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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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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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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

Ny koster

Jeg vil aller først begynne med 
å gratulere årets sympatiske 
seriemestere fra Vestfold. 
Laget unngikk de store tapene 
og sanket jevnt og trutt VP 
hele veien. Det ble ganske 
spennende i siste kamp, men 
15-15 i siste kamp holdt til 
seier med 2 VP foran et sterkt 
spurtende Hordaland. På 
vinnerlaget spilte Jan Tore 
Berg, Kjell Otto Kopstad, 
Ole Kristoffer Kopstad, Odin 
Svendsen, Petter Tøndel og 
Gjermund Rekstad. Du kan 
lese mer om seriemesterskapet 
litt lenger bak i bladet, og for 
fyldig dekning og spillanalyser 
anbefaler jeg et BIN-
abonnement.

Nye koster
Landslaget i åpen klasse 
har fått ny leder. Christian 
Vennerød, som også ledet 
laget under fjorårets EM, ble 
for kort tid siden ansatt som 
ny landslagssjef. Christian 
har tatt på seg oppgaven å 
få Norge tilbake i europa- 
og verdenstoppen. Før jul 
kom beskjeden om at våre 

megastjerner, Tor Helness og 
Geir Helgemo, skiftet beite og 
spiller neste EM for Monaco, 
flere av våre andre potensielle 
landslagsspillere teller også på 
knappene. Det er en formidabel 
oppgave Christian har med å 
få stablet et slagkraftig lag på 
beina, samtidig som dette gir 
han muligheten til å forme et 
helt nytt landslag. Første store 
oppgave for «nye Norge» er 
årets EM, som avvikles i mai.

Samtidig som stillingen som 
landslagssjef i åpen klasse ble 
lyst ut, ble også den tilsvarende 
stillingen for damelaget lyst 
ut. Foreløpig er det ikke ansatt 
ny ledelse for damelaget, men 
jeg vet at prosessen er i gang 
også her og jeg regner med at 
stillingen er besatt om ikke alt 
for lang tid.

Også lederen for Utvalg for 
internasjonal representasjon 
måtte dessverre trekke 
seg nylig. Litt lenger 
bak i bladet og på NBFs 
hjemmesider finner du en ny 
stillingsannonse.

Jeg går nå inn i min fjerde 
sesong som redaktør for 
Norsk Bridge. Jobben har 
vært spennende og artig. Den 
har gitt meg muligheten til å 
være med på mange norske 
bridgearrangementer, jeg har 
blitt kjent med mange flotte 
medlemmer og jeg føler at 
jeg har fått sett hvor mye godt 
arbeid som blir gjort rundt 
omkring i landet.

Jeg har likevel tatt den 
beslutningen at jeg ikke 
lenger ønsker å lede bladet. 
Jeg føler at jeg har gått litt 

tom når det kommer til den 
videre utviklingen av bladet. 
Vi har utviklet utseende 
(også en liten ansiktsløfting i 
dette nummeret) og profilen 
til bladet, vi har forsøkt å 
konsentrere oss mer og mer 
mot Bridge for Alle-segmentet 
mens BIN skulle konsentrerer 
seg om Bridge som Sport-
segmentet og styret, utvalgene, 
klubber og kretser har hatt 
muligheten til å publisere 
sine ting. Jeg har en del tunge 
prosjekter på gang de nærmeste 
årene, og jeg ser derfor at jeg 
rett og slett ikke lenger har tid 
(og til tider overskudd) til å 
lage et godt nok produkt for 
NBFs medlemmer.

Når du leser dette bladet har 
styret mottatt min oppsigelse. 
Jeg hopper selvsagt ikke av 
over natta, men fullfører om 
det skulle være behov for 
det ut dette året. Jeg håper 
at noen der ute ønsker å ta 
over stafettpinnen, og jeg 
regner med at det vil bli lagt 
ut en stillingsannonse for 
redaktørstillingen om en stund. 
Om du ikke klarer å vente på 
utlysingen av stillingen, så 
ta kontakt med forbundet på 
bridge@bridge.no for nærmere 
info.

Helt til slutt vil jeg minne 
alle om at rekruttering også 
er hovedfokuset også i 2011!! 
Mye bra jobbing er gjort rundt 
omkring i klubbene, vi får bare 
håpe at vi snart får en boost i 
medlemstallet. La 2011 bli året 
for nye koster i norsk bridge.



5

Siden sist

SIDEN SIST

De to siste årene har NBF 
satset større ressurser enn 
noensinne på rekruttering og 
opplæring. Vi har utviklet 
nytt og kraftig forbedret op-
plæringsmateriell samt nye 
opplæringsformer og det har 
vært en vellykket satsing og 
oppslutning om bridgelærerut-
danningen. Vi har startet med 
nybegynnerfestival i forkant 
av bridgefestivalen, introdusert 
Bridge for Alle, satset på ulike 
rekrutteringstiltak, etablert net-
tbridge og klubber og kretser 
har ett stående tilbud om as-
sistanse og hjelp. Høsten i fjor 
ble avsluttet med en storstilet 
vervekampanje og i sum skal 
vi nok årtier tilbake for å finne 
tilsvarende offensiv satsing.

Står så resultatet i stil med 
forventningene? Dessverre – 
utviklingen er negativ og de to 
siste årene har vi registrert en 
nedgang på 600 medlemmer.

Ved siste årsskifte hadde nå 
NBF 9 115 medlemmer fordelt 
på 400 klubber. Samtidig er 
det direkte skremmende for 
bridge som en fremtidig bred-
deaktivitet i Norge at forbundet 
kun har 150 juniormedlemmer 
(altså under 26 år)…

Allikevel – det er ingen grunn 
til svartmaling, men jeg er ikke 
i tvil om at forbundet, som vi 
kjenner det fra mange år – er 
under endring. Vi har en høy 
gjennomsnitts-alder, en rekke 
mindre klubber (gjennom-
snittstallet er 23) vil ventelig 
takke for seg samtidig som vi 
vet at det dessverre forekom-
mer en til dels grov underra-
pportering av reelle medlem-
stall i mange klubber. Alle 
som faktisk er medlemmer i en 
klubb skal i følge våre vedtek-
ter samtidig være medlem i 
NBF, men mange overser dette 
– på bekostning av fellesska-
pet.

Jeg tror vi ser konturene av et 
fremtidig modernisert forbund, 
antagelig med direkte medlem-
skap, med større organisas-
jonsmessige enheter, flere samt 
nye turneringsmessige tilbud 
med høyere kvalitet og hvor 
data og nettbridge er sentralt 
og hvor interessen for bridge 
som tankesport i sum vil øke. 
Det pågår viktig arbeid på ulike 
områder som er med på å skape 
et fundament for endring – bl.a. 
introduksjonen av både BBO 
Nordic og Ruter, det er høy 
aktivitet i flere utvalg og jeg 

tror Bridgetinget neste sommer 
vil bli skjellsettende for NBFs 
fremtid.

BBONordic får omtale ellers, 
men la oss allikevel stoppe 
litt opp. På noen måneder har 
klubben fått en enorm respons, 
over 2700 har meldt seg inn og 
dette viser til fulle at behovet 
var der. Vi ser ikke på noen 
måte bridge på nettet som en 
trussel for klubbene, tvert i mot 
ser vi satsingen som et supple-
ment som gir flere anledning til 
å spille bridge når og hvor mye 
man ønsker. Vi gleder oss også 
over at det er norsk initiativ og 
drivkraft bak denne nordiske 
suksesshistorien og det skal bli 
spennende å følge utviklingen 
videre.

Årets seriemestere er Vestfold 
med Jan Tore Berg, Kjell Otto 
Kopstad, Ole Kopstad, Odin 
Svendsen, Gjermund Rekstad 
og Petter Tøndel. Vestfold-laget 
halte i land seieren rett foran to 
lag fra Hordaland. Det er artige 
og tøffe tak i norsk bridge og 
selv rutinerte europa- og ver-
densmestere opplever knallhard 
konkurranse. Det var det som 
skjedde i avslutningen av årets 
SM, og regjerende seriemes-
ter Midt-Trøndelag 1 med to 
verdens- og to europamestere 
rykket må ta til takke med 2. 
divisjon neste år!
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Seriemesterskapet

Gjennomføringen av Seriemes-
terskapet er kvalitetsmessig 
løftet og det er trivelig å fastslå 
at vår samlede turneringsvirk-
somhet totalt holder seg på et 
jevnt, godt nivå.

Nå er vi også opptatt av 
forberedelsene til sommerens 
høydepunkt, Norsk Bridgefes-
tival – på Lillehammer og 
festivalsidene er åpne for 
påmelding, informasjon om 
spilleprogram etc. Samtidig 
arbeider vi med planene for 
kommende åre og vi tror alt vi 
kan si – bare gled dere!

NBF har forøvrig nå samtaler 
med Antidoping Norge siden 
vi som medlem av World 
Bridge Federation er underlagt 
regelverket til WADA. Våre 
turneringer skal være absolutt 
rusfrie og utviklingen de siste 
årene har desidert gått i riktig 
retning. Dessverre opplever vi 
imidlertid at noen ganske få 
ikke bryr seg – etter min men-
ing nærmest utrolig at folk ikke 
skjønner enkel norsk! Bestem-
melsene om alkoholforbud er 

kjent av alle og testing under 
NM, i Seriemesterskapet, un-
der festivalen eller andre NBF 
sammenheng utført av Anti-
doping Norge er en kostbar, 
men kanskje nødvendig vei å 
gå.

Overgangen til Monaco av to 
av Norges, og verdens fremste 
bridgespillere – før jul har fått 
betydelig internasjonal opp-
merksomhet. Pengene styrer 
og vi har stor forståelse for at 
enkeltpersoner, som i all idrett 
– ønsker å profitere på sine 
kunnskaper og markedsmes-
sige verdi. Saken er oppe på 
sakskartet til EBL, men vi kan 
ikke se annet enn at det inter-
nasjonale regelverket tilsier at 
de sikkert er kvalifisert for å 
representere sitt nye hjemland 
fra 2012. Samtidig ønsker vi 
både Tor og Geir velkommen 
til å delta i våre aktiviteter her 
til lands og vi ønsker de lykke 
til med deres videre satsing.
 
Årsberetningen for 2010 er 
så godt som avsluttet og vil 
bli publisert i løpet av mars. 

Nok en gang har vi et positivt 
regnskapsår med årsresultat 
noe over 300 000 kroner – 
rundt 100 000 over budsjett. 
Samtidig – når vi snakker om 
økonomi så benytter vi anled-
ningen til å minne samtlige 
klubber om Grasrotandelen til 
Norsk Tipping. I fjor ga denne 
vel 260 millioner til frivillige 
organisasjoner i Norge. Det er 
en enkel prosess for å komme 
i gang og dermed kan klubbm-
edlemmene bidra med inntek-
ter til klubben automatisk hver 
gang han/hun spiller hos Norsk 
Tipping. Se www.grasrotande-
len.no

I skrivende øyeblikk laver 
sneen ned her i Oslo og VM 
på ski i Holmenkollen er 
innhyllet i tåke. Den letter 
forhåpentligvis neste uke men 
norsk jubelbrus er garantert! 
Det samme ønsker vi for en 
fortsatt god norsk bridgevinter 
og vår!

Rune Handal

Innleveringsfrist Norsk Bridge nr. 2
15. mai

vegard@gammagrafisk.no
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Seriemestere 2011 ble Vestfold. På vinnerlaget spilte (fra venstre) Gjermund Rekstad, Ole Kristoffer 
Kopstad, Kjell Otto Kopstad, Jan Tore Berg, Petter Tøndel og Odin Svendsen. 
Foto: Svein Jarle Ludvigsen

Helgen 11-13. februar skulle årets Seriemesterskap avgjøres. Alle lagene i 
1. og 2. divisjon var samlet til dyst på samme spillested. Første spillehelg ble 
avholdt på Quality på Tiller, mens spillingen den andre helgen var flyttet til 
Radisson Blu på Værnes. Innføringen av felles spillested for alle puljene i de 
to øverste divisjonene må sies å ha vært en stor suksess – takket være en 
dyktig stab er det bare godord å høste fra deltakerne.

Arrangementet ble flyttet fra Tiller til Værnes 
(flyplassen) den andre helgen. Problemet 
med trange spillelokaler og dårlig luft den 
første helgen var som blåst bort på den nye 
spillearenaen. Hotellet, Radisson Blu, ligger 
snaue 100 m fra ankomsthallen på Værnes – så 
hotellet må også sies å ha perfekt beliggenhet 
for spillerne. Jeg vil nok en gang berømme 
arrangørene for et flott arrangement – vel blåst!

Dyktige arrangører til tross, det var likevel 
Vestfold som spilte hovedrollen den siste 
divisjonshelgen. Laget spilte solid og godt hele 
helgen og med 12 (hengekamp), 19, 21, 20 og 
15 VP i innspurten rykket laget opp fra sølvplass 
til gullplass den siste helgen.

Vestfold-laget har de senere årene virkelig satt 
sitt preg på toppbridgen i Norge. Det er mange 

Knepen Vestfold-seier
Av Vegard Brekke
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spennende spillere på laget, kanskje til og med 
noen som påtroppende landslagssjef Christian 
Vennerød bør ta en kikk på ved neste korsvei.

Laget var nyopprykket i 1. divisjon etter et 
forsmedelig nedrykk til 2. divisjon for to 
sesonger siden. Laget rykket den gang ned etter 
en dramatisk avslutning da hele tre lag lå likt 
etter at spillingen var over. Fjoråret levnet ingen 
tvil da de knuste feltet i sin 2. divisjonspulje og 
var på nytt klar for det beste selskapet etter å 
ha vunnet med hele 12VP foran nr. 2 og 35VP 
foran 3. plassen.

Jan Tore Berg la stor vekt på den gode 
lagånden. Foto: Vegard Brekke

Årets seiermargin ble en god del mindre, og 
innspurten ble mer spennende enn hva mange 
hadde trodd før siste kamp. Laget var sikre på 
seier med 15VP i siste kamp. I den siste kampen 
tok Vestfold en oppskriftsmessig (?) ledelse mot 
Vest-Agder fra start, men sørlendingene kom 
tilbake og ga dem kamp til døren. Bakfra kom 
samtidig Hordaland 1 med stormskritt, og det 
ble fort klart at det gikk mot 25-seier i denne 
kampen. Det ble noen nervepirrende minutter 
for Gjermund Rekstad og Petter Tøndel som 
fulgte den siste halvrunden på BBO/Rama, før 
de kunne konstatere at lagkameratene halte i 
land de nødvendige 15 vinnepoengene – og 
GULLET!

Jeg snakket litt med Jan Tore Berg i etter at 
gullet var sikret. Han mente at den fantastiske 
gode lagånden var sterkt medvirkende til årets 
seier. Ekstra godt smakte det med gull i come-
back-sesongen etter det forsmedelige nedrykket 
to år tilbake, da det ble mye fram og tilbake om 
hvilket av de tre lagene som skulle rykke ned. 

Jan Tore regner med at laget også vil bite godt 
fra seg også neste år, og satser alt på å forsvare 
tittelen. 
 
Med maksimal score i siste kamp kapret 
Hordaland 1 sølvet relativt klart foran 
Hordaland 2 som tapte sin siste kamp.

Det var ikke bare om de tre øverste plassene det 
knyttet seg spenning til før de siste kampene. 
Også i bunn var det hard kamp om å unngå 
nedrykk – før siste kamp kunne vel omtrent 
nesten halve feltet rykke ned. Innblandet i 
bunnstriden var sterke lag som Rogaland, Møre 
og Romsdal og Midt-Trøndelag. Da resultatene 
for siste runde var klare var det Midt-Trøndelag 
1 som satt igjen med svarteper av de tre lagene. 
Fjorårets Seriemestere måtte ta den tunge veien 
ned en divisjon – til tross for to verdensmestere, 
to europamestere, en heltidsproff og en 
juniorlandslagspiller på laget! Sammen med 
fjorårsmesterne rykker Midt-Trøndelag 2 og 
Hordaland 3 ned.

Tor Bakke, som spilte på sølvlaget, hadde 
høyest personlig snitt av alle under årets 
Seriemesterskap med 0,58 per spill, foran 
lagkamerat Magne Eide med 0,55 og med Geir 
Helgemo på tredje med 0,54.

Årets Seriemestere fikk sine gullmedaljer 
overrekt av Stjørdals ordfører, Johan Arnt 
Elverum. Her ser vi han sammen med Inger 
Hjellemarken (arrangementssjef) og Jan Aasen 
(president NBF). Foto: Svein Jarle Ludvigsen



9

Seriemesterskapet

Høyland-familien har satt sitt preg på den norske bridgen i årtier. Familien la tre nye medaljer i 
familiens skattkiste under årets Seriemesterskap. Hordaland 1 klatret fra 5. til 2. plass siste helg, 
på laget spilte (fra venstre) Jim Høyland, Tor Bakke, Sven-Olai Høyland, Magne Eide og Sam Inge 
Høyland (ikke til stede). Foto: Svein Jarle Ludvigsen

Hordaland 2 ledet etter første helg, men det gled ikke like godt andre helg. På bronselaget spilte 
(fra venstre) Thor Erik Hoftaniska, Janet de Botton, Bjørn Bentzen (bak), Arild Rasmussen (bak) og 
Artur Malinowski. Foto: Svein Jarle Ludvigsen
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Sluttresultat
1 Vestfold 1 Kopstad

Gjermund Rekstad, Kjell Otto Kopstad, Ole Kristoffer Kopstad, 
Odin S. Svendsen, Jan Tore Solli Berg, Daniel Ueland, Petter Tøndel

160.0

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

158.0

3 Hordaland 2 de Botton
Arild Rasmussen, Janet de Botton, Artur Malinowski, Thor Erik Hoftaniska, 
Thomas Charlsen, Bjørn Bentzen

145.0

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

141.0

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

140.0

6
Nord-Trøndelag 1 Dav-
idsen

Boye Brogeland, Geir Enge, Jørn Arild Ringseth, Frode Cantona Nybo, 
Ragnar Davidsen, Per Arne Flått

133.0

7 Møre og Romsdal 1 Lie
Terje Lie, Ole Arild Berset, Bjørn Olav Ekren, Asbjørn Kindsbekken, 
Nils Kåre Kvangraven, Roar Voll

131.0

8
Midt-Trøndelag 1 
Grøtheim

Erlend Skjetne, Espen Erichsen, Jørgen Molberg, Ulf Håkon Tundal, 
Terje Aa, Glenn Grøtheim

129.0

9 Midt-Trøndelag 2 Våge
Erik A. Eide, John Kristen Våge, Håkon Kippe, Ivar Berg, Petter Aulid Eide, 
Allan Livgård

120.0

10 Hordaland 3 Halvorsen
Helge Toft, Anders Dale, Frank Ove Sandvik, Per Halvorsen, 
Harald Bastiansen, Geir Husebø

82.0

Butler (34 beste)
Plass Navn Lag Snitt Ant kamper Score

1 Tor Bakke Hordaland 1 Høyland 0.58 4 74
2 Magne Eide Hordaland 1 Høyland 0.55 8 140
3 Geir Helgemo Rogaland 1 Hauge 0.54 8 136
4 Sven-Olai Høyland Hordaland 1 Høyland 0.53 9 150
5 Gjermund Rekstad Vestfold 1 Kopstad 0.44 6 83
5 Petter Tøndel Vestfold 1 Kopstad 0.44 6 83
7 Tor Helness Rogaland 1 Hauge 0.43 8 116
8 Geir Enge Nord-Trøndelag 1 Davidsen 0.43 6 74
9 Jan Tore Solli Berg Vestfold 1 Kopstad 0.41 6 77
10 Ragnar Davidsen Nord-Trøndelag 1 Davidsen 0.41 5 64
11 Thor Erik Hoftaniska Hordaland 2 de Botton 0.39 7 86
11 Thomas Charlsen Hordaland 2 de Botton 0.39 7 86
13 Odin S. Svendsen Vestfold 1 Kopstad 0.32 6 66
14 Ann Karin Fuglestad Vest-Agder 1 Mæsel 0.29 6 55
14 Geir Brekka Vest-Agder 1 Mæsel 0.29 6 55
16 Kjell Otto Kopstad Vestfold 1 Kopstad 0.24 6 41
16 Ole Kristoffer Kopstad Vestfold 1 Kopstad 0.24 6 41
18 Erik Sælensminde Rogaland 1 Hauge 0.21 6 39
19 Frode Cantona Nybo Nord-Trøndelag 1 Davidsen 0.18 8 42
19 Boye Brogeland Nord-Trøndelag 1 Davidsen 0.18 8 42
21 Bjørn Bentzen Hordaland 2 de Botton 0.17 6 29
21 Arild Rasmussen Hordaland 2 de Botton 0.17 6 29
23 Jim Høyland Hordaland 1 Høyland 0.12 8 30
24 Bjørn Olav Ekren Møre og Romsdal 1 Lie 0.10 6 19
24 Ole Arild Berset Møre og Romsdal 1 Lie 0.10 6 19
26 Tom Anders Høiland Vest-Agder 1 Mæsel 0.05 6 10
26 Snorre Aalberg Vest-Agder 1 Mæsel 0.05 6 10
28 Håkon Kippe Midt-Trøndelag 2 Våge 0.05 8 10
29 Artur Malinowski Hordaland 2 de Botton 0.04 6 7
29 Janet de Botton Hordaland 2 de Botton 0.04 6 7
31 Ivar Berg Midt-Trøndelag 2 Våge 0.04 8 10
32 Erik A. Eide Midt-Trøndelag 2 Våge 0.02 7 4
33 Sam Inge Høyland Hordaland 1 Høyland 0.01 7 2
34 Per Erik Austberg Rogaland 1 Hauge 0.01 6 0
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2. divisjon
Av Vegard Brekke

2. divisjonspuljene ble avviklet parallelt med 1. divisjon.11-13. februar var Norges fremste 
bridgespillere samlet på Radisson Blu på Værnes. Foto: Promo

12. og 13. februar var det klart for avgjørelsen i årets 2. divisjon. 
Alle puljene ble arrangert på det ypperlige spillerhotellet 
Radisson Blu på Værnes.

2. divisjon er et rotterace. Ett lag rykker opp og 
hele fire lag rykker ned fra hver pulje – da sier 
det seg selv at det ofte er små marginer både i 
topp og bunn. Vinnermarginen var på mellom 4 
og 6VP i de tre puljene, og i kampen om å unngå 
nedrykk var marginen mellom 7 og 2 VP.

Avdeling A
Etter første helg ledet Østfold og Follo 1 pulje 
A. Laget spilte godt hele veien og beholdt 
ledelsen sin helt inn, selv om de ble presset av 
Salten 2 mot slutten. Laget fra Østfold og Follo 
startet opp i 4. divisjon for to sesonger siden, 
og har dermed gått strake veien til vår øverste 
divisjon. Damelandslagsspiller Siv Thoresen 
får da kjempe mot landslagskollega Ann Karin 
Fuglestad i neste års 1. divisjon.

Avdeling B
I avdeling B satte Lofoten og Vesterålen kursen 
mot 1. divisjon allerede fra start. Laget hadde en 
kanonstart på turneringen, og selv om ledelsen 
krympet noe mot slutten holdt det helt inn. 

Nærmest fulgte Oslo 3, 6VP bak. Spillerne på 
laget representerer alle Sortland BK, som er 
vertskap for årets lagfinale i juni.

Østfold og Follo 1 har gått strake veien fra 4. til 
1. divisjon. På opprykkslaget spilte (fra venstre) 
Jan Frode Karlsen, Siv Thoresen, Jo-Arne 
Ovesen og Jonny Hansen. Foto: Svein Jarle 
Ludvigsen
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Lofoten og Vesterålen og Sortland BK får et 
lag i neste års 1. divisjon. På laget spilte (fra 
venstre) Svein Robert Vestå, Ståle Digre, Olav 
Ellingsen og Håkon Arild Bergsrud. 
Foto: Svein Jarle Ludvigsen

Avdeling C
Årets Seriemesterskap ble ingen fest for 
seiersvante Trøndere. Både Midt-Trøndelag 1 og 
2 rykket som kjent ned fra vår øverste divisjon. 
I 2. divisjon pulje C gikk det derimot bedre for 
«vertenes» lag. Midt-Trøndelag 3 lå på 2. plass 
etter 6 av 11 kamper, 5VP bak lederlaget. Med et 

snitt på 22,2 VP på de siste kampene suste laget 
til topps i pulje C, laget hadde for øvrig også 
høyest vinnerscore i de tre puljene. Nærmest 
fulgte lederlaget fra første helg, men til tross 
for 20VP i snitt siste helg holdt det altså ikke til 
opprykk.

Ann Karin Fuglestad og makker Geir Brekka 
gjorde det godt i årets 1. divisjon. Ann Karin var 
eneste kvinne i årets 1. divisjon, men får til neste 
år bryne seg på landslagskollega Siv Thoresen. 
Foto: Vegard Brekke

24, 18, 25 og 2 ganger 22 var fasiten for Midt-Trøndelag i innspurten. Laget tok med det steget 
opp i neste års 1. divisjon. På laget spilte (fra venstre) Aksel Hornslien, Erik Berg, Steffen Fredrik 
Simonsen og Olav Arve Høyem. Foto: Svein Jarle Ludvigsen
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Sluttresultat 
Avdeling A

Plass Navn Spillere Poeng

1 Østfold og Follo 1 Siv Thoresen, Jo-Arne Ovesen, Jan Frode Karlsen, Jonny Hansen 205.0

2 Salten 2 Jørn Åselid, Tarjei Eck Hansen, Jon Aabye, Arve Farstad, Martin Andresen 201.0

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

184.0

4
Hedmark og 
Oppland 2

172.0

5 Vest-Agder 2 169.0

6 Helgeland 1 164.0

7 Nord-Trøndelag 2 161.0

7 Oslo 2 161.0

9 Romerike 1 154.0

10 Troms og Ofoten 2 150.0

11 Midt-Trøndelag 5 138.0

12 Aust-Agder 1 114.0

Avdeling B

Plass Navn Spillere Poeng

1
Lofoten og Vesterålen 1 Berg-
srud

Svein Robert Vestå, Håkon Arild Bergsrud, Ståle Digre, 
Olav Ellingsen

210.0

2 Oslo 3 Lillevik
Runar Lillevik, Øyvind Ludvigsen, Jan Mikkelsen, John Kåre 
Schjelderupsen, Harald Nordby, Dag Steinar Jensen

204.0

3 Midt-Trøndelag 4 Aa
Karl Morten Lunna, Bjørn Aa, Arild Skulbørstad, Baard Olav Aasan, 
Åsmund Forfot, John Vegard Aa

191.0

4 Haugaland 1 Pedersen 183.0

5 Østerdal 1 Skoglund 171.0

6 Rogaland 3 Skimmeland 168.0

7 Hedmark og Oppland 1 Eliassen 165.0

8 Østerdal 2 Moen 144.0

9 Oslo 4 Kaspersen 142.0

10 Troms og Ofoten 1 Sivertsen 137.0

11 Vest-Finnmark 1 Heitmann 135.0

12 Nord-Trøndelag 3 Øvereng 121.0

Avdeling C

Plass Navn Spillere Poeng

1 Midt-Trøndelag 3 Olav Arve Høyem, Aksel Hornslien, Steffen Fredrik Simonsen, Erik Berg 219.0

2 Troms og Ofoten 3
Dag-Jørgen Stokkvik, Christer Kristoffersen, Peter Marstrander, Gunn Tove 
Vist, Svein Aril Olsen, Rune Brendeford Anderssen

213.0

3 Møre og Romsdal 2
Frode Holen, Atle Rygg Årdal, Oddbjørn Vinjevoll, Stine Holmøy, Jørund 
Årdal, Haldor Sunde, Kenneth Skov

199.0

4 Oslo 5 167.0

5 Helgeland 3 166.0

6 Oslo 1 165.0

7 Salten 1 153.0

8 Sør-Trøndelag 1 148.0

9 Hedmark og Oppland 3 143.0

10 Hordaland 4 139.0

11 Rogaland 2 130.0

12 Helgeland 2 129.0
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Seriemesterskapet – 
3. og 4. divisjon
Av Vegard Brekke

Rundt omkring i landet har det også blitt arrangert 3. og 4. divisjon 
i begynnelsen av februar. Som vanlig var det 120 lag fordelt på 12 
puljer i 3. divisjon. Dessverre så vi en liten nedgang i deltakelsen i 4. 
divisjon, der antall deltakende lag falt fra 307 forrige sesong til 293 i 
år. Vinnerlagene i puljene rykker opp ett hakk i seriesystemet.

Alle er ikke fornøyd med bladet og redaktørens dekning av 3. og 4. divisjon – jeg er helt enig!

I etterkant av forrige utgivelse av Norsk 
Bridge fikk jeg litt kritikk for at de to nederste 
divisjonene fikk alt for liten plass i bladet.

Er grasroten nedprioritert, eller hva? Vi 
driver klubben så godt vi kan, men slik 
forskjellsbehandling av oss i forhold til 
andre er ikke akseptabel for oss.

Jeg kunne ikke si meg annet enn at jeg til dels 
var enig. Dessverre var og er dekningen av de to 

laveste divisjonene for dårlig. Jeg synes at bladet 
generelt skriver mye for og om «grasroten», 
men som sagt divisjonsrapporteringen har ikke 
vært bra nok!

Medlemmene i klubbene og kretsene rundt 
omkring i landet har stått på for å gjennomføre 
dette kjempearrangementet, og nok en gang har 
«grasroten» dratt dette i land. Jeg hadde håpet 
å få inn noen flere bidrag denne gang, men 
dessverre har det ikke dukket opp så mye. Jeg 
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Sven Pran har sendt inn et lite bidrag fra 4. 
divisjon. Foto: Vegard Brekke

har fått inn en liten sak fra Sven Pran som var 
TL i Vestby, og så har jeg sakset inn en artikkel 
fra avisen Agder det var linket til fra Lyngdal 
BKs hjemmesider.

4. divisjon, Vestby
Jeg ble tilkalt på grunn av (mulig) feil forklaring 
som ble oppdaget da blindemann (Øst) etter 
følgende meldingsforløp med Vest som giver og 
Øst/Vest i faresone:

Vest Nord Øst Syd
pass pass 2♦ dbl.
2♥ dbl. rdbl. pass
pass pass

Øst la opp følgende kort

♠ AQ9854
♥ 962
♦ J42
♣ 2

Det er litt uklart hvordan Multi-åpningen 
2♦ egentlig var blitt forklart; Syd hadde fått 
forståelsen at den viste enten svak 2♥ eller sterk 
hånd, mens Øst nå iallfall ga korrekt beskjed. I 
og med at utspillet var gjort var jo dommen grei: 
«Dere spiller spillet ferdig og så får vi se etterpå 
om Nord-Syd er blitt skadelidende av eventuell 
feil forklaring.»

Jeg ble ikke tilkalt igjen, og på forespørsel fikk 
jeg beskjed at Nord/Syd hadde innkassert 4000 
så noen skade var det absolutt ikke blitt.

Ved det andre bordet hadde Nord/Syd 
(lagkameratene) meldt og spilt hjem 6♥ uten 
problemer så det ble «bare» 22 IMP på spillet.

Slik så hele fordelingen ut:
♠ KT
♥ JT73
♦ 765
♣ KJT9

♠ J732  ♠ AQ9854
♥ 84  ♥ 962
♦ T93  ♦ J42
♣ 8765  ♣ 2

♠ 6
♥ AKQ5
♦ AKQ8
♥ AQ43

Skal vi anta at det var en anmodning om å 
melde den andre aktuelle majorfargen som ikke 
ble forstått?

N

S

ØV G
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4. divisjon, Utsikten i Kvinesdal
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Resultater
For komplette resultatlister, kampresultater og spillstensiler (for de fleste 
puljer) for 3. og 4. divisjon kan man gå inn på www.bridge.no. Vi tar også med 
topp 4 i hver av de 12 3. divisjonsavdelingene.

Avdeling A
Plass Navn Poeng

1 V-Finnmark 2 172.0

2 Ø-Finnmark 1 149.0

3 V-Finnmark 3 148.0

4 Troms og Ofoten 7 145.0

Avdeling B
Plass Navn Poeng

1 Troms og Ofoten 9 175.0

2 Troms og Ofoten 5 162.0

3 Troms og Ofoten 6 155.0

4 Troms og Ofoten 12 155.0

Avdeling C
Plass Navn Poeng

1 Helgeland 10 171.0

2 Helgeland 5 162.0

3 Helgeland 6 154.0

4 Helgeland 8 149.0

Avdeling D
Plass Navn Poeng

1 Nord-Trøndelag 4 185.0

2 Nord-Trøndelag 5 172.0

3 Midt-Trøndelag 6 170.0

4 Nord-Trøndelag 6 168.0

Avdeling E
Plass Navn Poeng

1 Sør-Trøndelag 2 Mælen 190.0

2 Midt-Trøndelag 9 Nilsen 173.0

3 Sør-Trøndelag 4 Barrikmo 164.0

4 Sør-Trøndelag Hoff 162.0

Avdeling F
Plass Navn Poeng

1 Sogn og Fjordane 3 - Vasset 173.0

2 Sogn og Fjordane 5 - Årdal 156.0

3 Sogn og Fjordane 1 - Hoff 154.0

4 Sogn og Fjordane 6 - Nitter 143.0

Avdeling G
Plass Navn Poeng

1 Haugaland 3 (Lutro) 165.0

2 Haugaland 5 (Østebøvik) 157.0

3 Hordaland 9 (Meling) 155.0

4 Hordaland 5 (Lien) 138.0

Avdeling H
Plass Navn Poeng

1 Vest-Agder 4 197.0

2 Aust-Agder 2 186.0

3 Rogaland 5 184.0

4 Rogaland 6 176.0

Avdeling I (apeller kan endre 3. og 4. plass)
Plass Navn Poeng

1 Vestfold 2, Kjærnsrød 166.0

2 Vestfold 3, Riisnæs 159.0

3 Aust-Agder 3, Frøge 156.0

4 Buskerud 6, Sivertsen 155.0

Avdeling J
Plass Navn Poeng

1 Hedmark og Oppland 6 (Berg) 183.0

2 Gudbrandsdal 2 (H. Morken) 176.0

3 Hedmark og Oppland 5 (Johnsen) 160.0

4 Hedmark og Oppland 8 (Napstad) 143.0

Avdeling K
Plass Navn Poeng

1 Oslo 6 - Brown 181.0

2 Østfold og Follo 2 - Larsen 167.0

3 Oslo 8 - Anjer 154.0

4 Oslo 7 - Falster 143.0

Avdeling L
Plass Navn Poeng

1 Oslo 9 - Hauksson 172.0

2 Buskerud 3 - Follestad 151.0

3 Østfold og Follo 4 - Pettersen 147.0

4 Østfold og Follo - Uttisrud 141.0
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Seriemesterskapet

storefjell

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. 10. juni 1900 – 2200 Storefjellbord, 

  dans til 03.00

Lør. 11. juni 0830 – 1000 Frokost

 1000 – 1300 Facit turnering

 1230 Storefjellbordet

 1400 – 1845 Hovedturnering 1. sesjon

 2000 Middag

Søn. 12. juni 0830 – 1000 Frokost

 1000 – 1300 Facit turnering

 1230 Storefjellbord

 1400 – 1845 Hovedturnering 2. sesjon

 2000 Middag

Man. 13. juni 0830 – 1000 Frokost

 1000 – 1430 Hovedturnering 3. sesjon

 1345 Storefjellbord

 1530 Premieutdeling

 10.-13. juni 2011

STOREFJELLFESTIVALEN 2011



Håkons Hall, Lillehammer

Meld deg på i dag!

www.bridgefestival.no
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 2000 Middag

Søn. 12. juni 0830 – 1000 Frokost

 1000 – 1300 Facit turnering

 1230 Storefjellbord

 1400 – 1845 Hovedturnering 2. sesjon

 2000 Middag

Man. 13. juni 0830 – 1000 Frokost

 1000 – 1430 Hovedturnering 3. sesjon

 1345 Storefjellbord

 1530 Premieutdeling

 10.-13. juni 2011

STOREFJELLFESTIVALEN 2011
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We’ll meet again!

I sangen heter det at man ikke vet hvor og når, men jeg vet – 
Lillehammer 29.juli – 6. august. Hjertelig velkommen!
Det er kun små justeringer på programmet i 
forhold til 2010. Første Ruternålturnering går 
av stabelen lørdag 30. juli kl 13.30. Spillestart 
for Kretspoengturneringene er flyttet fra 
13.30 til 12.00. Damer lag og Veteran lag er 
strøket av programmet. Program og priser er 
nå endelig fastlagt og ligger tilgjengelig på 
festivalnettsidene. Deretter er det klart for at 
enhver med liv og lyst kan foreta påmelding på 
www.bridgefestival.no

Nytt av året er at vi dropper fulldublering i de 
største parturneringene. I Mix-par og Monrad-
par så vil antall dubletter halveres. Måten vi 
løser det på er å sette opp 9 bord i 3x3, og bordet 
i midten benyttes som byttebord. Vi håper og 
tror at dette fortsatt skal være en god løsning 
for spillerne. Hovedårsaken til valgte løsning er 
økonomi. Jeg har krav på meg om å få festivalen 
til å gå i pluss, og jeg forsøker så godt jeg kan å 
få til det.  

Et annet tiltak som også kommer til å bli 
gjennomført til sommeren er at bulletinen 
ikke vil bli trykket og levert til hotellet ved 
midnatt. Ønsker du bulletinen i papirform må 
du henvende deg til resepsjonen vår i Håkons 
Hall. Bulletinen vil være tilgjengelig på 
nett så snart bulletinredaktøren har den klar. 
«Alle» har bærbar PC i dag og «alle» hoteller/
overnattingssteder tilbyr gratis trådløst nett så 
derfor håper og tror jeg at trykt bulletin ikke vil 
bli noe stort savn.

De fleste fra fjorårets stab kommer tilbake. 
Heldigvis. For en flott gjeng å ha i arbeid. Jeg 
gleder meg til å treffe igjen alle sammen – stab 
og spillere!

Vi sees!
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BBO-operatører 
til festivalen søkes

For å være bbo-operatør må man kunne 
bridge og engelsken må være god.

Søkere kan sende meg en e-post: 
hjellemarken@gmail.com
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Norsk Bridgefestival 2011 29. juli - 6. august

Dag Dato Start Slutt Turnering
Antall 
spill

NOK (*)

Fredag 29-Jul 20:00 22:45 Åpningsturnering 21 300

Lørdag 30-Jul 10:00 14:00 NM Mix, 1. sesjon 30 1200

Lørdag 30-Jul 10:00 14:00 NM Junior, 1. sesjon 30 600

Lørdag 30-Jul 10:00 12:45 Sideturnering 1 21 200

Lørdag 30-Jul 12:00 17:30 Kretsturnering 1 42 400

Lørdag 30-Jul 13:30 17:00 Ruternålturnering 1 28 200

Lørdag 30-Jul 15:30 19:30 NM Mix, 2. sesjon 30

Lørdag 30-Jul 15:30 19:30 NM Junior, 2. sesjon 30

Lørdag 30-Jul 15:30 19:00 Sideturnering 2 27 250

Lørdag 30-Jul 21:30 23:30 Kveldsturnering 1 15 150

Søndag 31-Jul 10:00 14:00 NM Mix, 3. sesjon 30

Søndag 31-Jul 10:00 14:00 NM Junior, 3. sesjon 30

Søndag 31-Jul 10:00 12:45 Sideturnering 3 21 200

Søndag 31-Jul 12:00 17:30 Kretsturnering 2 42 400

Søndag 31-Jul 13:30 17:00 Ruternålturnering 2 21 200

Søndag 31-Jul 15:30 19:30 NM Monrad Par, 1. sesjon 30  1200

Søndag 31-Jul 15:30 19:30 NM Mixlag, 1. sesjon 28 2200

Søndag 31-Jul 15:30 19:00 Sideturnering 4 27 250

Søndag 31-Jul 21:30 23:30 Kveldsturnering 2 15 150

Mandag 1-Aug 10:00 14:00 NM Monrad Par, 2. sesjon 30

Mandag 1-Aug 10:00 14:00 NM Mixlag, 2. sesjon 28

Mandag 1-Aug 10:00 12:45 Sideturnering 5 21 200

Mandag 1-Aug 12:00 17:30 Kretsturnering 3 42 400

Mandag 1-Aug 13:30 17:00 Ruternålturnering 3 21 200

Mandag 1-Aug 15:30 19:30 NM Monrad Par, 3. sesjon 30

Mandag 1-Aug 15:30 19:30 NM Mixlag, 3. sesjon 28

Mandag 1-Aug 15:30 19:00 Sideturnering 6 27 250

Mandag 1-Aug 21:30 23:30 Kveldsturnering 3 15 150
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Tirsdag 2-Aug 10:00 14:00 NM Par, 1. sesjon 30

Tirsdag 2-Aug 10:00 14:00 NM Veteran, 1. sesjon 30 1200

Tirsdag 2-Aug 10:00 13:15 NM Damer, 1. sesjon 24 1200

Tirsdag 2-Aug 10:00 12:45 Sideturnering 7 21 200

Tirsdag 2-Aug 12:00 17:30 Kretsturnering 4 42 400

Tirsdag 2-Aug 13:30 17:00 Ruternålturnering 4 21 200

Tirsdag 2-Aug 15:30 19:30 NM Par, 2. sesjon 30

Tirsdag 2-Aug 15:30 19:30 NM Veteran, 2. sesjon 30

Tirsdag 2-Aug 15:30 18:15 NM Damer, 2. sesjon 21

Tirsdag 2-Aug 15:30 19:30 Patton, 1. sesjon 28 2000

Tirsdag 2-Aug 15:30 19:00 Sideturnering 8 27 250

Tirsdag 2-Aug 21:30 23:30 Kveldsturnering 4 15 150

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

Onsdag 3-Aug 10:00 14:00 NM Veteran, 3. sesjon 30

Onsdag 3-Aug 10:00 12:45 NM Damer, 3. sesjon 21

Onsdag 3-Aug 10:00 14:00 Patton, 2. sesjon 28

Onsdag 3-Aug 10:00 12:45 Sideturnering 9 21 200

Onsdag 3-Aug 12:00 17:30 Kretsturnering 5 42 400

Onsdag 3-Aug 13:30 17:00 Ruternålturnering 5 21 200

Onsdag 3-Aug 15:30 19:30 NM Par, 4. sesjon 30

Onsdag 3-Aug 15:30 19:30 Patton, 3. sesjon 28

Onsdag 3-Aug 15:30 19:00 Sideturnering 10 27 250

Onsdag 3-Aug 21:30 23:30 Kveldsturnering 5 15 150

Torsdag 4-Aug 10:00 14:00 NM Par, 5. sesjon 30

Torsdag 4-Aug 10:00 14:00 Imp across, 1. sesjon 30 800

Torsdag 4-Aug 10:00 12:45 Sideturnering 11 21 200

Torsdag 4-Aug 12:00 17:30 Kretsturnering 6 42 400

Torsdag 4-Aug 13:30 17:00 Ruternålturnering 6 21 200

Torsdag 4-Aug 15:30 18:15 NM Par, 6. sesjon 20

Torsdag 4-Aug 15:30 19:30 Imp across, 2. sesjon 30

Torsdag 4-Aug 15:30 19:00 Sideturnering 12 27 250

Torsdag 4-Aug 21:30 23:30 Kveldsturnering 6 15 150

Fredag 5-Aug 10:00 14:00 NM Monrad Lag, 1. sesjon 28 2400

Fredag 5-Aug 10:00 12:45 Sideturnering 13 21 200

Fredag 5-Aug 12:00 17:30 Kretsturnering 7 42 400

Fredag 5-Aug 13:30 17:00 Ruternålturnering 7 21 200

Fredag 5-Aug 15:30 20:30 NM Monrad Lag, 2. sesjon 35

Fredag 5-Aug 15:30 19:00 Sideturnering 14 27 250

Fredag 5-Aug 21:30 23:30 Kveldsturnering 7 15 150

Lørdag 6-Aug 10:00 15:00 NM Monrad Lag, 3. sesjon 35

Lørdag 6-Aug 10:00 12:45 Sideturnering 15 21 200

* Prisene er per par og per lag
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Påmelding Norsk Bridgefestival
Av Vegard Brekke
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.

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.

BRIDGEFESTIVAL 
ÖREBRO, 29  juli - 7 augusti 2011

• Chairman’s Cup • 6 Svenska Mästerskap • 29 Bronstävlingar  
• 8 Silvertävlingar • 1 Guldtävling • 1 Stormästarträff för par  
• Seminarier för mindre rutinerade • Bridgeparty med dans  
• BridgeBio • Daglig bulletin • Mästarpoäng och prispengar i alla
tävlingar • Njut av Örebro, fina hotell och trevliga restauranger

 
www.svenskbridge.se

 

Fler än 8000 par 2010! 

Var med i världens  

största Bridgefestiva
l!

Din guide för  
Bridgefestivalen

Våra samarbetspartners:
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 Invitasjon til 
BEGYNNERFESTIVAL - i bridge 
2011

Sett av 28.-31. juli 2011 og kom til Lillehammer for å lære om 
turneringsspill! For andre gang arrangeres festivalen for deg som 
spiller bridge, og som er uerfaren som turneringsspiller. Kom å spille 
bridge sammen med andre nye turneringsspillere og opplev stemningen, 
spenningen og konkurransen!  Kom alene, eller sammen med makker, 
alle får spille. Minimumsnivået for deltakelse er Spill Bridge 1 eller 

tilsvarende nybegynnerkurs. 

Begynnerfestivalen for bridgespillere 
arrangeres i forkant av Norsk Bridgefestival, 
og er et tilbud til deg som har lite eller 
ingen erfaring med turneringsspill. Her får 
du prøve deg både på par- og lagspill, og 
kompetente bridgelærere vil undervise i 
relevant teori. Profesjonell turneringsleder 
og hyggelige assistenter vil bidra til at du 
får akkurat den veiledninga du trenger 

i løpet av festivalen. Vi setter trivsel og 
læring i høysetet, så på begynnerfestivalens 
andre dag kåres årets triveligste makker, 
triveligste motspiller og årets nykommer. 
Lørdag arrangeres festivalspesial for ferske 
turneringsspillere, da kastes du ut i det på 
egen hånd! Da blir det ”ordentlig” turnering 
der du får oppleve stemninga og spenninga 
i Håkons Hall sammen med flere hundre 
andre bridgespillere som konkurrer i ulike 
turneringer samtidig!  
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Torsdag 28. juli 
11.00: Velkommen 
I løpet av denne dagen skal du lære om 
turneringsspill, spille turnering og diskutere 
bridge sammen med nye bridgevenner. Vi 
avslutter dagen kl 19.00 og møtes til sosialt 
samvær på kvelden. 

Fredag 29. juli 
10.00: Oppstart med mer om turneringsspill, 
mer relevant teori og du får spille 
parturnering. Vi avslutter kl 16.00.

Lørdag 30. juli
13.30: Festivalspesial for begynnere i 

Håkons Hall! Ferdig ca kl 17.00.

Velkommen til en trivelig 
bridgeopplevelse! 
Tid: 28. - 30. juli 
Sted: RICA Victoria Hotel Lillehammer/
Håkons Hall
Ordinær pris 1750,- inkludert turneringer, 
kursmateriell, kaffe/te/frukt og lunsj to 
dager

Melder du deg på og betaler innen 
15. mai får du rabattert pris! Kr 
1500!

Du må selv ordne overnatting, enten på 
rica.victoria.hotel.lillehammer@rica.
no  (s755/d1010) bookingkode: 8946795 eller 
på Birkebeineren Hotel & Apartments (www.
birkebeineren.no). Eller på et av de andre 
hotellene eller campingplassene i Lillehammer.

Påmelding: bridge@bridge.no innen 1. juli 
2011
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Invitasjon til 
NYBEGYNNERKURS - i bridge 
2011
I forbindelse med begynnerfestivalen i bridge arranger NBF 
Nybegynnerkurs i bridge 28.-30. juli på Lillehammer Hotell. Lær 
verdens mest fascinerende kortspill fra grunnen av. Kom alene, eller 
sammen med makker, alle får spille. Ingen forkunnskaper nødvendig. 

Begynnerfestivalen for bridgespillere arrangeres 
i forkant av Norsk Bridgefestival, og er et 
tilbud til alle som har lite eller ingen erfaring 
med turneringsspill. Nytt av året er et eget 
nybegynnerkurs, slik at også de helt uten 
forkunnskap i bridge kan delta.

Autoriserte bridgelærere leder kurset, og flere 
assistenter sørger for at hver deltaker får tett 
individuell oppfølging underveis i kurset. 

Torsdag 28. juli 
11.00: Velkommen 
I løpet av dagen skal du lære det mest 
grunnleggende om bridge – om makkerskap, 
spillteknikk og meldinger. Vi legger vekt på 
mye praksis. Dagen avsluttes kl 19.00 og 
vi samles til sosialt samvær med resten av 
deltakerne på begynnerfestivalen. 

Fredag 29. juli 
10.00: Tråden tas opp fra torsdags kveld, og 
vi lærer mer om meldinger, motspill og flere 
triks i spillteknikk Vi avslutter kl 16.00. 
Kursdeltakerne har nå fått ”sertifikatet” 
slik at de kan spille i klubb og delta i 
begynnerturneringer. 

Lørdag 30. juli
14.00: Festivalspesial for begynnere i 
Håkons Hall! Spill din første turnering 
og opplev stemninga og spenninga i 
Håkons Hall sammen med flere hundre 
andre bridgespillere som konkurrer i ulike 
turneringer samtidig! Turneringen er ferdig 
ca kl 17.00.

Velkommen til en trivelig 
bridgeopplevelse! 
Tid: 28. - 30. juli 
Sted: RICA Victoria Hotel Lillehammer/
Håkons Hall
Ordinær pris 1750,- inkl kursmateriell, 
lunsj to dager, kaffe/te/frukt, 
turneringsavgift 

Melder du deg på og betaler innen 
15. mai får du rabattert pris! Kr 
1500!

Du må selv ordne overnatting, enten på 
rica.victoria.hotel.lillehammer@rica.no (s755/
d1010) bookingkode: 8946795, eller 
på Birkebeineren Hotel & Apartments 
(www.birkebeineren.no) Eller på et av de 
andre hotellene eller campingplassene i 
Lillehammer

Påmelding: bridge@bridge.no innen 1. juli 
2011 
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Juniorleir 25.- 29. juli
Tradisjonen tro arrangerer NBF juniorleir på Lillehammer i forkant av Norsk 
Bridgefestival. Leiren finner sted på Lillehammer Speidersenter, Nedre 
Lystgårdsveg 23. i tidsrommet. 25. til 29. juli. Søndag 24. 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.



Vi arbeider for deg, døgnet rundt 
i flere tidssoner!

Viego Regnskap 

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

Viego er et større regnskapsbyrå 
som ta 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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Stikk den!
Under Østfold og Follos kløver-/ruterturnering søndag 23.januar var det en 
spiller som vakte vel så stor oppmerksomhet som vinnerne og de øvrige på 
toppen av resultatlisten. Blant deltagerne var Sofie Sjødal - den yngste spiller 
som noen gang har deltatt i en kretsturnering i Østfold og Follo. Og siden 
Sofie bare er 8 vintre gammel kan nok denne rekorden komme til å stå en god 
stund framover.

Nå ble det ingen plass blant de premierte denne 
gang – men det var da heller ikke å forvente 
av en som har deltatt på begynnerkurs i høst 
og så vidt begynt å snuse på organisert bridge i 
Nesodden bridgeklubb. En rundepremie fikk da 
paret likevel med seg. 

Og konkurrentene lot seg virkelig imponere. 
At en åtte-åring skulle klare å stå på for fullt 
i 8 timer - 51 spill, var det ikke mange som 
hadde forventet. Og motstanderne måtte virkelig 
kjempe for poengene. Også makker – pappa 
Rolf – fikk beskjed om å skjerpe seg. For det 
måtte da være en mild korreks i replikken: 
«Pappa måtte da vite at vi ville bli dobla da han 
løftet til 3 ruter - på di korta!». Jo, Sofie hadde 
all ære av sin debut i en Kretsturnering.

Turneringsleder Sven Pran var av de som gjorde 
store øyne av Sofies innsats ved kortbordet. 
Som han sa under avslutningen, så hadde han til 
da rost seg av å være av de som tidligst hadde 
begynt å spille bridge av de bridgespillere 
han kjente til. Han hadde vært 9 år da han 
hadde prøvd seg første gang. Men det var ved 
kjøkkenbordet i familiens skjød. Han erkjente 
villig at det var noe helt annet å stille opp i 
«løvens hule» på bridgekretsens hjemmebane i 
Vestby.

Noen som kan stikke den?

Vi arbeider for deg, døgnet rundt 
i flere tidssoner!

Viego Regnskap 

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

Viego er et større regnskapsbyrå 
som ta 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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Begeistring i Kolbotn BK
Av Kirsti Mollatt

Begeistrete klubbmedlemmer hedret sin klubbleder gjennom de ti siste årene, 
Einar Knutsen, under julebordsfeiringen i desember ved å overrekke ham en 
BegeistRing som et symbol på alt det gode og positive han tilfører klubben. 
Det synlige symbolet er en ring i sølv som passer godt på jakkeslaget, eller 
som en nål på jakke eller kjole for damer.

BegeistRingen ble kreert etter en ide og på 
initiativ av ildsjeler i bevegelsen Lucky Næroset 
(bygda som ikke ville dø) på Ringsaker i 2005. 
BegeistRingen gis til en person som evner å 
skape glede, glød og begeistring i sin omverden. 
En Begeistringsbærer kan lettere tåle motgang 
og holde det gående.

Vi var tre damer i klubben som ønsket å gi 
denne ringen til Einar for at han skal ha et 
synlig bevis på at vi setter stor, stor pris på 
den innsatsen han gjør for å fremme trivsel og 
sosial tilhørighet i klubben som bare vokser og 
vokser, - «mot normalt». Vi er nå 60-70 spillere 
som hver tirsdag setter hverandre til stevne i 
Kolbotn samfunnshus, og er i ferd med å vokse 
ut av vårt spillelokale. Hvordan kan dette skje 
i disse tider, og kan andre klubber nytte seg av 
denne suksessoppskriften? Kolbotn BK har per 
dato 78 registrerte medlemmer. I tillegg møter 
det jevnlig opp spillere fra omegnen, både fra 
Oslo og fra Follo og Østfold. Her følger noen 
beretninger om klubbens indre og ytre liv.

Trivsel
Hovedparolen er at «Kolbotn BK er en klubb 
for alle». Hvis du ikke har makker for en kveld 
ringer du Einar, som sier «bare kom, alle skal 
få spille». Hvis det ikke blir et helt makkerpar, 
trekker Einar seg ut og jobber som funksjonær, 
samler inn kontingent, rydder, koker kaffe (som 
er gratis) og pølser til 10 kroner stykket, med 
lompe. Alltid med et smil og en lun replikk. 
Smitteeffekten er stor. Vi ser smil og hører latter. 
Spesielt er Einar flink til å ta seg av klubbens 
nyere medlemmer. Her blir alle sett og hørt. Alle 
blir tatt i mot med åpne armer. Nye makkerskap 
og vennskap blir etablert. Rett som det er blir 
vi overasket og begeistret over å bli servert 

spekemat eller pizza på våre klubbkvelder, betalt 
av klubbkassa..

Styret
Rett skal være rett. Einar driver ikke klubben 
helt alene! Vi har et meget velfungerende 
og stabilt styre på seks personer som hver 
spillekveld stiller opp i god tid for å tilrettelegge 
lokalene og rigge opp datasystemet, samt rydde 
og rigge dataen ned etter endt dyst. Lars Erik 
Thomassen er vår dataguru og turneringsleder, 
og gjør en fenomenal innsats, med hjelp fra flere 
assistenter. Resultatservicen er prima, til alle 
medlemmenes nytte og store glede.       

Sponsor
Siste nytt er at klubben har fått en sponsor, 
firmaet Inoventio, (renoverer bad og kjøkken), 
også Einars fortjeneste. Firmaet har forært 
alle spillerne i klubben flotte tennisskjorter 
med firmalogo som vi skal bære når vi 
spiller ute. Inoventio sponser (betaler) deler 
av spilleavgifter som påløper når vi spiller 
lagkamper i krets- og seriemesterskap. Kolbotn 
BK subsidierer også deltakeravgift samt 
boutgifter under Bridgefestivalen, og halve 
spilleavgiften i parturneringer med krets- eller 
forbundspoeng.

Premiering
Størrelsen på premieringen under klubbkveldene 
er beskjeden, fra 80 og ned til 60 kroner for 
premieplass. Plutselig kan Einar finne på og si 
«i kveld er det bare 10 plassen som får premie».  
Og de ferskeste, B-pulja, har egen separat 
premiering. Så her prøver man å spre godene. 
Spilleavgiften skremmer heller ingen. Den er 
kr. 60,- per klubbkveld.
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Einar Knutsen ble hedret med BegeistRingen.



36

Bridge for alle

Rekruttering
Da Einar meldte seg inn i Kolbotn BK i 1999 
var det bare 4-5 bord som spilte. Klubben var 
nedleggingstruet og rekrutteringen sviktet. Etter 
at Einar ble valgt til leder i år 2000, har klubben 
bare vokst og vokst. Delvis ved at andre klubber 
i distriktet har måtte kaste inn håndkleet, men 
dette forklarer ikke alt. Einar er rett som det er 
sammen med andre klubbmedlemmer på stands 
på kjøpesenteret på Kolbotn og prøver å huke 
inn nye medlemmer. Vår sponsor ble kapret på 
den måten. Einar unnslår seg heller ikke for å 
besøke eldrebridgen og si at de er velkomne til 
også å spille i Kolbotn BK. Medlemmer som 
ikke har spilt på en stund blir kontaktet av Einar, 
får spørsmål om hvordan det står til, om de 
mangler makker, og om de vil begynne å spille 
igjen. Klubben har gjennom årene avholdt en 
rekke kurs, både for nybegynnere og tilpassede 
kurs for de litt mer viderekomne. 

For to år siden hadde klubben en gjestespiller 
i ett år, Fai, 18 år, utvekslingsstudent fra 
Hongkong. Talentfull spiller. Einar tok seg 
spesielt godt av ham og de brevveksler jevnlig. 
Fai skriver at han gjerne vil komme tilbake til 
Norge. Kolbotn BK betaler medlemsavgiften 
hans til NBF, og Einar betaler BIN tilsendt til 
Hongkong, hvilket Fai setter veldig stor pris på. 

Synlig i nærmiljøet
I lokalavisene har vi hver uke info om 
spillekveldene og ønsker nye spillere 
velkommen. På spillekvelden tirsdag 8. februar 
hadde vi Østlandets Blad på besøk. Resultatet 
ble en kjempefin og positiv reportasje over 
hele 2 sider med overskrift: «Livet er kort, spill 
bridge» i lørdagsavisen 12. februar.
 
Sportslig
Kolbotn BK har aldri vært noen eliteklubb. 
Men vi prøver selvfølgelig, som alle andre, å 
utvikle ferdighetene rundt de grønne bord. Går 
vi noen år tilbake, finner vi at det var vanlig 
at vi stilte med ett lag i KM og ett lag i NM, 
samt sporadisk i Seriemesterskapet. Kolbotn 
BKs spillere dukket sjelden opp på andre store 
turneringer. Men hva har skjedd?  I årets KM 
for lag har Kolbotn BK stilt opp med ett lag i 
A-pulja i Østfold og Follo krets, og hele 6 lag i 
C-pulja! I gjennomsnitt har det vært 6 spillere 
på hvert lag. Dette betyr at hele 42 spillere av 

en medlemsmasse på 78 har deltatt i årets KM 
for lag. I mixturneringer, på Bridgefestivalen 
og i andre større bridgeturneringer er det nå 
vanlig å finne opptil flere Kolbotnpar- og lag 
på startlistene. Topplasseringene lar vente på 
seg. Men til trøst og inspirasjon for i hvert fall 
noen av oss kan vi sitere Sir Winston Churchill: 
«Oppskriften på suksess er å gå fra fiasko til 
fiasko med uforminsket entusiasme».

Resultatservice
Resultater fra alle turneringer hvor Kolbotn 
BK-spillere har deltatt, kommer raskt inn på vår 
hjemmeside, med kommentarer. Medlemmene 
er veldig nysgjerrige på resultater og 
spillstensiler. Hvis de ikke er på nettet innen kl. 
8.00 påfølgende dag, er det flere meldinger som 
etterlyser dem.

Suksessfaktorer
Skal vi kort sammenfatte hvorfor vi er en så flott 
og fremgangsrik klubb, må det bli som følger: 
Vi er en klubb for alle, vi er aktive, vi legger stor 
vekt på trivsel og vi har en fenomenal ledelse 
med Einar i spissen. Og for å sitere Lars Erik: 
«Kolbotn BK evner å kombinere bridge som 
sport og som sosial aktivitet».

Andre verdige ildsjeler?
Om andre klubber skulle tenne på ideen om å 
hedre en av sine ildsjeler med en BegeistRing, 
kan vi opplyse om at ringen er håndlaget i sølv. 
Ringen koster kr. 295,- og kan bestilles hos U8 
AS via e-post til hc@u8.no. Du kan lese mer om 
ringen og bevegelsen ved å gå inn på nettet og 
se på Begeistringen.no. Der vil man blant annet 
finne et bilde av ringen, og også finne et bilde 
av den personen som fikk Begeistringsprisen i 
2010, finansminister Sigbjørn Johnsen.

Kirsti Mollatt, begeistret medlem i Kolbotn BK
Med velvillig support fra vårt levende 
oppslagsverk mm. og like begeistrete
Lars Erik Thomassen
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KM-lag – en «happening»  
i Østfold og Follo
Tekst og bilder Vegard Brekke

40 lag var samlet i kampen om KM-tittelen i Østfold og Follo.

Mange kretser sliter med å holde deltakelsen i KM for lag oppe. I 
Østfold og Follo jobbes det godt på flere fronter, og i år deltok hele 
40 lag i 3 puljer i kampen om KM-tittelen. Mesterskapet ble avholdt i 
kretsens «storstue», Vestby Kurssenter.

Østfold og Follo har hatt stor vekst de senere 
årene, og det har vært gjort et godt stykke arbeid 
i de ulike klubbene og i kretsen. Man har hatt 
mange på kurs, og man har vært flinke til å ta 
vare på de nye spillerne. Spesielt er det verdt å 
trekke fram den jobben som er gjort i Kolbotn 
BK og Nesodden BK.

I Kolbotn har Einar Knutsen (les artikkelen 
foran) vært primus motor. Klubben har blant 
annet tjent gode penger på sin deltakelse i 
«Grasrotandelen». I Nesodden har Per Watz 
ofte hatt en finger med i spill. Per Watz er 
også forfatteren av verket «Veiviseren», 
her har han laget en guide for klubb- og 
rekrutteringsutvikling basert på den jobben som 
er gjort i Nesodden BK og kretsen. Rekruttering 
nytter!

Per Watz har en finger med i spill i forbundet 
sentralt, kretsen og Nesodden BK.
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«Veiviseren» kan du bestille hos NBF. Kontakt 
bridge@bridge.no

Årets mesterskap ble arrangert i 3 puljer over 
9 kvelder, med en A og B-pulje på 10 og en 
C-pulje med hele 20 lag. Hverken Nesodden 
eller Kolbotn (hadde ett lag i A) kjempet 
helt i toppen, men de to store klubbene var 
representert med henholdsvis 6 og 7 lag i 
seriesystemet.

Årets kretsmestere i Østfold og Follo ble Ski BK 
1, foran Askim og Fredrikstad. På vinnerlaget 
spilte Anna Maria Malinowski, Bjørnar 
Halderaker, Arne Almendingen, Bjørn Gulheim, 
Olav Hjerkinn og Simon Rasmussen.

Veiviseren – Per W
atz

Per Watz

Formålet med Veiviseren er å gi deg som tillitsvalgt i en bridgeklubb 

en enklere hverdag. Veiviseren skal være ett praktisk redskap hvor du 

kan finne gode eksempler og praktiske råd. Veiviseren er en innføring 

i Styrets hovedoppgaver og arbeidsform og du vil forhåpentligvis 

finne inspirasjon til å videreutvikle din lokale klubb.

En håndbok som Veiviseren blir aldri ferdig og det er NBFs intensjon 

kontinuerlig å forbedre og videreutvikle klubbhåndboken. 

Fremover vil den nettbaserte versjonen bli viktig – for her vil du finne 

linker direkte til ulike tema. Vårt siktemål er at nettutgaven av 

Veiviseren er på plass høsten 2008. Sammen vil Veiviseren og SparTi 

være nettbaserte hjelpemidler som radikalt vil forenkle klubbdriften 

og føre til enklere og bedre kommunikasjon.

Per Watz fra Nesodden har en stor del av æren for at Nesodden BK 

har utviklet seg til landets største bridgeklubb samtidig som NBF 

Østfold og Follo er vår største bridgekrets. Per Watz er hoved-

arkitekten bak arbeidet med denne håndboken som er bygget 

på praktisk erfaring gjennom flere år. Erfaringer som har gitt gode 

resultat og som nå forhåpentligvis vil være til glede for mange.

Veiviseren

Norsk Bridgeforbund

Er din klubb registrert 
i  Grasrotandelen?

Ta kontakt med NBF på 
bridge@bridge.no for veiledning



ANNONSE

Spill bridge, bli litt bedre – eller lær deg
bridge fra grunnen av!
Sammen med Finn Brandsnes og brabridge.no arrangerer vi såvel
kurs som turnering i Thailand i september 2011.

Foruten én fridag pr. uke, spilles det bridge hver dag kl. 15.00 – 18.30. Det spilles
i to puljer, hvorav egen pulje for nybegynnere/lite erfarne spillere. Det er to
frokostseminarer hver uke hvor vi tar opp ulike emner. To dager i uken arrangeres
frokostbridge. Frokostsesjonene varer i én time, etter frokost.
17. – 19. september er det nybegynner- og oppfriskningskurs. Lær deg bridge fra
grunnen av. Ingen forhåndskunnskaper kreves.
23. – 24. september arrangeres en 2-dagers hovedturnering, hvor hovedpremien
er en

weekend for 2 til New York!
Program for bridgeturen: Tur 1: Tur 2: Tur 3:
Avreise fra Oslo Finnair AY 658 19.10 10. sept. 11. sept. 12. sept.
Ankomst Helsinki 21.30
Avreise Helsinki Finnair AY 095 23.40
Ankomst Bangkok 13.45 11. sept. 12. sept. 13. sept.
Avreise Bangkok Finnair AY 096 00.15 28. sept. 29. sept. 30. sept.
Ankomst Helsinki 06.40
Avreise Helsinki Finnair AY 651 07.35
Ankomst Oslo 08.05 28. sept. 29. sept. 30. sept.

Pris fra Oslo kr 11.750,-
Enkeltromstillegg kr 2.495,-
Påmelding innen 15. april 2011

Inkluderer:
Fly t/r,  2 netter med frokost på Queens Park Hotel i Bangkok, 14 netter med
frokost på Long Beach Cha Am Hotel, transport flyplass–hotell–flyplass, mid-
dagscruise på Chao Phraya River i Bangkok, kulturshow i Bangkok, besøk på broen
over Kwai, samt hele ”bridge-pakken”.

Mellom spillene kan du kose deg på stranden i Cha Am.

Thailand

Vår 29-års erfaring – din sikkerhet!

Aumliveien 4 C, 2500 Tynset Tlf. 62 48 28 88
Avd. Bergen: Strandgaten 10, 3. etg., 5013 Bergen Tlf. 55 30 13 99

E-post: post@orkide.no   www.orkide.no

Bridge i

PÅMELDING:
E-post: post@orkide.no

Se også www.brabridge.no
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BRIDGE for de relativt ferske
Av Øystein Eriksen

Først av alt vil jeg få ønske mine lesere et riktig godt nytt bridgeår, må lykken 
være med dere i bridgeturneringer som kommer i det nye året.

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

Bridge for alle

3. juledag ble den nå årvisse juleturneringen i 
Seljord spilt med hele 34 deltagende par. André 
Øberg og Sondre Hogstad fra Skien trakk i år 
det lengste «strået» med Bård Øien – Håvard 
Lio, Rauland på 2. plass og Arild Årmot – Paul 
Lind Andersen Lunde/Skien på 3. plass. Ikke 
mer enn 16 poeng skilte de 3 beste så her var det 
kamp til siste spill (52 spill i alt). Vi gratulerer. 

Spilleprøven
Fra Skien Bridgeklubb 3. januar har jeg hentet 
dagens spilleprøve. To par fikk bare 12 stikk i 
hjerterkontrakt på disse kortene, kan du gjøre 
det bedre?

♠ AQT74
♥ J
♦ AKJ62
♣ AQ

♠ 63
♥ AKQT7652
♦ 9
♣ 94

Vest spiller ut kløver 2 og så får du ta over roret.

Her bør du ikke ta noen finesse, dersom ruter 
dame ikke sitter lengre enn fjerde har du 13 
sikre stikk, dersom ruteren sitter enda skjevere 
har du sparfinessen som en reserveløsning til 
slutt. Du stikker altså utspillet med esset og tar 

for ruter ess. Så spiller du liten ruter til trumf og 
hjerter til knekten (begge følger farge). Så nok 
en liten ruter til hjerter 10 for å være sikker men 
begge følger. Da er det bare å ta ut trumfen, gå 
inn på spar ess og på ruter konge faller damen. 
Dermed forsvinner både den tapende kløveren 
og sparen og 13 stikk er dine.

Hele spillet så slik ut:
♠ AQT74
♥ J
♦ AKJ62
♣ AQ

♠ J852  ♠ K9
♥ 3  ♥ 984
♦ T54  ♦ Q873
♣ T8752  ♣ KJ63

♠ 63
♥ AKQT7652
♦ 9
♣ 94

Kun ett par hadde kommet i idealkontrakten 7♥ 
med 13 stikk. Toppen gikk imidlertid til et par 
som meldte 7NT i nord. Med hjerter ut er det 
umulig å vinne 13 stikk mens alle andre utspill 
jo gir favør.
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Et greit valg
Fra juleturneringen i Seljord tar jeg med spill 1 
som så slik ut:

♠ 93
♥ Q62
♦ J84
♣ AKT92

♠ KQJT
♥ A3
♦ AKT
♣ Q875

Tre par kom i kløverkontrakt mens resten havnet 
i grand. Hva gjør du med hjerter knekt ut fra 
vest, husk det er parturnering. Dersom vest har 
spilt ut fra konge, knekt i hjerter kan det være 
fristende å legge hjerter dame og sikre deg 12 
stikk men la oss si det er lagkamp, da er valget 
greit.

Du må nemlig innom sparen for å få nok 
stikk og stikker du med hjerter dame og øst 
med kongen har du brent alle broer. La derfor 
utspillet gå til esset og spill så spar. Her er det 
øst som har esset så hjerter dame er beskyttet. 
Øst skifter til ruter i håp om å få makker inn. 
Du stikker selvsagt med kongen og går på 
kløverfargen. For å sikre deg mot at kløveren 
sitter 4- 0 spiller du kløver til kongen, øst er 
renons men du har full kontroll og fisker lett opp 
kløver knekt i vest.

11 stikk blir da resultatet som i parturnering gir 
under middels idet det alltid er noen som får 12, 
for eksempel med ruter ut. 

♠ 93
♥ Q62
♦ J84
♣ AKT92

♠ 72  ♠ A8654
♥ JT5  ♥ K9874
♦ Q965  ♦ 732
♣ J643  ♣ --

♠ KQJT
♥ A3
♦ AKT
♣ Q875

Prøver du hjerter dame i stikk 1 må du gå bet 
men det gjorde du vel ikke?
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Bridgeturnering på Cuba 
- kontrastenes øy
Vi gir deg alt i én pakke!
Storbypuls i Havana, fantastiske 
strender i Varadero og ikke minst 
- en spennende bridgeturnering!

EVENT NORGE AS ønsker velkommen til en feriereise utenom det vanlige.  I fantastiske omgivelser på Cuba arrangerer vi en
tur over to uker fra 20./21. oktober til 3./4. november 2011 med bridgeturnering 4 dager pr uke.  

Cuba er kjent for sitt rikholdige kulturliv, med spennende mat, eksotisk musikk, flotte show og et levesett totalt forskjellig fra
vårt skandinaviske.  Klimaet er flott og menneskene gjestfrie – og prisene er svært hyggelige sett med nordiske øyne.

Hotel Melia Habana*****
sentralt beliggende i Havana by.
Her er frokost inkludert, og du bor i
store, komfortable rom, og har en
variert meny å velge fra i de ulike 
restaurantene og barene. Massasje,
skjønnhetssalong, og mulighet for
forskjellig sport/idrettsaktivitet. 

Hotel Melia Varadero*****
i vakre Varadero - 3 timer utenfor
Havana. Her er strendene kritthvite
og vannet krystallklart. Varadero er
Cubas mest populære bade- og
feriested. Hotellet har All Inclusive,
og tilbyr det meste av det du kan
ønske deg for deilige feriedager! 

Andre uke - badeferie

Bridgeturneringen
går over to perioder á 4 dager. 
Turneringsleder er Rolf Olsen. 
Det legges opp til at det også blir 
tid til både by- og badeliv.

Premiering: Beste fjerdepart: 

1. premie  NOK 10.000,- pr par  
2. premie  NOK  5.000,-

Reise og opphold
To ukers opphold med avvreise fra
Oslo, Göteborg, Stockholm eller 
København 20. eller 21. oktober 2011

Pris inkluderer: Flyreise, begge
hotellene i dbl.rom, transport mellom
flyplass og hotellene, samt startavgift
og premier i bridgeturneringen.
Pr. person: NOK 18.860,-
Tillegg enkeltrom: NOK    3.315,-

Påmeldingsfrist: 1. mai
BETALINGSFRIST: 15. mai   
Bindende påmelding m/depositum

Event Norge inviterer til bridgeturnering på Cuba

Første uke - storbyferie

EVENT NORGE AS vil tilby et utvalg 
utflukter, f.eks. til Tropicana i Havana 
- ett av verdens flotteste show.  
Utfluktene er ikke inkludert i prisen.

For mer info:   Bjørn Terje Bråthen tlf. 92 46 57 00 eller e-post: per.bjerkan@gmail.com
For bestilling:  Via Tours tlf. 63 94 27 91  eller www.viaregi.com/registration/?dw8207a27071

EVENT NORGE AS i samarbeid med
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Utrolige Nancy
Av Knut Kjærnsrød

Bridge er et spill som hjelper til å holde alderen i sjakk. Et levende bevis 
på det er Nancy Graf fra Tønsberg som fyller 98 år den 27. april og 
som fortsatt er i full sving ved bridgebordet. Hun er NBFs eldste aktive 
medlem og har sin ukentlige bridgekveld i Tønsberg Damebridge hver 
onsdag. En klubb hun var med i fra stiftelsen i 1941, og der hun ble 
æresmedlem, for øvrig klubbens første, for to år siden.

Nancy har spilt bridge fra hun var 19 år 
i 1932, samme år som forbundet vårt ble 
stiftet. Den gang var det langt fra vanlig 
at unge damer hadde den type sysler, så 
Nancy er virkelig en pioner. Hun har alltid 
vært en sterk motstander ved bridgebordet 
med mange gode plasseringer både lokalt 
og på kretsnivå. Bl.a. tok hun hjem KM lag 
for damer i Vestfold tre år på rad sammen 
med sin gode makker Else Jahnsen og Frida 
Strøm – Åse Eiklid. Tønsberg Damebridge 
var nedlagt en periode etter krigen, men 
oppsto igjen i slutten av 50-årene, og det 
var en meget sterk prestasjon av Nancy å 
vinne klubbens 50-års jubileumsturnering 
på Havna, Tjøme for to år siden, for øvrig 
sammen med sin niese, Berit Dahl.

Nancy spiller som nevnt stadig aktivt i 
klubben, dit hun kjøres hver onsdags kveld 
av sin yngste sønn fra leiligheten sin i 
Midtløkken Bo- og Servicesenter hvor hun 
for øvrig klarer seg selv og lager sin egen 
middag hver dag. Hun hadde en bridgepause 
i vinter på noen uker på grunn av sykdom, 
men var tilbake i midten av januar og gikk 
like godt bort og vant kveldsturneringen 
på første forsøk! I tillegg spiller hun både i 
Slagen og Stokke når det passer samt en god 
del i private lag.

Gratulerer med fremragende bridgeinnsats 
gjennom snart 79 år, Nancy! Vi gleder oss til 
100-års-turneringen!
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SØGNE BK – en klubb til 
begeistring
Av Karl Olav Nybø Hansen

Søgne er en av Sørlandets perler med et fantastisk kystlandskap. En aktiv 
kystkultur med Langenes som har flere fiskefartøy. Ny-Hellesund som er et 
vernet øyområde, kan nås med båt fra Høllen i sommerhalvåret, her kan en 
oppleve en kystkultur med rike tradisjoner. Kommune ligger et par mil vest av 
Kristiansand og har ca. 10.500 innbyggere. Har dere en Sørlandssommer på 
vent? Søgne kan virkelig være verdt et besøk.

Et vakkert kystlandskap

Nok reklame for kommunen. 

Jeg har æren av å være en stolt Kretsleder 
for Vest Agder Bridgekrets. Klubbene og 
medlemmene er svært aktive og bidragene er 
svært konstruktive i forhold til at vi deler en 
fantastisk hobby. Søgne Bridgeklubb er en klubb 
som virkelig har en struktur som mange burde 
forsøke å kopiere.

Med sitt medlemstall på 85-90 vil det si at 
nesten 1 prosent av kommunens innbyggere 
er medlem av bridgeklubben. Eller si det på 
en annen måte, nesten 1 av 100 organiserte 
bridgespillere i Norge kommer fra lille Søgne.

Om klubben
Klubben er rimelig ung. I 1996 fant Per 
Holmen, Terje Skårdal og Magne Lorentsen ut 
at de ønsket å starte opp en bridgeklubb i Søgne. 
Høsten 1996 søkte de om opptak i NBF. De siste 
årene har medlemstallet i klubben ligget på 

Hva gjør dere Øyvind?

mellom 80 og 90 medlemmer. Hvordan får de 
dette til? Jeg henvendte meg til klubbens leder 
Øyvind Lorentsen for å få «oppskriften».

Klubbspillingen foregår på mandager og 
torsdager. Torsdagsklubben er for de som ønsker 
mer i form av konkurransebridge, selvsagt 
ligger konkurranseinstinktet hos alle, men på 
mandagsklubben vektlegger en det sosiale i en 
større grad. Mange av klubbens medlemmer 
spiller begge klubbkvelder. I løpet av de to 
klubbkveldene deltar det opptil 40 par. Kake på 
klubbkveldene er et «must».  Aldri en kveld uten 
kaker.
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4 av klubbstyrets medlemmer i aksjon

De har en del grunnprinsipper som kan være en 
ide for flere. For å øke medlemmenes følelse 
til «eierskap» i klubben, er det nedsatt flere 
komitéer for ulike tiltak. Dette medfører at det 
ikke nødvendigvis er styret eller leder som har 
ansvaret for at oppgavene blir gjennomført, men 
at ansvaret fordeles på klubbens medlemmer.

Det sosiale samholdet
Det sosiale samholdet settes i høysetet, hvor 
«festkomitéen» har det travelt med organisering 
av felles sosiale tiltak. Av de faste turene er 
turene til Hovden, Saudaturen, den faste årlige 
sommerfesten og selvsagt årets store avslutning 
med stort julebord.

Rekruttering
Klubben har en egen rekrutteringskomite som 
har ansvaret for tiltak rettet mot rekruttering og 
oppfølging av nye medlemmer. Klubben har 
annethvert år nybegynnerkurs og annethvert 
år oppfølgingskurs ved at det arrangeres et 
videregående kurs. De nye medlemmene får 
sin oppfølging i «mandagsklubben». Her er det 
plass til alle. Du kommer hvis du ønsker det 
uten makker, rekrutteringskomitéen stiller opp.

I en klubb som Søgne der det er så mange som 
bidrar, hadde jeg ikke tenkt å framheve noen 
spesielle, men i rekrutteringssammenheng 
kommer vi ikke utenom Per Holmen.
Per er antakelig den i Norge som har rekruttert 
flest og beholdt flest nye bridgespillere opp 
gjennom årene. Per er naturligvis æresmedlem 
i Søgne BK og har fått tildelt Vest Agder 
Bridgekrets høyeste utmerkelse – Kretsens 
Hederstegn. Per er et forbilde i hvordan få nye 
til vår kjære hobby. 

Per Holmen, Norges mestrekrutterende?

Når Per prater, lytter vi. Hans store engasjement 
og hans væremåte gjør at alle føler seg 
velkommen. Dette er en bridgestorhet som en 
kunne ha skrevet mye om og han har - sammen 
med sin kone Bente - stor betydning for klubben.

Turneringskomitéen
Turneringskomitéen har ansvaret for klubbens 
turneringer interne og eksterne. Foruten 
klubbkveldene arrangerer klubben åpne 
turneringer som Søgne Open og KM-damer.

I Sonen
Klubben har en egen klubbaviskomite. 
Klubbavisen «I sonen» er fantastisk flott 
klubbavis der svært mye av det som skjer 
fortelles gjennom bilder.  Høyt aktivitetsnivå 
gjør at det ikke er vanskelig å finne gode 
klubbsaker og en klubb der trivselen er i 
høysetet. Klubbavisen avløste «budstikka». 
Klubbavisen i det format som blir produsert 
koster noen kroner som er inndekket delvis 
gjennom en liten klubbkontingent samt sponsing 
av det lokale næringsliv. 

Leder Øyvind Lorentsen sier rett ut at det er en 
enkel jobb å være leder i en klubb med mange 
«ildsjeler». Alle har sin oppgave som hver enkel 
gjør ansvarsfullt og med glede. Entusiasme og 
begeistring skaper et samhold. For egen klubb 
ser jeg på Søgne som den klubb vi må tilstrebe 
oss for å få til en lignende modell. Ved måten 
å organisere klubbarbeidet sikrer de klubbens 
eksistens for framtiden. Takk til Øyvind for 
innspill til artikkelen, vi håper dere alle deler vår 
begeistring for Søgne Bridgeklubb.
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Dekk over artikkelen og ta ett og ett spørsmål 
om gangen. Legg eventuelt opp kortene.

Du skal melde først på disse verdiene:

♠ J7642
♥ KQJT
♦ AQJ
♣ 4

Hva blir åpningen?

Lengden teller mer enn honnørstyrken, så du 
åpner med 1♠. Makker svarer 2♣.

Hva har makker, og hva melder du?

Svar i ny farge på 2-trinnet (uten hopp) lover 
minst 10 hp. Meldingen er krav. Du viser stille 
og rolig din andre farge med 2♥, slik at Øst har 
noe å velge mellom. Merk deg at du nå har lovd 
minst 5–4 i majorfargene (med 4–4 ville du 
åpnet med 1♥).

Østs neste melding er 3♠.

Hva har Øst? Din neste melding?

Makker støtter deg aktivt med et hopp og lover 
tre kort (med fire spar ville han støttet med 
en gang). 3-trinnet i en allerede meldt farge 
oppfordrer deg til å gå i utgang med litt ekstra 
styrke eller fordeling. Det har du.
 
3 NT kan fort være beste utgang, men siden du 
er litt redd for kløveren, velger du tilpasningen 
på åtte kort i spar.

4♠ avslutter melderunden, og etter utspill av ♣8 
får du opp bordet:

Vest / alle

♠ J7642   ♠ A93
♥ KQJT   ♥ 63
♦ AQJ    ♦ 8632
♣ 4    ♣ AQT6

VEST	 NORD	 ØST	 SYD
1♠ pass 2♠ pass
2♥ pass 3♠ pass
4♠ pass pass pass

Tar du kutten i kløver?

Hei, stopp litt! La oss legge en plan før vi svarer 
på det spørsmålet.
 
Hvor mange tapere har du?

Du har en sikker hjertertaper. Med normal 
3–2-fordeling i trumf hos N-S skal fienden 
nesten sikkert ha to – men bare to – stikk i 
fargen. Det var tre tapere, og du har ikke råd til 
flere.

Problemet i spillet er å unngå en rutertaper.

Hvordan skal det lykkes?

♦K må sitte i Syd.

Hvor mange ganger kan og skal du kappe opp 
kongen?

Hvis Syd har minst tre ruter med kongen, må du 
kappe to ganger.

Skal du kappe i kløver?

Nords ♣8 tyder på toppen av ingenting, men 
en listig Nord kunne godt funnet på å spille 
ut åtteren fra kongen for å villede deg. Slik er 

Legg en plan i første stikk
Av Villy Dam
(Oversatt av Trond «Sokken» Eidnes)

N

S

ØV G
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motspillere: De prøver alltid å gjøre livet surt 
for deg. Men kappen har ingen mening for du 
har bare én kløver på hånda og kan ikke bruke et 
avkast på ♣A til noe som helst.

Konklusjon: Ta første stikk med ♣A.

Stikk 2?

Du har to innkomster på bordet – de to essene 
– og dem skal du bruke til å kappe to ganger i 
ruter. Så i andre stikk spiller du ruter til dama, 
som beholder stikket.

Stikk 3?

Gå inn på bordet på ♠A for å kappe deg hjem på 
♦J.

Og så?

Spill trumf. Selv om du ikke har de høyeste 
trumfene, og dermed ikke kan «trekke» trumfen, 
må du likevel få fjernet motpartens trumf for 
seinere å kunne nyte godt av den fine hjerteren 
din.

Hele fordelingen: 
Vest / alle
 ♠ KT5
 ♥ A7542
 ♦ T75
 ♣ 85

♠ J7642   ♠ A93
♥ KQJT   ♥ 63
♦ AQJ    ♦ 8632
♣ 4    ♣ AQT6

 ♠ Q8
 ♥ 98
 ♦ K94
 ♣ KJ9732

Syd kommer inn på ♠D og spiller ♣K, som 
du trumfer. Nå gjenstår det bare å sette opp 
hjerteren.

Hvilke stikk fikk motparten?

Syd fikk for ♠D, Nord for ♠K og ♥A. Nøyaktig 
hjemgang.

Om meldingene: Legg merke til at Øst med ♣3 
på hånda i stedet for ♠3 i andre runde ville ha 
meldt 2♠, en simpel preferanse. De 10 hp har 
han jo allerede vist med svaret 2♣.

N

S

ØV G

NBFs forum er oppe og gar! 

Registrer deg på www.bridge.no
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Enda en vellykket Paradise Park 
og NBF Bridgefestival
Av Knut Kjærnsrød

Nå kan vi se tilbake på det andre arrangementet på Paradise Park i 
Los Cristianos, Tenerife, og vi har alle grunner til å være fornøyd med 
resultatet.  Årets opplegg strakte seg fra 7 – 30. januar, og vi er 
overveldet over interessen vi opplevde. Ca 180 deltakere meldte seg på 
gjennom oss, og i tillegg har vi hatt besøk av et 20-talls deltakere som 
bodde andre steder i området. 

På det meste hadde vi 26/27 bord i sving i 
konferansesalen her på hotellet, mer enn en 
fordobling fra det første arrangementet i 2010. 
I tillegg har golfinteressen og aktiviteten vært 
stor, og vi håper også at ledsagerne som har 
vært med og ikke spilt verken golf eller bridge, 
har hatt noen hyggelige og givende dager. Flere 
deltok på utflukter til La Gomera, Teide og 
andre steder, selv om ikke påmeldingen var stor 
nok til at vi kunne arrangere med egen guide. 

Vi fikk masse positive tilbakemeldinger både 
skriftlig og muntlig, og det er godt å ta med seg 
når det røyner på arbeidsmessig. Vi har også fått 
konstruktive innspill til forbedringer som vi vil 
ta med oss i det videre arbeidet.

Værmessig var vi like heldige som i fjor. De 
to første ukene var det strålende sol fra skyfri 
himmel og mellom 23 og 28 plussgrader. Den 
siste perioden var det noe mer ustabilt, men 
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absolutt nok sol og varme til at deltakerne kunne 
ikle seg en kledelig brunfarge. Dessverre var det 
en lei forkjølelse og hoste som herjet en periode, 
og flere fikk seg noen dager med redusert form, 
men slikt er det som kjent vanskelig å gardere 
seg mot.

Åge Storskogen tok lilleslem på Tenerife. Han 
vant tre av fire hovedturneringer. Her ser vi fra 
venstre Per Bryde Sundseth (Bridge for Alle), 
kongen av Tenerife Åge Storskogen, Svein Arne 
Munkvold (makker) og Knut Kjærnsrød (Bridge 
for Alle)
 
Vi spilte bridge daglig, utenom søndag, fra 
16 – 20, og det ser ut som det er et opplegg 
som passer de fleste. Spillantallet var 24, 
unntatt lørdag med 21 på grunn av bankett og 
premieutdeling etterpå. Vi spilte i to puljer med 
unntak av den første hovedturneringen der det, 
før storinnrykket, var bare 9 bord. Den store 
spilleren resultatmessig under festivalen ble Åge 
Storskogen fra Gjøvik. Han presterte å vinne 
tre av de fire hovedturneringene, og det med 
forskjellige makkere!

Jeg hadde tre undervisningsøkter per uke. 
Mandag, tirsdag og torsdag fra 15 til ca 15.50 
der det hver gang ble undervist i et emne innen 
meldeteori og et spillteknisk. Det er tydelig et 
populært tiltak, for frammøtet var upåklagelig – 
ca. 40 på det meste. Alle som ønsket det har fått 
tilsendt kompendiene på mail.

Totalt ble det spilt 468 spill, og mange tusen 
mapper var i sving, siden vi på det meste 
opererte med 13 dubletter!

Nytt av året var at vi fikk etablert bridgepub 
i Bar Teide på toppen av hotellet (8. etasje). 
Vi hadde baren for oss selv fra 21 – 24, og ble 
besøkt av minst 20-25 personer hver kveld. Det 
ble spilt bridge der også, og en kveld var det 
faktisk hele 7 bord i sving. Vi hadde dessuten 
laget en liten individuell konkurranse som kaltes 
Dagens lille utfordring, og den var populær blant 
mange.

Når dette skrives har vi ennå ikke hatt 
evalueringsmøte med NBF, men vi kan uten 
videre slå fast at det blir festival neste år også. 
Det er imidlertid mange små og store detaljer 
som må diskuteres, så noe ferdig program er 
det for tidlig å komme med. Det som er rimelig 
sikkert, er at det blir Paradise Park også i 2012, 
siden det er altfor knapp tid for å komme i mål 
med en avtale med eventuelt andre. Alle som har 
deltatt eller kontaktet oss med interesse for turen 
vil få tilsendt informasjon så snart det er klart.

Vi avslutter med et par spill. Det første er fra 
den siste hovedturneringen der Åge Storskogens 
makker, Einar Pettersen fra Vardø, sikret paret 
en topp etter godt motspill, kombinert med en 
grisk spillefører:

♠ 9873
♥ AJ2
♦ K73
♣ KT4

♠ A62  ♠ QT4
♥ K653  ♥ 87
♦ 98652  ♦ QJT
♣ 5  ♣ 87632

♠ KJ5
♥ QT94
♦ A4
♣ AQJ9

Nord havnet i 3 NT, og Åge spilte ut ruter dame 
som han fikk beholde. Ny ruter til esset og hjerter 
dame og hjerter knekt tok deretter stikk. En spar 
til knekten lasjerte Einar uten betenkning, og en 
ny hjerter avslørte at den fargen ikke brakk. Nå så 
spilleføreren sjansen til elleve stikk og spilte mer 
spar til kongen. Nå stakk Einar, tok for hjerter 
konge og spilte spar til Åges dame. Dermed ble 
det bare ni stikk, og smultringen smakte nok ikke 
særlig godt for Nord.

N

S

ØV
G
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I den første hovedturneringen spilte Kåre 
Wahlqvist og Kåre Wivestad fra Tjøme/Nøtterøy 
ett motspill som brakte dem en topp, og da var 
det Åge som måtte tåle å få bakverket i fleisen. 

♠ 9763
♥ 3
♦ AK7
♣ QJ984

♠ A  ♠ QJT852
♥ 54  ♥ KT6
♦ Q8543  ♦ JT9
♣ AT652  ♣ K

♠ K4
♥ AQJ9872
♦ 62
♣ 73

Åge havnet som Syd i 4♥ doblet, og Kåre 
Wahlqvist spilte ut spar ess. Makker Kåre 
signaliserte kløverinteresse med toeren, og 
liten kløver til kongen ble fulgt av spar dame 
til kongen og trumf. Kløver ess tok den første 
beten, og hjerter konge den andre.

Vi håper vi sees igjen i januar 2012!

FRA NÆRINGSPARK TIL 
PARADISE PARK
Av Sverre Christoffersen

Som fersk pensjonist fra Kongsberg 
Næringspark har jeg fått meg ny jobb. Ikke 
lenger fra 8-4, men fra 4-8. Vi har startet et 
«mann og kone»-firma, og det lille teamet 
jobber med kontaktarbeid. Kommunikasjon 
og gjennomføring av prosjekter. Prosjektene, 
med f.eks. kodenavnet «2 spar doblet» har alle 
korte tidsfrister og kompetansen er alltid noe 
mangelfull, siden alle prosjektene er forskjellige. 
Konkurransen i markedet er hard, og sabotasje 
svært vanlig. Vi er stadig i faresonen. Etter 
hvert har vi klart å fullføre flere prosjekter, men 
enkelte medfører store bøter for manglende 
gjennomføring. En kan ikke prate seg ut av 
vanskelige situasjoner. Kravene er absolutte, og 
kan ikke fravikes.

Sverre Christoffersen hadde dette innlegget 
på trykk i en av bulletinene. Foto: Vegard 
Brekke

Vårt firma er med i en overordnet 
sammenslutning som er behjelpelig med 
støttetiltak til småbedrifter som vår. Det er 
samtalegrupper der en kan snakke om og 
analysere resultatene. Det benyttes også flytende 
medisinering for å dempe realitetene etter 
kontrakt-tap. Like viktig er det at gode resultater 
premieres. Dette gir ny «drive» til innsats. I 
tillegg er spesialrådgivere tilgjengelige hver dag.
Og hva er så fortjenesten i vårt firma? 
Fortjenesten måles ikke i penger, men 
i opplevelser.  Vi går allerede med stort 
overskudd, f.eks. sosialt, kulinarisk, kulturelt, 
helsemessig, klimatisk og opplæringsmessig. 
Dessuten er det mange morsomme og 
skrekkelige historier fra kontraktarbeid i 
felten. En helt egen kategori av opplevelser er 
aha-opplevelsene. Dette er sterke og viktige 
erfaringer for bedriftens videre utvikling.

At resultatet av vår egeninnsats i firmaet 
skulle gi slik uttelling er en stor overraskelse. 
Vi arbeider nå internasjonalt, og for tiden er 
arbeidsstedet Paradise Park and Spa(r). Vårt 
firma-motto: «Bridge over troubled water»
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Bridge for alle

annonse

Norsk Bridgeforbund har i de sener år opplevd eventyrlig sportslige suksesser. 
Resultatene i 2010 sto riktig nok ikke helt i stil og vår utfordring er nå klar – 
vi vil tilbake til topps!

Det er igangsatt flere spennende prosesser med landslagsgrupper for alle 
klasser. Som del av en elitesatsing trenger norsk toppbridge også å utvikle 
de nestbeste toppspillerne og det satses på utdanning av bridgetrenere. 
Landslaget i Åpen klasse har nettopp fått Christian Vennerød som ny kaptein 
og stillingen for dameklassen er utlyst.

Styret i NBF har spisset det organisasjonsmessige arbeidet og samlet våre 
virksomheter i tre sentrale utvalg. Utvalg for internasjonal virksomhet utformer 
og styrer forbundets handlingsplaner for den internasjonale satsingen med 
landslagene og elitesatsing som ansvarsområder.

Leder for utvalget rapporterer til Styret 
i NBF og vil regelmessig delta i styremøtene i forbundet. 
Oppgaven gjelder i en tidsbegrenset periode og honoreres etter avtale.

Vennligst kontakt president Jan Aasen på 9702 9610 
eller generalsekretær Rune Handal på 4040 1724 
for mer informasjon eller send noen ord på e-post til: rune.handal@bridge.no
 

Leder – Utvalg for internasjonal virksomhet
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Leder – Utvalg for internasjonal virksomhet
Klubbutvikling – form klubbens 
framtid!
Av Marianne Harding

Klubbutvikling er alle tiltak i klubben som bidrar til å løfte klubben fra en 
nå-situasjon mot en ønsket fremtidig situasjon. Kort og godt, å finne tiltak 
som gjør klubben ENDA bedre. Klubbutvikling er med på å øke kompetansen i 
klubben – både for styret og for medlemmene.

Hvorfor klubbutvikling?
Tendensen de fleste klubber er at man kommer 
hver mandag eller tirsdag, spiller sine 27 spill, 
går hjem og kommer tilbake uken etterpå. 
Klubben har ingen mål og ingen handlingsplan, 
og kun det mest nødvendige for å få gjennomført 
klubbkveldene blir gjort. 

Ofte er det én ildsjel som holder hjulene i gang, 
og resten av medlemmene overlater flere og 
flere av oppgavene til denne ene. Få eller ingen 

har kompetanse til å holde kurs, og dersom 
styret bestemmer seg for å gjennomføre et tiltak 
for å bedre situasjonen er det vanskelig å få 
medlemmene til å bidra. 

Noen som kjenner seg igjen?
Nå er det ikke slik at klubbutvikling bare er 
for klubber som har så alvorlige problemer 
som i eksempelklubben over. Hver klubb vil 
ha forskjellige behov og utfordringer. Målet 
med klubbutvikling er å avdekke hva som er 

Marianne Harding er rekrutteringsansvarlig i NBF. Du kontakter Marianne på 
marianne.harding@bridge.no
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klubbens behov og finne satsningsområder som 
hele klubben slutter opp om. Når man finner 
tiltak som hele klubben slutter opp om får 
man lettere fordelt arbeidsoppgavene på flere 
og sjansen for suksess øker når mange har et 
eierforhold til tiltakene. Kanskje finner man 
skjulte ressurser i egen klubb?

Hvordan foregår klubbutvikling?
Klubben tar selv kontakt med NBF og ber 
om et startmøte for klubbutvikling. De får 
da kontakt med en klubbguide som vil lede 
klubbutviklingen. Dette er helt gratis. Alt 
klubbleder trenger å gjøre, er å be om et 
startmøte, svare på et spørreskjema om klubben, 
og kalle inn til medlemsmøte. Resten ordner 
klubbguiden.

I korte trekk foregår den første 
klubbutviklingsprosessen i tre steg:
1. Kartlegger klubbens ståsted gjennom 

spørreundersøkelse i forkant av besøk i 
klubben

2. Klubbguiden leder oppstartsmøte. 
Utarbeidelse av fremtidsplan for klubben 
er klubbens medlemmer selv med på å 
formulere via idémyldring, konkretisering 
av utviklingsområder og tiltaksplan med 
tidsplan og ansvarsfordeling. 

3. Klubbguiden leder oppfølgingsmøtet 
4-6 måneder senere der man gjennomgår 
resultatene siden startmøte. Hvilken bistand 
har klubben nå behov for?

Verktøyet som NBF nå tar i bruk har vært brukt 
i idretten i mange år med gode resultat. Det vil 
være et gratis tilbud til klubber som ønsker å ta 
tak i egen situasjon.

Klubbutvikling i Bjugn BK og Ørland BK
Klubbutvikling er et tilbud som er helt i 
startgropen hos NBF, og våre første klubbguider 
(instruktører som hjelper klubbene gjennom 
klubbutviklingsprosessen) vil bli utdannet 
i mai. I løpet av året er målet å utdanne 14 
klubbguider, og da vil det være mulig for alle 
klubber å bestille et klubbutviklingsmøte.

I desember var Eva Flått og undertegnede de to 
første til å lære dette verktøyet. Bjugn BK og 
Ørland BK sa ja til å være våre prøvekaniner. 

Både Bjugn BK og Ørland BK er typiske 
medlemsklubber i NBF. De har en svakt 
synkende medlemsmasse på henholdsvis 
21 medlemmer og 14 medlemmer, uten 
juniormedlemmer og der gjennomsnittsalderen 
øker for hvert år. For 25 år siden gikk Odd Inge 
Hovd på bridgekurs på ungdomsskolen, og han 
er fremdeles yngste medlem i klubben. I fjor 
bestemte de seg for å satse på rekruttering, og 
holdt et nybegynnerkurs for to bord. Kurset gikk 
fint, men de lyktes ikke å få noen av de nye til å 
begynne i klubben. 

Da vi tok kontakt og forklarte prosjektet var det 
en positiv, men noe forbauset leder som svarte 
på henvendelsen: «Dåkk behandle oss jo som 
om vi levve!»

Hva bestemte klubbene seg for?
Klubbenes fokusområder ble valgt til:
- Mer aktivitet i klubben (Tiltak: få oversikt 

over tidligere spillere og ta kontakt med 
disse)

- Få tilbake bridge som valgfag i skolen 
(Tiltak: besøke Steinerskolen, kartlegge 
lærere i skolen som spiller bridge, kontakt 
ungdomsklubben, kontakt militære)

- Markedsføring av bridgen (Tiltak: kontakte 
Fosna Folket om reportasje om julebridge, 
bridge i Steinerskolen)

Odd Inge Hovd gikk på bridgekurs for 25 år siden 
– og er fortsatt klubbens yngste medlem!
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Hvordan har det gått?
Bare to måneder har gått siden startmøtet, og 
klubbene er godt i gang med tiltakene. Allerede 
tidlig i januar fikk de innpass hos Steinerskolen 
der Brynjar Brodersen og Einar Gjestad holder 
bridgekurs hver mandag, og både dette og 
julebridgen fikk de god dekning for i lokalavisen 
(vedlagt sak fra Fosna Folket). Progresjonen 
på de resterende tiltakene vil vi holde øye med 
fram til oppfølgingsmøtet i juli. 

«Det var hyggelig å få besøk av dere. Ikke 
bare for besøkets skyld, men for å tenne oss 
ang. nytenkning og aksjonering for å skaffe 
medlemmer.» Viggo Rødsjø, leder i Bjugn 
BK.

Har du lyst til å bli klubbguide?
Vil du være med og bidra til utvikling av klubbene i din region? 

NBF søker personer som er strukturerte, positive, kommuniserer godt 

med mennesker og ønsker å jobbe med organisasjonsutvikling. 

Opplæring klubbguider under NBF Organisasjonsdager 21. – 22. mai på 

Rica Gardermoen hotell. 

NBF dekker 60 % av utgiftene til reise/opphold for de 12 første som 

melder seg, og forutsetter at krets/klubb dekker resten.

Klubbguiden blir for hvert klubbutviklingsmøte kompensert med 

250,- kr pr time + reiseutgifter.

Ta kontakt med kretsleder eller send en mail til bridge@bridge.no
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gjennomfører selve spillet, at poengene 
summeres opp. Den som har det høyeste 
budet inne har en kontrakt som skal 
oppfylles. Hans/hennes makker er også 
det man kaller blindmann – vedkom-
mende spiller med åpne kort lagt ned på 
bordet.

- Dummy heter det på engelsk, opp-

To faser
Et slag Bridge, som spilles av fire per-
soner, deles gjerne inn i to faser. Når 
man har sett over kortene sine og 
bedømt hvor mye man kan få ut av dem, 
har man en auksjon. Da melder man inn 
hva man setter som eget mål. Det er ut i 
fra hva man oppnår i fase to, hvor man 

Einar Gjestad.
En del teori ble det også i andre opp-

læringsomgang mandag ettermiddag, da 
undertegnede var flue på veggen. Der-
etter var det utdeling av kort, og spillet 
ble satt i gang.

TERJE DYBVIK
terje.dybvik@fosna-folket.no

Ved Steinerskolen på Fosen, som har 
sine lokaler på Ørlandet, har man nå fått 
Bridge på timeplanen. Det vil si, dette er 
valgfag. Og det synes å fenge.

Hjernetrim og matematikk
Det nye tileggsfaget gjennomføres i 
samarbeid med Ørland Bridgeklubb.

- Dette er hjernetrim og matematikk. 
Det er det sunt at de unge får bryne seg 
på dette, synes Brynjar Brodersen, som 
sammen med Einar Gjestad setter de 
unge inn i Bridgens verden.

Selv om Bridge i utgangspunktet kan 
minne om kortspill som Whist og Ame-
rikaner, så er det en god del teori som 
må inn før man i det hele tatt kan spilel 
ut sitt første kort.

Kan vinne med dårlige kort
- Ja, det er en del teori som man ikke 
kommer utenom. Det som er fascine-
rende med Bridge er at du kan sitte med 
i utgangspunktet dårlige kort men like-
vel vinne hvis du spiller klokt, forklarer 

ØRLAND: Kan et tilsyne-

latende umorsomt kort-

spill som Bridge friste 

ungdommen til spillbor-

det?

NY OMGANG og Brynjar Brodersen deler raskt ut kortene til Sandra Solberg (nærmest), Astri Grøtan Dahl (t.v.) og Vilde Hovde Sørmyr.

EINAR Gjestad med unge bridgestudenter i virksomhet, Mia Meisingset, Kilion van Schalkwyk (t.v.) og Trond Erik Guldteig.

Unge spillere run  
god helg Fosna-Folket Fredag 28. januar 201116

stikket. I trumfspill kan en spiller som er fri for 
utspilte farge, spille en trumf (trumfe). Det høyeste 
trumfkortet vinner da stikket. Både i trumf og 
grand kan en spiller som er fri for utspilte farge, 
spille en annen farge (sake).
Merk at når kontrakten er i grand, spilles spillet 
uten trumf.
Spilledelen avsluttes når alle 13 stikk er blitt spilt og 
fordelt.
I duplikatbridge spilles den samme kortfordelingen 
av andre spillere, for da å kunne sammenligne 
resultatene mot hverandre.
Hvis kontrakten blir oppnådd, får kontraktslaget 
poeng. Hvis kontrakten går beit, er det forsvarsla-
get som får poengene.
Det å melde utgang (det vil si 3 grand, 4 i majorf-
argene hjerter og spar eller 5 i minorfargene klø-
ver og ruter eller høyere) og å klare det, gir ekstra 
bonus. Det samme gjelder lilleslem (6 kløver, ruter, 
hjerter, spar eller grand, 12 stikk) eller storeslem (7 
ruter, hjerter, spar eller grand, alle 13 stikk).
Du må altså melde utgang, lilleslem eller storeslem 
for å få bonus.

Kilde: Wikipedia

Bridge er et kortspill for fire spillere, der to og to 
spiller som par. Det brukes en vanlig kortstokk 
med 52 kort (uten jokere), der alle kort deles ut 
slik at hver spiller har 13 kort. 
Spillet består av to faser ; en auksjon (meldedelen) 
og selve spilledelen. Formålet med auksjonen er å 
bestemme hvem som skal spille kontrakten, hvor 
mange stikk en skal ta og hva som skal være trumf, 
eventuelt grand (NT = No Trump).
Når et spill er ferdig, blir det regnet ut en score for 
spillet, basert på kontraktens størrelse og om den 
ble vunnet eller ikke.
Det er to hovedvarianter å spille bridge på, som 
gir ulike poeng til parene.
* Robberbridge.
* Duplikatbridge.
I begge variantene foregår imidlertid både spill og 
meldinger på samme måten.
Når auksjonen er over, og et av lagene har fått 
kontrakten, starter spilledelen. Spilleren til venstre 
for spillefører spiller ut det første kortet. Spillefør-
ers makker er blindemann og må da legge ned alle 
sine kort synlige for de resterende tre spillere.
Spillet er et stikkspill lik sine beslektede spill. Utspi-
llets kortfarge bestemmer hvilken farge de andre 
må spille, om de kan. Det høyeste kortet vinner 

BRIDGE

og nedturer når det gjelder oppslutning-
en. I dag er det rundt 20 aktive spillere 
som er tilsluttet klubben.

- Er det et håp om flere spillere i fram-
tida som gjør at dere vil lære opp disse 
ungdommene?

- Ja, det hadde jo vært flott om de ble 
aktive spillere senere. Bridge er et spill 
hvor man må bruke hodet, og det er en 
flott måte å bruke hodet på. Det er vik-
tigst, sier Einar Gjestad og får umiddel-
bart støtte på det fra Brynjar Brodersen.

veis. Brikker faller på plass i en verden 
som besitter flere nyanser enn Svarte-
Per og Vri åtter. 

- Jeg synes Bridge er både morsomt og 
interessant, forteller Kilion van Schalk-
wyk.

- Er det ikke litt vanskelig også?
- Jo, men man kommer seg inn i det 

litt etter hvert.

Opp- og nedturer
Ørland Bridgeklubb har hatt sine opp- 

Brodersen er rask om å få toget på 
skinner igjen. Viser og forklarer hvilke 
muligheter som ligger i kortene og hvil-
ke signaler man gir de andre med sin 
melding og deretter sitt spill.  Så er det 
full konsentrasjon rundt de to spillbor-
dene.

- Morsomt og interessant
Dobbeltimen med gode og mindre gode 
kort på hånden går raskt av gårde. Det er 
flere aha-opplevelser å registrere under 

lyser Brynjar Brodersen.
- Vi sier blindmann, jeg liker ikke 

benevnelsen dummy, medgir Einar 
Gjestad.  

- Hva skal jeg gjøre?
Noen god bridgespiller blir man ikke 
over natta. Derfor ble det naturlig nok 
en del fomling allerede i første fase. Hva 
kan man melde?

- Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre jeg, 
sukkes det tungt fra en stol.

KANSKJE vil Einar Gjestad og Brynjar Brodersen få hard konkurranse rundt bridgebordet 
av disse ungdommene.

- VI sier blindmann, jeg liker ikke benevnel-
sen dummy, sier Einar Gjestad.

ASTRID Grøtan Dahle lurer på hva hvilket 
kort Sandra Solberg vil komme med.

DOBBELTIMEN med gode og mindre gode kort på hånden går raskt av gårde.

HVOR godt bud kan man komme med disse kortene?BRYNJAR Brodersen forklarer hvordan den som sitter med denne korthånden bør handle.

Unge spillere rundt bridgebordet
god helgFosna-Folket Fredag 28. januar 2011 17
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uten trumf.
Spilledelen avsluttes når alle 13 stikk er blitt spilt og 
fordelt.
I duplikatbridge spilles den samme kortfordelingen 
av andre spillere, for da å kunne sammenligne 
resultatene mot hverandre.
Hvis kontrakten blir oppnådd, får kontraktslaget 
poeng. Hvis kontrakten går beit, er det forsvarsla-
get som får poengene.
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slik at hver spiller har 13 kort. 
Spillet består av to faser ; en auksjon (meldedelen) 
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eventuelt grand (NT = No Trump).
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spillet, basert på kontraktens størrelse og om den 
ble vunnet eller ikke.
Det er to hovedvarianter å spille bridge på, som 
gir ulike poeng til parene.
* Robberbridge.
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I begge variantene foregår imidlertid både spill og 
meldinger på samme måten.
Når auksjonen er over, og et av lagene har fått 
kontrakten, starter spilledelen. Spilleren til venstre 
for spillefører spiller ut det første kortet. Spillefør-
ers makker er blindemann og må da legge ned alle 
sine kort synlige for de resterende tre spillere.
Spillet er et stikkspill lik sine beslektede spill. Utspi-
llets kortfarge bestemmer hvilken farge de andre 
må spille, om de kan. Det høyeste kortet vinner 
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en. I dag er det rundt 20 aktive spillere 
som er tilsluttet klubben.

- Er det et håp om flere spillere i fram-
tida som gjør at dere vil lære opp disse 
ungdommene?

- Ja, det hadde jo vært flott om de ble 
aktive spillere senere. Bridge er et spill 
hvor man må bruke hodet, og det er en 
flott måte å bruke hodet på. Det er vik-
tigst, sier Einar Gjestad og får umiddel-
bart støtte på det fra Brynjar Brodersen.

veis. Brikker faller på plass i en verden 
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Per og Vri åtter. 
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litt etter hvert.

Opp- og nedturer
Ørland Bridgeklubb har hatt sine opp- 

Brodersen er rask om å få toget på 
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muligheter som ligger i kortene og hvil-
ke signaler man gir de andre med sin 
melding og deretter sitt spill.  Så er det 
full konsentrasjon rundt de to spillbor-
dene.

- Morsomt og interessant
Dobbeltimen med gode og mindre gode 
kort på hånden går raskt av gårde. Det er 
flere aha-opplevelser å registrere under 

lyser Brynjar Brodersen.
- Vi sier blindmann, jeg liker ikke 

benevnelsen dummy, medgir Einar 
Gjestad.  

- Hva skal jeg gjøre?
Noen god bridgespiller blir man ikke 
over natta. Derfor ble det naturlig nok 
en del fomling allerede i første fase. Hva 
kan man melde?

- Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre jeg, 
sukkes det tungt fra en stol.

KANSKJE vil Einar Gjestad og Brynjar Brodersen få hard konkurranse rundt bridgebordet 
av disse ungdommene.

- VI sier blindmann, jeg liker ikke benevnel-
sen dummy, sier Einar Gjestad.

ASTRID Grøtan Dahle lurer på hva hvilket 
kort Sandra Solberg vil komme med.

DOBBELTIMEN med gode og mindre gode kort på hånden går raskt av gårde.
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Unge spillere rundt bridgebordet
god helgFosna-Folket Fredag 28. januar 2011 17



58

Nytt fra forbundet

Ny kaptein i åpen klasse
Av Sten Bjertnes

NBF har oppnevnt Christian Vennerød som ny landslagskaptein i åpen klasse. 
Christian gjorde en solid innsats da han på kort varsel steppet inn som 
vikarierende kaptein under EM 2010 i Ostende, selv om laget ikke ble bedre 
enn nr. 14 til slutt. Verdensstjernen Boye Brogeland sier i en kommentar til 
utnevnelsen av Christian Vennerød blant annet at «Christian gjorde en bra 
jobb i Ostende. Kapteinen kan jo ikke ta stikk for spillerne sine, men har en 
viktig rolle i å holde humøret og motivasjonen oppe i laget, i tillegg til å plukke 
ut de parene han tror vil prestere best til enhver tid.» 

Christian Vennerød er nyutnevnt landslagskaptein for laget i åpen klasse. Foto: BIN

Før jul ble oppgaven som kaptein for 
landslagene i dameklassen og åpen klasse lyst 
ledig med søknadsfrist 5. januar. Christian 
Vennerød er utnevnt som npc/uk for åpen 
klasse. Første oppgave for laget er Nordisk 
mesterskap i Örebro i slutten av mai. 2011 er 
for øvrig et rolig år med kun dette mesterskapet 
før det i OL-året 2012 «smeller» til med både 
EM for nasjonslag og Bridge-OL.

Norsk Bridgeforbund er i gang med et 
omfattende arbeid for å styrke elitesiden 
og landslagene våre. På tegnebrettet er det 
både eliteseminarer, eliteturneringer og 
spillerutviklingsgrupper. Det er også bestemt 
at det skal satses ekstra på våre landslag med 
blant annet opprettelse av treningsgrupper og 
tilbud om internasjonal «matching» for de mest 
aktuelle til våre forskjellige landslag. Christian 
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Vennerød som landslagssjef for åpen klasse, er 
sentral i arbeidet med å bringe vårt landslag i 
åpen klasse tilbake i verdenstoppen.

Christian er rett mann

Norges landslagsstjerne, Boye Brogeland, var 
fornøyd med Christians innsats under EM i 
Ostende sommeren 2010. Foto: BIN

Vår internasjonale stjerne Boye Brogeland 
som var med på laget i Ostende i fjor og som 
både var med på å vinne VM-gull i Shanghai 
i 2007 og EM-gull i Pau i 2008 for Norge, har 
på vår forespørsel gitt oss en kommentar til 
utnevnelsen av Christian som landslagskaptein 
i åpen klasse. Her er Boyes uttalelse:

Jeg synes Christian gjorde en bra jobb i 
Ostende. Kapteinen kan jo ikke ta stikk for 
spillerne sine, men har en viktig rolle i å 
holde humøret og motivasjonen oppe i laget, 
i tillegg til å plukke ut de parene han tror 
vil prestere best til enhver tid. På alle disse 
punktene synes jeg Christian var dyktig i sin 
debut som landslagskaptein.
Christian har en genuin interesse for bridge 
og er en inspirerende leder. Han har en 
demokratisk lederstil og oppmuntrer spillerne 
til å involvere seg til lagets beste. En annen 
god egenskap han har, er å ha fokus på 
prestasjonen istedenfor resultatet, noe som er 
lett å glemme i opphetete spilldiskusjoner.

Med Helgemo-Helness i Monaco og flere 
tidligere landslagsstjerner som teller på 
knappene, blir det en utfordring å bygge 
opp en ny landslagsstamme. Norge vil de 
nærmeste årene neppe kunne stille et 
mannskap som er like sterkt på papiret som 
tidligere, men forhåpentligvis kan en dyktig 
og sammensveiset gjeng gjøre hverandre 
gode. Til å lede denne prosessen tror jeg NBF 
har funnet rett mann i Christian.

Bridgejournalisten

Christian dekket EM i Pau på NBFs blogg i 
2008. Kampen mot Italia ble dramatisk, og 
sentral i dramaet var EM-debutant, og senere 
europamester, Espen Lindqvist. Foto: Christian 
Vennerød

I EM i Pau i Frankrike i 2008 hadde Christian 
for første gang ansvar for NBF bloggen. 
Bridgeforbundet hadde satset på et meget 
vellykket tiltak under VM i Shanghai i 2007 
da GeO Tislevoll ble sendt til Kina for å dekke 
mesterskapet via NBF bloggen. Dette har blitt 
fulgt opp med tilsvarende opplegg for de store 
internasjonale mesterskapene etterpå. Christian 
kom inn som vår blogger i EM for nasjonslag 
i 2008 da Norge vant gull. Følgende «ufine 
kamp» fikk de som fulgte med på bloggen 
på internett ta del i (et utdrag av saken til 
Christian):
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Bocchi vs. Lindqvist
Italia er kjent for eleganse. Men også for de 
mest usportslige fotballspillerne i verden. I 
kampen mot Norge er det et understatement å si 
at italienerne var uelegante.

           Et fyrverkeri av noen hender koblet med flere svinger til Norge i 
begynnelsen av kampen viste at italienerne ikke tåler å ligge langt etter teten i et 
mesterskap. Det er viktig å understreke at de fleste italienerne oppførte seg godt. 
Men da italienerne i spill to doblet hjem Norge i 5 spar med to overstikk, mistet 
Bocchi hodet. Man kan nok sette noe av oppførselen på kontoen for sydlandsk 
temperament, men det er liten tvil om at Bocchi prøvde å destabilisere EM-
debutanten Espen Lindqvist, som satt på samme side av ham ved skjermen.

Gang på gang tilkalte han turneringslederen for bagateller som han 
ikke fikk medhold i. Han klaget irritert på Espens tempo, over at Espen noen 
ganger meldte raskt og noen ganger langsomt. Han betvilte Espens forklaringer, 
han påpekte at Espen var en ung førstereisgutt, han tok opp Espens kort fra 
mappen for å se på dem etter at spillet var ferdig og gjorde i det hele tatt 
sesjonen relativt ubehagelig. Bjørn Buer, som satt og fulgte kampen i åpent 
rom, var bestyrtet over oppførselen. Boye, som er en venn av Bocchi, måtte flere 
ganger snakke til Bocchi og ba ham ta det med ro. 

I ett tilfelle påsto Bocchi at Espen hadde lent seg frem og skjøvet brettet 
gjennom luken lynraskt enda det å skyve brettet igjennom var Bocchis oppgave. 
Da måtte Espen sette skapet på plass. Han sa: ”You are insulting me. What 
you are saying is not correct. I have not touched the tray”. Da Espen en stund 
senere gikk på toalettet, lente Bocchi seg over til Boye og spurte: “Does he want 
to go to war against me? Against me?!”

Innleveringsfrist Norsk Bridge nr. 2 15. mai vegard@gammagrafisk.no



BridgeMate 2

Bridgemate2 - 1.375,- kr pr. stk.

Det er utviklet en versjon to av BridgeMate Pro som kort og godt 
heter BridgeMate 2.

Fordeler med ny BridgeMate:
• Større display, med all vesentlig informasjon i bildet Rask 
• klargjøring av BM for turneringer gjennom trådløs oppdatering  
 (ikke behov for verken kabel eller TD-key)
• Spillernes navn vises i displayet

Klubbtilbud – Spill Bridge
Klubbtilbud på «Spill Bridge»-serien iht. prisene i tabellen nedenfor
• Klubbtilbud Spill Bridge 1: Eske med 12x, 2400,-kr
• Klubbtilbud Spill Bridge 2: Eske med 12x, 3000,-kr
• Klubbtilbud Spill Bridge 3: Eske med 12x, 3000,-kr
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Organisasjonsdagene – med 
klubben i sentrum!
21. – 22. mai – Rica Gardermoen

Norsk Bridgeforbund har i dag 402 klubber spredt rundt omkring i 
landet. Noen av klubbene er i dag svært veldrevne, mens andre igjen har 

lite eller ingen aktivitet. Hvordan 
står det til i din klubb?

Årets organisasjonsdager vil sette 
klubbutvikling i sentrum. 
Hvordan skal man få en klubborganisasjon til 
fungere best mulig? Samhandling med fokus på 
hvordan en gjennom entusiasme og begeistring 
klarer å få de ulike funksjonene i klubben til å 
fungere bedre. 
Vi håper din klubb møter!

Utvalg for Medlemskontakt jobber for tiden 
med prosjektet klubbutvikling.
Klubbutvikling er alle tiltak i klubben som 
bidrar til å løfte klubben fra en nå-situasjon mot 
en ønsket fremtidig situasjon. Kort og godt, 
å finne tiltak som gjør klubben ENDA bedre. 
Klubbutvikling er med på å øke kompetansen i 

klubben – både for styret og for medlemmene.
I den forbindelse skal det utdannes klubbguider 
som skal hjelpe klubben med klubbutvikling. 
Opplegget er basert på Norges Idrettsforbunds 
eksisterende opplegg for klubbutvikling. 
Vi vil som vanlig være på vårt ”stamsted” Rica 
Gardermoen Hotel. 
Full pensjon fra lørdag til søndag koster kr 
1.150,- og vi oppfordrer kretser og klubber til å 
dekke deltakernes kostnader. De første 14 som 
melder seg på klubbguideutdannelsen vil få 60 
% av kostnadene dekket av NBF.

Bindende påmelding til bridge@bridge.no 
innen 26. april.

VEL MØTT TIL ÅRETS 
ORGANISASJONSDAGER!
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Program for helgen:

OPPSTART – LØRDAG KL 11:00

KLUBBEN FRA A TIL Å KLUBBGUIDE-UTDANNING

11:00
FELLES

INSPIRASJONSFOREDRAG
KLUBBUTVIKLING: HVA ER DET? HVORDAN BLIR VI MED?

LUNSJ
14:00-
15:00

GODT STYREARBEID 
I-IV

I. WORKSHOP KLUB-
BLEDER

Hvordan være en god 
leder?

WORKSHOP - 
TURNERINGSANSVARLIG
Ruter - Vårt nye turneringsverktøy 
Forskjellige turneringsformer

KLUBBGUIDEUTDANNING

Klubbutviklings- prosessen
Klubbutviklings- prosessen 
notater
Spørreskjema
Ice breaker

II. KLUBBEN MOT 2015

Målsetting, handling-
splaner og milepæler.

18:00- 19:00 FELLES: BRIDGEFOREDRAG
UIV : ”Norsk bridge tilbake i verdenstoppen – en presentasjon”
UTVALGET FOR INTERNASJONAL VIRKSOMHET VIL TA FOR SEG DE FRAMTIDIGE UTVIKLINGSPLANENE FOR 
LANDSLAGENE OG SPILLERUTVIKLINGMIDDAG

19:30

21:00 VI SPILLER LYNBRIDGE
30 spill på 2 timer! 

SØNDAG: 09:00 – 15:00

09:00-
09:30

FELLES: HVORDAN BLI EN BEDRE BRIDGESPILLER?
INVITERT TOPPSPILLER

III. WORKSHOP 
KASSERER

Klubbregnskapet

Frister og satser; NBF 
og krets

Budsjett WORKSHOP
Klubbens hjemmeside
Innhold og design
Teknikk og praksis
Lag klubbens hjemmeside
Publisering

KLUBBGUIDEUTDANNING
FORTSETTER
Fremdriftsplan

Presentasjon Klubbutvikling

Rekvisita til oppstartsmøte

Rapport etter oppstartsmøte

Oppfølging av klubben

LUNSJ
13:00-
14:00

IV. WORKSHOP REK-
RUTTERINGS- 
ANSVARLIG

Hvordan involvere?

Presentasjon overfor 
medlemmer

Bruken av sosiale  
medier

14:00-
15:00

FELLES
MEDLEMSKAPSFORMER I NBF
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Nyhetsbrev nr. 1/2011  
fra Forbundsstyret i NBF

Klubbutvikling
Utvalget for medlemskontakt har etter 
mal fra idretten utarbeidet et opplegg for 
klubbutvikling. Opplegget er enkelt og lite 
tidskrevende, og tar på en fin måte utgangspunkt 
i klubbens ståsted og egenart. Det vil bli 
utdannet klubbguider som vil bistå klubbene i 
gjennomføringen av opplegget. 

Opplegget for klubbutvikling har vært testet ut 
i to bridgeklubber, og tilbakemeldingene har 
vært positive. Jeg fikk selv presentert opplegget 
på utvalgets møte i Stjørdal den 10. februar, og 
mitt inntrykk er at opplegg er gjennomtenkt og 
et godt verktøy for å sette klubbenes virksomhet 
på dagsorden. Klubbutvikling gir medlemmene 
mulighet til å si noe om hvordan klubben skal 
være, og utarbeide en tiltaksplan for å nå målet. 

Opplegget for klubbutvikling vil bli et av 
temaene på organisasjonsdagene i mai. Jeg vil 
sterkt anbefale å benytte seg av opplegget for 
klubbutvikling i klubbene.

Søknad til Kulturdepartementet om støtte til 
prosjektet Frisk giv
Forbundet har søkt Kulturdepartementet 
om 550.000 til gjennomføring av prosjektet 
Frisk giv. Frisk giv i Norsk Bridgeforbund er 

Utvalg for Medlemskontakts sitt prosjekt for 
å gi en helhetlig oppfølging av barn og unge 
i organisasjonen. Frisk giv i NBF satser på 
to hovedområder – å møte barn og unge på 
deres arenaer (skole/SFO/folkehøgskole), samt 
klubbutvikling for å sikre godt styrearbeid slik 
at medlemsklubbene i NBF har evne, vilje og 
kompetanse til å ta i mot flere unge medlemmer. 

Målet er at prosjektet skal få positive 
ringvirkninger for flere ulike grupper:
•	 Ungene – en hobby for livet, og en hobby 

som styrker ferdigheter i forhold til 
skolearbeid og skaper nettverk til de skal ut 
i studier og arbeidsliv.

•	 SFO – et bredere aktivitetstilbud og barna 
knytter kontakt med flere voksenpersoner

•	 Skolen – elevene får bedre konsentrasjon – 
styrker skolearbeidet i alle fag

•	 Økt engasjement i lokalsamfunnet
•	 Knytter bånd mellom pensjonister og barn – 

i SFO og/eller i bridgeklubb
•	 Norsk Bridgeforbund – en levende 

organisasjon også i fremtiden

Prosjektets formål er å bidra til at barn og unge 
får et allsidig aktivitetstilbud i samfunnet. 
Vi ønsker et yrende aktivt bridgemiljø som 
skaper gleder, kunnskaper, og muligheter til 
mennesker i alle aldere.

Nye landslagskapteiner
Christian Vennerød er utnevnt til 
landslagskaptein for åpent lag. Vi mener han har 
egenskaper som vil gi landslaget muligheter for 
å videreutvikle seg, og vil være rett person til å 
delta i den satsingen vi nå gjør på landslagene.

Det er også i gang arbeid for å utnevne 
landslagskaptein for damelandslaget, men 
det gjenstår fortsatt noe arbeid før denne 
utnevnelsen kan foretas. For juniorlandslagene 
så fortsetter Lars Eide som landslagskaptein.

Eva Flått er leder for Utvalg for 
Medlemskontakt. Foto: Vegard Brekke
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Hvordan få Norge tilbake på toppen
Utvalget for internasjonal virksomhet med Heidi 
Berre Paulsen i spissen har gjort en flott jobb 
med å legge en plan for å få Norge tilbake i 
toppen internasjonalt. Vi har fortsatt begrensede 
ressurser å bruke, så for bl.a. kunne satse mer 
på landslagene så vurderer styret å nedsette en 
arbeidsgruppe som skal jobbe for å skaffe midler 
til å finansiere landslagssatsingen. 

I fjor høst ble det nedsatt en arbeidsgruppe 
som skulle utarbeide en plan for hhv 
talentutvikling og bridgetreneropplæring. 
Arbeidsgruppen har utarbeidet en skisse til 
opplegg for talentutvikling, og vil i løpet av 
året ha utarbeidet også et forslag opplegg 
for bridgetreneropplæring. Så håper vi at 
finansieringen kommer på plass slik at vi kan 
starte opp disse tiltakene i 2011 og 2012. 

For å bedre dialogen med spillere som inngår 
i landslaget, så vil vi invitere spillerne til å 
oppnevne talspersoner. Gjennom det håper 
vi å få god dialog med spillerne, noe som 
vil være viktig også i arbeidet med å skaffe 
sponsorer. Det blir viktig å ivareta spillerne 
på en god måte, samt at vi kan oppfylle de 

forpliktelsene vi gjør overfor aktuelle sponsorer 
og samarbeidspartnere.

Åpent EM og ungdoms-EM til Norge 
Et viktig tiltak for å få Norge tilbake i 
verdenstoppen i bridge er å få et internasjonalt 
mesterskap til Norge. Vi jobber med å skaffe 
statsgaranti for å kunne finansiere et åpent EM 
i 2015 og et ungdoms-EM i 2013. Begge disse 
arrangementene vil sette norsk bridge på kartet i 
Norge og i verden. 

Vi ønsker disse arrangementene for å investere 
i framtiden. Det vil gi oss mulighet for 
organisasjonsutvikling, kompetanseheving, 
markedsføring og profilering, og synliggjøre at 
bridge kan bidra til å fremme norsk næringsliv, 
kompetanseutveksling, og formidle norsk kunst 
og kultur. Og ikke minst skal det bidra til å 
skaffe ressurser og gjøre det mer attraktivt å 
være landslagsspiller.

I disse dager jobber vi med søknaden om 
statsgaranti i størrelsesorden 30 mill kroner, 
og få gode samarbeidspartnere som kan bidra 
til å fremme bridgeforbundets søknad om 
statsgaranti.

Kan Norge klare å ta tilbake den europeiske 
bridgetronen i et eventuelt mesterskap på 
hjemmebane i 2015? Her ser vi gullaget fra
 Pau 2008. Foto: Christian Vennerød
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NM-par og festivalen
I etterkant av fjorårets bridgefestival signaliserte 
vi at det vil bli vurdert å gjøre endringer av 
NM-par og bridgefestivalen. I tillegg så kom 
det signaler fra deltakerne på festivalen at det 
var ønskelig å vurdere en ny lokalisering for 
festivalen. 

Turneringsutvalget som også har ansvaret for 
bridgefestivalen, har vurdert alternative opplegg. 
Et alternativ er å flytte NM-par ut av festivalen 
for å åpne opp muligheter for nye turneringer 
i festivalen. Det har også vært jobbet med å 
vurdere alternativ lokalisering. 

I nær femtid vil vi invitere medlemmene til 
en diskusjon om de alternative oppleggene vi 
vurderer for NM-par og turneringsopplegget 
på festivalen. I den sammenheng vil vi skisser 
fordeler og ulemper med alternativene, 
og det er åpenbart mange fordeler med 
turneringsutvalgets forslag til endringer. Men 
før styret tar den endelige beslutningen skal 
medlemmene få gi sin mening til kjenne. 

Hvorfor være medlem av Norsk 
Bridgeforbund
Det er en diskusjon om hvorfor være medlem av 
bridgeforbundet, og på forbundets hjemmeside 

Knut Kjærnsrød (t.v.) og Per Bryde Sundseth ledet «Bridge for Alle»-opplegget på Tenerife for 
andre år på rad.
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og i medlemsbladet er det presentert hvilke 
tilbud og tjenester du får ved å være medlem. 

En fordel et medlem av NBF har er idrettspris 
på hotellovernatting. Mange er sikkert medlem 
av et idrettslag også, men for de som ikke er 
det så gir medlemskapet i NBF gode rabatter 
på hotellovernattinger. I den senere tid har 
jeg to konkrete eksempler på at jeg har spart 
om lag 500 kroner pr døgn på hotellrom ved å 
benytte idrettspris. Ergo har jeg tjent inn igjen 
medlemskontingenten bare på en overnatting. 
Og da har jeg ikke tatt med alle de øvrige 
tjenestene og tilbudene jeg får fra NBF.

Utredning av alternative medlemskapsformer
I tråd med vedtakene på Bridgetinget så 
jobbes det med å oppnevne en arbeidsgruppe 
for å utrede alternative medlemskapsformer 
til dagens, og utrede konsekvensene av de 
ulike modellene med tanke på økonomi og 
tjenestetilbud, organisasjon, og forholdet 
mellom tilbud innenfor «Bridge som Sport» og 
«Bridge for Alle». Det er utarbeidet et forslag til 
mandat som er sendt på høring til kretsene, før 
styret vedtar mandat og medlemmer på sitt møte 
12. – og 13. mars. 

Bridge på Tenerife
I januar var jeg så heldig å få besøke spillerne 
som deltok på forbundets bridgetilbud på 
Tenerife. Dette er et fantastisk tilbud til en 
overkommelig pris. Når vi kom ut av flyet så 

var det 25 varmegrader og sol, og det stod en 
buss klar for å kjøre oss til hotellet. Der ble vi 
mottatt av Per Sundseth fra arrangøren. Etter 
å ha sjekket inn var tiden kommet for å finne 
ut av hotellets fasiliteter, og bl.a. et besøk til 
spillelokalet hvor det satt 20 bord og spilte 
bridgeturnering. En avslappet stemning med 
brune og blide bridgespillere var det som møtte 
oss. Deretter var det tid for å spise middag i 
hotellets spisesal, med et fantastisk utvalg av 
varme- og kalde retter. Når jeg så avsluttet første 
dagen av oppholdet med å sitte på verandaen i 
shorts med et glass rødvin, så var konklusjonen 
at dette var rett og slett herlig. 

Slik var det hele uken jeg var der, strandliv 
og opplevelser på dagtid, bridgemuligheter på 
ettermiddag. Jeg for min del valgte å ta i et tak 
med å dublere kort i stedet for å spille. Men det 
var en veldig fin opplevelse å få være en del av 
staben, en stab som stod på tidlig og sent for at 
medlemmene skulle få en flott opplevelse. Jeg 
fikk med egne øyne se hvilken flott jobb som ble 
gjort, og spillerne storkoste seg. Jeg kan virkelig 
anbefale å delta på Tenerife-opplegget, og jeg 
har allerede bestemt meg for at dette vil jeg 
være med på igjen.

Med vennlig hilsen

Jan Aasen
For Styret i NBF



 

Bedrifts NM 2011

6.-8. 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



 

Produkt  Utsalgspris
Bridgemate 
Bridgemate gammel utgave 1 200,00
Bridgemate server gammel utgave 2 500,00
Bridgemate cable 250,00
Bridgemate TD key 45,00
Bridgemate Grunnpakke 2 800,00
Bridgemate2 ny utgave 1 375,00
Bridgemate2 server ny utgave 2010 3 000,00

Opplæring og litteratur 
Bridge class pluss 425,00
Basisbridge 1, studiebok for VK 1 120,00
Basisbridge 2, studiebok for VK 1 120,00
Internasjonale lover for turneringsbridg 100,00
Historiske jubeldager! 50,00
Fjerde farve  90,00
Et Godt Grundsystem 90,00
Et Godt Grundsystem II 90,00
Kortvurdering  90,00
Fjendens farve 90,00
Indmeldinger  90,00
Moderne Doblinger 90,00
Roman Key Card Blackwood 90,00
Rettidig omhu 90,00
Forsvar mod svage 2 åbninger 90,00
Cuebids  90,00
Bridgepsykologi 90,00
Spil og modspil fra A - Z 120,00
Hvorfor taber De i bridge? 140,00
Spill bridge 1  380,00

Spill bridge 2  380,00
Spill bridge 3  300,00
Basisbridge 1 & 2, bokpakke 200,00
Basisbridge 1 & 2, bokpakke 1 000,00
Bridgemaster level 1 325,00
Bridgemaster NEO 325,00
Bridgemaster level 2 325,00
Bridgemaster level 3 325,00
Bridgemaster level 4 325,00
edBRIDGE KLUBBEN 2005 350,00
Bridgemaster level 5 200,00

Personlig materiell 
Tennisskjorte, lysgul M 175,00
Tennisskjorte, lysgul L 175,00
Tennisskjorte, lysgul XL 175,00
Tennisskjorte, lysgul XXL 175,00
Tennisskjorte, lysgul 175,00
Fleecevest, marineblå M 220,00
Fleecevest, marineblå L 220,00
Fleecevest, marineblå XL 220,00
Fleecevest, marineblå XXL 220,00
Fleecevest, marineblå 220,00
Fleecevest og tennisskjorte M 325,00
Fleecevest og tennisskjorte L 325,00
Fleecevest og tennisskjorte XL 325,00
Fleecevest og tennisskjorte XXL 325,00



Spillemateriell 
Kortmapper grønne 1-32 360,00
Meldebokser bridge partner sort 1 500,00
Meldekort Bridge partner storpakke 900,00
Bordplansjer, 2 bords serie 100,00
Bordplansjer, 5 bords howell/serie 145,00
Bordplansjer, 7 bords howell/serie 175,00
Bordplansjer, 8 bords howell/serie 190,00
Bordplansjer, 9 bords howell/serie 200,00
Bordplansjer, 10 bords Howell/serie 215,00
Bordplansjer, 11 bords howell/serie 230,00
Bordplansjer, 12 bords howell/serie 245,00
Bordplansjer, 3 bords maccarini-howell 115,00
Bordplansjer, 3 bord singel 115,00
Bordplansjer, 4 bord singel 130,00
Bordplansjer, 5 bord singel 145,00
Bordplansjer, 6 bord singel 160,00
Bordplansjer, 7 bord singel 175,00
Bordplansjer, 8 bord singel 190,00
Bordplansjer, 9 bord singel 200,00
24-Spills plansjer, sett 540,00
Kortstokker strekkode 7-bar (24) 625,00
Kortstokker stor indeks 47,50
Kortmapper grønne 1-16 190,00
Kortmapper grønne 17-32 190,00
Kortmapper grå 1-16 190,00
Kortmapper sorte 17-32 190,00
Meldekort for et bord 250,00
Superklemmer for et bord 190,00
Meldebokser med superklemme 565,00
Meldebokser til å skru fast på bordet 435,00
Meldekort dobler 4,00
Meldekort redobler 4,00
Meldekort stopp 4,00
Meldekort Ikke røyk 4,00
Meldekort Tournament director 4,00
Meldebokser bridge partner 320,00
Meldekort for et bord, Bridgepartner 200,00
Meldekort pass, bridgepartner 4,00
Meldekort 1 kløver, bridgepartner 4,00
Meldekort alert 4,00

Bridgebord, fransk 1 375,00
Velour 81 x 81 grønn 270,00
Kortholder, bordmodell 160,00
Autobridge privatleksjon 24,00
Autobridge lett serie 24,00
Autobridge vanskelig serie 24,00
Autobridge elite serie 24,00
Tops grunnsett 425,00
Tops boks  80,00
Tops tilleggsserie 70,00
Fasit 16-spill  46,50
Fasit 24-spill  57,50
Kortstokker strekkode 7 bar, storpakke 2 900,00

Turneringsmateriell 
Diplom, pakke á 10 155,00
Howellslipper 200 stk 115,00
Howellslipper, 500 stk 205,00
Howellslipper, 1000 stk 325,00
A4 ark, perforerte slipper 500 ark 310,00
A4 ark, perforerte slipper 2500 ark 1 210,00
Regnskapsark 100 stk 155,00
Lagkamplister 32 spill 500 stk 350,00
Lagkamplister 32-spill, enkle 14,00
Lagkamplister 40-spill, enkle 14,00
Systemkort NBF 100 stk 155,00
Tidsur - økonomi 1 740,00
Dubleringsmaskin Bridgepartner 33 000,00
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 1 075,00
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 110,00
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 110,00
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 840,00
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 840,00
Dubleringsmaskin Bridgepartner 33 000,00
Koffert til hardplastmapper 510,00
Klubbpoeng 100 stk 500,00
Kretspoeng 100 stk 1 000,00
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Et spill for framtiden!

200 kroner per bok 
(+ porto)

Støtt det norske Juniorfondet!
Inntektene fra salget av boka 
går uavkortet til Juniorfondet.

      Bestill boka i dag: 
      bridge@bridge.no
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Håkons Hall, Lillehammer

Meld deg på i dag!

www.bridgefestival.no

Norsk Bridgefestival 2011Norsk Bridgefestival 2010

fredag 29. juli til lørdag 6. August


