornslien 25 - 4

Østerdal 1 Skoglund Midt-Trøndelag 3 Våge 17 - 14

♠ J7 
♥ A73
♦ 742
♣ KQJ32   

♠ 86    ♠ T95432
♥ LQT9   ♥
♦ AQT5   ♦ K98
♣ T87    ♣ 9654

♠ AKQ
♥ J86542
♦ J63
♣ A

N

S

V Ø

G

Hvor ofte spiller du redoblede kontrakter 
hjemme på klubbkvelden? Og hvor ofte går 
du 1100 og 1600 i bet? Ikke så alt for ofte 
vil jeg tro, men slike resultater og kontrakter 
forekommer også i vår øverste divisjon.
 
Et spill som kommer til å leve i lang tid var 
dette. Både spilere og ramapublikum fikk seg 
mer enn en god latter både i meldingene og 
selve spillet. Her var det krutt i alle kanoner!

I lukket rom hadde Møre gått 1600 i beiter i 
4♦ redoblet av syd! Latteren satt løst da spillet 
kom opp i åpent rom og en kommentar var 
«spillet går ut!».  Lite viste vel publikum av 
den underholdnignen de nå skulle få servert av 
verdensmester Brogeland. 
Meldingene gikk i åpent rom:
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Flere og flere spillere har nå i tillegg til å bruke 
overføringer på 1NT-åpning nå også begynt å 
bruke dette prinsippet etter 1♣-åpning. Det var 
altså ingenting galt i Boyes 1•-melding, som 
bare viser minst fire kort i hjerter. Per Arnes 
1♦-svar lover tre kort i støtte.

Brogeland er en resonerende bridgespiller som 
liker å tenke igjennom før en viktig avgjørelse 
tas. Han vurderte å gjøre en sleminvitt, men falt 
etter noen minutters tenkepause ned på utgang 
med 4♦. Når så trauet kom tilbake og det lå en 
dobling fra vest tror jeg Boye nesten følte seg 
fornærmet. Han hentet kjapt frem redoblingen. 
Nå ble trauet borte enda lengre på den andre 
siden og Ramapublikum begynte å spekulere 
i om øst ville finne utspillet. Kun ruter i 
utspill beiter kontrakten, kanskje kunne det 
bli 1080 inn i stedet for 1600 ut. Mot 1600 på 
det andre bordet ville dette gi en av de største 
svingspillene i 1. divsjon på lenge. Men Flått 
ville det annerledes og flyktet til 5♣. Brogeland 
korrigerte til 5NT som Voll også doblet. Med 
blink i utspill var det mulig å hente 1100 for 
Møre, men sparutspillet førte bare til 500. 
Likevel en hyggelig score og mye hoderisting 
fra det nykomponerte paret Brogeland-Flått.

Nord-Trøndelag gikk på en mine mot Midt-Trøndelag 1 
og tapte verdifulle poeng i medaljekampen. På laget spilte 
Jørn Aril Ringseth, Per Arne Flått, Ragnar Davidsen 
og Boye Brogeland. Espen Lindqvist og Frode Cantona 
Nybo var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Inger 
Hjellemarken

Runde 9

Hordaland 1 vant bronse i årets seriemesterskap. Laget 
presset Midt-Trøndelag 1 i siste kamp, og vant til slutt 18-
12 over årets seriemestere. På laget spilte Tor Bakke (t.v.), 
Sven-Olai Høyland, Magne Eide, Sam Inge Høyland og 
Jim Høyland. Foto: Inger Hjellemarken

SERIEMESTERSKAPET 2009-2010

Syd Vest Nord Øst
Broge Voll Flått Kvangraven

  1♣ pass
1♦ (♦) pass 1♦ (3-kort) 1♠
4♦ dbl. pass pass
rdbl.! pass 5♣! pass

5NT! dbl. pass rundt

At det var kampens største gevinstspill, med 
15 imp inn, tror jeg ikke gutta engang tenkte 
på de siste spillene! Det er ikke alltid bridgen 
er rettferdig…
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Nok en gang ble det dramatisk innspurt. 
Høyland skulle møte lederlaget i Rama og 
måtte vinne 21-9 for å bli seriemestere. 
Tilsvarende hadde både Møre og Nord-
trøndelag muligheter med solid seier og 
«riktig» resultat fra ramaoppgjøret. Halvspilt 
så det ut som gullkampen skulle stå mellom 
lagene i rama samt Møre som hadde bygd seg 
opp et forsprang mot Agder i sitt oppgjør. En 
nerve og spenning 1. divisjon verdi.

Arrangør Gjest VP

Midt-Trøndelag 1 Grøtheim Hordaland 1 Høyland 12 - 18

Møre og Romsdal 1 Lie Vest-Agder 1 Mæsel 23 - 7

Telemark 1 Årmot Nord-Trøndelag 1 Davidsen 21 - 9

Midt-Trøndelag 3 Våge Hordaland 2 Rasmussen 10 - 20

Midt-Trøndelag 2 Hornslien Østerdal 1 Skoglund 11 - 19

Det neste spillet ga systemgevinst for en 
konvensjon som har kommet de siste årene. 
Dette er en konvensjon de aller fleste kan ha 
glede og nytte av i sitt system, uten at det er alt 
for mye å sette seg inn i. Prinsippet er at man 
melder en kortfarge på 3-trinnet etter makkers 
1NT-åpning for å vise en kortfarge. Man kan da 
lettere unngå å komme i 3NT uten hold, eller 
med svært dårlig hold i en farge. I det aktuelle 
spillet har Vest en hånd som er skreddersydd for 
denne konvensjonen:

♠ Q96
♥ 6432
♦ T432
♣ J5   

♠ 2    ♠ J873
♥ KQT7   ♥ A9
♦ AJ76    ♦ K5
♣ Q843    ♣ AK976

♠ AKT54
♥ J85
♦ Q98
♣ T2

N

S

V Ø

G

Syd Vest Nord Øst
Grøtheim Eide Tundal S.O Høyland

  pass 1NT

pass 3♠ pass 6♣ 

pass rundt

I ramakampen fikk vi se at Høyland laget både 
hadde ambisjoner og vilje.

Meldingene gikk i åpent rom

3♠ viser kortfarge i spar og minst interesse for 
utgang. Sven Olai Høyland viste han trengte 
noen gode spill i kampen og hadde nok pondus 
til å bare legge kontrakten i en slem han viste 
det var gode sjanser for hjemgang i. Ganske 
riktig kunne han notere 920 og en god start da 
Molberg-Aa stoppet i 5♣.  Det var bare to par 
som fant den glimrende slemmen mens hele tre 
par gikk beit i 3nt! 

Et par spill senere gikk trønderne 500 i 1♦ 
doblet på 4-1 tilpass! Skulle rutinerte trøndere 
klare å rote vekk gullet i siste kamp?  

De siste spillene kunne vært avgjørende i 
gullkampen. Høyland lå an til 20-10 sier da det 
var 3 spill igjen og et stort gevinstspill til ville 
gitt de 21-9 noe som ville føre Høyland forbi på 
seier i innbyrdes oppgjør.

Det var absolutt muligheter for store svinger 
på slutten, og blant annet i det aller siste spillet 
kunne mye avgjøres.
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♠ 9632
♥ K92
♦ 9532
♣ 64   

♠ J8    ♠ AKT5
♥ AQT87   ♥ 4
♦ K    ♦ AJT87
♣ AQJ95   ♣ K83

♠ Q94
♥ J653
♦ Q64
♣ T72

N

S

V ØG

Syd Vest Nord Øst
Fuglestad Voll Brekka Kvangraven

 1♦ pass 2♦

pass 3♣ pass 3♦

pass 4♣ pass 4NT

pass 5♠ pass 5NT

pass 6♦ pass 7♣

pass rundt

Meldingene gikk i åpent rom

Etter spar i utspill stjal Voll to hjerter i bordet 
og noterte hjemgang for 2140. Agder hadde 
en meldemiss i åpent rom og stoppet i 3NT. 
Dermed vant Møre 23-7 og var plutselig i 
gullposisjon. Hadde Høyland fått inn en stor 
sving til ville Møre blåse forbi både Høyland 
og Trøndelag! Men i stedet fikk de rutinerte 
Trønderne inn noen imp og tapte kampen 18-12.

Møre og Romsdal spilte seg helt opp i gullkampen med 
23-7 i siste kamp, men måtte se seg slått med fattige 
2VP av årets seriemestere. På bildet ser vi Ole Berset 
og Roar Voll, som spilte på lag med Terje Lie, Asbjørn 
Kindsbekken, Nils Kåre Kvangraven og Bjørn Olav Ekren.
Foto: Inger Hjellemarken

En dramatisk avslutning hvor både spillere 
og publikum ventet spent på de siste scorene 
gjorde igjen 1. divisjon til det drama og den 
underholdning vi ønsker det skal være. Våre 
gratulasjoner går til årets seriemestere fra Midt-
Trøndelag. Til neste år ønsker vi nye utfordrere 
velkommen og håper det blir like mye gøy for 
både publikum og spillere.
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I kampen mellom Møre og Agder så spillet slik 
ut, og Møre satt øst-vest
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Plass Navn Spillere Poeng

1 Midt-Trøndelag 1 
Grøtheim Terje Aa, Ulf Håkon Tundal, Glenn Grøtheim, Jørgen Molberg 153.0

2 Møre og Romsdal 1 
Lie

Terje Lie, Asbjørn Kindsbekken, Ole Arild Berset, 
Nils Kåre Kvangraven, Roar Voll, Bjørn Olav Ekren 151.0

3 Hordaland 1 Høyland Jim Høyland, Magne Eide, Sam Inge Høyland, 
Sven-Olai Høyland, Tor Bakke 147.0

4 Nord-Trøndelag 1 
Davidsen

Frode Cantona Nybo, Jørn Arild Ringseth, Per Arne Flått, 
Ragnar Davidsen, Espen Lindqvist, Boye Brogeland 142.0

5 Midt-Trøndelag 3 
Våge

Ivar Berg, Erlend Skjetne, Petter Aulid Eide, Håkon Kippe, 
Allan Livgård, John Kristen Våge 138.0

5 Hordaland 2 
Rasmussen

Jonny Rasmussen, Thomas Charlsen, Thor Erik Hoftaniska, 
Arild Rasmussen 138.0

7 Vest-Agder 1 Mæsel Roald Mæsel, Ann Karin Fuglestad, Snorre Aalberg, 
Helge Mæsel, Geir Brekka, Tom Anders Høiland 135.0

8 Telemark 1 Årmot Arild Årmot, Bjørnar Halderaker, Ronny Jørstad, Kai Jørstad, 
Andre Øberg, Sondre Labraathen Hogstad 124.0

9 Østerdal 1 Skoglund John-Hallvard Skoglund, Steingrim Ovesen, Tore Skoglund, 
Espen Larsen, Stian André Evenstad, Jan Einar Sætre 111.0

10 Midt-Trøndelag 2 
Hornslien

Einar Asbjørn Brenne, Aksel Hornslien, Olav Arve Høyem, 
Erik Berg, Bjørn Morten Mathisen 104.0
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Butleren (de med pluss)

Plass Navn Lag Snitt Score

1 Ole Arild Berset Møre og Romsdal 1 Lie 0.89 184

1 Bjørn Olav Ekren Møre og Romsdal 1 Lie 0.89 184

3 Espen Lindqvist Nord-Trøndelag 1 Davidsen 0.72 91

4 Sven-Olai Høyland Hordaland 1 Høyland 0.70 166

5 Helge Mæsel Vest-Agder 1 Mæsel 0.56 97

6 Magne Eide Hordaland 1 Høyland 0.42 94

7 Roald Mæsel Vest-Agder 1 Mæsel 0.38 72

8 Glenn Grøtheim Midt-Trøndelag 1 Grøtheim 0.31 88

8 Ulf Håkon Tundal Midt-Trøndelag 1 Grøtheim 0.31 88

10 Terje Aa Midt-Trøndelag 1 Grøtheim 0.25 69

10 Jørgen Molberg Midt-Trøndelag 1 Grøtheim 0.25 69

12 Sam Inge Høyland Hordaland 1 Høyland 0.18 36

13 Thor Erik Hoftaniska Hordaland 2 Rasmussen 0.17 48

13 Thomas Charlsen Hordaland 2 Rasmussen 0.17 48

15 Nils Kåre Kvangraven Møre og Romsdal 1 Lie 0.17 31

15 Roar Voll Møre og Romsdal 1 Lie 0.17 31

17 Jim Høyland Hordaland 1 Høyland 0.12 28

18 Bjørnar Halderaker Telemark 1 Årmot 0.12 22

18 Arild Årmot Telemark 1 Årmot 0.12 22

20 Boye Brogeland Nord-Trøndelag 1 Davidsen 0.11 28

21 Arild Rasmussen Hordaland 2 Rasmussen 0.06 16

21 Jonny Rasmussen Hordaland 2 Rasmussen 0.06 16

23 John Kristen Våge Midt-Trøndelag 3 Våge 0.06 10

23 Erlend Skjetne Midt-Trøndelag 3 Våge 0.06 10

25 Jørn Arild Ringseth Nord-Trøndelag 1 Davidsen 0.02 3

26 Petter Aulid Eide Midt-Trøndelag 3 Våge 0.02 3

26 Allan Livgård Midt-Trøndelag 3 Våge 0.02 3

28 Sondre Labraathen Hogstad Telemark 1 Årmot 0.01 0

28 Andre Øberg Telemark 1 Årmot 0.01 0

SERIEMESTERSKAPET 2009-2010
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2. divisjon avdeling A, Tromsø
Av Vegard Brekke

Rogaland holdt hodet kaldest i innspurten og sikret opprykket. På laget spilte Geir Helgemo (t.v.), Erik Sælensminde, 
Per Erik Austberg og Tor Helness. Rune Hauge og Jon-Egil Furunes var ikke tilstede da bildet ble tatt . Foto: Turid Bones

Før siste helg av 2. divisjon så det hele lite spennende ut i Tromsøpulja. Det 
sterke Rogalandslaget, bestående av verdensmestere, europamestere, 
nåværende og tidligere landslagspillere, ledet med hele 19 VP før siste 
helgen.

Akkurat som i disse OL-tider fikk man raskt 
se at det heller ikke i norsk 2. divisjon bare er 
å hente hjem en forventet seier. «Landslaget» 
gikk på noen knepne tap i begynnelsen, samtidig 
som lagene bak sanket jevnt og trutt med 
vinnerpoeng. Selv da Rogaland sikret seg 25 VP 
– maksimal score – fulgte Oslo og Haugaland 
opp med henholdsvis 25 og 22 VP.

I nest siste kamp gikk lederlaget på nok en 
blemme, og kapret kun fattige 6 VP. I denne 
kampen må man kunne si at ankerparet Helness 
– Helgemo ikke var helt patent, og man fikk 

oppleve noen overraskende resultater og 
situasjoner derfra. Fasiten før siste runde var 
i hvert fall at Haugaland tok over ledelsen 2 
VP foran Rogaland, og Oslo fulgte 4 VP bak 
Rogaland på tredje. Ingen andre lag hadde 
mulighet til å nå opp på pallen, og kjempet 
dermed om å unngå nedrykk.

I siste runde skulle Haugaland møte et hardt 
presset Troms-lag, som kjempet mot nedrykk. 
På Troms spilte blant annet Peter Marstrander, 
som med sin seier i Bergen Akademisk sikret 
seg graden Supersormester -- for øvrig Troms 

SERIEMESTERSKAPET 2009-2010



SERIEMESTERSKAPET 2009-2010SERIEMESTERSKAPET 2009-2010

norsk

norsk no�k
norsk

Norsk Bridge_18/2009Norsk Bridge_19/2009 Norsk Bridge_19/2009

NoRDISK MESTERSKAP 2009, FINLAND

Bridgekrets’ første superstormester. Mange 
forventet seg nok en meget jevn og hard batalje 
mellom de to lagene som kjempet med nebb og 
klør i hver sin ende av tabellen. Dette viste seg 
å stemme, det var helt jevnt til pause og til slutt 
noterte de to lagene sluttresultatet 15-15. Dette 
var ikke nok for noen av lagene, og det holdt 
kun til sølv for Haugaland og Troms måtte ta 
den tunge veien ned i 3. divisjon.

Rundens toppkamp stod mellom Rogaland og 
Oslo. Oslo var avhengige av å vinne minst 17-
13, de ville da gå foran Rogaland på innbyrdes 
oppgjør og Oslo-laget hadde også slått 
Haugaland 18-12 innbyrdes om det skulle stå 
likt mellom disse lagene også. Oslo laget fikk 
en OK start på sin kamp, og ledet med 9 IMP 
ved halvtid. Undertegnede med makker kom inn 
etter pausen, og fikk en hard start på runden mot 
Tor Helness og Geir Helgemo. Dette klarte vi 
aldri å ta inn igjen, og da kampen ble gjort opp 
hadde Rogaland snudd kampen til komfortable 
19-11 i sin favør.

Med seieren i siste runde sikret Rogaland seg 
opprykket alle hadde forventet, 2VP foran 
Haugaland og Oslo ytterligere 10 VP bak. Det 
var nok en litt skuffet stemning både blant 
Haugaland og Oslo at de ikke klarte å slå 
superlaget, men alt i alt var man vel relativt 
fornøyde med spillingen og at man i det hele tatt 
hadde kommet seg i posisjon til å kjempe om 
opprykket.

Enkelte spill har et vanvittig svingpotensial, 
og jeg tenkte jeg skulle ta med ett fra kampen 
mellom Haugaland og Oslo som aktuelt sett 
svingte hele 7VP. Dessverre, i hvert fall for min 
del, måtte jeg konstatere at det var jeg som var 
antihelten her. 

♠ K952 
♥ 9
♦ J53
♣ AKQ83    

♠ JT    ♠ Q73
♥ T76    ♥ 83
♦ KQT986   ♦ 74
♣ 97    ♣ JT6542

♠ A864
♥ AKQJ542
♦ A2
♣ --

N

S

V ØG

Vest Nord Øst Syd
 Brekke  Bjertnes

  pass  2♣

pass 2♦1) pass  2♥

pass 2♠ pass  4♣2)

pass 4NT3) pass  5♦4)

pass 5♥5) pass  6♠?)

pass 7♠ pass rundt

Meldingene gikk i åpent rom

1) Diverse
2) Renons og sparstøtte
3) 1430
4) 0 eller 3

5) Spørsmål om trumfdame
?) … og der gikk det galt!

Et typisk eksempel på at man ikke hadde 
avtalen på plass. Jeg tolket Stens 6♠ som om 
at han hadde spardame, og la sluttkontrakten i 
7♠. Sten mente han hadde benektet, men at han 
ønsket ikke å risikere at jeg ikke skulle melde 
slem.

SERIEMESTERSKAPET 2009-2010
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Resultatliste

SERIEMESTERSKAPET 2009-2010

Plass Navn Spillere Poeng

1 Rogaland 1, Hauge Tor Helness, Jon Egil Furunes, Geir Helgemo, Erik 
Sælensminde, Rune Hauge, Per Erik Austberg

 204.0

2 Haugaland 1, Pedersen Øyvind Haga, Birger Pedersen, Simon Eileraas, Leif Magne Hole, 
Helge Svendsen, Tore Bårdsen

202.0

3 Oslo 4, Smith Sten Bjertnes, Vidar Smith, Lars Øivind Allard, Håvard Jensen, 
Sigurd Evjen, Vegard Brekke

192.0

4 Troms & Ofoten 4, Sivertsen 171.0

5 Helgeland 2, Bogen 161.0

6 Troms & Ofoten 5, Munkvold 160.0

7 Troms & Ofoten 1, Olsen 155.0

8 Salten 1, Øvervatn 154.0

9 Troms & Ofoten 3, Hegrand 153.0

10 Hordaland 3, Lien 141.0

11 Sogn&Fjordane 1, Hoff 134.0

12 Troms & Ofoten 2, Aralt 126.0

Det var ingen mulighet å få hjem denne 
kontrakten, selv med trumfen fint fordelt, og det 
var 13 toppstikk både i hjerter og NT så sant 
ikke hjerteren satt 5-0. Jeg måtte bare notere 30 
imp på gal side av Brekkes eggeliste! Av og til 
er ofte det enkleste også det beste – jeg skulle 
bare fulgt magefølelsen og meldt 7NT!

I ettertid så spilte ikke det noen rolle for 
opprykket om vi kapret 18 eller 25 VP i kampen, 
vi hadde bare byttet plass med Haugaland, men 
jeg må innrømme at jeg tenkte at det var surt at 
det var et slikt spill som kanskje skulle avgjøre 
– dyrt og spennende! 

Gratulerer til Rogaland som er tilbake i 1. 
divisjon – der de hører hjemme – neste år!
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NoRDISK MESTERSKAP 2009, FINLAND

2. divisjon avdeling B, Trondheim
Av Kjell Gaute Fyrun

Glade vinnere fra Hordaland. Fra venstre ser vi Harald Bastiansen, Frank O Sandvik, Helge Toft, Geir Husebø og sjefen 
sjøl Per Halvorsen. Anders Dale satt i bilen på vei hjem da bildet ble tatt.. 

Etter første helgen i Trondheim, var det de nordligste lagene (Salten 2 – 
Lyngen, og Helgeland 1 – Bogen) som hadde lagt beslag på de øverste 
plassene, med Hordaland 4 (Halvorsen) på den siste pallplassen. Det var 
fortsatt mange VP som skulle deles ut før opprykket skulle avgjøres, så 
det lå til rette for masse spenning.

Det var som vanlig også et rotterace om hvilke lag 
som må ta den tunge veien ned i 3. divisjon og, 
ingenting var avgjort før det siste kortet var lagt.

Etter kamp 7 tettet det seg enda mer til i toppen, 
etter at Helgeland fikk 23VP, Hordaland 22, og 
Salten måtte nøye seg med 14. Kun 4 VP skilte 
nå disse lagene, med Helgeland i førersetet.

Kamp 8 var en kamp med masse store spill og 
store utslag, men i toppen var det fortsatt uhyre 
jevnt mellom de tre topplagene. 6 VP skilte nå 
de tre kamphanene -- Hordaland for første gang 
i tet!

I kamp 9 ble Salten hektet litt av, da de bare 
klarte 8 VP, mens Hordaland og Helgeland 
henholdsvis tok 20 og 18. Før de siste to 
kampene skilte kun 3VP de to øverste lagene.

I kamp 10 tok lederlaget fra Hordaland et 
sjumilssteg mot opprykk. De vant 20-10, 

Tabellen etter 1 helg (6 av 11 kamper):

1. Salten 2 112

2. Helgeland 1 107

3. Hordaland 4 105

4. Nord-Trøndelag 2 98

5. Sør-Trøndelag 1 93

6. Østerdal 2 91

Rogaland 2 91

8. Midt-Trøndelag 4 84

9. Rogaland 3 83

10. Gudbrandsdal 1 79

11. Møre og Romsdal 2 73

12. Sogn og Fjordane 2 62

SERIEMESTERSKAPET 2009-2010
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Åsmund Forfot bidro til storseier over Helgeland

♠ KJ73 
♥ K964
♦ AT74
♣ 3    

♠ A64    ♠ Q98
♥ AQ3    ♥ JT5
♦ 86    ♦ QJ952
♣ AKJT4   ♣ 97

♠ T52
♥ 872
♦ K3
♣ Q8652

N

S

V Ø

G

Utspillet var en liten hjerter til tieren i bordet. 
Kløver 9 fikk seile, og kløver til tieren avslørte 
denne sitsen, med sparavkast i Nord. Så fulgte 
ruter til dame og konge i syd. Hjerter 8 stakk 
Åsmund med esset, og ny ruter gikk til tier og 
knekt. Nå var Åsmund inne i bordet og i denne 
pos: 

♠ KJ7 
♥ K9
♦ A7
♣     

♠ A6    ♠ Q98
♥ –    ♥ J
♦ –    ♦ 952
♣ AKJ    ♣ –

♠ T52
♥ –
♦ –
♣ Q86

♠ KJ7 
♥ –
♦ A7
♣ –

♠ A6    ♠ Q98
♥ –    ♥ –
♦ –    ♦ 952
♣ AKJ    ♣ –

♠ T2
♥ –
♦ –
♣ Q86

N

S

V Ø

G

N

S

V Ø

G

Elegant frir Åsmund seg i hjerter. Motparten 
hadde på dette tidspunkt bare fått ett stikk, og 
mer enn to hjerterstikk og enten ett i spar eller 
ruter var det ikke mulig å få for Nord når han 
nå var inne. Etter to hjerterstikk var det denne 
sluttposisjonen der Nord ikke kunne hindre 
spillefører i å få fire av de fem siste stikkene…

Aktuelt spilte Nord en spar, men Forfot gikk 
opp på spar dame. Sammen med spar Ess og 
Ess-Konge i kløver, var det 9 stikk etter flott 
spilleføring.

Hordaland gjorde ingen feil i siste kamp, og 
cruiset til slutt inn til relativt klar seier, 16 VP 
foran Helgeland. Jeg spurte vinnerlaget fra 
Hordaland om de hadde noen «avisspill» til 
meg, men da kom det kjapt fra Bastiansen at 
det var så mange, at det var vanskelig å finne ett 
enkelt et ☺ - Vi venter i spenning på boken fra 
Basten…

samtidig som Helgeland tapte 5-25! 18 VP i 
favør før siste kampen burde holde.

SERIEMESTERSKAPET 2009-2010
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Resultat

Plass Navn Spillere Poeng

1 Hordaland 4 Halvorsen Frank Ove Sandvik, Per Halvorsen, Anders Dale, Geir Husebø,
Helge Toft, Harald Bastiansen

199.0

2 Helgeland 1 Bogen, Trond Eriksen, Frank Bogen, Håkon Bogen, Lars Arthur Johansen, 
Svein, Gunnar Karlberg, Bjørnar Småli

183.0

3 Rogaland 2 Austad, Marianne Harding, Tonje Aasand Brogeland, Tone Torkelsen, Svendsen, 
Knut Erik Ljung, Svein Skarpenes, Geir Austad

181.0

4 Sør-Trøndelag 1 Bårseth 177.0

5 Nord-Trøndelag 2 Nymoen
176.0

6 Salten 2 Lyngen 173.0

7 Midt-Trøndelag 4 Aa 165.0

8 Østerdal 2 Moen 160.0

9 Rogaland 3 Amundsen 149.0

10 Gudbrandsdal 1 Lunna 140.0

11 Møre og Romsdal 2 Haram 136.0

12 Sogn og Fjordane 2 Storøy 134.0

SERIEMESTERSKAPET 2009-2010

Norsk Bridgefestival 2010
Lillehammer, 30. juli til 7. august 

www.bridgefestival.no



SERIEMESTERSKAPET 2009-2010

Norsk Bridge_22/2009Norsk Bridge_22/2009Norsk Bridge_23/2009

norsk

norsk no�k
norskNorsk Bridge_23/2009Norsk Bridge_23/2009

SERIEMESTERSKAPET 2009-2010

2. divisjon avdeling C, Oslo
Av Vegard Brekke

Vestfold er tilbake i toppen! På vinnerlaget spilte Kjell Otto 
Kopstad (t.v.), Petter Tøndel, Jan Tore Berg og Gjermund 
Rekstad. Ole Kristoffer Kopstad og Odin Spillum Svendsen 
var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Trond Høines

Vinnerlaget endte til slutt 12VP foran de 
gamle ringrevene på Oslo 1 og Oslo 2. Norsk 
Bridge gratulerer Petter Tøndel, Ole Kristoffer 
Kopstad, Jan Tore Berg, Odin Spillum Svendsen, 
Gjermund Rekstad og Kjell Otto Kopstad med 
opprykket til 1. divisjon.

Plass Navn Spillere Poeng

1 Vestfold 1 - Kopstad Petter Tøndel, Ole Kristoffer Kopstad, Jan Tore Berg, Odin S. Svendsen, Gjermund 
Rekstad, Kjell Otto Kopstad

217.0

2 Oslo 1 - Olsen Åsmund Stokkeland, Sverre Johnsen, Arne Olsen, Knut Koppang 205.0

3 Oslo 2 - Lillevik Runar Lillevik, Harald Nordby, Jan Mikkelsen, Øyvind Ludvigsen, Jon Aabye, Arve 
Farstad

182.0

4 Vest-Agder 2 - Homme 171,0

5 Oslo 3 - Jørgenrud 170,0

6 Hedmark og Oppland 
2 - Holmbakken

167,0

6 Hedmark og Oppland 
1 - Holth

167,0

8 Oslo 5 - Fodstad 165,0

9 Oslo 6 - Brown 151,0

10 Buskerud 1 - Ohren 138,0

10 Telemark 2 - Markussen 138,0

12 Hedmark og Oppland 
3 - Skramstad

77,0

Det ble et kort opphold for Vestfold i 2. Divisjon. Et delvis nykomponert lag cruiset 
seg gjennom årets SM, og sikret seg et klart opprykk til vår øverste divisjon.
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Vinnerne av hver av de tolv 3. divisjonspuljene rykker direkte opp i 2. divisjon, mens de fire siste lagene i hver 2. divisjonspulje 
rykker ned i en lokale 3. divisjonspulje. Norsk Bridge gratulerer alle vinnerne med opprykk til vår nest øverste divisjon.

Plass Navn og Spillere Poeng

1 Vest Finnmark 2 (Heitmann) 182.0

2 Vest Finnmark 1 (Thomassen) 171.0
2 Vest Finnmark 3 (Berglund) 171.0
4 Øst Finnmark 1 (Veseth) 151.0
5 Troms og Ofoten 8 (Johansen) 142.0
6 Øst Finnmark 2 (Sivertsvik) 125.0
7 Vest Finnmark 4 (Olaussen) 117.0
8 Øst Finnmark 3 (Uchermann) 95.0
9 Vest Finnmark 6 (Eliassen) 69.0

Plass Navn og Spillere Poeng

1 Lofoten & Vesterålen, Sortland BK 1 174

2 Lofoten & Vesterålen, Sortland BK 2 158
3 Troms & Ofoten, Sørreisa BK 147
4 Troms & Ofoten, BK 1933 Tromsø 139
5 Troms & Ofoten, Harstad S&BK 2 137
6 Troms & Ofoten, Harstad S&BK 3 133
7 Lofoten & Vesterålen, Andenes BK 130
8 Troms & Ofoten, Mefjorden BK 119
9 Troms & Ofoten, Ballangen BK 106
10 Lofoten & Vesterålen, Sortland BK 3 103

Plass Navn og Spillere Poeng

1 Helgeland 4 Selfors 164.0

2 Helgeland 6 Hansen 151.0
3 Helgeland 3 Lund 150.0
3 Helgeland 8 A.I. Bogen 150.0
5 Helgeland 7 Hatten 141.0
6 Salten 3 Sten Nilsen 137.0
7 Helgeland 10 Mellingen 126.0
8 Helgeland 11 Stefansen 122.0
9 Helgeland 9 Færø 108.0
10 Lofoten og Vesterålen 4 Andreasen 87.0

Plass Navn og Spillere Poeng

1 Midt-Trøndelag 6 Ueland 173.0

2 Midt-Trøndelag 5 Nordland 163.0
3 Sør-Trøndelag 2 Mælen 159.0
4 Midt-Trøndelag 9 Kalliainen 146.0
5 Østerdal 3 Sandkjernan 144.0
6 Sør-Trøndelag 3 Aunan 130.0
7 Sør-Trøndelag 4 Barikmo 120.0
8 Midt-Trøndelag 8 Grude 105.0
9 Sør-Trøndelag 5 Sæther 103.0
10 Østerdal 4 Westberg 102.0

Plass Navn og Spillere Poeng

1 Møre & Romsdal 3 Vinjevoll 180.0

2 Møre & Romsdal 4 Ødegaard 170.0
3 Sogn & Fjordane 6 Vasset 166.0
3 Møre & Romsdal 5 Hartviksen 166.0
5 Sogn & Fjordane 5 Sæterdal 163.0
6 Sogn & Fjordane 9 Hamrum 160.0
7 Sogn & Fjordane 4 Loftesnes 142.0
8 Møre&Romsdal 6 Rausand 129.0
9 Møre & Romsdal 7 Storsten 106.0
10 Sogn & Fjordane 8 Stenevik 101.0

Plass Navn og Spillere Poeng

1 Nord-Trøndelag 8 Øvereng 159.0

2 Nord-Trøndelag 5 Nitter 150.0
3 Midt-Trøndelag 7 Bruvoll 149.0
4 Helgeland 5 Reppen 147.0
5 Nord-Trøndelag 4 Garli 144.0
6 Nord-Trøndelag 6 Midjo 126.0
7 Nord-Trøndelag 7 Riseth 125.0
8 Nord-Trøndelag 9 Mediaa 123.0
9 Nord-Trøndelag 3 Mediå 120.0
10 Helgeland 12 Solli 89.0

Bjørn Harald Jensen, Roy Werner Johansen, 
Eva Lund Heitmann, Svein Olav Ernstsen

Håkon Bergsrud, Olav Ellingsen, 
Ståle Digre, Svein R. Vestå

Roger Fagerdal, Sverre Åsmund  
Selfors, Viggo Schytte, Tommy Kristiansen

Kristian Kjørstad, Morten Haugen,  
David Ueland, Espen Forberg

Kenneth Skov, Oddbjørn Vinjevoll,  
Haldor Sunde, Jørund Årdal, Frode Holen

Pål Morten Galguften, Stein Arne Galguften, 
Gunnar Øvereng, Eva Falstad Flått, Ole Haugum

Avdeling A, Alta

Avdeling c, Mo i Rana

Avdeling E, Trondheim

Avdeling F, Ålesund/Førde

Avdeling D, Steinkjer

Avdeling B, Sortland

3. divisjon – resultater

SERIEMESTERSKAPET 2009-2010
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Plass Navn og Spillere Poeng

1 Hordaland 5, Breivik 175.0

2 Haugaland 3, Træet 160.0
3 Hordaland 7, Hantveit 147.0
4 Hordaland 3, Bukkholm 145.0
5 Haugaland 4, Kaupang 132.0
6 Sogn og Fjordane 7, Nitter 130.0
7 Hordaland 9, Engum 114.0
8 Sogn og Fjordane 3, Pedersen 108.0
9 Sogn og Fjordane 10, Høyland 99.0

Plass Navn og Spillere Poeng

1 Rogaland 6 - Skimmeland 165.0

2 Rogaland 8 - Reve 161.0
3 Rogaland 5 - Larsen 149.0
4 Vest-Agder 4 - Ubostad 141.0
5 Rogaland 4 - Bang 135.0
6 Haugaland 5 - Østebøvik 132.0
7 Rogaland 7 - Søiland 124.0
8 Vest-Agder 5 - Knutsen 123.0
8 Rogaland 9 - Faag 123.0
10 Rogaland 10 - Thu 93.0

Plass Navn og Spillere Poeng

1 Romerike 1, Haga 172.0

2 Oslo 11, Falster 160.0
3 Oslo 7, Anjer 156.0
4 Østfold & Follo 4, Hansen 145.0
5 Østfold & Follo 1, Pettersen 144.0
6 Hedmark & Oppland 4, Michelsen 136.0
7 Romerike 2, Lomsdalen 117.0
8 Buskerud 5, Mauritzen 111.0
9 Oslo 9, Andersen 99.0
10 Østfold & Follo 6, Listhaug 94.0

Plass Navn og Spillere Poeng

1 Østfold & Follo 5,  185.0

2 Østfold & Follo 3, Larsen 174.0
3 Hedmark & Oppland 9, Røseng 149.0
4 Romerike 3, Aasen 137.0
5 Oslo 8, Hauksson 135.0
6 Buskerud 2, Follestad 124.0
7 Buskerud 3, Lafton 118.0
8 Østfold & Follo 2, Johansen 114.0
9 Romerike 5, Frydenlund 109.0
10 Romerike 4, Scheie 95.0

Plass Navn og Spillere Poeng
1 Aust-Agder 2, Norgren 156.0

1 Vestfold 3, Kjærnsrød 156.0

3 Aust-Agder 1, J.A. Olsen 154.0
4 Vestfold 2, Riisnæs 153.0
5 Buskerd 4, Holm 146.0
6 Vest-Agder 3, J.S.Hansen 138.0
7 Aust-Agder 3, Arnesen 133.0
8 Vestfold 4, Rikstad 124.0
9 Telemark 3, Agersen 91.0
10 Vestfold 5, Heitun 86.0

Reidar Johnsen, Ann-Mari M. Juvik,  Jørn Thunestvedt, 
Kristine Breivik, Stein Atle Juvik, Sølvi Remen

John Helge Herland, Jan Erik Olsen,  Bjørn Børre 
Leinan, Fred Arne Moen, Thorleif Skimmeland

Henning Lauritsen, Joar Haugseth, Jan Erik 
Tollan, Jan Erik Bråthen, Stig Vestveit

Per Bjerkan, Fabian Thuroczy, Per-Ove 
Grime, Cato Sundeng, Marius Haga

Jo-Arne Ovesen, Jan Petter Svendsen, Jonny 
Hansen, Jan Frode Karlsen, Siv Thoresen

Vidar Engenes, Tore Marskar Eek-Jensen, 
Bo Lennart Norgren, Øyvind Norgren

Per Bryde Sundseth, Christopher Milton, 
Randi Nyheim, Knut Kjærnsrød, Tor Walle

Avdeling G, Bergen Avdeling H, Stavanger

Avdeling J, Hamar

Avdeling K, Oslo

Avdeling L, Oslo

Avdeling I, Skien

(En appell kan få innvirkning på sluttresultatet. Aust-Agder er for 
øyeblikket nr.1 på innbyrdes oppgjør.)

Plass Navn og Spillere Poeng

1 Hed./Oppl. 7 Lauritsen 162.0

2 Hed./Oppl. 6 Johnsen 161.0
3 Hed./Oppl. 5 Berg 151.0
4 Gudbrandsdal 3 H. Morken 148.0
5 Hed./Oppl. 8 Napstad 133.0
6 Østerdal 5 Jørgensen 128.0
7 Gudbrandsdal 4 V. Morken 121.0
8 Gudbrandsdal 6 Mikkelsen 120.0
9 Gudbrandsdal 2 Sandum 108.0
10 Gudbrandsdal 5 Byrkjeland 103.0

SERIEMESTERSKAPET 2009-2010
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4. divisjon – resultater

Avdeling 1, Øst-Finnmark 

Avdeling 3, Troms & Ofoten 

Avdeling 5, Lofoten & Vesterålen Avdeling 6, Salten

Avdeling 1, Vest-Finnmark 

Avdeling 4, Troms & Ofoten 

Vinnerne av de lokale 4. divisjonene rykker direkte opp i en lokal 3. divisjon.

Plass Navn Poeng
1 Vadsø BK 4, T. Sundfær 109
2 Vadsø BK 1, B. Iversen 81
3 Vadsø BK 2, M.T. Iversen 79
4 Vadsø BK 5, G.M. Erstad 61
5 Vadsø BK 3, M.Z. Jonassen 51

Plass Navn Poeng
1 Sørreisa BK 1, Jakobsen 163
2 Sjøvegan BK 1, Øvervatn 153
3 Sørreisa BK 2, Sivertsen 151
4 Dyrøy BK, Johansen 147
5 Målselv BK 3, Fredriksen 147
6 Målselv BK 1, Hansen 138
7 Målselv BK 2, Reinholdtsen 138
8 Lyngseidet BK, Bjørn 115
9 Ballangen BK, Berntsen 95
10 Sjøvegan BK 2, Nygaard 91

Plass Navn Poeng
1 BK1933/Ringvassøy/Mix, Hoberg 169
2 Harstad S&BK 1, M. Eriksen 147
3 Skånland BK 1, Wassvik 109
4 Harstad S&BK 2, Loeng 97
5 Skånland BK 2, Jan Hansen 93
6 Tromsøstud./Mix-klubben, Stien 89
7 Mix-klubben/BK1933, Lintvedt 68
8 BK1933/Mix-klubben, Austli 59

Plass Navn Poeng
1 Stokmarknes BK 1, Ingvaldsen 134
2 Stokmarknes BK 2, Bræck 118
3 Vestvågøy BK, S. Andreassen 115
4 Myre BK, Åsen 113
5 Løddingen BK, Christensen 105
6 Stokmarknes BK 3, I.L. Arntsen 99
7 Sortland BK 2, Johansen 98
8 Sortland BK 1, V. Andreassen 51

Plass Navn Poeng
1 Salten 4, P. Hafnor 135.0
2 Salten 8, F.S. Karlsen 130.0
3 Salten 9, J. Hansen 127.0
4 Salten 5, S. Evertsen 102.0
5 Salten 10, O. Westvig 91.0
6 Salten 11, R. Storeng 58.0
7 Salten 7, K. Alvenes 50.0

Plass Navn Poeng
1 Hammerfest (Andersen) 127.0
2 Honningsvåg (Strøm) 126.0
3 Alta (Mækinen) 118.0
4 Lakselv BK 111.0
5 Alta (Somby) 102.0
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Avdeling 11, Steinkjer

Avdeling 9, Brønnøysund 

Avdeling 12, Trondheim

Avdeling 10, Ytre Namdal 

Plass Navn Poeng
1 MoBK, Morten Granhaug 184
2 Blanda Drops, Tor M. Aanonli 174
3 Nesna BK 1, Torstein Dybdal 169
4 Båsmo BK 1, Anne M. Gisnås 157
5 Sjo & Utskar BK 1, Torfinn Dalos 149
6 Båsmo BK 2, Steinar Pedersen 147
7 Nesna BK 2, Jorunn M. Herseth 114
8 Nesna BK 3, Laila Brønstad 96
9 Sjo & Utskar BK, Asgeir Pedersen 77
10 Nesna BK 4, Ole J. Ulriksen 53

Plass Navn Poeng
1 Verdal BK, Sende 171.0
2 Inderøy BK, Dahl 158.0
3 Namsos BK 2, Svare 153.0
4 Ogndal BK 1, Saur 146.0
5 Namdalseid BK, Enoksen 138.0
6 Namsos BK 1, Moen 134.0
7 Malm BK, Hansen 129.0
8 Åsen/Frosta BK, Berg 108.0
9 Snåsa BK, Nagelhus 103.0
10 Ogndal BK 2, Hoff 99.0

Plass Navn Poeng
1 Brønnøysund BK 2, Roger Hestø 167
2 Sømna BK 2, Alf E. Graven 165
3 Sømna BK 1, Stein Hansen 151
4 Vega BK, Einar Moen 149
5 Brønnøysund BK 1, Tom Ivar Moe 143
6 Mosjøen BK, Kjetil Øksne 118

Plass Navn Poeng
1 Sandnessjøen - Lund 144.0
2 Herøy 2 - Grande 139.0
3 Søvik 1 - Tuven 127.0
4 Herøy 1 - Grønbech 122.0
5 Søvik 2 - Ingvaldsen 108.0
6 Leirfjord - Nergård 75.0
7 Søvik 4 - Skjærvold 58.0
8 Søvik 3 - Langvatn 48.0

Plass Navn Poeng
1 Midt-Trøndelag 11, Nilsen 182.0
2 Midt-Trøndelag 12, Stokhaug 171.0
3 Midt-Trøndelag 16, Kvello 157.0
4 Midt-Trøndelag 22, Riise 141.0
5 Midt-Trøndelag 10, Strand 126.0
6 Midt-Trøndelag 19, Åsmul 109.0
7 Midt-Trøndelag 21, Garberg 103.0
8 Midt-Trøndelag 18, Leistad 102.0
9 Midt-Trøndelag 23, Checinska 74.0
9 TRUKKET SEG 74.0

Plass Navn Poeng
1 Nærøysund BK 2, Johnny Eide 182
2 Nærøysund BK 1,Louis Øvereng 168
3 Leka BK 2, Hjørn Strand 159
4 Leka BK 1, Odd A. Ulriksen 146
5 Nærøysund BK 3, Jan T. Halsen 63

Avdeling 7, Nesna Avdeling 8, Søvik
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Avdeling 13, Støren

Avdeling 17, Leikanger

Avdeling 15, Ålesund 

Avdeling 14, Kristiansund

Avdeling 16, Førde

Plass Navn Poeng
1 Frøya BK, Hoff 132.0
2 Hemne BK, Strand 131.0
3 Lundamo BK, Løhre 118.0
4 Oppdal BK, Forbregd 108.0
5 Midt-Trøndelag 13, Faber 107.0
6 Midt-Trøndelag 20, Østreim 105.0
7 Midt-Trøndelag 14, Pedersen 66.0
8 Midt-Trøndelag 15, Holdø 57.0

Plass Navn Poeng
1 Balestrand, Balevik 256.0
2 Hafslo/Solvorn, Fredheim 251.0
3 Balestrand, Grøneng 229.0
4 Gaupne, Kalhagen 227.0
5 Sogndal, Mardal 225.0
6 Sogndal, Vikesland 174.0
7 Vik, Fimreite 173.0
8 Leikanger, Ness 141.0

Plass Navn Poeng
1 Fosnavåg, Langvatn 165
2 BK Grand 1, Natvik 164
3 Brattvåg & Søvik, Restad 159
4 BK Grand 2, Sunde 151
5 Ulstein, Søvikhagen 145
6 BK Grand 3, Tafjord 108

Plass Navn Poeng
1 KBK 1 (Stene) 138.0
2 Sunndalsøra 116.0
3 KBK 2 ( Kvisvik) 115.0
4 Molde 2 (Dyrkorn) 106.0
4 Molde 1 (Bremnes) 106.0
6 Aukra 99.0
7 Møstknektene 82.0
8 Skåla 78.0

Plass Navn Poeng
1 Høyanger, Austrheim 182.0
2 Davik, Førde 171.0
3 Måløy, Vederhus 165.0
4 Florø, Nygård 142.0
5 Førde, Apelseth 128.0
6 Førde, Vik 102.0

Avdeling 18, Bergen

Plass Navn Poeng
1 Hordaland 15, Meling 165.0
2 Hordaland 17, Ellefsen 163.5
3 Hordaland 12, Vallestad 162.0
4 Hordaland 9, Nilsen 147.5
5 Hordaland 19, Moe 141.0
6 Hordaland 23, Os 134.0
7 Hordaland 24, Midtbø 124.0
8 Hordaland 13, Kyrkjebø 116.0
9 Hordaland 21, Fana 116.0
10 Hordaland 25, Brynie 64.0
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Avdeling 19, Bergen

Avdeling 21, Stavanger

Avdeling 20, Haugesund

Avdeling 22, Vest-Agder

Avdeling 24, Aust-Agder

Plass Navn Poeng
1 Hordaland 14, Lamo 176,0
2 Hordaland 11, Winjum 172,0
6 Hordaland 16, Samnanger 149,0
8 Hordaland 10, Meyer 145,0
10 Hordaland 26, Nordheimsund 138,0
11 Hordaland 22, Kjenes 134,0
13 Hordaland 18, Dalland 126,0
17 Hordaland 27, Sylta 105,0
18 Hordaland 20, Klausen 103,0
19 Hordaland 28, OS BK 2 94,0

Plass Navn Poeng
1 Rogaland 11 -Haagensen 180.0
2 Rogaland 12 - Høie 158.0
3 Rogaland 14 - Time 156.0
4 Rogaland 13 - Horvei 147.0
5 Rogaland 16 - Vingen 140.0
6 Rogaland 15 - Gjertveit 135.0
7 Rogaland 19 - Rødne 108.0
8 Rogaland 18 - Grude 106.0
9 Rogaland 20 - Varhaug 100.0
10 Rogaland 17 - Kvingedal 57.0

Plass Navn Poeng
1 Hordaland 14, Lamo 176,0
2 Hordaland 11, Winjum 172,0
6 Hordaland 16, Samnanger 149,0
8 Hordaland 10, Meyer 145,0
10 Hordaland 26, Nordheimsund 138,0
11 Hordaland 22, Kjenes 134,0
13 Hordaland 18, Dalland 126,0
17 Hordaland 27, Sylta 105,0
18 Hordaland 20, Klausen 103,0
19 Hordaland 28, OS BK 2 94,0

Plass Navn Poeng
1 Mandal - Leirkjær 271.0
2 Søm - Van Putten 265.0
3 Søgne - M. Lorentsen 223.0
4 Farsund - G. Svendsvoll 207.0
5 Ruter 7 - A. Stray 203.0
6 Ruter 7 - K. S. Johansen 186.0
7 Søgne - H. Klemo 165.0
8 Ruter 7 - Gundersen 154.0

Plass Navn Poeng
1 Tvedestrand BK, J.A. Fiane 181.0
2 Arendals BK 1, G. Thorsen 165.0
3 Risør BK, F. Haugen 158.0
4 Øyestad BK 1, T.B. Syvertsen 145.0
5 Arendals BK 2, J. Johansen 141.0
6 Myra BK 2, G.A. Toft 139.0
7 Arendals BK 3/Myra BK 1, V. Lilleheim 130.0
8 Birkeland BK, H. Frigstad 119.0
9 Øyestad BK 2, T. Johnsen 80.0
10 Lillesand BK, K.B. Mikkelsen 74.0

Avdeling 23, Vest-Agder

Plass Navn Poeng
1 Mandal - Jørgensen 345.0
2 Farsund BK - Jensen 326.0
3 Søgne - Skarpholt 301.0
4 Kvinesdal - Eriksen 296.0
5 Søgne - Pettersen 275.0
6 Ruter 7 - Væting 265.0
7 Farsund - Vetland 245.0
8 Ruter 7 - Haukland 220.0
9 Ruter 7 - Skjelbred 207.0
10 Lyngdal - Sommerseth 191.0
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Avdeling 25, Telemark

Avdeling 27-28, Buskerud

Avdeling 26, Vestfold

Plass Navn Poeng
1 Telemark 10, Runar Steinmoen 209.0
2 Telemark 7, Frode Ausland 208.0
3 Telemark 5, Bjørn Sture Valen 190.0
4 Telemark 6, Tor Erik Hermansen 180.0
5 Telemark 4, Lise Aasland 178.0
6 Telemark 9, Asbjørn Bentsen 176.0
7 Telemark 12, Ole Jørgen Wefald 166.0
8 Telemark 11, Arna Ljosland 160.0
9 Telemark 13, Edel Isaksen 129.0
10 Telemark 8, Harald B. Haugerud 124.0
11 Telemark 14, Hege Eirin Kaasa 114.0

Plass Navn Poeng
1 Sandefjord BK, O.H. Haugland 205.0
2 Horten BK 1, B. Tvinnereim 179.0
3 Tønsberg BK 1, K.R. Rahd 167.0
4 Tønsberg BK 2, I. Gjerde 118.0
5 Horten BK 2, G. Tvinnereim 116.0
6 Horten BK 3, M. Vike 95.0

Plass Navn Poeng
1 17-Solberg 327.0
2 B12-Krødsherad 316.0
3 B16-Fjerdingstad 302.0
4 B7-Sølvknekt 295.0
5 B13-Krødsherad 289.0
6 B4-Flesberg 285.0
7 B15-Hønefoss 280.0
8 B14-Nesbyen 276.0
9 B1-Galleberg 269.0
10 B6-Flesberg 259.0
11 B9-Sølvknekt 250.0
12 B2-Fjerdingstad 248.0
13 B8-Sølvknekt 232.0
14 B5-Flesberg 221.0
15 B10-Konnerud 192.0
16 B11-Konnerud 161.0
17 B3-Fjerdingstad 120.0

Avdeling 29, Gudbrandsdal

Plass Navn Poeng
1 Sør Fron (Bjørke) 155.0
2 Otta 1 (Båtstad) 143.0
3 Otta 2 (Giverhaug) 109.0
4 Vestre Gausdal 2 (Solberg) 99.0
5 Ringebu/Fåvang 3 (Larsen) 93.0
6 Ringebu/Fåvang 4 (Hårstadhaugen) 91.0
7 Otta 3 (Sanden) 90.0
8 Vestre Gausdal 3 (Furuheim) 40.0

 

Avdeling 30, Tolga

Plass Navn Poeng
1 Tynset BK 3, J.O. Hagen 163.0
2 Tynset BK 2, A.G. Aunøien 157.0
3 Alvdal BK, V. Samuelshaug 143.0
4 Brekken BK, J. Ryttervoll 139.0
5 Tolga BK, M. Tolgensbakk 138.0
6 BK BOM 2, R. Selboe 135.0
7 Folldal BK, P.A. Randen 132.0
8 Ålen BK, O. Tamlag 113.0
9 Tynset BK 4, K. Solvang 109.0
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Avdeling 32, Hamar

Plass Navn Poeng
1 Brufoss BK/ Hamar BK, L.A. Eide 197.0
2 Brufoss BK 2, B. Øverli 189.0
3 Raufoss BK/ Lena BK, P.E. Opsahl 179.0
4 Kirkenær BK, V. Bekkeli 176.0
5 Roverud/Lunderseter BK, P.I. Finbråten 173.0
6 BK Hein 46/ Hamar BK 1, A. Mathiesen 171.0
7 Torpa & Snertingdal BK, S. Frydenlund 167.0
8 Gardvik BK, Å. Finsrud 161.0
9 Fagernes BK, K.H. Hagen 149.0
10 BK Hein 46/ Hamar BK 2, R. Solum 144.0
11 Eidskog BK, B.O. Bergersen 135.0
12 Brufoss BK 1, L.K. Ødegårdstuen 129.0Plass Navn Poeng

1 Romerike 7 / Berg 207.0
2 Romerike 15 / Bjellånes 198.0
3 Romerike 17 / Ottershagen 188.0
4 Romerike 8 / Guttelvik 184.0
5 Romerike 9 / Hagen 180.0
6 Romerike 12 / Langen 175.0
7 Romerike 6 / Korsmo 157.0
8 Romerike 14 / Granøien 155.0
9 Romerike 13 / Lexberg 140.0
10 Romerike 16 / Skogholt 127.0
10 Romerike 11 / Branderud 127.0
12 Romerike 10 / Johansen 117.0

Plass Navn Poeng
1 Kolbotn 2, F. Lange-Nielsen 146.0
2 Ørje, K. Teigen 143.0
3 Vestby 1, A. Tveiten 107.0
4 Drøbak, E.B. Lindseth 100.0
5 BK Tempo, D. Ueland 98.0
5 Fredrikstad 3, T.R. Solli 98.0
7 Fredrikstad 1, T. Eriksen 69.0
8 Nesodden 2, A.K. Semb 60.0

Plass Navn Poeng
1 Moss, T. Uttisrud 156.0
2 Kolbotn BK 1, K. Karlsen 135.0
3 Fredrikstad 2, C. Heldahl 118.0
4 Vestby 2, B. Svarem 115.0
5 Sarpsborg, T. Kjennbakken 98.0
6 Nesodden 1, N.W. Keilman 76.0
7 Kolbotn BK 3, S.A. Elven 62.0
8 Ski, A. Falk 59.0

 

 

Avdeling 36, Oslo

Avdeling 31, Rendalen

Plass Navn Poeng
1 Bridgekameratene 2, Kirkholt 168.0
2 Bridgekameratene 3, Kvernstrøm 164.0
3 Astra/ABC, Henriksen 162.0
4 OBK/Kløverknekt, Høines 147.0
5 Blommenholm BK, Gudmundseth 146.0
6 Sinsen BK 1 142.0
7 Bridgekameratene 1, Iversen 119.0
8 Oslo Døves BK, Peterson 103.0
9 Sinsen BK 2 102.0
10 DnB Nor BK, Utvik 94.0

Plass Navn Poeng
1 Elverum BK 2, G. Langdalen 171.0
2 Rena BK, E. Bergeløkken 151.0
3 Rendalen BK 2, J.M. Berget 149.0
4 Engerdal BK 3, G. Hjermstad 139.0
5 Engerdal BK 2, T. Samuelshaug 131.0
6 Engerdal BK 1, T. Nygård 130.0
7 Koppang BK 1, H. Nyhagen 126.0
8 Koppang BK 2, H. Tørmoen 125.0
9 Rendalen BK 1, T. Berget 108.0

Avdeling 33, Romerike

Avdeling 34, Vestby

Avdeling 35, Vestby
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Organisasjonsdagene 2010

NBF inviterer til en av årets viktigste bridgesamlinger på Rica Gardermoen 
17. - og 18. april. Vi innbyr tillitsvalgte fra alle klubber og kretser samt andre 
interesserte til samlingen som vil inneholde hovedtemaene medlemsutvikling 
(herunder rekruttering og opplæring) og turneringslederkurs (kretsnivå).

En rekke av våre fremste ressurspersoner vil være tilstede, og vi satser på en helg 
med nyttig informasjon, erfaringsutveksling, faglig påfyll, begeistring, inspirasjon 
og energi! Programmet består av to deler: 
1. Medlemsutvikling, rekruttering og opplæring 
2. Turneringslederkurs med autorisasjon på kretsnivå 

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på NBFs hjemmesider, www.
bridge.no
Påmelding sendes til bridge@bridge.no eller ved å sende inn skjema i posten til:

Norsk Bridgeforbund
Sognsveien 75 A
0855 Oslo

Rica Gardermoen 
17. - og 18. apri

NoRSK BRIDGEFESTIVAL 2010



fredag 30. juli til lørdag 7. August

Håkons Hall, Lillehammer

Meld deg på i dag!

www.bridgefestival.no
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Endringer i turneringstilbud på
 Norsk Bridgefestival 2010
Vi har gjort noen endringer på årets 
bridgefestival for å forsøke å lage et tilbud for 
alle i tråd med den nye filosofien til NBF med 
«Bridge som Sport» og «Bridge for Alle». 
Endringene består i hovedsak av fire elementer:

1. Sideturneringene er forkortet noe.   
 Formiddagsturneringene går over 21 spill. 
 Ettermiddagsturneringene går over 27 spill
 som tidligere.

2. Mandag til fredag arrangeres det 
 Ruternålsturnering over 21 spill. 
 Turneringene starter kl 13:30, og er 
 kun åpne for spillere som har færre 
 enn 50 mesterpoeng. Turneringsstart er 
 drøyt tre kvarter etter at formiddagens 
 sideturnering er slutt – klokken (ca.) 13:30.
   
3. Søndag til fredag arrangeres det 
 Kretspoengturneringer over 42 spill. 
 Turneringene er ment for dem som ønsker 
 å spille noe mer omfattende enn en 
 sideturnering, men som ikke har lyst
 til å spille turneringer over flere sesjoner. 
 Turneringene starter kl 13:30 – samme 
 tidspunkt  som Ruternålsturneringene 
 – og avsluttes klokken (ca.) 18:50.

4. Nytt av året er også at Damelag, Veteranlag 
 og IMPs across er kortet ned til to sesjoner. 
 De  to lagturneringene har ikke lenger 
 NM-status, selv om turneringene skulle 
 samle flere enn 20 lag. De tre turneringene 
 avvikles over en dag – ikke to som tidligere. 
 Oppstart klokken 10:00 torsdag 5. august,
 med avslutning samme kveld ca. klokken 
 19:30. Vi håper dette vil gjøre enklere å få 
 deltatt i turneringene.

Bridgefestivalen har de senere årene sett en litt 
dalende tendens i deltakelsen. Det er vanskelig 
å sette fingeren på hva som ikke stemmer 100 
% for alle, og som gjør at enkelte ikke kommer 
tilbake året etter. Vi har nå gjort noen grep som 
kanskje vil gjøre det lettere og mer attraktivt 
bare å «droppe innom» for en dag eller kortere 
perioder av festivalen. Vi håper dette kan snu 
noe av trenden, og i særlig grad gjøre festivalen 
mer tilgjengelig for de som ikke spiller 
turneringsbridge til dagelig.

Vi er veldig interessert i å få tilbakemeldinger 
på hva vi gjør rett og ikke minst hva vi gjør 
galt. Dette kan være alt fra turneringstilbud, 
turneringsfasiliteter, arrangementsmessig, 
pris, lokalisering og så videre. Har du noen 
tanker eller synspunkter på dette så er vi dypt 
takknemlige for alle tilbakemeldinger. Send oss 
(Inger Hjellemarken) en mail på: 
hjellemarken@gmail.com

Vi håper du tar en tur til Lillehammer i år, om du 
har vært her tidligere eller ikke. Vi presiserer at 
vi har flyttet festivalen en uke tilbake i forhold 
til i fjor – etter gjentatte oppfordringer om dette. 
Festivalen går av stabelen (fredag) 30. juli til 
(lørdag) 7. august, spillingen foregår som vanlig 
i OL-anlegget Håkons Hall rett utenfor sentrum 
av Lillehammer.

Norsk Bridgefestival_34/2009
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Dag Dato Start Slutt Turnering Spill

      

Fredag 30.07 20:00 22:41 Åpningsturnering 21

      

Lørdag 31.07 10:00 13:50 NM Mix, 1. sesjon (3. sesjon avsluttes søndag 1. august klokken 
13:50) 30

Lørdag 31.07 10:00 13:50 NM Junior, 1. sesjon (3. sesjon avsluttes søndag 1. august 
klokken 13:50) 30

Lørdag 31.07 10:00 12:41 Sideturnering 1 21

Lørdag 31.07 13:30 18:52 Kretsturnering 1 42

Lørdag 31.07 15:30 19:20 NM Mix, 2. sesjon 30

Lørdag 31.07 15:30 19:20 NM Junior, 2. sesjon 30

Lørdag 31.07 15:30 18:57 Sideturnering 2 27

Lørdag 31.07 21:30 23:25 Kveldsturnering 1 15

      

Søndag 01.08 10:00 13:50 NM Mix, 3. sesjon 30

Søndag 01.08 10:00 13:50 NM Junior, 3. sesjon 30

Søndag 01.08 10:00 12:41 Sideturnering 3 21

Søndag 01.08 13:30 18:52 Kretsturnering 2 42

Søndag 01.08 15:30 19:20 NM Monrad Par, 1. sesjon (3. sesjon avsluttes mandag 2. august 
klokken 19:20) 30

Søndag 01.08 15:30 19:30 NM Mixlag, 1. Sesjon (3. sesjon avsluttes mandag 2. august 
klokken 19:20) 28

Søndag 01.08 15:30 18:57 Sideturnering 4 27

Søndag 01.08 21:30 23:25 Kveldsturnering 2 15

      

Mandag 02.08 10:00 13:50 NM Monrad Par, 2. sesjon 30

Mandag 02.08 10:00 14:00 NM Mixlag, 2. sesjon 28

Mandag 02.08 10:00 12:41 Sideturnering 5 21

BRIDGEFESTIVALEN

Turneringsprogram, 
Norsk Bridgefestival 2010

Merk nye spilletidspunkt i år:
•	 Vi arrangerer to nye turneringer i år, Ruternålsturnering og Kretspoengturneringer (mandag til 

fredag). 
Disse turneringene har oppstart klokken 13:30.

•	 Morgensesjonen starter klokken 10:00 og avsluttes ca. 14:00.
•	 Oppstart etter pause i de ordinære turneringene er klokken 15:30.
•	 Sideturneringene på formiddagen reduseres til 21 spill, mens ettermiddagssesjonen fortsatt går 

over 27 spill.
Vi har gjort disse endringer på årets Bridgefestival for å forsøke å lage et tilbud for alle i 
tråd med den nye filosofien til NBF med «Bridge som Sport» og «Bridge for Alle».
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Mandag 02.08 13:30 18:52 Kretsturnering 3 42

Mandag 02.08 13:30 17:00 Ruternålsturnering 1 21

Mandag 02.08 15:30 19:20 NM Monrad Par, 3. sesjon 30

Mandag 02.08 15:30 19:30 NM Mixlag, 3. sesjon 28

Mandag 02.08 15:30 18:57 Sideturnering 6 27

Mandag 02.08 21:30 23:25 Kveldsturnering 3 15

      

Tirsdag 03.08 10:00 14:00 NM Par, 1. sesjon (6. sesjon avsluttes torsdag 5. august klokken 
18:10) 30

Tirsdag 03.08 10:00 13:50 NM Veteran, 1. sesjon (3. sesjon avsluttes onsdag 4. august 
klokken 13:50) 30

Tirsdag 03.08 10:00 13:04 NM Damer, 1. sesjon (3. sesjon avsluttes onsdag 4. august 
klokken 12:41) 24

Tirsdag 03.08 10:00 12:41 Sideturnering 7 21

Tirsdag 03.08 13:30 18:52 Kretsturnering 4 42

Tirsdag 03.08 13:30 17:00 Ruternålsturnering 2 21

Tirsdag 03.08 15:30 19:30 NM Par, 2. sesjon 30

Tirsdag 03.08 15:30 19:20 NM Veteran, 2. sesjon 30

Tirsdag 03.08 15:30 18:11 NM Damer, 2. sesjon 21

Tirsdag 03.08 15:30 19:30 Patton, 1. sesjon (3. sesjon avsluttes onsdag 4. august klokken 
19:30) 28

Tirsdag 03.08 15:30 18:57 Sideturnering 8 27

Tirsdag 03.08 21:30 23:25 Kveldsturnering 4 15

      

Onsdag 04.08 10:00 14:00 NM Par, 3. sesjon 30

Onsdag 04.08 10:00 13:50 NM Veteran, 3. sesjon 30

Onsdag 04.08 10:00 12:41 NM Damer, 3. sesjon 21

Onsdag 04.08 10:00 14:00 Patton, 2. sesjon 28

Onsdag 04.08 10:00 12:41 Sideturnering 9 21

Onsdag 04.08 13:30 18:52 Kretsturnering 5 42

Onsdag 04.08 13:30 17:00 Ruternålsturnering 3 21

Onsdag 04.08 15:30 19:30 NM Par, 4. sesjon 30

Onsdag 04.08 15:30 19:30 Patton, 3. sesjon 28

Onsdag 04.08 15:30 18:57 Sideturnering 10 27

Onsdag 04.08 21:30 23:25 Kveldsturnering 5 15

      

Torsdag 05.08 10:00 14:00 NM Par, 5. sesjon 30

Torsdag 05.08 10:00 14:00 Veteran lag, 1. sesjon (Ikke NM-status, avsluttes klokken 19:30 
etter 2. sesjon) 28

Torsdag 05.08 10:00 14:00 Damer lag, 1. sesjon (Ikke NM-status, avsluttes klokken 19:30 
etter 2. sesjon) 28

Torsdag 05.08 10:00 13:50 Imp across, 1. sesjon (Ikke NM-status, avsluttes klokken 19:20 
etter 2. sesjon) 30

Torsdag 05.08 10:00 12:41 Sideturnering 11 21

Torsdag 05.08 13:30 18:52 Kretsturnering 6 42

Torsdag 05.08 13:30 17:00 Ruternålsturnering 4 21

Torsdag 05.08 15:30 18:10 NM Par, 6. sesjon 20
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Torsdag 05.08 15:30 19:30 Veteran lag, 2. sesjon 28

Torsdag 05.08 15:30 19:30 Damer lag, 2. sesjon 28

Torsdag 05.08 15:30 19:20 Imp across, 2. sesjon 30

Torsdag 05.08 15:30 18:57 Sideturnering 12 27

Torsdag 05.08 21:30 23:25 Kveldsturnering 6 15

      

Fredag 06.08 10:00 14:00 NM Monrad Lag, 1. sesjon (3. sesjon avsluttes lørdag 7. august 
klokken 15:00) 28

Fredag 06.08 10:00 12:41 Sideturnering 13 21

Fredag 06.08 13:30 18:52 Kretsturnering 7 42

Fredag 06.08 13:30 17:00 Ruternålsturnering 5 21

Fredag 06.08 15:30 20:30 NM Monrad Lag, 2. sesjon 35

Fredag 06.08 15:30 18:57 Sideturnering 14 27

Fredag 06.08 21:30 23:25 Kveldsturnering 7 15

      

Lørdag 07.08 10:00 15:00 NM Monrad Lag, 3. sesjon 35

Lørdag 07.08 10:00 12:41 Sideturnering 15 21

      

Vi ønsker i år å engasjere utvalgte bridgejournalister til å følge enkelte 
turneringer, kamper eller oppgjør spesielt

Man vil få godtgjørelse per sesjon eller dag man jobber.

Om du er interessert, så ta kontakt med Inger Hjellemarken:

•	 Telefon: 906 82 076
•	 E-mail: hjellemarken@gmail.com

Bridgejournalister!!
Er du interessert i å skrive litt for bulletinen 

under årets Bridgefestival?
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Juniorleir 26.- 30. juli
Tradisjonen tro arrangerer NBF juniorleir på Lillehammer i forkant av Norsk 
Bridgefestival. Leiren finner sted på Lillehammer Speidersenter, Nedre 
Lystgårdsveg 23. i tidsrommet. 26. til 30. juli. Søndag 25. juli anbefales som 
ankomstdag. Leirleder vil ankomme Lillehammer lørdag kveld.

Leiren er et flott tilbud til bridgeinteressert ungdom 
opptil 25 år. Det blir arrangert bridgeturneringer 
i mange ulike former som single, par, imp, lag, 
lynbridge og hinder. Litt opplæring vil vi også 
forsøke å legge til rette for. I tillegg gjennomføres 
fritidsaktiviteter som fotball, bading m.m. En utflukt 
pleier vi også å gjennomføre.

Formålet med leiren er å skape en sosial og 
god atmosfære som knytter vennskapsbånd 
og forhåpentligvis gir grobunn for økt 
bridgeinteresse. Godt samhold og vennskap har 
preget tidligere juniorleirer og slik blir det helt 
sikkert i år også.

Leirdeltakerne må ta med seg sovepose eller dyne, 
pute og sengetøy. Speidersenteret har madrasser. 
Fritidstøy og badeklær må også medbringes.

Prisen for leiren som dekker opphold, mat og 
aktiviteter er kroner 800, og betales ved ankomst. 
Det anbefales å søke støtte gjennom krets og klubb.

Påmelding skjer på NBF data eller ved henvendelse 
til undertegnede. Påmeldingsfrist:10. juli. 
 
For de som ønsker det er det mulig å bo på 
Speiderhuset for en rimelig penge også under 
bridgefestivalen. Da vil det være selvhusholdning. 
 
Har du spørsmål om leiren kan disse rettes til 
Lars Eide:
Telefon: 98651042
Mail: lars.erik.eide@nav.



Påmelding Norsk Bridgefestival
Det er en stor jobb å registrere deltakere og motta 
betaling for deltakelse under bridgefestivalen. Det 
er en stor og kostnadsbesparende prosess om mest 
mulig av dette kan gjøres over nett i forkant av 
festivalen. Bridgefestivalen vil da sende deg en 
bekreftelse på e-post med et KID-nummer som du 
kan bruke til å betale starkontingent.

Om man ønsker kan man selvsagt vente med å 
betale til man er på Lillehammer (det vil være 

betalingsautomat i hallen), men det er som sagt en 
stor fordel for oss om dette er på plass i forkant. 
Av erfaring vet vi at det kan være lang kø i 
«innsjekkingen» i hallen – så vi ber på våre knær ☺

Tidligere har vi fått en del tilbakemeldinger på at 
påmeldingssystemet ikke er så enkelt som det vi 
trodde, og jeg synes kanskje det kan være på sin plass 
med en liten trinnvis gjennomgang her i Festival-
bolken. 

På denne siden vil du finne det meste av relevant 
informasjon rundt festivalen, overnatting, 

forum, turneringsprogram – og da selvsagt også 
påmelding.

Her skriver du inn navnet eller 
medlemsnummeret ditt. Makkers eller 
lagkammeratenes navn skal ikke inn her. Om 
du ikke er medlem av NBF, så skal du klikke på 

knappen «Ikke medlem». Man kan også gå til 
turneringsoversikten og deltakeroversikten ved 
å klikke på knappen «Se turneringer/deltakere» 
nede til høyre.

Av Vegard Brekke

Trinn 1 – www.bridgefestival.no
Gå inn på www.bridgefestival.no

Trinn 2 – påmelding
I «Hovedmeny» til venstre vil du se en et 
underpunkt «Påmelding», og du har også et valg 
på toppen av siden som heter «Sign Up». Om du 

klikker på ett av disse to valgene vil du komme 
inn i påmeldingsmodulen. Her kan du velge 
turneringer og makkere. Bildet ser slik ut:
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Trinn 3 – velge rett person
Jeg er medlem i NBF, så jeg velger det øverste 
valget og fyller inn navnet mitt Vegard Brekke. 
Hadde jeg brukt mitt korrekte medlemsnummer 
ville jeg kun fått opp et alternativ i neste vindu, 

men nå vil alle navn som matcher «Vegard 
Brekke» dukke opp, i dette tilfellet får jeg også 
opp «Dag Vegard Gullbrekken». Jeg velger 
Vegard Brekke fra TopBridge.

Trinn 4 – valg av turnering
Neste vindu som spretter opp er 
«Turneringsvinduet», her skal du velge ønsket 
turnering. Du vil her få en enkel oversikt over 
hvor mye turneringen koster, antall spill og 

runder, samt påmeldingsfrist og oppstartstidspunkt 
av turneringen. Jeg ønsker i mitt tilfelle å spille 
NM for Mix-par (Mixed Pair Championship), og 
velger denne turneringen ved å klikke på «Velg» 
til høyre.
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Hvis makker ikke er medlem eller registrert i 
basen, må du registrere et nytt navn. Du går da 

ned på knappen «Ny», og følgende vindu hopper 
opp hvor du taster inn de opplysningene du har:

Trinn 5 – valg av makker
Først nå skal du velge din makker. Nok en gang 
vil du bli bedt om å føre inn medlemsnummer 
eller navn på makker. Har du korrekt 
medlemsnummer vil du få opp ett navn, skriver 
du inn hele eller deler av navnet på makker vil du 

få opp alle matcher. Jeg skal (av en eller annen 
grunn) spille mixen med Finn Brandsnes, og 
skriver inn «Brandsnes», og trykker på «Søk». 
Jeg får nå opp en liste av navn, og velger det 
korrekte navnet fra listen.

2009/41_Norsk Bridgefestival

NoRSK BRIDGEFESTIVAL 2010



Trinn 6 – registrere påmeldingen
Når du så har valgt rett makker klikker du så på knappen «Bekreft påmelding».

Neste vindu som dukker opp inneholder 
informasjon om hvilken turnering som er valgt, 
hvem som er i makkerparet, og hvor mye 
turneringen koster (totalt for begge). Siden ber 

nå om en mailadresse og passord, og du vil få en 
bekreftelse på mail ganske umiddelbart. OBS! 
Velg et passord som du husker sånn at du lettere 
kan administrere påmeldingen din senere!

Neste vindu som dukker opp inneholder 
informasjon om kontonummer for betaling av 
startkontingent, hvor mye som skal betales, og et 

KID-nummer (husk å bruke dette om du betaler 
fra nettbank!). Denne informasjonen blir sendt til 
valgt e-post, og du trykker «Avslutt».

Norsk Bridgefestival_42/2009

NoRSK BRIDGEFESTIVAL 2010



BRIDGEFESTIVALEN

Takk!
Jeg håper at dette kan gjøre jobben litt enklere for 
dere som har slitt med modulen tidligere. Som sagt 
er vi veldig takknemlige for de som registrerer seg 
så tidlig som mulig og som samtidig betaler inn på 
forhånd.

Hvis du ikke ønsker å betale inn på forhånd, så kan 
du selvsagt velge å vente til du ankommer festivalen. 
Du vil da kunne betale turneringen(e)

din i bridgeresepsjonen i Håkons Hall – vi har 
bankterminal og foretrekker kort framfor kontanter!

Hvis du betaler ved hjelp av nettbank rett i forkant av 
festivalen er det flott om du kan ta med en kvittering 
på innbetalt kontingent, det er mulig at vi da ikke har 
fått registrert inn din betaling før vi kommer opp til 
Lillehammer.

Trinn 7 – sjekk at alt er OK!
Når du har trykket «Avslutt» kommer du 
automatisk tilbake til registreringsvinduet. Jeg går 
da på knappen «Se turneringer/deltakere», og 

velger så korrekt turnering i neste vindu. Her kan 
jeg konstatere at den noe merkelige påmeldingen 
til NM-mix er registrert:

Samtidig med at jeg sjekket at påmeldingen var 
registrert i turneringen, dumpet det inn en mail 
i mailboksen med bekreftelse fra festivalen. 
Her vil du få en link du kan følge for å endre 

påmeldingen (for eksempel slette den), og 
betalingsinfoen du trenger. I tillegg vil du få 
bekreftelse på passordet du valgte tidligere (jeg 
har fjernet det i dette bildet):
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Bridgelærerutdanningen - invitasjon

Start: Torsdag 29. juli kl 10.00

Slutt: Fredag 30. juli kl 19.00

(Mixen starter lørdag kl 10.00)

Detaljert program følger senere.

Gjennomført kurs og bestått eksamen 

gir graden «Autorisert bridgelærer 

Et tilbud til alle som holder – eller har 
planer om å holde – bridgekurs. Passer for 
alle som har lyst til å bidra til opplæring av 
nye medlemmer.

Det blir både teori og praktiske øvelser. 
Hovedfokus på hvordan en gjennomfører et 
nybegynnerkurs, men en kommer også inn 
på hvordan en får deltakere på kurset, og 
hvordan de bør følges opp etter endt kurs.

Deltakelse: Gratis. 
Reise og opphold dekkes av den enkelte.
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Norsk Bridgefestival søker ny kortsjef
Mobil: 906 82 076

Vår kjære kortsjef Gerd Teigen fyller 80 til sommeren.
Hun trenger i første omgang en medhjelper, og etter 
hvert en som kan overta som kortsjef på festivalen.

Jobben er «enkel» - spillerne skal ha de rette mappene 
på bordet til rett tid.

Interessert?
Ta kontakt med festivalsjef Inger Hjellemarken:
E-post: hjellemarken@gmail.com



Organisasjonsdagene 2010

NBF inviterer til en av årets viktigste 
bridgesamlinger på Rica Gardermoen 17. - og 

18. april. Vi innbyr tillitsvalgte fra alle klubber og 
kretser samt andre interesserte til samlingen som 

vil inneholde hovedtemaene medlemsutvikling 
(herunder rekruttering og opplæring) og 

turneringslederkurs (kretsnivå).

En rekke av våre fremste ressurspersoner vil være tilstede, og vi satser på en helg med nyttig informasjon, 
erfaringsutveksling, faglig påfyll, begeistring, inspirasjon og energi! 

Programmet består av to deler:  
1. Medlemsutvikling, rekruttering og opplæring  

2. Turneringslederkurs med autorisasjon på kretsnivå  
 

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på NBFs hjemmesider, www.bridge.no
Påmelding sendes til bridge@bridge.no eller ved å sende inn skjema i posten til:

Norsk Bridgeforbund 
Sognsveien 75 A, 0855 Oslo



En rekke av våre fremste ressurspersoner vil være tilstede, og vi satser på en helg med nyttig informasjon, 
erfaringsutveksling, faglig påfyll, begeistring, inspirasjon og energi! 

Programmet består av to deler:  
1. Medlemsutvikling, rekruttering og opplæring  

2. Turneringslederkurs med autorisasjon på kretsnivå  
 

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på NBFs hjemmesider, www.bridge.no
Påmelding sendes til bridge@bridge.no eller ved å sende inn skjema i posten til:

Norsk Bridgeforbund 
Sognsveien 75 A, 0855 Oslo

Storefjell Høyfjellshotell ønsker alle 
velkommen til den tradisjonsrike 

Storefjellsfestivalen som arrangeres for  

på alle nivåer, og vi spiller alle i samme pulje. 
Turneringen samler hvert år mellom 70 - 90 par, 
fra nybegynnernivå til øverste elite.

Storefjell Høyfjellshotell er også kjent 
for din fantastiske mat mens det sosiale  

 
både dans og pianobar til de sene timer.

Selve turneringen går fra lørdag 22.mai til 
mandag 24. mai, men mange kommer til fjells 

allerede fredagen for å kose seg med blant annet 
et storstilt ”Storefjellsbord” og dans. Lørdag og 
søndag formiddag er det facit-turnering for dem 
som ikke får nok med hovedturneringen.

Hotellet disponerer et stort og luftig 
spillelokale, og det er gunstige priser  

på rom, inkludert fullpensjon.

PROGRAM

Fre. 21. mai 1900 – 2200 Storefjellbord, 
  dans til 03.00

Lør. 22. mai 0830 – 1000 Frokost
 1000 – 1300 Facit turnering
 1230 Storefjellbordet
 1400 – 1845 Hovedturnering 1. sesjon
 2000 Middag

Søn. 23. mai 0830 – 1000 Frokost
 1000 – 1300 Facit turnering
 1230 Storefjellbord
 1400 – 1845 Hovedturnering 2. sesjon
 2000 Middag

Man. 24. mai 0830 – 1000 Frokost
 1000 – 1430 Hovedturnering 3. sesjon
 1345 Storefjellbord
 1530 Premieutdeling

(21) 22.-24. mai 2010

STOREFJELLFESTIVALEN 2010



Sist høst gjennomførte bridgeklubbene i 
Vestby - i samarbeid med kommunen og 
Vestby Næringsselskap - nybegynnerkurs for 
kommunens innbyggere. Etter nyttår fortsatte 
spillingen under kyndig veiledning.

Tradisjonelt har man mistet mange potensielle 
spillere etter at bridgekurs avsluttes. Ofte har det 
bare vært en brøkdel som starter å spille i klubb 
etter at kurskveldene er slutt.
«I Vestby så vi at dette måtte vi gjøre noe med» 
sier Erik Finstad. Han er en av flere veiledere 
fra bridgeklubbene i Vestby.  «Fra nyttår har vi 
fortsatt med spilling og veiledning hver torsdag. 
Vi spiller ikke så mange spill. Det vesentlige 
er at man får tid til i etterkant av hvert spill 
å gjennomgå både meldinger, spilleføring og 
motspill. Samtidig legger vi inn litt konkurranse 
ved å gjennomføre kvelden som en vanlig 
turnering», fortsetter Erik.

Han påpeker at det viktige er å gi kursdeltakerne 
lyst til å fortsette med bridgen. «Det gjør de best 
med fortsatt spilling og veiledning i trygge og 
sosiale omgivelser uten for mye pes fra rutinerte 
spillere».

Olav Einarsen innmelder utidig etter at Monica Johnsrud 
har åpnet i 1 NT. I midten Jens Gundersen.

BRIDGE FoR ALLE 
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Bridgekurs – med oppfølging…
Tekst og bilder: Dag Torgersen, Soon BK

Kari Bjurstedt (t.v.) spør Jan Føyner om gode råd. Jorunn Johnsrud sitter vest.



28 nye K-medlemmer

Garder BK, Soon BK og Vestby BK har i alt 
fått 28 nye K-medlemmer med basis i kurset 
som ble avholdt i høst. «Vi håper selvsagt at 
flest mulig av disse også fortsetter i klubbene 
etter det første året» sier Roald Haugberg 

i Vestby BK. «Mye står og faller med at 
klubbene klarer å mobilisere nok støtteapparat 
til gjennomføringen av det vi denne vinteren 
kaller Kursbridgen. Under høstens bridgekurs 
- som gikk over åtte kvelder – var det ingen 
problemer med å skaffe verken veiledere eller 
kursholdere», avslutter Roald.

Kjell Engeseth lurer på hvilken åpningsmelding som er den riktige. Han får hjelp av Roald Haugberg. Bjørn Andersen 
sitter nord.
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Innleveringsfrist 
Norsk Bridge nr. 2 2010

7. mai 2010

vegard@gammagrafisk.no
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Kvalitet i alle ledd

Turneringen er blitt en kjempesuksess, og mye 
av fasiten ligger i at arrangementskomiteen 
satser på kvalitet i alle ledd. De har landets beste 
turneringsledelse (Per Nordland og Hans Arne 
Forseth i Mester og Leif Gunnar Kleppevik 
i A-puljen), landets beste spillelokale i den 
splitter nye konferansesalen på Clairon Airport 
Hotell, og landets sterkeste parturneringsfelt i 
Mesterpuljen. A-puljen spiller i samme lokale 
som Mesterpuljen, og trekker langt flere par. Her 
spiller en Monrad og møter hele tiden spillere 
på sitt eget nivå. I tillegg kan flere være med og 
kjempe om premiene, ettersom superekspertene 
er trygt forvart i sin egen pulje. 

For de som er opptatt av ganens gleder var 
frokosten og middagen som hentet ut fra en 
gourmetrestaurant, og det var gratis kaffe, frukt 

og Skyr yoghurt som mellommåltid til alle 
spillerne. For kulturinteresserte bød Bergen 
Akademiske Bridgeklubb på guidet tur rundt 
i Bergen på fredags formiddag, «A taste of 
Bergen», som var ferdig akkurat i god nok tid 
til at en rakk åpningsturnering på hotellet. En 
profesjonell fotograf tok bilder som ble vist 
både på storskjerm og i bulleteng, og ettersom 
spillingen foregikk på flyplasshotellet kunne 
tilreisende nærmest sjekke inn på flyet fra 
resepsjonen. Det var stil og kvalitet i alle ledd. 
Så når en da kom til betalingsterminalene betalte 
120 par sin stive startkontingent med glede. 

Turneringen ble avholdt i fantastiske lokaler på Clarion 
Airport Hotell.

Golden Goal!
Av Marianne Harding

Alt fra doble superstormestere til helt nybegynnere stilte på startstreken 
i Bergen Storturnering. Salens ferskeste spiller hadde faktisk kun spilt 
bridge i 3 timer i sitt liv.

Per Nordland (bildet) styrer mesterpuljen i Bergen 
sammen med Hans Arne Forseth. Foto: Vegard Brekke
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Golden Goal vs verdensmester

Ingen lett oppgave for Henrik Elevstad (til venstre). 
Han skal sammen med makker Christian Vennerød møte 
verdensstjernen Tor Helness (i midten) i sine to første 
turneringsspill. Foto: Trond Høines.

«Real men wear pink» lyste det fra skjermen 
4. februar. Willy Browns T-skjorter hadde som 
vanlig et tydelig budskap, denne gangen publisert 
på riksdekkende tv. De som skrudde på TV2s 
Golden Goal 4. eller 5. februar fikk se mange 
kjente bridgefjes, og et ukjent. Ikke ukjent i seg 
selv, men ukjent ved bridgebordet. Christian 
Vennerød hadde fått med seg Golden Goal-
stjernen Henrik Elvestad, og de skulle spille de to 
første rundene i Mesterpuljen!

Hvordan kom så dette i stand? Fotballfantastene 
i Golden Goal prøver stadig nye idretter, og 
har vært innom alt fra høydehopp til håndbak. 
Vennerød mente de ikke bare kunne drive med 
fysisk sport, men måtte teste hjernen litt også.

- Jeg har jobbet i et og et halvt år for å få 
til dette, forteller Vennerød. Han kjenner 
programlederne i Golden Goal godt fra den tiden 
han var styreformann i Metropol TV, kanalen 
som sendte gjennombruddsprogrammet til Johan 
Golden. 

Tankesport er i vinden for tida, så Elvestad tok til 
slutt utfordringen. Vennerød skjønner at Henrik 
Elvestad måtte gå noen runder i tenkeboksen før 
han sa ja.

- Elvestad var mye mer nervøs for dette enn noe 
annet han hadde gjort. Det er normalt å dumme 
seg ut hvis en prøver en ny fysisk sport. Men hvis 
en dummer seg ut i bridge, i tankesport, kan det 
oppfattes som en mangler vett og forstand.

Fredag kl 20.00: Bridgeopplæringen er 
nå fullført, og selv om studenten kanskje 
ikke kan anses å være fullt utlært i alle 
bridgens finesser, så føler vi oss rimelig 
trygge på at spillene i morgen vil bli 
gjennomført med stil. Kanskje ingen ny 
Helgemo, men Henrik viste stort talent 
for spillet, og tenkte seg nøye om før 
hvert kort han spilte. Har vi en ny Terje 
Aa?
 
Opplæringen foregikk fra kl 1330-1630, 
og på disse tre timene lærte han mye. 
Uten å avsløre alt for motstanderne, 
kan vi melde at vi gjennomgikk 
utspillsteknikk og motspill (topp av 
sekvens, invitt fra honnør, toppen 
av ingenting), åpningsmeldinger og 
svar, melde utgang og slem, pluss god 
spillteknikk (godspille langfarger, ta ut 
trumfen, finesser). Nok til å spille i en 
hvilken som helst klubb. 
 
Uten på noen måte å stille elevens 
ferdigheter i tvil, er læreren dog 
litt anspent for utfallet i morgen. Vel kan 
han mer enn nok til å stille i klubben, 
men hvordan vil det holde i et felt 
med verdensmestere og europamestere 
i fleng? Minuspoeng blir det ganske 
sikkert, og det at å unngå bunn vil være 
en stor prestasjon. Hvordan det går 
får tiden vise, og vi satser mest på vårt 
sterkeste våpen: Flaksen!
 
- Marianne
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Arrangementskomiteen i Bergen Storturnering 
tente på ideen, og dagen før turneringen møttes 
et bridgelag bestående av Christian Vennerød, 
Martin Andresen og Marianne Harding for å lære 
ham de helt grunnleggende reglene i bridge.
Fredags kveld var læremestrene både 
optimistiske og nervøse på vegne av eleven:

Største utfordring
«Dette er min hittil største utfordring», uttalte 
Elvestad der han satt blek, men fattet, ved 
frokostbordet lørdags morgen. At en som 
lever av å sende sine egne stunt på nasjonal 
TV skulle bli nervøs av å spille fire spill i en 
bridgeturnering hadde vi ikke gjort regning med. 

Elvestad pugget notatene fra opplæringen og 
gikk inn for oppgaven med største alvor. 
Christian Vennerød tok det hele med større 
ro, men noen topplassering hadde han ingen 
ambisjoner om. «Alt annet enn sisteplass vil 
være et under», var hans lakoniske analyse. 
Ikke rart, ettersom motstandere i første runde 
var verdensmester Tor Helness i par med 
Europamester Hauge.

- At vi møtte så god motstand var veldig 
morsomt, og det tok bort nedsiden ved forsøket. 
Det er ingen som forventer at du skal slå en 
verdensmester, uansett sportsgren.

BRIDGE FoR ALLE

Henrik gjennomgikk et «kræsjkurs» fredag ettermiddag. Han fikk kyndig opplæring av Martin Andresen (t.v.), Henrik 
Elvestad, Christian Vennerød og Marianne Harding. Foto: Vegard Brekke

Min hittil største utfordring uttalte Henrik Elvestad. Foto: 
Vegard Brekke. 
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Overivrig start

Det er ikke bare nybegynnere som er nervøse 
før start, også gamle sirkushester kjenner 
adrenalinet bruse når en tar opp kortene i første 
runde. Kanskje var det forklaringen på at Tor 
Helness og Rune Hauge meldte seg helt opp i 
slem på disse kortene:

Giver: Øst, sone Nord-Syd
 Hauge
 ♠ AKQ4
 ♥ A962
 ♦ 42
 ♣ J82

Elvestad  Vennerød 
♠ 987653   ♠ JT2
♥ K3   ♥ T54
♦ A73   ♦ K9865
♣ T9   ♣ 74
 Helness
 ♠-
 ♥ QJ87
 ♦ QJT
 ♣ AKQ653

Kontrakt: 6♥ i syd.

Som vi ser er kontrakten beit med ruter ut, men 
med alt annet i utspill er det fullt mulig å vinne 
kontrakten. Slik beskriver Tonje Brogeland 
i Bridge i Norge – www.bin.no - det som 
skjedde:

Husk, han har lært følgende utspill: 
1. Toppen av sekvens, 2. Invitt fra 
honnør og 3. Toppen av ingenting.

I motspill har han lært å legge kort 
i tempo, legge lite kort i andre hånd 
samt å ha «pokerfjes».

Henrik fant etter en liten stund ut at 
han ikke hadde noen sekvens, så han 
spilte ut en liten ruter fra esset! Dette 
var, som du ser, eneste utspill som 
betet kontrakten. Christian stakk med 
ruter konge og spilte ruter tilbake 
til Henriks ess. Henrik fortsatte med 
en kløver. Én bet hadde gitt godt 
over middels. Men, da Tor spilte 
hjerterdame, la Henrik liten (i tempo 
som han hadde lært), og Tor lot den 
seile. Hvordan bør Tor nå spille?

Tor Helness spilte hjerterknekt i 
håp om å finne tieren dobbel hos 
Christian Vennerød. Men siden 
Christian hadde tieren tredje, ble 
denne nå god for den andre beten. To 
bet inn ga Henrik Elvestad og 
Christian Vennerød en delt topp!

Nybegynnerflaks? 
Jeg velger å kalle det god opplæring! 

BRIDGE FoR ALLE
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Fotballagent og europamester i bridge, Rune Hauge, måtte 
bite i gresset mot det nye stjerneskuddet.

På innslaget i Golden Goal kunne en se en 
tydelig lettet Henrik Elvestad vise fram slippen 
fra første runde: 6. plass! Minusen i andre runde 
mot Kristoffer Hegge og Baard Olav Aasan 
ble dobbelt så stor som plussen i første, men 
Elvestad deppet ikke av den grunn «Det gikk jo 
fantastisk bra med en blanding av god coaching 
og nybegynnerflaks.» «Takk for en utrolig 
morsom opplevelse».



norsk

norsk no�k
norsk

Norsk Bridge_54/2009 Norsk Bridge_55/2009Norsk Bridge_55/2009

Favorittseier
På siste dagen i Storturneringen i Bergen var 
det mange par som skiftet på å ha ledelsen i 
Mesterpuljen, og før siste runde var det helt 
åpent mellom tre par. Da siste kort ble lagt var 
det Peter Marstrander og Artur Malinowski 
som vant 20 poeng foran Nils Kåre Kvangraven 
og Kjell Otto Kopstad. På tredjeplass kom 
Gjermund Rekstad og Odin Svendsen. Peter 
Marstrander har nå vunnet to år på rad 
med forskjellige makkere, en imponerende 
prestasjon. A-puljen ble vunnet av Martin Ivar 
Henden og Arve Henden. Vi gratulerer!
Satser på rekrutter i 2011
Neste år satser Bergen på å få med rekruttene. I 
tillegg til Mesterpuljen og A-puljen blir det en 
egen turnering for begynnere. En sosial profil 
kombinert med god bridge skal gi en god start 

på bridgelivet. Det er bare å booke billetter til 
neste års turnering, det kan bli rift om plassene.

Takk til arrangøren
Fra alle oss som spilte – tusen takk 
til Bergen Akademiske Bridgeklubb, 
arrangementskomiteen og andre medvirkende:
David Ueland (leder arrangementskomiteen), 
Kåre Kristiansen (webmaster, bulletinredaktør 
og multitasker), Kristine Breivik 
(pressekontakt), Christian Vennerød (Golden 
Goal-kontakt), Trond Høines (fotograf), Laila 
Larsen (regnskap), Liv Kristiane Bugge, 
Oddmund Midtbø (webmaster), John Vegard Aa 
(transportkoordinator) + mange flere, inkludert 
kortbærere, medhjelpere, BBO-operatører, 
sponsorer og Clarion Airport Hotel.

BRIDGE FoR ALLE

Artur Malinowski (t.v.) vant Mesterpuljen sammen med 
makker Peter Marstrander. Peter vant for øvrig for 
andre år på rad. Foto: Trond Høines

Martin Ivar Henden vant den 68 par store A-puljen.
Foto: Trond Høines

Lagfinalen 2010
Ålesund 13.–16. mai 

www.nmlag.com
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Topp på Tenerife

Vi opplevde fire flotte uker på Tenerife i 
januar. Med bortimot 100 svært fornøyde 
gjester og den beste januar på 50 år i 
området rundt Los Cristianos har vi hatt det 
fantastisk hyggelig. Med bridge 6 dager i 
uka, plenty golf for de som ønsket det og 
turer til både den vakre naboøya La Gomera 
og vulkanen Teide, Spanias høyeste fjell 
med sine 3718 meter tror vi alle hadde 
opplevelsesrike dager. Bridgen ble for øvrig 
svært internasjonal etter hvert med deltakere 
både fra Sverige, Danmark, Irland og 
England. En stor takk til alle dere deltakere 
som var med på å gjøre oppholdet så positivt.

NBF følger opp suksessen og arrangerer 
ny tur til Paradise Park i januar 2011. Da 

håper vi å se svært mange av dere igjen, samt 
mange nye. Vel møtt om et snaut år!

Med hilsen

Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth

BRIDGE FoR ALLE
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Om lag 100 bridgeentusiaster benyttet det 
gode tilbudet som NBF hadde fått til på Hotel 
Paradise Park i den lille fiskerlandsbyen Los 
Christianos på sydspissen av øya. Den enkelte 
deltaker kunne selv bestemme lengden av 
oppholdet, som dermed varte fra 1 til 4 uker. Og 
i denne perioden kunne deltakerne spille bridge 
hver eneste dag bortsett fra søndagene.

I helgene (fredag og lørdag) ble det arrangert 
turneringer over to dager, hvor førstepremien 
var en ukes gratis opphold på det 4-stjernes 
hotellet til neste år! Og i løpet av de ukene 
arrangementet pågikk, fikk dermed totalt fire par 
denne flotte premien.

Den enkelte deltaker kunne selv avgjøre hvor 
mye han eller hun ønsket å spille, og dermed var 
det full anledning til å benytte noen dager til å 
ta seg enn titt på øya ved å leie seg en bil til det 
formålet. For de som var golfinteressert var det 
også flere golfbaner like i nærheten, blant annet 
en rimelig 9-hulls bane som heter Los Palos bare 
fem minutters kjøring fra hotellet. Og mange 
av bridgedeltakerne benyttet seg av muligheten 
til en runde eller flere både på denne banen og 
andre baner i løpet av oppholdet.
 
Et morsomt spill fra en av kveldsturneringene 
synes jeg hører hjemme. Jeg, som satt i Nord, 
spilte sammen med veteranen Leif Rostad fra 
Fredrikstad i Syd i dette spillet:

Norsk Bridgeforbund forsøkte seg i år på en ny variant av bridge under 
solen, med fire ukers spilling fra 3.januar til 1.februar på Tenerife. Og 
med store deler av Norge med 20 minusgrader og masse snø på bakken 
i den samme perioden, var motivasjonen for å forlate hjemlandet på den 
mørkeste tiden av året stor hos mange.

Bridge på Tenerife - En suksess for NBF!
Svein Arne Munkvold
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  65 
  A872 
   QT42 
   762 

 7   KQJT82
 Q96   KJT
 AK5   J63
 AKJ543   9

   A943 
   543 
   987 
   QT8 

Vi spilte mot brødreparet Bodin-Bodin fra 
Sverige i denne runden. Øst-Vest har kortene i 
dette spillet, men med to ess borte er 3 NT med 
elleve stikk et tilsynelatende optimalt resultat 
for dem.

Men de svenske brødrene, som attpå til var 
eneggede tvillinger, hadde større ambisjoner enn 
som så! Etter et meget underlig meldingsforløp 
(øst hadde glemt å se skikkelig på kortene sine 
og meldte to ganger hjerter!), havnet Vest til 
slutt i 6 NT. Verken jeg eller makker hadde 
noe å tilføye til den kontrakten, og etter litt 
fundering spilte jeg til slutt ut en liten ruter. 
Spillefører brukte knekten i bordet, som holdt.

Etter en liten pause for planlegging av spillet, 
fortsatte han med spar Konge. Makker tok 
en liten tenkepause før han lasjerte denne. 
Spilleføreren fortsatte da med hjerter Knekt fra 
bordet som løp rundt til meg. Jeg hadde nok 
«registrert» at makker satt med spar Ess, men 
hadde et lite håp om at spillefører skulle rote det 
til for seg og ende opp med flere bet, og lasjerte 
også jeg! Dermed skiftet spillefører igjen fot 
og spilte spar Dame fra bordet. Makker hadde 
fremdeles ikke lyst å godpille bordets langfarge, 
så han la nok en gang en liten. Men nå var det 
gjort.

Spillefører skiftet til bordets single kløver, tok 
finessen med knekten, og fortsatte med alle 
minorstikkene inntil vi alle rundt bordet bare 
hadde ett kort igjen. Da satt jeg med hjerteresset 
og makker med sparesset, som vi begge hadde 
tatt så godt vare på alene igjen på hånden!
Dermed ble det 12 stikk i 6 NT, til tross for at 
spillefører hadde spilt de fargene hvor vi satt 
med hvert vårt ess hele tre ganger uten at vi 
klarte å ta beten!

Det er vel muligens utenfor sesongen til det, 
men er vårt motspill her verdt en søknad om 
idiotprisen som ble innført for noen år siden i 
norsk bridge?
 
Norsk Bridgeforbund hadde tydeligvis lagt 
mye arbeid i å gjøre dette arrangementet 
på Tenerife så profesjonelt og trivelig som 
mulig. Informasjon til oss som deltakere i 
forkant av reisen var upåklagelig, og hotellet 
var av god kvalitet med hyggelig betjening. 
Og spesielt gjorde NBFs team, bestående av 
Knut Kjærnsrød, Tommy Elde og Per Bryde 
Sundseth, (bildet under) en kjempejobb. De 
sørget for kort, turneringsledelse og regnskap 
for turneringer med opptil 14 bord kontinuerlig 
over fire uker.

I forkant hadde de ordnet med gode betingelser 
for kost og losji på hotellet, samt forhandlet 
fram rimelige tilbud for golfspilling, tur 
til naboøya La Gomera osv. Og med den 
serviceinnstillingen de dessuten møtte 
deltakerne, kan vi trygt konstatere at dette var 
en suksess for bridgeforbundet. 

Vi kommer tilbake til neste år!

BRIDGE FoR ALLE
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Spill 1
Godt nytt bridgeår. I dagens første spill har du 
kommet i 3 grand på disse kortene:

♠ Q9
♥ 43
♦ AK874
♣ 8542

♠ AKJT
♥ KQ6
♦ 952
♣ AJ9

Som syd har du åpnet i 1♣ (du er for god til å 
åpne i 1NT 15-17). Vest går i gunstig sone inn 
med 1♥ og din makker melder 2♦ (ikke krav). 
Etter pass i øst har du ingen problemer med 
å melde 3NT som blir sluttmeldingen. Ikke 
uventet spiller vest ut liten hjerter som går til 
knekten i øst og din dame. Du planlegger ditt 
spill og ser at du har to muligheter til å vinne 
kontrakten.

Enten må du stole på at ruterfargen gir deg 
de nødvendige stikkene eller at øst sitter med 
kløverhonnør og kløver 10. Spiller du på ruteren 
må du for all del forsøke å holde øst ute da et 
gjennomspill i hjerter er det siste du ønsker deg. 
Det er ikke sikkert du klarer å godspille ruteren 
og samtidig holde øst ute men du får forsøke. 
I stikk 2 spiller du da liten ruter mot bordet og 
stikker med kongen da vest legger liten. Spar 
til spar 10 følger og ny ruter spilles mot bordet. 
Dersom vest nå kommer med damen lar du ham 
beholde stikket, hjerteren er da beskyttet. Her 

legger imidlertid vest liten ruter og du må da 
stikke med esset, fra øst kommer ruterknekt.

Din eneste sjanse er nå at vest har den siste 
ruteren, ruterdame. Har øst den må du gå bet 
men da får du trøste deg med at du har gjort ditt 
beste for å holde ham ute. Her kommer vest inn 
på ruterdame og fortsetter med spar til damen. 
Du tar dine ruterstikk og får dine 10 stikk da 
kortene var disse: 

♠ Q9
♥ 43
♦ AK874
♣ 8542

♠ 43    ♠ 87652
♥ AT952   ♥ J87
♦ QT6    ♦ J3
♣ KT3    ♣ Q76

♠ AKJT
♥ KQ6
♦ 952
♣ AJ9

Dersom du i stedet hadde satset på kløveren 
måtte du spille ruter til kongen og kløver til 
kløver 9. Her kommer vest inn på kløver 10 
og kan ikke fortsette i hjerter da det i så fall er 
det 9. stikket. Vest spiller i stedet ruter og du 
stikker med esset. Skal du satse på ruteren eller 
kløveren? Slik det sitter her går jo begge deler, 
spiller du på kløveren (kløver til kløverknekt) 
får du 9 stikk da kløveren sitter 3-3, spiller du på 
ruteren 10 som anvist ovenfor.

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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Spill 2
Det var kanskje en vel tøff åpning på et nytt år, 
de neste spillene er nok lettere å hanskes med. 
Du spiller lagkamp i spill 2 og da gjelder det jo 
først og fremst å sikre kontrakten, et eventuelt 
overstikk kommer i annen rekke. 

♠ 75
♥ AT97
♦ 765
♣ AT95

♠ AQJ863
♥ –
♦ KJ43
♣ K62

Du har kommet i 4♠ etter at vest har åpnet i 
1♥. Vest spiller ut ruter 8 og øst nøyer seg med 
å legge styrke med ruter 9. Hvordan vil du 
fortsette?

Det ser jo greit ut med en taper ruter, en i kløver 
og muligens en i spar. Faren er at vest kan få 
en stjeling i ruter og dermed to sparstikk. Det 
er jo sannsynlig at han har alle de gjenværende 
honnørene unntatt de i ruter. Du plasserer derfor 
sparkonge hos vest. Ta derfor å legg ned sparess 
og spardame. Dersom kongen sitter dobbel hos 
vest får de bare ett sparstikk, har vest Kongen 
tredje er det lite du kan gjøre fra eller til.

  ♠ 75
♥ AT97
♦ 765
♣ AT95

♠ KT    ♠ 942
♥ KQJ642   ♥ 853
♦ 82    ♦ AQT9
♣ QJ7    ♣ 843

♠ AQJ863
♥ –
♦ KJ43
♣ K62

Du har sikkert sett at dersom du går inn på 
bordet på kløveress og tar sparfinessen får vest 
stikk både for sparkonge og spar 10 ved å spille 
ruter til esset og nok en ruter

Spill 3
I dette spillet har Syd åpnet i 1♥ og Vest melder 
inn 2♦ i like soner. Nord hopper direkte til 4♥ 
og det går pass rundt.

♠ K42
♥ KT964
♦ J9
♣ Q82

♠ A8
♥ QJ532
♦ A4
♣ KT93

Vest spiller ut spardame som du bør la gå til 
håndens ess. Du spiller straks trumf og vest 
kommer inn på esset. Vest skifter nå til liten 
ruter, øst legger i damen og du er inne på esset.
Du tar ut den siste trumfen, men hvordan vil du 
fortsette?
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Meld deg på
Bridgefestivalen 2010 !

www.bridgefestival.no
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Ved første øyekast kan det se ut som om 
kontrakten står eller faller med hvordan du 
velger å spille kløveren. Men hvorfor ikke la 
motparten spille kløveren for deg? Du spiller 
derfor spar til kongen og stjeler bordets siste 
spar. Så frispiller du deg i ruter. Vest kommer 
som ventet inn på kongen og uansett hvilket 
motspill han nå velger står kontrakten. Spar eller 
ruter er til dobbelrenons og kløverspill gjør at du 
slipper å gjette den fargen.

Går du bet med ruter ut sier du. Nei, da stikker 
du med esset, eliminerer sparen og spiller trumf. 
Vest har trumfess singel og er nok en gang 
innspilt. 

♠ K42
♥ KT964
♦ J9
♣ Q82

♠ QJT7    ♠ 9653
♥ A    ♥ 87
♦ KT753   ♦ Q862
♣ 765    ♣ AJ4

♠ A8
♥ QJ532
♦ A4
♣ KT93
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Bedrifts NM 2010

7.-9. mai, Fagernes
Bedriftsmesterskapet i bridge arrangeres hver vår. Et lag 
kan bestå av fire-seks spillere fra inntil to bedrifter. Det 

skal foreligge et ansettelsesforhold til bedriften en spiller 
representerer. Medlemskap i NBF påkreves ikke. 

 
Startkontingent 3000 kroner per lag 

 
Det utdeles brukspremier til 1/4 av lagene. I tillegg utdeles 

forbundspoeng.

Påmelding på NBFData eller til bridge@bridge.no
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Dekk over artikkelen. Ta så for deg en og 
en rammetekst om gangen. Del eventuelt ut 
kortene.

Denne gangen spiller du parturnering i den 
lokale klubben. I parturnering teller hvert eneste 
stikk mye, særlig om du er i en standardkontrakt 
som hele salen nokså sikkert har havnet i.

♠ AK3 
♥ J84
♦ Q7
♣ QJ542

Etter 1♣ fra deg svarer makker 1♦.

Hva lover Øst? Hva melder du neste gang?

Makkeren din viser minst seks poeng, og svaret 
hans i ny farge er krav. Du må derfor beskrive 
hånda di.

Kanskje faller blikket ditt på femkortsfargen i 
kløver, men den ene kløveren ekstra er ikke så 
viktig. Gjenmeld ikke en femkortsfarge dersom 
du har en annen fornuftig melding.

Hånda di er jevnt fordelt, en grandhånd. Fortell 
det ved å gjenmelde 1NT. Det viser 12–14 hp, 
som er under det du trenger for å åpne i 1NT.

Makker løfter til 3NT, og alle passer. Nord 
starter med sparto, og du ser ned på:

♠ AK3 ♠ J85 
♥ J84 ♥ A52
♦ Q7 ♦ A8652
♣ QJ542 ♣ AK

Vest Nord Øst Syd
1 ♣ pass 1 ♦ pass
1 NT pass 3 NT pass
pass pass

Hvor mange toppstikk kan du regne med?

2 + 1 + 1 + 5. De fem kløverstikkene forutsetter 
at motpartens kløver er fordelt 3–3 eller 4–2, så 
du kan få fjernet dem med de fire honnørene i 
fargen.

Hva gjør du med den utspilte sparen?

Din beste sjanse til å få stikk på sparknekt er 
å prøve muligheten her og nå. Siden Nord har 
invitert i fargen, må du plassere han på dama.

Sparknekt tar første stikk, og nå har du ti 
sannsynlige stikk. Men det gjelder som sagt å 
skaffe seg flest mulig stikk i sekken.

Hva fortsetter du med?

Prøv å få noe ut av ruteren, først og fremst 
dama. Det gjør du ved å spille opp mot 
ruterdame fra bordet. Går du derimot hjem på 
hånda for å spille ruterdame gjennom Nord, 

Jakten på overstikk
Av Villy Dam
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i den hensikt å knipe opp kongen, vil kongen 
slakte dama uansett hvem som har den. En 
meningsløs finesse: Etter ♦Q, ♦K og♦A har 
du jo ikke fått satt opp noen stikk, ingenting er 
oppnådd.

En liten ruter fra Øst tar Syd med kongen og 
sender av gårde en spar.

Hva gjør du etter å ha stukket med sparess?

Du har fått godspilt ruterdama som ditt ellevte 
stikk. Det stikket må du ta med en gang, for 
dama blokkerer for esset.

Og deretter?

Kløveress og kløverkonge blokkerer for resten 
av fargen. Ta for dem. Alle følger farge. Elleve 
stikk er nå i boks: 3 + 1 + 2 + 5 i fargene regnet 
ovenfra.

Ser du en mulighet for stikk nr. 12? 

Fiendens seks ruter kan sitte fordelt 3–3. Du 
kan prøve ruteress nå (eller seinere) med avkast 
av en hjerter. Når begge motspillerne følger 
farge, har blindemann de to siste kortene i 
fargen, og plutselig har du et stikk for mye. 

Hele fordelingen ser du øverst i neste 
spalte.

  ♠ QT762
  ♥ Q93
  ♦ J94
  ♣ 87

♠ AK3    ♠ J85 
♥ J84    ♥ A52
♦ Q7    ♦ A8652
♣ QJ542   ♣ AK

  ♠ 94
  ♥ KT76
  ♦ KT3
  ♣ T963

Du fikk tre overstikk. Resultatene ved de seks 
bordene i salen var:
•  Tre bord fikk 3NT med 12 stikk:  

8 matchpoeng
•  To bord fikk 3NT med 11 stikk:  

3  matchpoeng
•  Ett bord fikk 3NT med 10 stikk:  

0 matchpoeng

Med seks bord deles det ut matchpoeng slik: 
10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 0. Høyeste score Ø-V, 
toppen, belønnes med 10, nest høyeste med 
8 osv.

Her var det tre par som skulle dele poengene 1
0, 8 og 6; derfor 8 til hvert par. To par skulle ha 
gjennomsnittet av 4 og 2, altså 3 til hvert par.

Hvis du bare hadde tatt de ni toppstikkene, ville 
du ha scoret rein null. Paret som satt N-S og fikk 
tre stikk mot grandutgangen, ble belønnet med 
en topp på 10 matchpoeng.

(Toppen var her 10, bunnen 0, og middels altså 
5. Noen klubber regner ut matchpoengene med 0 
som middelscore. Med seks bord blir toppen da 
+5 og bunnen –5. Matchpoengene i dette spillet 
blir dermed +3 for tolv stikk, –2 for elleve stikk 
og –5 for ti stikk.)
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Kongeoffer?
Dekk over artikkelen. Ta så for deg en og 
en rammetekst om gangen. Del eventuelt ut 
kortene.

I lagkamp skal du spille så sikkert som mulig 
på kontrakten, for overstikkene er nokså 
uvesentlige. I dette spillet deltar du nettopp i 
klubbens lagturnering, der du åpner med 1♠ på 
nokså fine kort:

♠ AQT852
♥ J6
♦ K2
♣ KT4

Motparten kommer ikke på banen, og makker 
svarer 2♦.

Hva viser Øst? Hva melder du så? 

2♦ lover minst 10 hp og er krav for en runde. 
Du må altså melde minst én gang til, for du 
kjenner overhodet ikke makkers styrke.

Med 2♠ forteller du om minst femkortsfarge 
i spar (selv om du med bare fem spar ofte 
kan finne en mer beskrivende gjenmelding). 
Dessuten sier 2♠ at du har en nokså begrenset 
åpningshånd, høyst 14 hp.

Makker fortsetter med 3♥.

Ditt tredje bud, om jeg må be? 

Pass etter ny farge fra svarhånda kommer ikke 
under noen omstendighet på tale (og ellers 
skal vel neppe hjerter være trumf?). Valget står 
mellom å gjenta sparfargen enda en gang eller ta 
ut i 3NT på grunn av kløverholdet.

Erfaringsmessig er det siste å foretrekke. 
Meldingene er da over.

Utspillet av hjerterfire blottlegger dette bildet: 

♠ AQT852   ♠ KJ 
♥ J6   ♥ K732
♦ K2   ♦ AQJT
♣ KT4   ♣ 962

Vest Nord Øst Syd
1 ♠ pass 2 ♦ pass
2 ♠ pass 3 ♥ pass
3 NT pass pass pass

Du studerer bordet en stund og teller dine 
toppstikk.

Hvor mange kommer du til?

Du har alle de største sparene og kan spille 
fargen seks ganger, altså seks stikk. Tilsvarende 
kan du spille ruterfargen fire ganger. Med ti 
toppstikk gjelder det altså bare å få tatt dem.

Hva legger du i bordet?

Hjerterkonge kan bli slaktet av esset. Deretter er 
du helt åpen i fargen når knekten taper til dama. 
Legg lavt i bordet, og N-S kan høyst forsyne seg 
med to stikk i fargen.

Syd tar første stikk med hjerteress og skifter til 
kløvertre.

Ditt påspill i Vest?

Med litt flaks kan kongen gi stikk, men å 
risikere majestetens liv er her å risikere 
kontrakten. For taper kongen til esset bak, er 
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fargen helt åpen, og N-S vil selvsagt ta minst 
fire kløverstikk i tillegg til hjerteress.

Legg lavt i Vest i stikk 2, og du har hold med 
kløverkonge i bakhånd. Aktuelt tar Nord stikket 
på kløverknekt, og det beste han kan gjøre er å 
fortsette med kløveress. Deretter har du resten 
av stikkene: Et overstikk.

Hele fordelingen: 
  ♠ 76
  ♥ Q984
  ♦ 9763
  ♣ AJ8

♠ AQT852   ♠ KJ 
♥ J6    ♥ K732
♦ K2    ♦ AQJT
♣ KT4    ♣ 962

  ♠ 943
  ♥ AT5
  ♦ 854
  ♣ Q753

Hva ville blitt konsekvensen av å bruke 
hjerterkonge i første stikk?

Med hjerterti i retur kunne N-S ha tatt fire 
hjerterstikk i alt. I tillegg kommer kløveress. 
Med kløver fra Syd i stikk 2 eller 3 måtte du ha 
lagt deg på enda flere beiter.

Etter liten hjerter fra bordet i første stikk kom 
Syd aktuelt inn på esset for å returnere kløver.

Hva ville skjedd om du hadde ofret kløverkonge?

Etter å ha tatt for kløveress ville Nord også tatt 
stikk for kløverknekt, for så å spille en tredje 
runde kløver til Syd. Han ville da tatt beiten på 
den trettende kløveren.

Var 3NT 100 % sikker?

Nei. Faren lå i at Syd hadde hjerterdame i 
tillegg til hjerteress, og at Nord hadde flere 
kløverhonnører – med to gjennomspill fra Syd 
av din kløverkonge. Den risikoen var likevel 
svært liten, spesielt fordi hjerterfire var invitt 
som lover honnør i fargen.
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Ung bølge

I forrige nummer av Norsk Bridge lot vi oss 
imponere av Jan Olav Røseng som holdt 
bridgekurs for over 60 ungdomsskoleelever. 
Håvard Moe på Voss følger opp, og har 
holdt introduksjonskurs for 50 elever på 
videregående skole. På Selsbakk Ungdomsskole 
ble bridgegruppen til Kyrre Tangen raskt fylt 
opp under temadagene «Fart og spenning», og 
på Namsos har russejentene gått på lynkurs i 
bridge. Bridge er populært blant de unge – og vi 
sender stafettpinnen videre: La ungdommen få 
sjansen til å lære bridge!

Fart og spenning på Selsbakk Ungdomsskole

Nybegynnerfestival – Festivalen 
for flere

Bridgefestivalen har til nå truffet bridgespillere 
i turneringssjiktet best, selv om den sosiale 
biten er hovedgrunnen til at turneringsspillerne 
tar turen. Nå vil Bridgefestivalen virkelig 
bli en festival for alle – fra nybegynnere til 

eksperter. Festivalprogrammet har nå egne 
ruternålsturneringer for ferskere spillere.
En egen nybegynnerfestival arrangeres for 
første gang i år. Denne vil foregå to dager før 
den ordinære Bridgefestivalen starter, og vil ha 
fokus på trivsel og opplæring. Det vil bli spilt 
bridge i flere forskjellige turneringsformer, det 
blir tilpasset kurs og temaundervisning, og vi 
kårer årets nykommer. Torsdags kveld feirer vi 
oss selv med stor grillfest. Bridge blir viktig, 
men det sosiale står i høysetet. Ta kontakt med 
marianne@bridge.no for påmelding og mer 
informasjon.

Bridgelærerutdanningen
Det blir som vanlig bridgelærerutdanning i 
forkant av festivalen. De som kunne tenke seg 
å holde bridgekurs eller være assistenter på 
bridgekurs bør signalisere dette til klubben sin 
allerede nå. Kurset er gratis, men deltakerne 
dekker reise og opphold selv. De fleste klubber 
dekker dette for sine medlemmer, for det er 
en svært god investering for klubben. Om din 
deltakelse på bridgelærerutdanningen fører til 
bare ett nytt medlem i klubben, så vil klubben 
i løpet av et år ha tjent på det. Prøv selv, 
regnestykket forutsetter ett nytt medlem som 
spiller 35 spillekvelder i året á 50 kroner. Er 

Rekrutteringsnytt
Marianne Harding

Tankesport er i tiden, og bridge er i vinden som aldri før. Masse spennende 
skjer, og spesielt blant ungdommen er det begeistring og engasjement. 
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du interessert er det lurt å signalisere dette til 
klubbledelsen allerede nå. Husk, en får ikke ja 
uten å spørre!

Sven-Olai Høyland, leder av 
bridgelærerutdanningen, forteller dette:
Bridgelærerutdanninga er eit tilbod dei som 
held eller har planar om å halde bridgekurs. 
Vi har to dagar med teori og praktiske øvingar 
knytt til det å halde bridgekurs. Gjennomført 
kurs og bestått eksamen gir graden «Autorisert 
bridgelærer».
 
Hva koster det?
Det er inga kursavgift, så kostnadane er reise 
og opphald. Eg veit at mange klubbar og kretsar 
dekkar desse kostnadane heilt eller delvis.
 
 Hvem kan melde seg på til 
bridgelærerutdanningen?
Alle som er medlemer i NBF og har lyst til 
bidra til opplæring av nye medlemer eller halde 
vidaregåande kurs for eksisterande medlemer.
 
Hva skjer i løpet av de to dagene 
bridgelærerutdanningen foregår?
Hovudfokus er på korleis ein skal gjennomføre 
eit kurs. Vi har både teori og praktiske øvingar. 
I fjor var deltakarane med på gjennomføre 
eit lynkurs for reelle begynnarar på om lag 
3 timar. Dette opplegget fekk vi svært gode 
tilbakemeldingar på. 
 
I tillegg ser vi på korleis vi får deltakarar på 
kurs og korleis følgje dei opp i klubben etter 
avslutta kurs. 

Oppfølging – der du er
Med det nyopprettete Utvalg for 
Medlemskontakt kommer NBF i nærmere 
kontakt med grasrota. Utvalget er delt inn 
i regioner, med hvert sitt ansvarsområde. 
Når din krets eller din klubb trenger 
bistand til et prosjekt, for eksempel med 
rekruttering, skal veien være kort til å få 
hjelp. Utvalgsmedlemmene blir å treffe på 
Organisasjonsdagene, der det blir en egen sesjon 

der kretsene møter sin kontaktperson i utvalget. 
En fyldigere presentasjon av hvert medlem 
kommer i neste nummer av Norsk Bridge.

Organisasjonsdagene
Masse spennende skjer på organisasjonsdagene 
17. og 18. april. Der skal vi skape begeistring, 
samhold og god klubbkultur. Vi gjør regning 
med at det kommer minst 5 representanter 
fra hver krets. Ta kontakt med klubben 
om du vil være med. Hvis din deltakelse 
på organisasjonsdagene resulterer i flere 
medlemmer i klubben, er det en svært god 
investering for klubben, både for økonomi og 
miljø.
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Klubbutvikling – bedre klubbdrift

Mange av problemene vi møter i 
rekrutteringsarbeidet har sin bunn i at 
klubbstyret ikke fungerer optimalt. Det er 
heller unntaket enn regelen at klubben har satt 
seg et mål for klubbdriften og laget seg en 
handlingsplan for hva de vil gjøre og hvordan de 
vil drive klubben i sesongen.

Hvis klubben din har et mål og en handlingsplan 
for sesongen: Hurra og klapp på skulderen! Hvis 
ikke; nå er et veldig godt tidspunkt å lage det på. 
Med en plan kan en følge de målene en setter 
seg, og en skaper en god utvikling i klubben. 
Det er gøy å være med i et velfungerende styre, 
og da er det lettere å drive styrearbeid. 

Noen kan ha behov for hjelp og veiledning 
for å komme i mål med dette. Utvalg for 
medlemskontakt vil se på hvordan vi kan 
bidra til klubbutvikling. Idretten har allerede 
laget gode program for dette, og utvalg for 
medlemskontakt vil se på hvordan det kan 

overføres til bridgen. Hvis klubbene kan guides 
til å driftes bedre vil mye av det andre vi strever 
med gå av seg selv.

Lær bridge på 1-2-3
Folderne «Lær bridge på 1-2-3» følger med 
bladet. Folderne er en del av strategien i 
vervekampanjen, og tanken er at de passer fint å ta 
med på påskefjellet. Eller på café, for de som har 
bypåske. De som blir fenget av denne forenklede 
formen for bridge, kan lett utvikle spillet videre til 
å komme tett opp til ordentlig bridge. 

Når de nye spillerne har fått taket på det å telle 
honnørpoeng og å spille med blindemann, vil 
de være klare for mer avanserte meldinger. 
Begynn med trumf. La makkerparet som har 
flest honnørpoeng diskutere høyt om de har 
noen god trumffarge til sammen: «Jeg har best 
spar, hvordan passer det for deg». «Sparen min 
er ikke så god, men hjerteren min er veldig 
lang og fin». Dette gir en god forståelse for 
meldingsforløp.

Går en videre og innfører utgangsbonus og at en 
runder oppover i antall honnørpoeng med god 
fordeling, så er en i mål. Vips, så kan de bridge.

Rekrutteringssamling
Midt-Trøndelag, Rogaland og Helgeland er blant 
kretsene som siden sist har tatt kontakt for å 
arrangere samling om rekruttering i sin krets. På 
en slik samling får klubbene utvekslet ideer, lagt 
planer og sett nye muligheter. Dette vil garantert 
vises på medlemsutviklingen til disse kretsene.

Verv en bridgevenn
2010 blir det store verveåret, med kampanjen 
«Verv en bridgevenn» i fokus. Har du funnet ut 
hvem du vil verve? 

Husk at det er like verdifullt å verve tilbake et 
tidligere medlem som å verve en helt ny spiller.

Vi minner klubbene om å planlegge høstens kurs 
allerede nå. Klubbmedlemmene kommer til å 
verve nye medlemmer, og vi kan ikke plante på 
stengrunn. Legg en plan allerede nå for hvordan 
klubben best kan ta i mot de nye medlemmene. 
Vi anbefaler en kaffepause neste spillekveld der 
en diskuterer dette med alle medlemmene til 
stede.



Løsninger julenøtter
Vi fikk dessverre ikke inn noen løsninger på 
fjorårets julenøtter – og dermed blir det heller 
ingen premiering, men her har du i hvert fall 
løsningen på de fire nøttene fa nummer 4 i 2009 
(side 34 og 35).

Nøtt 1
Første stikk vinner du naturligvis med kløveress, 
fordi et skift til ruter fra motparten ikke vil være 
noe særlig.

Det vil være for risikabelt å gå rett på 
hjerterfargen, før det spilles trumf. En enkelt 
runde med trumf er nok heller ikke nok, da 
et feil valg i hjerter vil gjøre det mulig for 
motparten å etablere et trumfstikk. Det må 
derfor være riktig å trekke to ganger trumf med 
sparkonge og ess. Hvis det viser seg at enten øst 
eller vest kun var utstyrt med en trumf fra start, 
må du spille hjerter og håpe på det beste!

Men la oss tenke oss at begge motspillere 
følger trumf både første og andre gang. Nå kan 
det være fristende å trekke ut også den siste 
trumfen, men det blir også fryktelig galt om du 
gjetter feil i hjerter. Motspillerne vil i så fall ta 
et kløverstikk, før de spiller deg inn i bordet på 
ruter. Dermed har de forhindret deg i å spille 
hjerter mot bordet for andre gang. Derfor bør 
du spille hjerter mot bordet etter å ha trukket 
to runder trumf. Om du gjetter feil, og taper 
stikket til øst, kan du komme hjem på håndens 
spardame for å spille nok en hjerter.

Hele fordelingen så kanskje slik ut?
  ♠ K843
  ♥ KJ8653
  ♦ A
  ♣ T4

♠ JT2    ♠ 95
♥ AT7    ♥ Q9
♦ J73    ♦ K962
♣ K963    ♣ Q8752

  ♠ AQ76
  ♥ 42
  ♦ QT854
  ♣ AJ

Nøtt 2
Å etablere ruteren er ikke lett, i og med at det 
kun er et inntak i sidefargene i bordet. Om 
du starter med ruterdame, vil nok helt sikkert 
motparten la deg beholde for denne. Du kan for 
så vidt spille ruternieren rundt i neste runde, 
men fargen er i så fall helt død om den taper til 
knekten – du er da nødt til å finne hjerterdamen 
tredje i øst for å vinne kontrakten.

Måten du sikrer deg minst to ruter stikk på er 
å seile nieren rundt allerede første gang. Nå 
hjelper det ikke motparten noe å ligge unna. Om 
nieren vinner stikket, spiller du bare ruterdame 
som driver ut esset før du etablerer det niende 
stikket i hjerter.

Hvis nieren taper til knekten, vinner du 
sparreturen på hånden før du spiller ruterdame 
og stikker over med kongen i blindemann for 
nok en gang å etablere to ruterstikk (tieren og 
åtteren).

Hele spillet kan ha sett slik ut:

  ♠ A73
  ♥82
  ♦ KT843
  ♣ 963

♠ T984    ♠ J62
♥ Q75    ♥ 9643
♦ 72    ♦ AJ65
♣ KQ84   ♣ T7

  ♠ KQ5
  ♥ AKJT
  ♦ Q9
  ♣ AJ52

Når du sender ruterni rundt første gang 
tvinger det øst til å oppgi en av sine stoppere 
umiddelbart, og gjør at du ikke har noen 
problemer med å etablere fargen.
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Nøtt 3
Når du ser ned på denne blindemannen ser du 
at det er svært usannsynlig at denne kontrakten 
vil gå bet, om ikke makker har hjerteress. Men 
«11-regelen» sier deg at spillefører nok har fire 
hjerter, og da er det absolutt en mulighet for 
at fargen er blokkert. Om vest hadde hatt ess, 
ti, ni på topp i hjerter (antagelig 5-kortsfarge), 
ville han nok spilt ut tieren. Hvis makker kun 
har ess og ti (ikke nieren) har dere fortsatt nok 
stikk til å bete kontrakten – tre i hjerter og to 
i spar. Stikken er der altså muligens i teorien, 
men i teori og praksis er nå ikke en gang alltid 
det samme! Hvis du spiller hjerterknekt, vil nok 
antagelig makker legge liten i håp om at du har 
den tredje hjerteren.

Det beste du antagelig kan gjøre er å spille en 
passiv ruter. Spillefører har nok neppe mer enn 
åtte toppstikk i minor, og når han går for det 
niende i spar så har du han! Ta dine to sparstikk 
før du så spiller hjerterknekt. Nå blir det mye 
enklere for makker å se hvordan kontrakten skal 
betes.

Hele spillet så muligens slik ut:
  ♠ K9762
  ♥ Q5
  ♦ AQT
  ♣ AK5

♠ 4    ♠ AQ853
♥ AT832   ♥ KJ
♦972    ♦ J8653
♣ T986    ♣ 3

  ♠ JT
  ♥ 9764
  ♦ K4
  ♣ QJ742

Nøtt 4
Slik motspillet har gått så langt virker det som 
om hjerteren sitter 5-3, derfor spiller det ingen 
rolle hvem som har kløveress. Spiller du nok en 
kløver nå, så må du gå bet.

Et alternativ kan være å gi opp kløveren, og 
heller gå for dobbelfinessen i spar – i håp om 
at øst har både kongen og knekten i fargen. Du 
har nok av innkomster i bordet til å kunne ta 
finessen tre ganger, dette vil føre fram selv om 
øst skulle ha fire eller fem kort i fargen. Men er 
dette virkelig din eneste mulighet?

Dette er helt klart den eneste muligheten du har 
til å vinne kontrakten – men i parturnering så 
er det ikke din beste mulighet til å sikre en god 
score på spillet! Kun i omtrent 25 % av tilfellene 
vil øst ha begge sparhonnørene. Det betyr at du 
vil gå to bet i omtrent 75 % av de gangene du 
forsøker deg på dobbelfinessen.

Det er nok derfor en bedre odds å gå for 
en bet ved å spille nok en kløver! De andre 
spilleførerne har det samme problemet som deg, 
og en bet vil nok absolutt gi deg en god score - i 
hvert fall i det lange løp!

Slik så hele det aktuelle spillet ut:

  ♠ 963
  ♥ A7
  ♦ KQ4
  ♣ QT942

♠ J5    ♠ K742
♥ KT852   ♥ 964
♦ 965    ♦ T832
♣ A73    ♣ K8

  ♠ AQT8
  ♥ QJ3
  ♦ AJ7
  ♣ J65
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Ble kjent med
Allerede fra første ord som ble sagt oss imellom 
forsto jeg at Frode var en grepa kar. Ja jeg hadde 
hørt om Frode fra mine venner og alle sa at dette 
var en kjempekar. Dette viste seg å stemme, 
ja han var triveligere enn man skulle tro når 
man hørte kallenavnet. Ja man så jo for seg den 
nerden ikke sant? «Primen»! Det sa jo seg selv 
at han måtte være «nerd»! Hehe, joa, men ikke 
som de fleste andre nerder, han hadde nemmelig 
sosiale antenner denne karen, han var ikke 
enspora, men flerspora! En riktig så artig kar. 

Frode skrev dette på veggen i Primtallforeningen 
på FaceBook 7. mai 2007:

«Føler jeg passe fint inn i denne gruppen. 
Blir i Bridgekretser kalt Primen, da jeg var 
en av de første til å introdusere primtall som 
styrkekast.

Frode 1107

Det var slik jeg for første gang fikk høre om 
hvorfor Frode ble kalt «Primen», ja det at han 
brukte primtall som styrkekast, en rar skrue det 
der tenkte jeg, men våre felles venner sa at det 
fungerte fint om man bare la sin sjel i det.

Lagfinalen i Horten 2000
Jeg husker Frode fikk gode skussmål, blant 
annet fra sine lagkamerater på lag Høyland som 
var meritterte bridgespillere, ja de så ett stort 
potensial i Frode. Frode oppnådde sitt beste 
bridgeresultat i lagfinalen i Horten 2000. Laget 
tok sølvmedaljer og Frode sammen med Sven 
Olai Høyland ble nr.3 på butleren, noe som viste 
at Frode bidro meget sterkt til sølvmedaljene. 
Jeg spilte selv i den finalen og husker at Frode 
var veldig stolt av det de hadde oppnådd.

Lagfinalen på Sundvollen 2002
Frode tok en ny sølvmedalje i lagfinalen, denne 
gangen spilte han sammen med Olav Ellestad og 
sammen kom de på en flott 4. plass på butleren 
og bidro dermed nok en gang meget sterkt til 
sølvmedaljene. Vi kan nevne at laget som var 
foran Frodes lag begge ganger var uslåelige 
Heimdal som vant alt på den tiden.

Frode har mange flotte bridgeresultater å vise til, 
han kunne hatt mange flere om han hadde villet 
spille de store turneringene, det er jeg helt sikker 
på for Frode var en glimrende bridgespiller som 
gjorde svært få feil.

«PRIMEN» – Frode Fyllingen til minne
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Nordisk Friendship League
Frode var en del av vårt lag, Bridgemagasiner,  
i Nordisk Friendship League på BBO. Vårt 
første år, 2008, kom vi på 3. plass i turneringen 
med 40 lag på startstreken. Frode var svært 
delaktig i våre fremganger.

Vi deltar også i år og vi har kvalifisert oss for 
sluttspillet igjen. Frode skulle vært med oss 
i sluttspillet, men det kan han ikke så vi skal 
spille videre, prøve å gjøre det så bra vi kan for 
Frode. Som Frode selv sa: DET ER JO NÅ DE 
VIKTIGE CUPKAMPENE KOMMER!

En liten historie over hvor ivrig Frode var når 
han var med på noe får du her: 
Vi skulle møte laget til Jimmy Cayne, en 
milliarder fra USA, en bridgesponsor. Frode 
skulle jobbe seinskift på jobben så han ville 
ikke rekke kampstart, men han kunne få til å dra 
fra jobben en time før om han begynte en time 
tidligere på jobb! 

Frode rakk det meste av 2. halvrunde av 
kampen. Han ville så gjerne spille den kampen, 
det fikk han også gjort, vi tapte knepent, det 
var en meget underholdene kamp og vi var alle 
rimelig fornøyd med innsatsen mot profflaget. 

Frode var en vinner som ikke var ferdig med 
en kamp fordi om vi hadde spilt de spillene vi 
skulle. Han ville gjerne diskutere spill i dybden, 
jeg husker at han gjentatte ganger overrasket 
meg med å si at «men om»… Da hadde Frode 
sett ting jeg ikke hadde vært i nærheten av å 
tenke på, selvsagt var det omtrent bare Frode 
som kunne tenke slik men han hadde alltid 
ett godt poeng eller ett godt argument for sine 
meninger.

I kameratgjengen til Frode, spesielt i Bergen og 
på Stord men også ellers i landet er vi i sjokk og 
vantro over det som har skjedd.

Frode, kjære venn, vi vil savne deg!
Hvil i fred!

Vi lyser fred over Frodes minne!

På vegne av Bridgemagasiner Bridgeklubb, 
Kåre Beyer Kristiansen

Kåre Beyer Kristiansen – Kjell Gaute Fyrun – 
Ove Andersbakken – John Vegard Aa
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På NBF›s web-side har det ligget et prospekt 
som heter «Hurtigruten i mars 2010 Bli med 
på eventyrlig bridgecruise om bord på MS 
Finnmarken fra Trondheim til Tromsø 12. - 14. 
mars 2010».
 
Det tok kanskje en tid før jeg reagerte på 
invitasjonen, men jeg sendte en forespørsel til 
NBF v.hj.a. skjemaet som jeg fant på nettet 15. 
jan. og ba om mer info. Fra Handal fikk jeg et 
veldig imøtekommende svar på e-post 18.01. Det 
var ikke angitt noen påmeldingsfrist hverken på 
web-sida eller i e-posten.
 
Etter å ha konferert med makker bestilte jeg noen 
dager senere flyreise til Trondheim 10.03., da jeg 
ville kombinere turen med besøk i byen. 
 
25.01. prøvde jeg å ringe det telefonnummeret 
som var oppgitt for påmelding. I første omgang 
havnet jeg i Tallinn, der man åpenbart ikke kjente 
saken. På web-sida til Hurtigruten fant jeg et 
810-nummer der jeg fikk opplyst at turen var 
kansellert 21.01., altså 3 dager etter at jeg hadde 

fått info fra generalsekretæren. Jeg prøvde å få tak 
i ham, men det ble opplyst at han var i Syden, og 
at turen var avlyst p.g.a. liten interesse.
 
Det er for så vidt forståelig at NBF ikke kan 
arrangere en slik tur for en håndfull personer, men 
man fristes til å si noe om håndteringen av saken.
 
For det første bør det settes en frist for påmelding. 
Dersom en registrerer at interessen er laber, 
går det an å komme med en påminnelse på 
hjemmesida en ukes tid før fristen. 

For det andre (red.) må det sies ifra når turen blir 
avlyst. Det er ikke gjort. Ennå i dag (02.02.) ligger 
turen ute på Internett. Det er for dårlig! Det burde 
generalsekretæren ha ordnet samtidig med at turen 
ble kansellert.
 
Skal man tolke dette slik at NBF egentlig ikke 
ønsket å gjennomføre opplegget? 
 
Med skuffet hilsen 
Aage Irgens, medl. nr. 382.

De første Bridge for Alle arrangementene 
(Beitostølen, Tenerife og Hurtigruten) har vært 
markedsført på flere måter siden sommeren 
2009.

Det var dessverre liten oppslutning om 
arrangementet på Beitostølen mens vi derimot 
gleder oss over at rundt 100 fant veien til 
Tenerife i januar.

Arrangementet om bord på Hurtigruten var 
planlagt fra Trondheim til Tromsø 12. - 14. 
mars.

Gjennom flere måneder har kontoret sendt ut 
informasjon til en rekke interesserte, mens 

selve bestillingene skulle skje direkte til 
Hurtigruten.

Den 21. januar ble vi kontaktet av Hurtigruten 
med informasjon om at det ikke var noen 
deltakere til turen. Siden NBF rimeligvis ikke 
kunne risikere økonomisk ansvar for en rekke 
tomme lugarer, måtte vi dessverre kansellere 
opplegget umiddelbart.

Aage Irgens har helt rett i at vi samtidig 
burde ha lagt ut info på hjemmesidene om at 
arrangementet på Hurtigruten var kansellert og 
vi beklager dette.

Rune Handal

Leserinnlegg: Bridge for Alle

Svar fra kontoret
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Bridgetur til Kreta 
15.mai 2010

Vi har valgt å bo på Hotel Minos Mare, et 4-stjerners 
hotell med halvpensjon. Et herlig hotell med mange 
fasiliteter og beliggenhet direkte på stranden og 
gangavstand til sentrum (Platanes) og 6-7 km til 
Rethymnon.

Med Apollo kan vi tilby avreise fra Oslo, Kristiansand, 
Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø, Evenes, 
Tromsø og Alta. 

Priser fra NOK 10.023,- (Avreise Oslo i delt 
dobbeltrom), inkludert halvpensjon, mat på fly, 
transfer, spillelokale og festmiddag 22.05!

Bridge hverdag 
mellom 

16:00 og 20:00.

For mer informasjon og bestilling: www.polarbridge.no  
Se også vår gamle hjemmeside: http://2365.bridge.no 
eller direkte til påmelding: www.kreta2010.axaco.se

eller kontakt 
Via Travel Hammerfest    Polar Bridgeklubb
Postboks 295      v/Ingebrigt Jenssen
9615 HAMMERFEST.     mobil 901 51 106
Tlf: 78 42 29 90  Fax: 78 42 29 95  ij@stud-fin.no
Email: hammerfest@via.no

Reiseledere / turneringsledere: 
Ingebrigt Jenssen og Berit Rubach
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Bridge til begeistring
Av Marianne Harding

Hanne Falstad innleder Organisasjonsdagene med begeistringsseminar. 
Men hvorfor trenger vi det, og hva kan vi egentlig forvente oss?

Begeistring – det må vi alle ha
Jeg holder foredrag om hvordan vi kan 
begeistre våre omgivelser og hvorfor vi 
bør gjøre det.
Mitt navn er Hanne Falstad 
og min grunnmur i livet er en 
ingeniørutdannelse samt pedagogikk, og 
etter 16 år i IT bransjen har jeg fått en 
bred bakgrunn i hva man kan utrede ved 
begeistring.

Hva kan du forvente av et 
begeistringsforedrag? Du vil etter en 
seanse med meg bli mer bevisst små 
detaljer i hverdagen som vil gjøre en 
stor forskjell i hva du kan oppnå. I ulike 
fora er det viktig å jobbe i team og ha 
samhold for å oppnå felles mål. Ved å ha 
riktige holdninger og begeistring jobber 
teamet mye bedre sammen.

Hvem vil ikke være på lag med 
begeistrede personer? Det vil 
bridgespillere.

Alle lag og foreninger må jobbe 
kontinuerlig med rekruttering. I 
dagens samfunn er det vanskelig å nå 

frem til ungdom for å «selge» inn sitt forbund. At Norsk Bridgeforbund ønsker å spre det flotte 
bridgebudskapet med begeistring er nødvendig for å oppnå sine mål innenfor rekrutteringen.

Hvordan? Man har alltid to valg. Å være bevisst på Riktig Mental Innstiling er det viktigste for å 
oppnå begeistring. Du vil få et innblikk i hvordan i mitt foredrag.

Hanne Falstad innleder Organisasjonsdagene
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Nå foreligger «fasiten» over hva 
Grasrotandelen har betydd av 
inntekter til klubbene. Og resultatet 
overgår nok alles forventninger. 
Over kr. 500.000,- blanke kroner 
er overført fra Norsk Tipping til 
de klubbene som knyttet seg 
til nyordningen i løpet av året. 
Inntekter som ingen hadde kalkulert 
med på samme tid i fjor. 

Kanskje mest gledelig er at Grasrotandelen 
ikke betyr at noen må åpne lommeboka for å 
gi noe ekstra til bridgen. Bidraget genereres i 
sin helhet fra det spillet våre medlemmer og 
venner av klubbene foretar gjennom Norsk 
Tippings spilletilbud. Klubber og medlemmer 
har ikke hatt noen kostnader ved å knytte seg 
til Grasrotandelen, og det innebærer heller ikke 
noe arbeid i å knytte seg til ordningen. Norsk 
Tipping skal ha ros for å ha laget et svært 
enkelt og effektivt system for hvordan klubber 
og spillere knytter seg til Grasrotandelen. Det 
hele er et vinn - vinn opplegg for alle frivillige 
organisasjoner. 

Ser vi nærmere på tallene, ser vi at 
oppslutningen om Grasrotandelsordningen 
varierer mye blant klubbene rundt om 
i landet. Selvsagt er kr. 500.000,- et 
hyggelig høyt beløp, men det er ikke tvil 
om at inntektene kunne vært vesentlig 
større, hvis alle klubber hadde sett hvilke 
muligheter til ekstrainntekter ordningen 
tilbyr. Det er tross alt bare 20 % landets 
klubber som har knyttet seg til ordningen 
i 2009. 

Det er likevel hyggelig å registrere at flere og 
flere synes å ha fått øynene opp for fordelene 
ved å knytte seg til Grasrotandelen. Ved første 
utbetaling fra Norsk Tipping i juni var det 
snaut 50 klubber som hadde knyttet seg til 
ordningen. Ved årsskiftet var antallet steget 
til ca. 80 klubber. Tilsvarende ser vi at antall 
spillere som ønsker å støtte en bridgeklubb 
har mer enn fordoblet seg i samme periode. I 
2009 var det i alt 800 spillere som har støttet 
bridgeklubber gjennom Grasrotandelen. Et 
hyggelig antall, men det utgjør likevel bare 8-9 
% av medlemmene i NBF. 

Vi håper virkelig at flere av landets klubber 
utnytter denne muligheten til et hyggelig 
økonomisk bidrag til klubbens drift. 
Inntektspotensialet gjennom Grasrotandelen 
er trolig 3-4 ganger høyere, hvis klubbene er 
bevisst på å utnytte denne ordningen fullt ut, 
og legger litt arbeid i å markedsføre ordningen 
blant sine medlemmer. Basert på fjorårets tall 
bidro de spillerne som støttet bridgeklubber 
i fjor i gjennomsnitt med 6-700 kroner til sin 
klubb. Det blir fort penger av slikt. 

2009 - Første år med Grasrotandelen 
Av Per Watz
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Som oversikten viser har klubber i Østfold 
og Follo fått et langt større bidrag enn de 
øvrige kretsene. Kretsen har hatt informasjon 
om Grasrotandelen på hjemmesiden sin, 
men årsakene er neppe bare det. Blant de sju 
klubbene i kretsen som har knyttet seg til 
Grasrotandelen finnes nemlig Kolbotn BK. Og 
selv om det er langt igjen til Vålerenga IF 1,5 

mill. er denne klubben er uten sammenligning 
«vinneren» blant bridgeklubbene med hensyn 
til Grasrotandelen. Bidraget klubben har mottatt 
gjennom medlemmenes og venner av klubbens 
bruk av Norsk Tippings spilletilbud i 2009 
er hele kroner 85.000,-. Vi behøver vel ikke 
utbrodere hva en slik ekstrainntekt vil bety for 
en bridgeklubb med drøyt 60 medlemmer. 

Østfold og Follo Krets 7 av 24 Klubber kr 149 891,00

Buskerud Krets 3 av 22 Klubber kr 47 025,00

Hordaland Krets 5 av 23 Klubber kr 43 900,00

Sogn og Fjordane 3 av 27 Klubber kr 35 491,00

Romerike Krets 5 av 13 Klubber kr 33 968,00

Møre og Romsdal 4 av 21 Klubber kr 28 716,00

Oslo Krets 4 av 29 Klubber kr 25 975,00

Telemark Krets 3 av 13 Klubber kr 20 713,00

Midt-Trøndelag Krets 5 av 22 Klubber kr 14 744,00

Gudbrandsdal Krets 3 av 8 Klubber kr 14 583,00

Øst-Finnmark krets 2 av 6 Klubber kr 14 455,00

Helgeland krets 4 av 16 Klubber kr 9 308,00

Østerdal Krets 3 av 16 Klubber kr 9 304,00 

Troms og Ofoten krets 5 av 22 Klubber kr 8 742,00

Lofoten og Vesterålen Krets 3 av 9 Klubber kr 8 096,00

Aust-Agder Krets 1 av 13 Klubber kr 7 371,00

Rogaland Krets 2 av 26 Klubber kr 6 917,00

Sør-Trøndelag Krets 3 av 13 Klubber kr 5 657,00

Nord-Trøndelag Krets 1 av 18 Klubber kr 4 847,00

Salten krets 1 av 10 Klubber kr 4 581,00

Vest-Agder Krets 2 av 10 Klubber kr 4 240,00

Hedemark og Oppland Krets 3 av 24 Klubber kr 3 166,00

Vestfold Krets 1 av 8 Klubber kr 2 946,00

Haugaland Krets Ingen klubber kr 478,00

Vest-Finnmark krets 1 av 8 Klubber kr 280,00

NBF kretser 77 av 416 Klubber kr 505 394,00

Her er en oversikt over hvilke ekstrainntekter klubber i de forskjellige kretser har 
fått fra Grasrotandelen i 2009: Oversikt over tilskudd per krets fra Grasrotandelen 
2009:
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Vi gratulerer klubben med resultatet, og ser 
spent fram til å følge hvordan bidraget til 
klubben fra Grasrotandelen vil utvikle seg 
framover.

Men også Kløver Ess i Buskerud, Skjolden BK 
i Sogn og Fjordane og Nesodden BK i Østfold 
og Follo har all grunn til å være fornøyd med 
overføringene fra Norsk Tipping. Kløver Ess har 

i 2009 mottatt kroner 35.000,-, mens de to andre 
klubbene har fått ekstrainntekter på drøyt kroner 
20.000,-.

I 2009 var tilknytning til Grasrotandelen gratis. 
For 2010 vil det koste kroner 250,- for nye 
klubber å knytte seg til. Det er sannsynligvis vel 
anvendte penger, og vi oppfordrer alle klubber 
til å gjøre den investeringen.

Erfaringer fra en leder
Marianne Harding har hatt kontakt med en del ledere i klubber rundt 
omkring i landet, og fikk denne tilbakemeldingen fra en klubbleder, 
Brigitte Lindstrand fra Eidskog BK.

Hei Marianne!

Takk for de siste mailene. Når det gjelder reg. vedr. Grasrotandelen så har 
jeg gjort dette nå endeligen.
Må si, at jeg har gruet meg når jeg fikk se at det var 18 sider å fylle ut. 
I dag skulle jeg endeligen få det gjort og da ringte jeg Brønnøysund 
og har vært innom flere eksperter tils jeg til slutt kom til rette 
vedkommende og det var avdelingen for registrering i Enhetsregisteret 
og Frivillighetsregisteret. Og nå var det lett som bare den! Skjemat var på 
bare 6 sider og vi gikk gjennom alle sider og det viste seg at det ikke var 
så veldig mye man måtte fylle ut. Siden sender jeg kopi av siste årsmøtets 
protokoll samt vedtektene for NBF. Stiftelsesdokument som var vanskelig 
å finne i en slik gammel klubb som vår, og som også har blitt sammenslått 
med en annen klubb underveis trodde de ikke de trengte. Så det som har 
vært marerittet mitt i over 1 år, har nå blitt gjort på noen få timer og blir 
sendt av gårde onsdag i denne uken. Har bare lyst til å nevne dette, så du 
kan fortelle til de klubbene som fremdeles ikke har registrert seg -- at dette 
klarer man lett, når det bare dreier seg om 6 sider. Hvis noen har spørsmål 
vedr. dette, så stiller jeg opp med opplysninger!

Mvh
Brigitte Lindstrand
leder i Eidskog BK
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Gode priser på Rica
Norsk Bridgeforbund har fornyet sitt gode samarbeid med Rica Hotels. Både 
medlemmer, klubber og kretser får dermed fortsatt gode tilbud og lave priser 
på alle 80 Ricahotell i Norge og Sverige.

Hotellbestilling til avtalepriser gjøres på www.rica.no/booking, direkte til 
hotellene eller Rica Service Center – tlf: 6685 4560.  
 
For å få rabatterte priser må du ved bestilling vise til avtale med Norsk 
Bridgeforbund (konsernavtale 6629).  
 
For mer informasjon om Rica Hotels kan du besøke deres hjemmeside 
www.rica.no



NYTT FRA FoRBUNDET

norsk

norsk no�k
norskNorsk Bridge_79/2009

Bridgemagasiner.no

Norsk Bridgeforbund (NBF) og Kåre 
Beyer Kristiansen (KBK) har inngått avtale 
om samarbeid om utvikling og drift av 
Bridgemagasiner.no.

Formålet ved samarbeidet om Bridgemagasiner.
no er å bidra til å gjøre norsk bridgelitteratur 
tilgjengelig for alle bridgeinteresserte og sikre 
en historisk dokumentasjon av all tilgjengelig 
bridgelitteratur som er utgitt i Norge. 

Webarkiv og eiendeler tilfaller NBF og 
skal brukes til å fremme dokumentasjon av 
bridgesportens historie.
 
Domenet Bridgemagasiner.no ble overtatt av 
NBF 1. januar 2010.

KBK vil stå redaksjonelt ansvarlig for videre 
drift og utvikling, som bl.a. vil innebære 
oppgaver som; 

•	 Fremskaffe copyright av bridgebøker og 
magasiner før de legges på internett.

•	 Samarbeid med Nasjonalbiblioteket slik at 
NBF får en så komplett samling av norske 
bridgebøker og magasiner som overhodet 
mulig.

•	 Motta bridgelitteratur fra givere og sørge for 
at materiellet blir ivaretatt, dokumentert og 
publisert på best mulig måte.

•	 Gjennomgang av eksisterende historisk 
materiell.

NBF vil presentere samarbeidet jevnlig 
både på hjemmesidene (www.bridge.no) og 
i medlemsbladet Norsk Bridge. Nils-Otto 
Eliassen og Eightcom har vært sterkt delaktig 
i utviklingen av Bridgemagasiner.no på nett 
og stifteren KBK har satt og setter stor pris 
på samarbeidet han har hatt med Nils-Otto 
Eliassen.
Bridgemagasiner.no ble grunnlagt 1. april 2007 
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av Kåre Beyer Kristiansen. I perioden fram 
til overtakelsen har nettstedet vært drevet på 
frivillig og non-profitt basis. Kåre har aktivt 
kjøpt inn bridgelitteratur på nettet, på auksjoner 
og lignende før han har publisert titler og utdrag 
på sidene.

Selv om selve domenet nå er NBFs «eiendom» 
vil han som sagt fortsette som redaktør for 
nettstedet over samme lest, og brukerne vil nok 
ikke merke så stor forskjell. Kåre vil fortsette 
sin jakt på bilder, artikler, bøker, magasiner 
og annet bridgerelatert stoff som egner seg for 
publisering på sidene.

Jeg tok en kjapp prat med Kåre etter at avtalen 
var i boks på nyåret.

- Hva var tanken og motivasjonen bak 
nettstedet Kåre?

Ideen kom da NBF skulle arrangere Nordisk 
Mesterskap på Lillehammer i 2007. NBF v/Rune 
Handal fikk kjørt en del gammel bridgelitteratur 
hjem til meg slik at jeg kunne finne stoff til 
bulletinen vi skulle lage der. Jeg synes det 
var tungvint, medlemsbladet til NBF ble lagt 
ut på internett så hvorfor ikke all gammel 
bridgelitteratur? Dermed var det hele i gang, 
og mer kommer det fremover selv om det ikke 
har skjedd så mye der siden i sommer så har 
det sine grunner uten at jeg skal utdype det her. 
Motivasjonen var det lett å finne, jeg hadde tid 
til overs og bridge er jo en stor del av livet mitt, 
når jeg i tillegg liker å glede mine bridgevenner 
så var ikke motivasjonen noe problem.

- Hvordan ser du veien for deg framover 
for nettstedet?

Veien fremover blir litt uoversiktlig, man 
må få tak i en del tillatelser til å publisere 
litteraturen, det krever nok mer enn man skulle 
tro i utgangspunktet. Man må drive en del 
oppsøkende virksomhet for å få den komplette 
listen over hva som er utgitt av norsk litteratur, 
dette er ikke ferdig dokumentert ennå, det blir 
nok en del kaffekopper med hyggelig bridgeprat 
i tiden fremover. Det som er sikkert er at vi 
blir mer proff i det vi skal legge ut fremover, 
nettstedet skal bli så brukervennlig som mulig, 
kom gjerne med innspill.

- Hvilke fordeler ser du med overtakelsen?
Overtakelsen gjør at vi får bridgemagasiner.
no frem i lyset slik at alle bridgeinteresserte 
lettere får vite om nettstedet. Vi får bedre 
arbeidsverktøy og den økonomiske biten ved 
driften av nettstedet er ivaretatt. Nettstedet er 
i de rette hender, i Norsk Bridgeforbunds eie, 
dette gjør at vi med sikkerhet vet at litteraturen 
blir tatt vare på.

 
- Bilder/video og andre digitale medier. 

Ser du på dette som et satsingsområde 
framover?

Absolutt, vi har ennå sjansen til å få tak i 
videofilene fra forskjellige TV-opptak og da 
må vi gjøre det, prisen er til å leve med. Det er 
ganske så morsomt å se slike klipp og det finnes 
ikke så mange av dem så det gjør det hele mer 
viktig å dokumentere det. Bilder fra gamle dager 
vil vi også ha tak i, det er en meget viktig del av 
bridgehistorien det også. Har dere filmer tatt i 
moderne tid som kan brukes på nettstedet tar vi 
gjerne imot dette.
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Make your plans now to join bridge 
players from about 100 nations at 

the 2010 World Bridge Series in
Philadelphia, Pennsylvania, USA from

October 1st to 16th, 2010.

Thousands of the world’s best bridge play-
ers will compete for eleven world titles. In
addition, to attract players of varied skill
levels, Regional events hosted by District
4 will be staged every day, awarding
both WBF and ACBL master points.

The order of events: Mixed Pairs;
Open Women’s and Senior’s Teams;
Open and Women’s Pairs; Mixed Teams.
All these events are transnational. 

The timings - 10:30 and 15:30 - have been chosen to
enable participants to have their evenings free.

The Philadelphia Marriott Downtown will be the
headquarters hotel. Events will be held at the
Marriott Downtown hotel and the Convention

centre connected. Downtown Philadelphia is 
highly accessible (with many direct worldwide 

flights to the Philadelphia International Airport
(15 minutes away), Newark (about 90 minutes),

or New York City (about 2 hours). Atlantic
City is only an hour away, and Washington
DC is about a two hour drive or an easy
train ride.

Philadelphia will be great!
Make your plans now.

2010 World Bridge Series
Championship

Join us in 
Philadelphia

Pennsylvania, USA

1st to 16th October
2010

All details:
schedule, entry fees,

hotel information
on the official web sites

of the WBF
www.worldbridge.org

and the USBF
www.usbf.org

PUB_Philadelphia2010_Norway.qxd  6/11/09  11:09  Page 1
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Europamesterskapet 2010
Ostende er vertskap for EM for nasjonslag 22. 
juni – 3. juli 2010. Norge stiller lag i alle tre 
klasser – åpen, damer og veteran. Veteranlaget 
er allerede klart. For Norge stiller: Tor Bakke 
– Arve Farstad, Bjørn Buer – Svein Arne 
Munkvold og Erik Rynning (spillende kaptein) – 
Jon Sveindal. Deltakelse i EM for nasjonslag for 
veteraner ble utlyst på NBFs hjemmeside i fjor 
høst. Disse tre parene meldte sin interesse om å 
få representere Norge i EM veteran 2010.

Jon Sveindal (t.v.) og Erik Rynning er nok en 
gang klare til dyst for Norge i et seniormesterskap. 
Her ser vi paret under EM i Pau for to år siden. 
Foto: Christian Vennerød

De to andre lagene er ikke uttatt enda, men 
vil tas ut av styret på møtet i midten av mars. 
Laget i åpen klasse som har prestert meget 
sterkt i internasjonale mesterskap i mange år 
med seirene i VM i 2007 og EM i 2008 som de 
store høydepunktene, vil ha som hovedmål å 
kvalifisere seg til Bermuda Bowl (VM) 2011. 
Damelaget har siden i høst vært i gang med 
forberedelser til årets EM. Onsdager spiller og 
trener våre beste damespillere på BBO. Aldri 
tidligere har vårt damelag greid å kvalifisere seg 
til Venice Cup (VM). I år stiller vi med et godt 
lag og kanskje kan vi for første gang greie å 
kvalifisere oss til muligheten til å spille om det 
gjeveste trofeet på damesiden – Venice Cup?!

Junior VM
Åpent VM går i Philadelphia i USA i oktober. 
Hovedattraksjonen er Rosenblum Cup 
(lagturneringen for åpen klasse). I tillegg er det 
åpne VM for lag/par i klassene mix, damer og 
veteran samt også et par-VM i åpen klasse. Dette 
er et mesterskap åpent for alle medlemmer i 
NBF, se for øvrig egen annonse om VM annet 
sted i bladet.

EM i Ostende og VM i Philadelphia
Av Sten Bjertnes

Vi går mot nok et spennende landslagsår med EM for nasjonslag som 
hovedutfordring for åpen klasse, damer og veteran. Dette mesterskapet 
går i Ostende i Belgia i slutten av juni og begynnelsen av juli. Norge 
er tittelforsvarere i åpen klasse og har dermed litt og forsvare. Den 
andre store oppgaven våre representasjonsspillere har dette året, er 
VM i Philadelphia. Samtidig med det åpne VM, går nemlig også VM for 
nasjonslag for junior (U-26) og ungdom (U-21) der Norge er kvalifisert 
med lag i begge klasser.
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VM for junior og ungdom arrangeres parallelt i 
den siste halvdelen av det to ukers lange åpne 
VM. Norge kvalifiserte seg til VM gjennom 
en tredjeplass for juniorlaget mens det ble 
fjerdeplass for ungdomslaget i EM i Romania 
sist sommer. Norge var bronsevinnere i 
juniorklassen i forrige VM i Beijing i 2008 og er 
naturlig nok en av favorittene i årets VM.

 
Begge lagene er i gang med forberedelser til 
VM. Norge er som vanlig representert med et 
lag i White House International Juniors som går 
i Amsterdam siste uken før påske. 24 nasjonslag 
for ungdom spiller en Round Robin, og de fire 
beste lagene fra denne møtes i semifinalene. 

Norge stiller med følgende lag: Håkon Bogen – 
Lars Arthur Johansen og Harald Eide – Kristian 
Ellingsen med Lars Eide som ikke spillende 
kaptein.

Nordisk mesterskap for juniorpar
Helt nytt av året er Nordisk mesterskap for par 
for juniorer. I forbindelse med Nordisk junior 
leir i Karlstad i Sverige i påsken arrangeres dette 
første parmesterskapet. Dette er en fin anledning 
til å måle krefter med andre juniorpar fra de 
andre nordiske landene. Se for øvrig egen sak på 
www.bridge.no.

Juniorlaget er klar for VM etter sin bronse i EM for ett år siden. Den gang spilte Lars Eide (NPC), Steffen Fredrik 
Simonsen, Lars Arthur Johansen (bak), Espen Lindqvist, Gjermund Rekstad (coach, bak), Erlend Skjetne, Erik Berg (bak) 
og Håkon Bogen for Norge. Foto: Liv Marit Grude
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Prisliste Bridgebutikken
Produkt Utsalgspris
Bridgemate
Bridgemate 1 350,–
Bridgemate cable 275,–
Bridgemate Grunnpakke 3 200,–
Bridgemate server 2 800,–
Bridgemate TD key 60,–
Opplæring og litteratur
Basisbridge 1 & 2, bokpakke 310,–
Basisbridge 1 & 2, bokpakke 1 530,–
Basisbridge 1, studiebok for VK 1 170,–
Basisbridge 2, studiebok for VK 1 170,–
Bridge class 1 360,–
Bridge class pluss 420,–
Bridge i Helgemos verden 180,–
Bridgemaster level 1 360,–
Bridgemaster level 2 360,–
Bridgemaster level 3 360,–
Bridgemaster level 4 360,–
Bridgemaster NEO 360,–

Bridgepsykologi 90,–
Cuebids 90,–
edBRIDGE KLUBBEN 2005 420,–
Et Godt Grundsystem 90,–
Et Godt Grundsystem II 90,–
Fjendens farve 90,–
Fjerde farve 90,–
Forsvar mod svage 2 åbninger 90,–
Historiske jubeldager! 50,–
Hvorfor taber De i bridge? 135,–
Indmeldinger 90,–
Internasjonale lover for turneringsbridge 100,–
Kortvurdering 90,–
Meldestav pk á 20 200,–
Moderne Doblinger 90,–
Rettidig omhu 90,–
Roman Key Card Blackwood 90,–
Spil og modspil fra A - Z 120,–
VM-boka fra Shanghai 2007 250,–
Spill bridge 1 380,–
Spill bridge 2 380,–

Vi starter opp med tilbud på disse bøkene fra midten av mars:
Basisbridge 1 120,- kr
Basisbridge 2 120,- kr
Basisbridge 1&2 200,- kr
Storpakke Basisbridge 1&2 1.000,- kr (seks bøker av hver)
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Personlig materiell
Fleecevest og tennisskjorte L 315,–
Fleecevest og tennisskjorte M 315,–
Fleecevest og tennisskjorte XL 315,–
Fleecevest og tennisskjorte XXL 315,–
Fleecevest, marineblå 210,–
Tennisskjorte, lysgul 165,–
Fleecevest, marineblå L 210,–
Fleecevest, marineblå M 210,–
Fleecevest, marineblå XL 210,–
Fleecevest, marineblå XXL 210,–
Tennisskjorte, lysgul L 165,–
Tennisskjorte, lysgul M 165,–
Tennisskjorte, lysgul XL 165,–
Tennisskjorte, lysgul XXL 165,–

Spillemateriell
24-Spills plansjer, sett 525,–
Autobridge elite serie 22,–
Autobridge lett serie 22,–
Autobridge privatleksjon 22,–
Autobridge vanskelig serie 22,–
Bridgebord, 81 x 81 filt 1 145,–
Bridgebord, fransk klubbord 1 310,–
Fasit 16-spill 44,–
Fasit 24-spill 55,–
Glassholdere til bridgebord, rød. 2 st 345,–
Kortholder, bordmodell 150,–
Kortmapper blå 1-16 180,–
Kortmapper grønne 1-16 180,–
Kortmapper grønne 1-32 345,–
Kortmapper grønne 17-32 180,–
Kortmapper grå 1-16 180,–
Kortmapper grå 1-32 345,–
Kortmapper grå 17-32 180,–
Kortmapper sorte 1-16 180,–
Kortmapper sorte 1-32 345,–
Kortmapper sorte 17-32 180,–
Kortstokker stor indeks 45,–
Kortstokker strekkode 7 bar, storpakke 2 875,–
Kortstokker strekkode 7-bar (12) 345,–
Kortstokker strekkode 7-bar (24) 590,–
Lagfasit match 24-spill 55,–
Meldebokser bridge partner 465,–
Meldebokser bridge partner sort 1 820,–

Meldebokser med superklemme 540,–
Meldebokser til å skru fast på bordet 415,–
Meldekort 1 kløver, bridgepartner 4,–
Meldekort Bridge partner storpakke 1 090,–
Meldekort dobler 4,–
Meldekort for et bord 280,–
Meldekort for et bord, Bridgepartner 280,–
Meldekort Ikke røyk 4,–
Meldekort pass, bridgepartner 4,–
Meldekort redobler 4,–
Meldekort stopp 4,–
Meldekort Tournament director 4,–
Poengskala 4,–
Sidebord til bridgebord 2 stk 750,–
Sidebord til bridgebord 2 stk 750,–
Superklemmer for et bord 175,–
Tops boks 72,–
Tops grunnsett 405,–
Tops kommentert serie 72,–
Tops tilleggsserie 62,–
Velour 81 x 81 grønn 260,–

Turneringsmateriell
A4 ark, perforerte slipper 2500 ark 1 175,–
A4 ark, perforerte slipper 500 ark 300,–
Diplom, pakke á 10 150,–
Dubleringsmaskin Bridgepartner 31 500,–
Dubleringsmaskin Bridgepartner 31 500,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 1 025,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 800,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 800,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 105,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 105,–
Howellslipper 200 stk 110,–
Howellslipper, 1000 stk 310,–
Howellslipper, 500 stk 195,–
Klubbpoeng 100 stk 500,–
Koffert til hardplastmapper 495,–
Kortstokker strekkode 7 bar, storpakke 2 850,–
Kortstokker strekkode 7-bar (12) 350,–
Kortstokker strekkode 7-bar (24) 600,–
Kretspoeng 100 stk 1 000,–
Regnskapsark 100 stk 150,–
Systemkort NBF 100 stk 150,–
Tidsur - økonomi 1 660,–
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SPILLEPROGRAM:
Fredag/Lørdag : NM Mix Swiss par 
  NM Junior par

Søndag/Mandag : NM Mix Swiss lag
    NM Swiss par 

De 14 beste parene kvali�seres til å delta i par�nalen

Tirsdag/Torsdag : NM Par �nale Kun kvali�serte par

  NM Damer par
  NM Veteran, par

Lillehammer Olympiapark

Hunderfossen familiepark

Maihaugen Museum

20
10


