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Norsk Bridge nr. 2 2008

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

Takk for meg!

Med dette nummeret av Norsk 
Bridge takker jeg for meg som 
redaktør etter litt over tre år. 
Det har vært en spennende 
og interessant oppgave, men 
tiden strekker dessverre ikke 
til og jeg har derfor valgt å 
gå av. Min etterfølger blir 
Erlend Skjetne, som for 
øvrig har skrevet artikkelen 
fra lagfinalen i dette bladet. 
Erlend er en topp bridgespiller 
og en fantastisk skribent, og 
jeg tror NBF og Norsk Bridge 
har skutt Gullfuglen med denne 
ansettelsen.

En liten bønn til alle der ute: Gi 
Erlend den hjelpen og støtten 
han trenger! Å være redaktør 
for Norsk Bridge kan til tider 
være en veldig ensom oppgave, 
og det har til tider føltes 
som om det hele er et «one 
man show». Send inn spill, 
historier, tips og artikler som 
han kan ta tak i � bladet skal 
være for og av medlemmene i 
organisasjonen vår. Lykke til 
Erlend!

Jeg må også benytte sjansen til 
å takke mine faste bidragsytere, 
uten dere hadde jeg ikke hatt 
muligheten til å produsere 
det vi har gjort de siste tre 
årene. Spesielt vil jeg trekke 
fram Øystein Eriksen fra 
Skien, som har hatt sin faste 
spalte i samtlige nummer 
av min redaktørperiode. 
Også Marianne Fossum 
Mathiassen i Lilledesign/
Bryllupsinvitasjoner fortjener 
ros for den jobben hun har stått 
for på design- og layoutfronten. 
Tusen takk!

Erlend har som sagt skrevet 
en fyldig artikkel fra årets 
lagfinale på Sortland. Helt til 
topps i år gikk Tromsø BK, 
som i realiteten aldri var truet. 
Gratulerer!

Det skjer mye bra i 
organisasjonen, selv om 
vi kanskje ikke ser de 
resultatene vi ønsker foreløpig. 
Organisasjonsdagene på 
Gardermoen i mai viser at det 
er et glødende engasjement 
rundt omkring i landet, og 
jeg kan ikke forstå at dette 
engasjementet og jobben som 
blir gjort ikke snart vil gi seg 
utslag i høyere medlemstall 
og økt rekruttering. Jeg tror 
og håper! Du kan lese mer om 
Organisasjonsdagene lenger 
bak i bladet.

Skulle ønske at min siste 
leder kun skulle være positiv, 
men jeg må gi styret i NBF 
et skikkelig spark bak. Nok 
en gang er Seriemesterskapet 
preget av rot og uklarhet. Man 
vedtar etter at årets SM er 
ferdigspilt å utvide 1. divisjon 
til 12 lag � noe de aller fleste 

er helt enige i. Spørsmålet er 
selvsagt hvem skal få spille i 
neste års turnering.

Styret gir 2 av 3 toere i 2. 
divisjon muligheten til å spille 
om plassen, men Salten fra 
pulje A får ikke være med. 
Styret legger vekt på at de 
to andre lagene, Oslo 3 og 
Troms & Ofoten 3, har kapret 
flere VP i turneringen � de er 
derfor bedre enn Salten. Denne 
argumentasjonen er bare vås. 
Salten var nærmest direkte 
opprykk av de tre lagene (4VP 
bak vinnerlaget), og 9. plassen 
(nedrykk) i pulje A hadde 
henholdsvis 11 og 12 VP mer 
enn nedrykksplassene i de to 
andre puljene.

Å skylde på at økonomien 
ikke ga rom for at alle tre 
lagene kunne delta i spillet 
om plassene er også bare 
tøv � dette er peanøtts i den 
store sammenhengen. De 
aller fleste i organisasjonen 
så det urimelige i situasjonen 
og styret må ha fått med seg 
denne kritikken � et godt styre 
ville gjort om sin beslutning et 
dårlig ville steilt stått på sitt. 
NBFs styre valgte det siste.

Skam dere, og takk for meg!

Vegard Brekke 
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Presidentens hjørne

Nye medlemskapsformer er en 
viktig sak som skal diskuteres 
framover. Hvis stemningen i 
organisasjonen er slik at man 
ønsker å endre allerede fra 
2012, så må det gjennomføres 
ekstraordinært Bridgeting på 
slutten året i år. Forslaget til 
nye medlemskapsformer er 
presentert i forbundsstyrets ny-
hetsbrev i dette medlemsbladet 
og på forbundets hjemmeside. 
Hovedprinsippet i forslaget er å 
fortsatt ha en medlemskontin-
gent men lavere enn i dag, men 
i kombinasjon med en service-
avgift og hvor tanken er at de 
som spiller mye betaler relativt 
mer. Det legges opp til at det 
bridgeadministrative systemet 
Ruter skal benyttes av alle 
klubbene og kretsene, og det 
foreslås å etablere sanksjonsor-
dninger hvis man spiller men 
ikke betaler avgiften. For det 
er det andre hovedprinsippet i 
forslaget at de som benytter seg 
av forbundets tilbud på klubb, 
krets eller sentralt nivå skal 
være betalende medlem. 

Forslaget til nye medlem-
skapsformer skal behandles i 
organisasjonen med høringer 
og stor grad av involvering fra 
medlemmene. Det er viktig at 
vi får god forankring av de nye 
medlemskapsformene, slik at 
de oppleves slik at det oppleves 
greit å betale kontingent. Jeg 
vil sterkt oppfordre alle om å 
delta i debatten slik at vi får 
de nødvendige innspillene for 
å kunne gjøre en best mulig 
beslutning.

At bridge er en samfunnsnyttig 
aktivitet har forbundets med-
lemmer visst om lenge. Nå ser 
det også ut til at det blir noe 
mer bevissthet om dette også i 
det offentlige Norge. Forbundet 
skal ha møte med Kunnska-
psdepartementet i høst om å 
få bridge inn i skolen igjen, og 
møte med Kulturdepartementet 
om søknaden om statsgaranti 
til ungdoms-EM i 2013 og EM 
i 2015. Forhåpentligvis bidrar 
kontakten med departementene 
og politisk miljø, til at bridge 
blir kjent og at vi får vist 
hva vi står for av verdier og 
muligheter i et samfunn som 
skal være i størst mulig grad 
universelt. Målet er at vi på sikt 
skal bli en støtteverdig organ-
isasjon over Statsbudsjettet.

NM-klubblag ble arrangert 
i Sortland i begynnelsen av 
juni. Etter det jeg har fått 
tilbakemelding om så var det 
et vel gjennomført mester-
skap, hvor deltakerne ble godt 
tatt hånd opp. Jeg vil benytte 
anledningen til å takke Sort-

land BK for innsatsen, og 
gratulere Tromsø som norges-
mestere for klubblag. Styret har 
besluttet at neste år skal finalen 
i NM-klubblag arrangeres i 
Namsos. 

I forkant av sist styremøte 
fikk vi beskjed om at Vegard 
Brekke ønsket å slutte som 
redaktør av medlemsbladet. 
Jeg og styret beklager det, 
for Vegard har vært en dyktig 
redaktør og har bidratt til å 
løfte kvaliteten på medlemsb-
ladet Norsk Bridge. Han har 
også bidratt aktivt til å justere 
bladets profil slik at medlemsb-
ladet nå ikke er i direkte 
konkurranse med Bridge i 
Norge.

Det begynner å nærme seg 
sommer og ferietid. Og ikke 
minst tid for bridgefestival, ny-
begynnerfestival og juniorleir. 
Dette er siste året vi skal være 
på Lillehammer. Fra og med 
neste år er disse arrangemen-
tene i Fredrikstad. Jeg håper 
at det også i år vil være mange 
deltakere og stor stemning. 

Til slutt vil jeg få ønske alle en 
god sommer og takk for innsat-
sen i den sesongen som nå er i 
ferd med å avsluttes. 

Jan Aasen
President
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Seriemesterskapet

Nordnorsk suksess - i dobbel 
forstand 
Av Erlend Skjetne

Tromsø stakk av med gullmedaljane i årets NM. På vinnarlaget spelte (frå venstre) Jan Einar Sætre, 
Steingrim Ovesen, Rune Brendeford Anderssen, Dag-Jørgen Stokkvik, Stian André Evenstad og 
Peter Marstrander. Foto: Sortland BK / Kristian B. Ellingsen

Finalen i årets NM for klubblag gjekk av stabelen på Sortland i Vesterålen i 
byrjinga av juni. Ei rekkje eldsjeler i den lokale bridgen sytte for eit eksepsjonelt 
vellykka arrangement, der Tromsø BK stakk av med gullmedaljane.  

Sortland BK har kringom 70 medlemer, men 
også folk frå andre stader i regionen bidrog 
i den mangfaldige staben, totalt over 30 
personar, som sysla med stort og smått ved 
arrangementet. Det vil diverre føre for langt 
å nemne alle, men av serleg tydingsfulle 
personar kan nemnast arrangementsleiar 
Arild Jakobsen, innleid tevlingsleiar 
Allan Livgård og bulletinredaktør Håvard 
Kolbeinsen. 

Sistnemnde hadde dessutan hovudansvaret 
for det tekniske, som arrangørane hausta 
stor skryt for: Ikkje berre hadde BBO-
operatørane med Kristian Ellingsen 
og Tommy Elde i spissen god hand om 
sjølve tastinga, men i tillegg kunne 
verdspublikummet nyte kontinuerlege bilete, 
såkalla streaming, i høg kvalitet frå BBO-
bordet og frå salen som heilskap. Det gjev 
ein ekstra piff til den i seg sjølv sjåverdige 
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Seriemesterskapet

bridgen, at ein i tillegg får observere 
framtoninga til spelarane og måten dei ter 
seg på ved bordet. Det einaste uhellet med 
denne nyvinninga var då spelmappene 
i fyrste kamp låg i ei eske med logoen 
til rusdrikken Absolute Vodka, som vart 
brukt fordi ein i staben tilfeldigvis jobba 
på Vinmonopolet. Eska var godt synleg 
i kamerabiletet, og det kunne sjå ut som 
Tromsø-spelarane hadde teke sigeren 
på forskot og byrja ei knallhard feiring 
omgåande etter spelestart. Men ettersom 
norsk bridge no har vorte nesten alkoholfri, 
vart spela ganske snart flytte over i ei meir 
nøytral eske. Vidare ut gjennom helga viste 
kameraet utelukkande anstendige bilete ...

Sortland BK har kringom 70 medlemer, men 
også folk frå andre stader i regionen bidrog i 
den mangfaldige staben, totalt over 30 personar, 
som sysla med stort og smått ved arrangementet. 
Foto: Sortland BK 

Om feltet i år må det seiast at det var opnare 
og sterkare enn på lenge. Det fanst ikkje 
eitt lag utan svært kjende og meritterte 
spelarar, til dømes var heile ti av landets 
superstormeistrar til stades, og ingen av 
laga var forventa å bli eller vart i praksis 
kasteballar, like lite som nokre kunne 
seiast å vera klåre favorittar. Ei avstemning 
på Håvard Kolbeinsens flotte heimeside 
http://bridge1.no/, viste rett nok at folk 
heldt Bergen og Heimdal som dei mest 
sannsynlege vinnarane. Det seier litt om 
nivået i finalen, og generelt i toppen av 

norsk bridge, at desse førehandsfavorittane, 
båe lag i hovudsak beståande av 
fyrstedivisjonsspelarar, ikkje eingong tok 
medalje! 

Opningsseremonien om morgonen Kristi 
himmelfartsdag var tradisjonen tru besøkt av 
ordføraren, som i Sortland kommune heiter 
Svein Roar Jacobsen. Han viste deltakarane 
ein biletserie frå den storslåtte naturen i 
Vesterålen, og erklærte deretter tevlinga 
for opna. Fyrste runde var relativt jamn, 
og det var ikkje lett å skjøna at kampen 
mellom Ski og Tromsø, som endte 16-14 til 
fyrstnemnde, stod mellom dei som til slutt 
skulle bli sylv- og gullmedaljørar i denne 
tevlinga. Dag-Jørgen Stokkvik for Tromsø 
gjorde det like fullt tydeleg at han var i 
form:
  ♠ K5432  
  ♥ -- 
  ♦ KQJT7  
  ♣ T63  

♠ JT97   ♠ Q86
♥ Q   ♥ KT87
♦ 53   ♦ A982
♣ AQJ975   ♣ K8

  ♠ A 
  ♥ AJ965432 
  ♦ 64 
  ♣ 42 

Vest Nord Aust Sør
Thoresen Evenstad Hansen Stokkvik 

1♣ 1♠ x 2♥
pass pass 3 NT pass
pass pass

Stokkvik hadde med god grunn ikkje trua 
på korkje kløver-, hjarter- eller sparutspel, 
så han prøvde ein ruter. Makker Stian André 
Evenstad var naturlegvis ikkje misnøgd med 
dette. Han la fyrst ruter ti som vann stikket, 

N

S

ØV G
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og spela deretter ruter konge, ein indikasjon 
på at sideverdiane fanst i spar, til Jonny 
Hansens ess. Så fylgde kløveren, og det 
fyrste Stokkvik gjorde, var å kaste spar ess! 
Dreg Hansen no i tidens fylde hjarter dame, 
er det berre å lasjere. Speleførars hand er 
daud og Evenstad sit på beita.

Det skal seiast at spar ess ut også beitar, 
så lenge ein omgåande finn det ganske 
opplagde ruterskiftet. På det andre bordet 
greidde Bjørnar Halderaker og Jo-Arne 
Ovesen å selja ut til 2NT som var åtte stikk, 
for så vidt riktig sidan 3♥ er to beit. Altså 
ikkje den store svingen, men det forringar 
ikkje eit smekkert motspel av Dag-Jørgen 
Stokkvik. 

I andre runde viste Tromsø ytterlegare 
musklar ved å slå TopBridge 25-5. Etterpå 
tok dei sanneleg 25 til på farta, mot 
Stavanger. Då slo også TopBridge attende, 
med siger 18-12 over Bergen. Jon Aabye 
kasta vekk ganske mange IMP ved å sova 
litt i timen og spela bort ein dobla slem, 
men som den haien han er tok han revansj 
allereie i spelet etterpå:
  ♠ K52  
  ♥ T75  
  ♦ JT86432  
  ♣  

♠ AJ9   ♠ QT84
♥ A842   ♥ Q
♦ A   ♦ K75
♣ AJ874   ♣ T6532

  ♠ 763 
  ♥ KJ963 
  ♦ Q9 
  ♣ KQ9 

Vest Nord Aust Sør 
Eide S.I. Høyland S.O. Høyland  Aabye

1♣ pass 1♠ pass
2♥ pass 2 NT pass
3 NT pass pass pass

5♣ er ein betre kontrakt, men i lukka rom 
var Trond Hantveit også i 3NT, etter eit 
ganske likt meldingforlaup. Med liten 
hjarter ut frå Jim Høyland vart det ti stikk. 
Aabye, derimot, spela ut hjarter konge! Etter 
å ha lasjert to gonger måtte Sven-Olai berre 
daske ned kløver ess, og då nord til overmål 
hadde eit sparstikk, var det tri beit for 14 
IMP til TopBridge.

Ski BK vann sølv, etter å ha lege under ved 
halvtid, vann dei andre halvrunde mot Heimdal 
66-1 i IMP, totalt 23-7. Frå venstre Siv 
Thoresen, Jonny Hansen, Bjørnar Halderaker 
og Jo-Arne Ovesen. Foto Sortland BK / Kristian 
B. Ellingsen

Fjerde runde var relativt jamn, den største 
sigeren gjekk til Ski som slo heimelaget 
20-10 og såleis inntok andreplassen på lista, 
10 VP attom Tromsø og 7 framfor Bergen. 
Men i femte runde fekk Ski ein liten knekk 
med tap 21-9 mot TopBridge, eit lag som 
etter ein veik start no var på tur oppover. 
Heimdal låg under med 52 IMP ved halvtid 
mot Bergen, men dagen etter tok dei inn att 
nesten alt og berga med tap 16-14. Eit viktig 
bidrag til redningsaksjonen var fylgjande 
motspel av Per Erik Austberg, som skaffa 
han prisen for beste spel i denne tevlinga. 

N

S

ØV G
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Stein Erlend Statle skreiv om spelet i 
bulletinen og fekk journalistprisen:
  ♠ A4  
  ♥ A987  
  ♦ AT9  
  ♣ KQ43  

♠ 2   ♠ JT73
♥ 6432   ♥ T5
♦ QJ842   ♦ 763
♣ 976   ♣ AT85

  ♠ KQ9865 
  ♥ KQJ 
  ♦ K5 
  ♣ J2 

Magne Eide og Sven-Olai Høyland meldte 
seg kontrollert opp i 6NT, som er ein veldig 
god kontrakt. Normalt står han på det same 
som 6♠, at sparen blir taperlaus, men har 
i motsetnad til 6♠ tilleggssjansen for ein 
skvis om sparen er 4-1 imot. Sven-Olai i 
nord skulle spela kontrakten, og fekk ruter ut 
til knekten og esset. Det hasta jo ikkje med 
sparen, så speleførar byrja med kløver til 
knekten og kløver til kongen, som Austberg 
dukka! Det var glitrande motspel, for stikk 
han blir han sønderskvisa i svartfargane 
etterpå. No hadde ikkje Høyland det rette 
tempoet og gjekk ei beit, men det skal seiast 
at han i teorien kunne vunne kontrakten 
trass i Austbergs motspel. Viss han tek alle 
dei raude stikka er nemleg Austberg skvisa 
likevel; han må blanke kløver ess for å halde 
sparen. Då kan speleførar spela liten kløver 
frå gjenverande dobbelton og godspela 
dama, noko som unekteleg blir dumt om 
aust i utgangspunktet hadde femkorts kløver 
og sparen sat 3-2. Utvilsamt ei vanskeleg 
og spekulativ speleføring, men så stinka det 
kanskje også litt av Austbergs doble dukk? 
Vel, det gjer uansett ikkje prisen mindre 

velfortent, for Austberg oppdaga ein fare i 
spelet som det er svært fort gjort å oversjå. 
På det andre bordet i kampen vann Jørgen 
Molberg og Børre Lund 6 grand, for 17 IMP 
til Heimdal.

Serleg lenge vara diverre ikkje Heimdals 
opptur, for i neste runde møtte dei 
leiarlaget Tromsø i rama. Stødig speling av 
nordlendingane, kombinert med ei mengd 
tvilsame og uheldige avgjerder av Heimdal, 
gav sluttresultatet 23-7. Flekkefjord, med 
mellom andre Boye Brogeland, melde seg 
på i medaljestriden ved å slå heimelaget 
Sortland 22-8, medan Ski og Bergen og 
Stavanger og TopBridge spela jamt. Med 
éin kamp igjen var det dimed berre 4 VP 
mellom andre og femteplass, medan Tromsø 
leia med gedigne 22 VP, og med betre 
samvit enn alle andre kunne slå ut håret på 
banketten laurdag kveld.  

Dette var ein svært hyggeleg seanse i 
restauranten på Sortland hotell, som låg 
berre eit steinkast frå spelelokalet. Trirettars 
middag vart akkompagnert av sprelske taler 
frå både Vivi Uhre og Sven-Olai Høyland, 
i tillegg til at spelarane fekk utdelt ei gåve 
frå arrangørane, t-skjorter så blåe som det 
passar seg i den såkalla blå byen, og dertil 
ei vakker bok om Vesterålen. Etterpå kunne 
dei interesserte fylgje landskampen i fotball 
mellom Noreg og Portugal på storskjerm i 
eit anna rom, før festen som seg høyr og bør 
heldt fram til utpå morgonkvisten. Sidan det 
på denne årstida aldri blir mørkt på Sortland, 
er det jo ikkje godt å vita akkurat når ein bør 
gå og leggje seg.   

Men i siste kamp var det alvor igjen. 
Fylgjande spel må nok ha vore serleg 
stressande for nervøse medaljekandidatar: 

N

S

ØV G



8

Seriemesterskapet

  ♠ T53  
  ♥ AK  
  ♦ AKQ84  
  ♣ 973  

♠ Q9874   ♠ AKJ62
♥ 6   ♥ 54
♦ 9   ♦ J3
♣ AKT852   ♣ QJ64

  ♠ -- 
  ♥ QJT98732 
  ♦ T7652 
  ♣ -- 

Ein eksepsjonell dobbeltilpass båe vegar, 
det står 11 stikk i svartfargane og 13 stikk i 
hjarter. Utslagsgjevande for resultata rundt 
om i salen vart det nok at aust var gjevar 
og opna 1♠. Der sør gjekk inn med 4♥ 
fekk vest meldt Blackwood, og så lenge ein 
har avtalene i orden får ein avdekka at det 
manglar to ess jamvel om nord kjem inn og 
forstyrrar. Sidan eiga side har majoriteten 
av poenga er det då vanskeleg å stampe 
i 6♠, endå verre naturlegvis i 7♠, om 
motparten melder det som jo ser ut som 
ein stamp frå deira side. Det kan seiast at 
innmelding 4♥ er litt bleikt med denne 
fordelinga; kanskje er det case for i staden 
å melde 5, som fjernar motpartens sjanse til 
å spørja etter ess. Viss vest no gamblar på 
6♠, ingen urimeleg sats, kan nord kanskje 
håpe på beit der i staden for å melde 7♥? 
Eller bør ein skjøna at spelet er fullstendig 
vilt, og ta den «billege» forsikringa på 
sjusteget, som denne gongen altså står? Det 
blir spekulasjonar. I praksis kom nøyaktig 
halve feltet i 6♥ dobla, den andre helvta i 
7♥ dobla. Det var altså minus på butlaren 
å vinne tretten stikk i dobla slem, endå 
motparten hadde 11 stikk i spar! 

Av topplaga kunne berre Tromsø med 
si komfortable leiing kvile på laurbæra 
i siste kamp. Dei måtte berre unngå eit 
katastroferesultat mot heimelaget, og sjølv 
om tap 18-12 var det dårlegaste resultatet 
deira i heile tevlinga, så var dei aldri 
eigentleg truga. Verre var det for Flekkefjord 
som spela mot TopBridge i rama, og faktisk 
måtte avslutte bra for å berge til tap 23-7. 
Dimed var Brogeland med kone og vener 
nede på femteplass, medan TopBridge susa 
inn til bronse framfor Bergen, som nok også 
hadde trua på medalje med storsiger mot 
Stavanger. Men dei kom maksimalt uheldig 
ut av det, då Ski, etter å ha lege under ved 
halvtid, vann andre halvrunde mot Heimdal 
66-1 i IMP, totalt 23-7 i VP. Dimed kom 
Heimdals sterke mannskap utruleg nok nest 
sist i finalen, medan sylvet var sikra for 
Ski, forresten det einaste firemannslaget i 
feltet. Ei lita trøyst for Heimdal var det vel 
kanskje at Austberg som nemnd fekk prisen 
for beste spel, medan Øystein Lerfald var 
hovudperson i fiskehistoria som underteikna 
vann den spesielt oppretta Eidsfjord 
Sjøfarm-prisen for.

TopBridge vann bronse. På bilete er 4 av 5 
medaljevinnarar til stades Jon Aaby, Finn 
A. Brandsnes, Trond Hantveit og Sam Inge 
Høyland. Foto: Sortland BK / Kristian B. 
Ellingsen

N
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Størst blir gratulasjonane i alle fall til 
vinnarlaget Tromsø, som spela overtydande 
frå fyrste stund og vann ein klår og 
imponerande siger. På laget spela Jan Einar 
Sætre - Steingrim Ovesen, Dag-Jørgen 
Stokkvik - Stian André Evenstad og Peter 
Marstrander - Rune Brendeford Anderssen. 
Framme på podiet, der Vivi Uhre overrekte 
medaljane, heldt Anderssen ei velplassert 
takketale til arrangørane. Han spara ikkje 
på ingen måte på skryten, og alle eg snakka 
med var fullstendig samde. Arrangementet 

gjekk på skinner frå fyrste til siste 
augneblink, alt takka vera gode og grundige 
førebuingar, dugnadsånd og ikkje minst godt 
humør frå alle dei lokale aktørane. 

Neste år er Namsos BK arrangør av finalen. 
Gjer dei eit arbeid berre tilnærma så godt 
som Sortland BK gjorde i år, er det berre for 
oss andre å spisse forma og byrja å gle oss 
til ei ny uforgløymeleg bridgeoppleving i 
mai 2012.

Resultater

Plass Navn Spillere Poeng

1 Tromsø BK
Peter Marstrander, Rune Brendeford Anderssen, Jan Einar Sætre, 
Stian André Evenstad, Steingrim Ovesen, Dag-Jørgen Stokkvik

131.0

2 Ski BK Jonny Hansen, Jo-Arne Ovesen, Bjørnar Halderaker, Siv Thoresen 120.0

3 TopBridge BC
Martin Andresen, Trond Hantveit, Ole Marius Myrvold, Finn Brandsnes, 
Sam Inge Høyland, Jon Aabye

117.0

4 Bergen Akademiske BK Tor Bakke, Sven-Olai Høyland, Magne Eide, Kjell Gaute Fyrun, Jim Høyland 116.0

5 Flekkefjord BK
Kjetil Myhre, Knut Erik Ljung, Svein Skarpenes, Boye Brogeland, 
Tonje Aasand Brogeland, Geir Austad

102.0

6 Sortland BK
Olav Ellingsen, Pål Tore Fondevik, Sigve Alf Smørdal, Håkon Arild Bergsrud, 
Svein Robert Vestå, Ståle Digre

93.0

7 Heimdal BK
Geir Helgemo, Jørgen Molberg, Lars Frøland, Børre Lund, Per Erik Austberg, 
Øystein Lerfald

86.0

8 Stavanger BK
Jan Erik Olsen, Thorleif Skimmeland, John Helge Herland, Bjørn Børre Leinan, 
Rune Bjelland, Fred Arne Moen

72.0

Butler

Plass Navn Lag Snitt Ant kamper Score

1 Tor Bakke Bergen Akademiske BK 0.96 3 92

2 Knut Erik Ljung Flekkefjord BK 0.66 3 63

3 Steingrim Ovesen Tromsø BK 0.60 4 86

3 Jan Einar Sætre Tromsø BK 0.60 4 86

5 Ole Marius Myrvold TopBridge BC 0.56 2 44

6 Peter Marstrander Tromsø BK 0.43 5 68

6 Rune Brendeford Anderssen Tromsø BK 0.43 5 68

8 Jo-Arne Ovesen Ski BK 0.42 7 94

8 Bjørnar Halderaker Ski BK 0.42 7 94

10 Boye Brogeland Flekkefjord BK 0.42 7 93

11 Jim Høyland Bergen Akademiske BK 0.29 6 59

12 Dag-Jørgen Stokkvik Tromsø BK 0.26 4 36

12 Stian André Evenstad Tromsø BK 0.26 4 36

14 Finn Brandsnes TopBridge BC 0.25 5 39

15 Tonje Aasand Brogeland Flekkefjord BK 0.24 4 30
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Norsk gull i åpen klasse
Av Harald Skjæran, Rune Handal og Vegard Brekke

Norge vant årets Nordisk mesterskap i Örebro. På laget spilte (f.v.) Artur Malinowski, Thomas 
Charlsen, Aril Rasmussen, Thor Erik Hoftaniska, Glenn Grøtheim, Ulf Tundal og NPC Christian 
Vennerød. Foto: Ola Brandborn

Det er lenge siden det har vært større oppmerksomhet rundt Norges 
deltakelse i nordisk mesterskap. Årets mesterskap ble avholdt i Örebro, og 
var den første virkelige testen for «nye» Norge i åpen klasse.

Til årets nordisk hadde NPC, Christian 
Vennerød, tatt ut verdensmesterne Glen 
Grøtheim og Ulf Tundal, sammen med fjorårets 
EM-deltakere Thomas Charlsen og Thor 
Erik Hoftaniska. Tredje norske par var Arild 
Rasmussen (med på sølvlaget i Bermuda Bowl 
i 1991) og London-baserte Artur Malinowski 
som blant annet har spilt for England med stor 
suksess ved en rekke anledninger de senere 
årene.

Norge fikk ingen god start på årets turnering, 
og slet lenge i bunnen av tabellen. De hadde en 
oppskriftsmessig seier mot Færøyene i første 
kamp før det ble tre strake tap og en uavgjort 
i femte runde. Norge lå på dette tidspunktet 
nest sist, kun foran Færøyene (tapte alle sine 
kamper).

I år var det seks deltakende lag, og mesterskapet 
ble arrangert som dobbel serie. De siste fem 
kampene skulle bli en fest sett i forhold til de 
fem første. Norge slo til allerede i runde seks og 
knuste Danmark 25-0, i kamp 7 kom «rundens» 
eneste tap, 11-19, mot Finland. Så balsamerte 
Norge Island, som er klare for Bermuda Bowl, 
25-0. I niende runde ble vertsnasjonen Sverige 
slått 17-13.

Norge hadde fordel av å ha Færøyene i siste 
kamp, og vant denne kampen 23-7. For at 
Norge skulle klatre helt til topps trengte de 
hjelp, og avgjørelsen falt i siste spill i kampen 
mellom Island og Finland. Island så ut som sikre 
vinnere, men en overraskende utgangssving til 
Finland sendte islendingene ned på tredjeplass 
og Norge til topps på pallen!
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Nye Norge hadde tatt sin første, av mange, 
gullmedaljer! Gratulerer

1 Norge 406 - 258 169
2 Sverige 314 - 218 168
3 Island 338 - 261 167
4 Danmark 381 - 299 158
5 Finland 364 - 328 155
6 Færøyene 144 - 583 57

De norske damene kom til nordisk med gullet 
fra de to foregående mesterskapene i bagasjen. 
Det norske laget bestod i år av fem jenter, 
Lise Blågestad, Gunn Tove Vist, Stine Holmøy, 
Marianne Harding og Ann Karin Fuglestad, 
med seg hadde de NPC Per-Ove Grime.

Norge fikk en flott start på mesterskapet og 
kjempet i teten helt fra start. Norge møtte 
forhåndsfavorittene Danmark allerede i kamp 1, 
og de to lagene spilte 15-15. Norge vant de to 
neste kampene før de hadde walk over i runde 
4. De to neste kampene ga oss en seier og en 
uavgjort, og i runde 7 hadde Norge nok en walk 
over (5 lag og dobbel serie i dameklassen).

Norge hadde etter 7 kamper 125VP, et snitt på 
nesten 18VP, før det igjen var klart for et dansk-
norsk oppgjør. Det norske laget klarte dessverre 
ikke å kapre mer enn 4VP i denne kampen. Selv 
om Norge kontret i kamp 9 med 25 mot Island, 
før de gikk på et knepent 14-16-tap mot Sverige 
i turneringens siste runde kunne de ikke match 
danskene. Danmark tok gull, mens Norge tok en 
flott sølvmedalje.

1 Danmark 353 - 227 179
2 Norge 320 - 249 168
3 Finland 338 - 285 162
4 Sverige 281 - 310 144
5 Island 244 - 345 126

NBU-trofeet går til det landet med best 
sammenlagt prestasjon i dameklassen og 
åpen klasse. I år var det ingen som kunne true 
Norge og nok en gang havner trofeet på NBFs 

premiehylle på Ullevål Stadion. 

Vinnere av NBU-trofeet:

 
Norge hentet hjem NBU-trofeet (f.v.) Ann 
Karin Fuglestad, Artur Malinowski, Marianne 
Harding, Lise Blågestad, Per-Ove Grime, 
Christian Vennerød, Stine Holmøy, Arild 
Rasmussen, Gunn Tove Vist, Thor Erik 
Hoftaniska, Glenn Grøtheim. Foto: Ola 
Brandborn

Møte i Nordisk Bridgeunion

(Fra NBFs hjemmesider, www.bridge.no)

Samtidig hadde de nordiske forbundene sitt 
årlige NBU møte og hovedsak på agendaen var 
Nordisk Standard. Prosjektet startet i 2008 og er 
nå fullført i samsvar med både planer og budsjett 
– en «milestone» i det nordiske samarbeidet 
gjennom tidene. Når samtidig BBO Nordic på 
rekordtid er blitt verdens største bridgeklubb 
med over 3600 medlemmer, så kan vi trygt 
karakterisere dette som en eventyrlig suksess. 
Planene for den videre utvikling av nettklubben 
ble diskutert og det svenske forbundet skal 
overta lederrollen etter Marianne Harding som 
går i permisjon fra 1. august. Færøyene, Finland 
og Island er invitert til å bli med i prosjektet 
og viser stor interesse. Alle forbund anser 
at BBO Nordic må bli selvfinansierende og 
betalingsturneringer vil innføres samtidig som 
mesterpoeng, ranking og opplæring etc. kommer 
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i tiden fremover.
Opplegg og format for de nordiske mesterskap 
ble gjennomgått og revidert – spesielt med 
ønske om å unngå situasjoner som i påsken 
hvor NBF påklaget medaljefordelingen etter 
juniormesterskapet.
Det danske forbundet vil ha ledelsen av NBU 
de neste to årene med Stephan Magnusson (fra 
Styret i DBF) som nyvalgt president i NBU.

Presidenten i European Bridge League, Yves 
Aubrey – deltok også under deler av møtet 
og sammen med Jens Aucken redegjorde han 
for det som skjer i EBL. En rekke tema ble 
drøftet som utvikling av europeiske mesterskap, 

ungdomsarbeidet, EBL sine hjemmesider, 
markedsføring av bridge internasjonalt etc. 
Aubrey fortalte også at EBL ikke har mottatt 
noen henvendelse verken fra Monaco eller 
Zimmermann om etableringen av det nye 
nasjonale topplaget (med Helness og Helgemo)
i Monaco. Uansett - eksisterende spilleregler 
for representasjon vil bli fulgt når de neste 
internasjonale mesterskap skal finne sted.

Bilde fra NBU-møtet – som man ser står ikke likestilling høyt på 
agendaen… Foto: Ola Brandborn

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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Nordisk mesterskap for junior
Av Steffen Fredrik Simonsen

Norge halte i land EBU-pokalen etter å ha plukket flest VP mot de andre lagene i 
«mesterskapsklassen». Denne gang var laget (fra venstre) Lars Eide (NPC), Steffen Fredrik 
Simonsen, Kristian B. Ellingsen, Lars A. Johansen, Harald Eide og Håkon Bogen.

I påsken var det nok en gang tid for nordisk mesterskap for junior. Onsdagen 
dro fem håpefulle U25-spillere og seks håpefulle U20-spillere med båten fra 
Oslo til København, for dagen etter å ta toget til idylliske Vejle, en plass på 
Jylland.  De fem guttene på det eldste laget var Harald A. Eide, Kristian B. 
Ellingsen, Håkon Bogen, Lars A. Johansen og Steffen F. Simonsen. Min faste 
makker på juniorlaget, Erlend Skjetne, var på et flere uker langt oppdrag 
i England for å dekke det kongelige bryllupet for sin arbeidsgiver Trønder-
Avisa, og vi var derfor kun fem med til Vejle. Planen var da at de to faste 
makkerparene spilte sammen, mens jeg kom inn og splittet opp i tur og 
orden slik at alle fikk like mye hvile.

Nordisk mesterskap for junior har mange rare 
regler. De to siste gangene det har blitt arrangert 
har Norge vunnet sammenlagt, men Norge har 
ikke vunnet NBU-trofeet. Dette var målet for 
årets turnering, og da gjaldt det å vinne kampene 

mot de lagene som kjempet om dette trofeet. 
Der kunne hvert land stille et lag, og lagene var: 
Færøyene U20, Danmark U25, Finland U25, 
Sverige U25 og oss, Norge U25. Alle lagene 
tok maks mot det færøyske laget, så denne 
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artikkelen kommer til å omhandle kampene mot 
de andre lagene som kjempet om NBU-trofeet. 

Andre dag av mesterskapet og i kamp nummer 
3 skulle vi ut mot Danmark U25. Kampene gikk 
over to ganger fjorten spill, og til halvtid ledet 
Danmark 33-18. Danskene spilte stødig og bedre 
enn oss i første halvrunde, men her er et spill 
som viser at man må ta noen hensyn i moderne 
bridge. 
 ♠ Q632 
 ♥ 96   
 ♦ AK64   
 ♣ 542

♠ AKT874  ♠ 5 
♥ Q2  ♥ AK853
♦ 5  ♦ QJ9
♣ JT73  ♣ Q986

 ♠ J9
 ♥ JT74
 ♦ T8732
 ♣ AK

Vest Nord Øst Syd
Bogen Bilde Simonsen Jepsen

1♠ pass 1NT pass
2♠ pass 2NT pass
3♣ pass pass pass

Dagens åpningsstil er såpass tynn og da er det 
viktig å ta det med ro selv med åpning på andre 
siden. Her fikk Bogen vist frem en 6-4 hånd med 
minimum og da syntes jeg vi hadde kommet 
høyt nok. Ved det andre bordet ble det også 
åpnet i 1♠, og øst var ikke å stoppe før han var i 
3NT som gikk tre bet når røyken hadde lagt seg. 
7 imp til forsiktige Norge. 

I andre halvrunde mot danskene var det min 
tur til å ta meg en pust i bakken, og med to 
faste makkerskap tok vi sakte men sikkert igjen 
Danmark. To hardmeldte 3NTer i sonen hvor 
danskene stoppet i 3minor gav 12 (3♦ var bet) 
og 11 imp var gull verdt da de norske guttene 
vant andre halvrunde 38-5 og 56-38 totalt som 
gav 18-12 seier. Det svenske U25-laget vant 
24-6 i sin første kamp om trofeet. 

Lørdag morgen skulle vi ut mot Finland. De 
hadde som nevnt tapt stort mot det svenske 
laget, men det viste seg å ikke bli noen spesielt 
enkel kamp. Første halvrunden var ikke spesielt 
vel spilt fra noen av lagene og det stod 33-33 
ved pause. 15VP var ikke nok, men allerede i 
første spill etter pausen viste Harald A. Eide at 
utspill er noe han har gjort før. 
                

♠ Q53
♥ 9763
♦ A3
♣ 8752

♠ AK86 ♠ 72
♥ AQ4 ♥ KT52
♦ K752 ♦ T6
♣ T9 ♣ KQJ63

♠ JT94
♥ J8
♦ QJ984
♣ A4

Vest Nord Øst Syd
Fi2 Harald Fi1 Kristian

   pass
1NT pass 2♣! pass
2♠ pass 3NT pass
pass pass

Ikke så mange fristende utspill, kanskje. Kan 
se ut som om motparten sitter med hver sin 
majorfarge. Valget falt på å gjøre et forsøk på 
å finne makker hjemme i ruter. Ruter ess ut, 
og syd markerte styrke med ruter 4. Mer ruter 
godspilte den sorten. Syd kunne nå bare å sitte 
vente på beten med sitt sikre kløverinntak i 
behold. Finnen i vest kom ikke lenger enn til åtte 
etter fire ruterstikk og kløveress for forsvaret. 
Alt annet ut gir spillefører ti stikk.

På det andre bordet fikk Bogen 11 stikk etter likt 
meldingsforløp, men med et mye mindre heldig 
utspill. Dermed 11 viktige imp til Norge, som til 
slutt vant 70-53, som gav 18-12, mot Finland. I 
den andre viktige kampen, Danmark U25 mot 
Sverige U25, vant vertene komfortabelt 20-10.
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Så, før den aller siste kampen var stillingen slik 
om trofeet:

Norge..................61 VP
Sverige ...............59 VP
Danmark .............57 VP
Finland ...............43 VP
Færøyene ............0 VP

Det var tett som hagl. Vi skulle ut mot 
svenskene, og trengte minst uavgjort mot dem, 
mens Danmark skulle møte Finland. Knuste vi 
ikke svenskene, trengte vi også hjelp av våre 
venner lengst i øst. 

Og kampen vår mot Sverige skulle utvikle seg 
til en svært jevn kamp. Allerede i første spill får 
Ellingsen inn en treer i kun overstikk.

 
♠ AQ76
♥ AJ8
♦ Q843
♣ 87

♠ J98532  ♠ T
♥ 5  ♥ Q9632
♦ 95  ♦ A76
♣ KJ42  ♣ T963

♠ K4
♥ KT74
♦ KJT2
♣ AQ5

Vest Nord Øst Syd
Rimstedt Steffen Fryklund Kristian

1♦ pass 1♥
2♠ pass pass 3NT
pass pass pass

Spar ut til tierne og kongen. Deretter godspilte 
Ellingsen ruteren hvorpå Fryklund skiftet kløver 
ti. Opp på esset, ruterstikket, hjerterkutten 
gjennom Fryklund for å beskytte kløveren 
(Fryklund glemte å dekke) og når det fjerde 
hjerterstikket er tatt, har ikke den svenske piken 

råd til å kaste verken spar eller kløverkonge. 
12 stikk og 3 imp til Norge da svensken på det 
andre bordet hadde forsøkt kløverdama etter at 
spillet hadde gått likt til og med ruteress.

Kristian skaffet Norge 3 imp på overstikk. Du 
kan lese en artikkel om Kristian fra Sortlands 
Avis på NBFs hjemmesider, www.bridge.no

Vi ledet 27-19 til pause, mens Danmark ledet 
med 20 imp mot Finland. Det var derfor fortsatt 
tett som hagl før de siste 14 spillene i Vejle 
denne påskemorgenen.  Men var det lite futt 
over spillene i første halvrunde, var det mer 
action i andre halvrunde. Jeg byttet makker og 
Ellingsen fikk se den neglebitende avslutningen 
på BBO fra hotellrommet.

Og det begynner svært godt for de norske 
farger. I første spill kommer svenskene i 4♠ 
på 4-3 i stedet for 4♥ på 5-3 og 12 imp til de 
gode guttene. I neste spill står det 5♣ til NS, 
svenskene på vårt bord finner den, men vi 
stamper over og jaggu melder ikke svensken 
6♣. Den dobles for en bet og 100 inn. Sammen 
med de 100 våre gutter får mot 3♠ på det andre 
bordet får vi 5 imp til. Neste spill er kjedelig, 
men så melder Rimstedt og Grönkvist en 6er 
som står på en konge i kutt. Kutten går, og 13 til 
svenskene. Nå leder vi kun med 13 imp.

Det neste spillet går også svenskenes vei. 4♠ er 
en saklig og fin kontrakt deres vei, men på det 
andre bordet forsvant spartilpassen på mystisk 
vis, og de får kun inn 120 i 2NT. Nye syv imp 
til Sverige. Deretter sladrer Grönkvist for mye 
når han fikler med meldeboksen på min side av 
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skjermen, og jeg finner motspillet for to bet i 4♥ 
som kun går en bet på det andre bordet. Deretter 
er Eide litt rask i føringen sin i 1NT, og vi taper 
5 imp når kontrakten går hjem på det andre 
bordet. Nå leder vi kun med 4 imp.

Påvirket av sitt bortspill i forrige spill, eller av 
svenskenes heldige slem noen, finner Harald 1♠ 
i første hånd blod på:

♠ AQT96
♥ QJ8
♦ J76
♣ 43

På andre siden sitter jeg med:
♠ 4
♥ AK94
♦ AKQ2
♣ KQ98

Jeg klarer ikke gi meg under slem. Vel, med 
kløveresset foran og sparkongen i kutt er det 
vi som noterer 13 imp på en heldig slem. 
«Norwegian slam», kommenterer Grönkvist tørt. 
«1-1» svarer jeg med et glis. Men svenskene 
hadde ikke lagt seg. I neste spill hentet de 10 
imp på å være i 3NT fremfor 4♥ som er bet 
fra taket. I det neste spillet er det Grönkvist sin 
tur til å gå bet i en 1NT som står, og 6 imp til 
Norge.

Så når det er igjen fire spill, leder vi med 13 
imp. Men i det fjerde neste spillet skjer det 
skumle ting på samenes bord (Bogen-Johansen). 
Etter alle kunstens regler trør de på 3NT og 
vi taper 10 imp da vi stoppet rolig i 2♥ med 
et overstikk. I det tredje siste spillet trør både 
Bogen-Johansen og svenskene på vårt bord 
4♥. Vi leder fortsatt med 3 imp før de to siste 
spillene. For de som følger med på BBO, vet de 
nå at Finland gjør jobben sin mot Danmark, og 
at vi er nordiske mestere så lenge vi holder til 
uavgjort.

Og vi gjør det mer spennende enn nødvendig, 
da Johansen bommer det som bommes kan i 3♦, 
mens Cilla Rimstedt fører det hjem med et 

overstikk. 5 imp til Sverige, og de leder før siste 
spill. 
 ♠ 92
 ♥ T3
 ♦ Q5432
 ♣ A986

♠ AQT84   ♠ K5
♥ K754   ♥ AJ2
♦ J   ♦ AT76
♣ Q52   ♣ KJT4

 ♠ J763
 ♥ Q986
 ♦ K98
 ♣ 73

Vest Nord Øst Syd
Steffen   Harald

1♠ pass 2♣ pass
2♥ pass 2NT pass
3♣ pass 3♠ pass
4♠ pass pass pass

Saklig og kontrollert meldt av begge to, 4sp byr 
ikke på mange problemer og 420 inn.

Vest Nord Øst Syd
Gullberg  Karlsson

1♠ pass 2♣ pass
2♥ pass 3♦ pass
4♣ pass 4♦ pass
4♥ pass 4NT pass 
5♦ pass 6♣ pass
Pass pass

Her tok det mer av. Men kontrakten var ikke av 
den verste sorten. Det kom kløver ut til esset og 
mer kløver. Ruter ess og mer ruter til stjeling 
i bordet. Finner man sparen nå så har du fire 
kløverstikk, fem sparstikk, ett ruterstikk og 
to hjerterstikk, men sparen ble bommet og vi 
kunne krone oss som seierherrer etter 11 imp inn 
på det siste spillet. 

Etter at Finland slo Danmark 17-13, ble pallen i 
NBU-trofeet seende slik ut:

Norge 77 VP
Sverige 73 VP
Danmark 70 VP 
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U20-klassen
Av Espen Flått

Norges lag i U20-klassen: Anders Gundersen (f.v.), Christian Bakke, Andre Hagen, Tor Eivind 
Grude, Håkon Brandsnes og Espen Flått.

Det ble ett helt nytt lag i U20 klassen der den eneste som hadde internasjonal 
erfaring fra før var Tor E. Grude. Vi startet oppvarmingen allerede i starten 
av påsken på Hamar, der Rica Olrud Hotell sponset oss med overnatting, 
mat & drikke og spillingen. Der gikk lagturneringen helt greit og vi havnet 
rundt middels til slutt.

I Danmark var det første laget vi skulle møte 
Norge U25. Denne kampen skulle vært vist gå 
på BBO, men danskene snabbet plassen.
 
Norge U20 vant 17-13 over de Nordiske 
mesterne.
Harald Eide – Kristian Ellingsen fikk en frekk 
3NT mot seg i første sesjon

 ♠ AK
 ♥ 6
 ♦ 8763
 ♣ AKT972

♠ J87   ♠ Q9542
♥ KJ4   ♥ 973
♦ T42   ♦ AKQJ
♣ Q863   ♣ 5

 ♠ T63
 ♥ AQT852
 ♦ 95
 ♣ J4
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Vest Nord Øst Syd
Ellingsen Flått Eide Gundersen

  1♠ 2♥
2♠ 3NT pass pass
pass 
 
Etter fire ganger ruter ut var det bare å spille 
seg inn på bordet og ta kløverkutten, og kreve 9 
stikk. 
Norge U20 vant 5 av 7 kamper, noe som var en 
god prestasjon.
 
Mot Danmark U25 hadde Brandsnes – Grude en 
missforståelse som førte til gode imper inn.

Misforståelse kan være gull!
 ♠ KQ95
 ♥ JT832
 ♦ K
 ♣ 832

♠ 843  ♠ 762
♥ 5  ♥ K976
♦ 9654  ♦ QT87
♣ AKQ95  ♣ 74

 ♠ AJT
 ♥ AQ4
 ♦ AJ32
 ♣ JT6

Vest Nord Øst Syd
 Grude  Brandsnes

pass pass pass 1NT1)

pass 2♣2) pass 2♦3)

pass 3♠4) pass 4♠!
pass pass pass
 
1) 1NT= 15-17 
2) 2♣ = Stayman (major søk)
3) 2♦ = Ingen 4 eller 5 kort major
4) 3♠ = 4kort spar og 5kort hjerter

Som du ser er det bet i 3NT og 4♥. Men 4♠ står 
faktisk!

Uansett utspill blir øst «skvist» i stikk 3 eller 
stikk 7! Hvis du får tre ganger kløver ut hva 
skal øst kaste da? Hvis han trumfer den tredje 
kløveren er det bare og ta ruter til kongen og 
tre ganger trumf! Hva skal øst kaste nå? Kaster 
han en ruter har du råd til og trumfe en ruter 
og ta hjerterkutten to ganger og bordet står. 
Kaster han en hjerter tar du bare hjerterkutten og 
hånden står!
 
Med spar ut tar du ruter til kongen, spar til 
knekten, ruter ess kaster en kløver, spar til esset 
(trumfen er ute) hjerter ess, og så er det bare å 
gi bort ett hjerter stikk! To kløvertapere og en 
hjertertaper!
KULT SPILL KALLER VI DETTE! 

I siste kamp møtte vi Sverige u20. Vi trodde 
vi måtte vinne 20-10 i VP for og vinne u20 
klassen. Men utrekningen viste seg att vi 
trengte kun og slå dem overall (sammenlagt 
av alle lagene). Under første sesjon lå vi under 
med en del imp og Bakke-Hagen kom inn for 
Brandsnes-Grude og sa til Flått-Gundersen at nå 
er det bare å jage IMPER (helst inn).
 
Bakke-Hagen meldte en fin 6NT som førte til 
11-13 imper inn 

 ♠ K8
 ♥ T765
 ♦ T8
 ♣ JT762

♠ 4  ♠ AQT96
♥ AK94  ♥ QJ8
♦ AKQ2  ♦ J76
♣ KQ98  ♣ 43

 ♠ J7532
 ♥ 32
 ♦ 9543
 ♣ A5

Jeg er litt usikker på hvordan meldingsforløpet 
gikk men 6NT meldte de i hvert fall 
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NORSK BRIDGE NR.3
INNLEVERINGSFRIST 10. AUGUST

gamaldans@hotmail.com
ERLEND SKJETNE

Samme sesjon fikk Flått-Gundersen sjansen!

 ♠ AQT95
 ♥ 75
 ♦ A74
 ♣ AQ4

♠ K3  ♠ 742
♥ T6432  ♥ AJ8
♦ 85  ♦ T9632
♣ J732  ♣ 86

 ♠ J86
 ♥ KQ9
 ♦ KQJ
 ♣ KT95

Vest Nord Øst Syd
 Flått  Gundersen

  Pass 1NT
Pass 2♥* pass 2♠*
Pass 4♣* pass 4♦*
Pass 4NT* pass 5♣*
Pass 5♠ pass rundt

Som dere ser står 6♠ her selv med to ess borte. 
Jeg ser att vi mangler hjerter ess og spar konge. 
Og jeg solgte meg og meldte 5♠. Jeg fikk litt 
småkjeft for dette, men jeg gjør oppmerksom 
på at hvis vi hadde meldt 6♠ og spar konge ikke 
hadde vært foran ess-dame ville kampen endt 
15-15, og Sverige U20 ville vunnet u20 klassen!
 
Vi hadde en kjempefin turnering, der vi altså 
vant U20 klassen! 
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White House Juniors 
International 2011 
Amsterdam 20.-25.mars
Av Kristian B. Ellingsen

Norge stilte med samme lag som i fjor under årets White House-turnering i Nederland. På laget 
spilte (f.v) Kristian B. Ellingsen, Lars Arthur Johansen, Håkon Bogen og Harald Eide.  
Foto: NPC Lar Eide

Nok en gang inviterte det nederlandske bridgeforbundet, med Kees Tammens 
i spissen, til internasjonal juniorturnering i slutten av mars. Norge stilte 
denne gang med Håkon Bogen – Lars Arthur Johansen og Harald Eide –  
Kristian B. Ellingsen. Lars Eide var med som kaptein (NPC). Dette var for 
øvrig samme tropp som deltok i turneringa i fjor.

Vi reiste ut fra Norge lørdag 19.mars, dagen før 
spillinga tok til i Det Hvite Hus, en tennisklubbs 
lokaler like i nærheten av Olympiastadion 
i Amsterdam. Det som møtte vinterfrosne 
nordmenn i den nederlandske hovedstaden var 
vårlige temperaturer og utsprungne tulipaner. 

Vi tok inn på hospitset StayOkay i sentrum av 
byen. Her hadde vi soveplass og ble servert 
frokost. Med andre ord var vi sikra at de 
grunnleggende behovene for søvn og mat ble 
dekket. Dermed lå forholdene godt til rette for 
at det norske laget skulle kunne prestere bra 



22

White House

i Det Hvite Hus, spillelokalene hvor vi skulle 
tilbringe store deler av oppholdet. Hvis bare 
bridgeformen var intakt og systemavtalene i 
orden.

Det er vel på sin plass å fortelle litt om 
turneringsopplegget. White House Juniors 
International er som navnet tilsier ei 
internasjonal turnering som samler juniorlag til 
dyst. De fleste lagene kommer fra Europa, men i 
år var det også lag fra USA, Canada, Venezuela 
og ikke minst Japan. Bare ei knapp uke etter 
flodbølgekatastrofen i hjemlandet klarte fire 
av seks spillere å komme seg av gårde til 
juniorbridge i Nederland, og det ble naturlig nok 
rettet spesiell oppmerksomhet til dette laget ved 
åpninga av turneringa. 

Spillinga startet søndag med ei hyggelig og 
uhøytidelig Patton lagturnering hvor både 
juniorer og sponsorer deltok. I hovedturneringa 
deltok totalt 24 lag, og grunnspillet ble spilt 
som round robin med 10 spill mot hvert lag. Det 
ble spilt 60 spill om dagen, noe som kan være 
anstrengende nok, spesielt når man er bare fire 
på laget. For å nå målsettinga om sluttspill måtte 
vi komme blant de fire beste.

I første kamp mot Japan ble det tap 12-18. Det 
tok seg imidlertid opp med to storseire med 
maksimal score i de to påfølgende kampene. I et 
av spillene mot Venezuela fikk Harald Eide og 
Kristian B. Ellingsen tatt i bruk slemteknikken.

 ♠JT865
 ♥ 8
 ♦KQ984
 ♣AT

 ♠AKQ4
 ♥ Q5
 ♦--
 ♣KQ76543

Meldingsforløpet med Eide – Ellingsen nord-
syd gikk slik:

Nord Øst Syd Vest
H. Eide Venezuela 1 Ellingsen Venezuela 2

  1♣! pass
1♥! 2♥	 4♦! pass
4♠	 pass 5♦! pass
5♥! pass 6♠	 pass rundt

1♣: Minst 2-korts kløver
1♥: Minst 4-korts spar.
4♦: Splinter, viser kortfarge i ruter med sparstøtte
5♦: renons
5♥: Cuebid, viser første- eller andrekontroll

Ellingsen i syd fikk slemambisjoner da nord 
viste fram sparfarva si. Eide fikk ikke vekst 
på kortene sine med konge-dame i makkers 
kortfarve, og slo i første omgang av i 4♠. Da 
syd gikk på en gang til, ble det framprovosert 
et hjertercuebid fra nord. Kløveresset så ut til å 
være gull verdt sammen med singleton hjerter.  
Det var akkurat dette syd trengte for å kunne 
parkere kontrakten i lilleslem. Hele givet: 

 ♠JT865
 ♥ 8
 ♦KQ984
 ♣AT

♠732  ♠9
♥ JT976  ♥ AK432
♦T76  ♦AJ532
♣J8  ♣92

 ♠AKQ4
 ♥ Q5
 ♦--
 ♣KQ76543

Som vi ser er dette en meget god kontrakt, og 
spilleføringa var en formalitet så lenge ikke de 
sorte farvene satt altfor skjevt fordelt. På det 
andre bordet stoppa søramerikanerne i utgang, 
og dermed 13 imp til Norge etter slemsving i 
sonen.
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I fjerde kamp møtte vi Sverige til BBO-
overført prestisjeoppgjør. Dette var en heller 
flat kamp som dessverre for oss endte med tap. 
Vi reiste oss med seirer mot Polen, regjerende 
verdensmester i skoleklassen, og Tyskland. 
Tross to tap første dag lå vi som nummer 
fire med et snitt på 18,66 VP per kamp. Men 
turneringa var så vidt i gang, og fortsatt skulle 
det kjempes om mange stikk.

Dag to åpna med en komfortabel seier mot 
Italia. I kampen etter satt USA på andre sida 
av det grønne filtbordet. I denne kampen ble vi 
satt på flere vanskelige prøver. Den første kom 
tidlig i kampen. Test deg selv med følgende nøtt. 
Etter to passer åpner din venstre motstander med 
5♦, hvorpå det går pass rundt. Makker spiller ut 
hjerter konge, og du sitter med følgende kort:
 ♠A872
 ♥ T73
 ♦--
 ♣AT9862

Og bordet har følgende ressurser: 
 ♠QJT6
 ♥ A862
 ♦653
 ♣54

Utspillet stikkes med esset i bordet. Spillefører 
fortsetter med liten spar som du stikker med 
esset. Spillefører legger kongen under ditt 
ess, mens makker følger med fireren (norsk 
fordeling). Hva fortsetter du med?

Hele given så slik ut:
 ♠A872
 ♥ T73
 ♦--
 ♣AT9862

♠QJT6  ♠K
♥ A862  ♥ 5
♦653  ♦AKQJT972
♣54  ♣QJ7

 ♠9543
 ♥ KQJ94
 ♦84
 ♣K3

Med Norge nord-syd kom hjerter konge ut til 
esset. Spillefører fortsatte med liten spar til 
esset i nord. Nord fortsatte med kløver ess, 
og fikk treeren (styrke) fra makker. Likevel 
var nord nå i en svært presset situasjon. Tre 
sparstikk er godspilt i bordet, og spillefører har 
sannsynligvis inntak på ruter seks i og med at 
åpninga tyder på 8-korts ruter i øst. Det betyr at 
nord-syd må ta beita før spillefører kommer inn. 

Men hva er beste sjanse for beit. Å spille hjerter 
til makkers godspilte dame eller fortsette 
kløverspillet? Da nord valgte å fortsette med 
hjerter kunne spillefører stjele, og senere kaste 
sine kløvertapere på den godspilte sparen. 
Vanskelig å klandre nord for å ha spilt hjerter. 
Tross alt er flere kløver enn hjerter synlige for 
ham, og dermed blir det nærliggende å spille på 
at spillefører har minst en hjerter til.

Med Norge øst-vest gikk meldingsforløpet 
identisk, bortsett fra at nord fant det for godt 
å doble med sine to ess. Spar kom ut til esset. 
Nord skiftet til kløver ess og mer kløver til syds 
konge. Dermed hadde forsvaret tatt tre stikk før 
spillefører kom inn. Ei dobla beit og 11 imp til 
USA.

Legg merke til at det kun er hjerter ut som 
gir nord problemer. Med kløver konge ut 
tar nord-syd de fire første stikkene fordi syd 
får ei kløverstjeling. Med spar eller trumf ut 
vil spillefører få etablert sparen på et tidlig 
tidspunkt med hjerteresset i behold, og nord ser 
at det kun er kløver som kan gi forsvaret nok 
stikk til beit.

Dag to av hovedturneringa endte med totalt 
to seirer og hele fire tap, deriblant turneringas 
største tap, 5-25 mot Frankrike. Vi hadde falt en 
del på tabellen. Turneringa var bare halvspilt, og 
mye kunne fortsatt skje.

Kroatia var en av motstanderne den tredje 
dagen. I et av spillene ble Lars Arthur Johansen 
satt på prøve som spillefører.
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♠QJ  ♠KT87
♥ Q843  ♥ T7
♦T4  ♦AKQ98
♣AT862  ♣K5

Meldingsforløpet med Bogen – Johansen øst-
vest gikk slik:

Nord Øst Syd Vest
Kroatia 1 Johansen Kroatia 2 Bogen

 1NT pass 2♣!
pass 2♠	 pass 3NT
pass rundt   

1NT: 15-17 hp, balansert.
2♣: Stayman

Syd spilte ut hjerter 2 som gikk til liten og 
knekten. Hjerter 5 ble spilt tilbake til esset hos 
syd, som fortsatte med hjerter 6. Spillefører 
hadde allerede gitt bort to hjerterstikk, og det 
var nå viktig å begrense antallet hjertertapere 
til tre fordi man var nødt til å gi bort stikk for 
spar ess for å komme til ni selv. Det var vel bare 
å legge åtteren og håpe at syd hadde nieren og 
nord kongen? Eller var syd så god at han først 
hadde underspilt ess-konge i hjerter i utspillet, 
for så å stikke neste hjerterrunde med esset? 
Det var dette dilemmaet Lars Arthur Johansen 
ble stilt overfor. Lars Arthur valgte å spille på 
at motparten var dyktig. Han stakk dermed opp 
med dama og ble belønnet med ni stikk da hele 
spillet så slik ut: 
 ♠5432
 ♥ J95
 ♦J532
 ♣Q3

♠QJ  ♠KT87
♥ Q843  ♥ T7
♦T4  ♦AKQ98
♣AT862  ♣K5

 ♠A96
 ♥ AK62
 ♦76
 ♣J974

Tross Lars Arthurs gode spilleføring gikk spillet 
ut da kontrakten var 3NT med ni stikk på det 
andre bordet også. Kampen mot Kroatia endte 
med seier 19-11. Poengfangsten dag tre var 
bedre enn dagen i forveien, men likevel lå Norge 
et stykke bak den viktige 4. plassen som ville gi 
plass i sluttspillet. På dette tidspunktet gjensto 
det fem kamper.

Siste dag av grunnspillet møtte vi blant andre 
lederne og forhåndsfavorittene fra Israel. Etter 
et par dyre feilvurderinger tapte vi relativt 
klart. Uavgjort mot Danmark, samt to storseire 
og en marginal seier, var ikke nok til å sikre 
avansement. Vi endte med 381 VP etter 23 spilte 
kamper.

Grunnspillet ble vunnet av Israel foran 
Nederland Jenter, Frankrike og Sverige. 
Disse fire lagene gjorde dermed opp om to 
finaleplasser. Semifinalekampene var Israel 
– Sverige og Nederland Jenter – Frankrike. 
Resultatene i disse kampene førte Israel og 
Frankrike til finalen. Der var Israel klart best og 
tok en fortjent seier. I bronsefinalen skjedde det 
komiske at spillerne satte seg i feil retning ved et 
av bordene. Dermed konkurrerte man mot sine 
egne, og bronsen måtte deles ut til et svensk og 
et nederlandsk par.

Årets White House-turnering endte med 7. plass 
for det norske laget, ni VP fra sluttspillplass. 
Vi skulle gjerne tatt del i semifinalene, men 
var ikke gode nok denne gang. Likevel er det 
resultatmessig framgang fra fjorårets 11.plass. 
Vi ser nå fram mot nordisk mesterskap og 
europamesterskapet senere i år.

Turen til Amsterdam må absolutt nevnes 
blant vårens høydepunkter. Den sponsede 
juniorturneringa holder høy arrangementsmessig 
klasse. Dessuten har Amsterdam mye spennende 
å by på som absolutt gjør at byen er verdt å 
avlegge et besøk, for noen og enhver. 
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Bridge for alle

NORSK BRIDGEFESTIVAL
29. juli - 6. august 2011

w w w . b r i d g e f e s t i v a l . n o

L i l l e h a m m e r
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Program festivalen

Fredag 29.7. Start Lørdag 30.7. Søndag 31.7. Mandag 1.8. Tirsdag 2.8. Onsdag 3.8. Torsdag 4.8. Fredag 5.8. Lørdag 6.8.

10:00
NM Mix Par
NM Junior
Side 1

NM Mix Par
NM Junior
Side 3

NM Mix Lag
NM Monrad Par
Side 5

NM Par
NM Veteran
NM Damer
Side 7

NM Par
NM Veteran
NM Damer
Patton
Side 9

NM Par
IMP
Side 11

NM Monrad lag
Side 13

NM Monrad lag
Side 15

12:00 Krets 1 Krets 2 Krets 3 Krets 4 Krets 5 Krets 6 Krets 7

13:30 Ruter 1 Ruter 2 Ruter 3 Ruter 4 Ruter 5 Ruter 6 Ruter 7

15:30
NM Mix Par
NM Junior
Side 2

NM Mix Lag
NM Monrad Par
Side 4

Premie Mix Par
NM Junior
NM Mix Lag
NM Monrad Par
Side 6

Premie Mix Lag
Monrad Par
NM Par
NM Veteran
NM Damer
Patton
Side 8

Premie 
NM Veteran
NM Damer
NM Par
Patton
Side 10

Premie
Patton
NM Par
Veteran lag
Damer lag
IMP
Side 12

Premie NM Par
Veteran Lag
Damer lag
IMP
NM Monrad lag
Side 14

Premie NM 
Monrad lag

Åpnings-
turnering
kl 20
21 spill

21:30
Kvelds-
turnering 1
15 spill

Kvelds-
turnering 2
15 spill

Kvelds-
turnering 3
15 spill

Kvelds-
turnering 4
15 spill

Kvelds-
turnering 5
15 spill

Kvelds-
turnering 6
15 spill

Kvelds-
turnering 7
15 spill

Alle turneringer som starter kl 10, 12, 13.30 eller 15:30 er i Håkons Hall, resten er på festivalhotellet.  Alle turneringer som arrangeres av NBF er alkoholfrie. Det gjelder alle turneringer i Håkons Hall og åpningsturneringen, de 
øvrige kveldsturneringene på festivalhotellet arrangeres av Bridge Media Ltd. Til premieseremoniene ønsker vi at medaljemottakere stiller ved seierspallen et par minutter før seremonien, og den starter presis kl 15.30. 
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Fredag 29.7. Start Lørdag 30.7. Søndag 31.7. Mandag 1.8. Tirsdag 2.8. Onsdag 3.8. Torsdag 4.8. Fredag 5.8. Lørdag 6.8.

10:00
NM Mix Par
NM Junior
Side 1

NM Mix Par
NM Junior
Side 3

NM Mix Lag
NM Monrad Par
Side 5

NM Par
NM Veteran
NM Damer
Side 7

NM Par
NM Veteran
NM Damer
Patton
Side 9

NM Par
IMP
Side 11

NM Monrad lag
Side 13

NM Monrad lag
Side 15

12:00 Krets 1 Krets 2 Krets 3 Krets 4 Krets 5 Krets 6 Krets 7

13:30 Ruter 1 Ruter 2 Ruter 3 Ruter 4 Ruter 5 Ruter 6 Ruter 7

15:30
NM Mix Par
NM Junior
Side 2

NM Mix Lag
NM Monrad Par
Side 4

Premie Mix Par
NM Junior
NM Mix Lag
NM Monrad Par
Side 6

Premie Mix Lag
Monrad Par
NM Par
NM Veteran
NM Damer
Patton
Side 8

Premie 
NM Veteran
NM Damer
NM Par
Patton
Side 10

Premie
Patton
NM Par
Veteran lag
Damer lag
IMP
Side 12

Premie NM Par
Veteran Lag
Damer lag
IMP
NM Monrad lag
Side 14

Premie NM 
Monrad lag

Åpnings-
turnering
kl 20
21 spill

21:30
Kvelds-
turnering 1
15 spill

Kvelds-
turnering 2
15 spill

Kvelds-
turnering 3
15 spill

Kvelds-
turnering 4
15 spill

Kvelds-
turnering 5
15 spill

Kvelds-
turnering 6
15 spill

Kvelds-
turnering 7
15 spill

Alle turneringer som starter kl 10, 12, 13.30 eller 15:30 er i Håkons Hall, resten er på festivalhotellet.  Alle turneringer som arrangeres av NBF er alkoholfrie. Det gjelder alle turneringer i Håkons Hall og åpningsturneringen, de 
øvrige kveldsturneringene på festivalhotellet arrangeres av Bridge Media Ltd. Til premieseremoniene ønsker vi at medaljemottakere stiller ved seierspallen et par minutter før seremonien, og den starter presis kl 15.30. 
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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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 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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Norsk Bridgefestival flytter til 

Fredrikstad.
Utstyr som bridgeforbundet bruker og fremtidig lagring av dette.

Nord Bridgefestival og Norsk Bridgeforbund har svært mye utstyr i bruk, 

•	 ca 180 Bridgebord fordelt på 11-12 paller 

•	 32000 kortstokker i mapper fordelt i ca 230 stablekasser eller vel 14 paller 

•	 12000 tomme mapper  ca 5 paller

•	 10 svært store lerreter 

•	 30 datamaskiner

•	 meldebokser til 200 bord 

•	 240 bridgemate

•	 mange skrivere

•	 routere og andre datadingser

•	 det nødvendige av kabler både til strømfordeling og nettverk

Utstyret lagres i en låve i Selbu. Det blir brukt til forhåndsdublering til festivalen og til SM. 

Fra og med i år organiserer vi litt mer rasjonelt slik at vi bare dublerer på festivalen og på 

seriemesterskapet. Mye utstyr kan derfor lagres mellom festivalene i en container som bare 

åpnes og brukes under festivalen. Resten får plass i en vanlig 10 fots lagercontainer.

Papir og maskiner som lagres i container må sikres mot kondensdannelse og for mye ytre 

påvirkning. 
•	 Containeren lagres i et rom der det alltid er tørt og varmegrader. Beste løsning.

•	 Containeren lagres i et innendørs kaldtlager, bruke tilleggsvarme. Krever tilsyn.  

OK løsning.

•	 Containeren lagres ute. Tildekkes og tilleggsvarme. Krever tilsyn. Nødløsning.   

•	
Oppgaven som NBF ber om hjelp til å løse 

er denne.
•	 Finne et godt (og rimelig) lager for 

denne containeren. Den er 2,55 

m bred 7,20 m lang og ca 3,8 m 

høy når den står på bil eller bein. 

Containeren transporteres og 

plasseres med bil.

•	 Maks 5 timers kjøring fra Fredrik-

stad
•	 Kvalitet og pris er viktigere enn 

avstand.

•	 Steder i Østfold, Akershus, 

Telemark, Buskerud, Oslo, Aust-

Agder, Vest-Agder, Oppland og 

Hedmark kan være aktuelle. 

Kontakt NBF derom du vet om et sted som kan være aktuelt. Det aller beste er selvsagt at du selv 

disponerer dette stedet, man alle innendørs lager er svært interessante i første omgang.

          Harald Skjæran 95281167,     Inger Hjellemarken 90682076,    Per Nordland 95248373 
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Norsk Bridgefestival 2010

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.



FESTIVALHOTELLET

Bo der det skjer! Nyt hotellets mange fasiliteter som 

oppvarmet svømmebasseng både inne og ute, sauna, trimrom, barer 

og restauranter.  Velkommen til Bridgefestivalen!

For reservasjon, ring tlf 61 28 60 00 
eller besøk våre nettsider www.lillehammerhotel.no

GOD MAT

Hotellets a la carte 
restaurant Salt & Pepper 
byr på nydelig mat og 
utsøkte viner.  For bord-
bestilling ring hovmester 
på telefon 61 28 60 26.

BESTILL SOMMERPAKKER MED BILLETTER TIL HUNDERFOSSEN NÅ! KUN 15 MIN. MED BIL.
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www.bjornskro.com
post@bjornskro.com

Det naturlige stoppested
Vingnes – Lillehammer

Handleri-Bakeri
med hjemmelagede ferske
bakervarer hver dag.

Kroa 
er åpen hver dag 
fra kl. 07.00 – 23.00.

Tlf. 61 05 38 00 – 
fax 61 25 55 17

• Catering
• Møter/kurs
• Bryllup
• Begravelser
• Selskaper 

av enhver art

• Rimelig og god 
overnatting

Velkommen bridgespillere til

Bjøns Kro
Og vi besørger kjøring til og fra 
festivalspillested etter avtale!!

HER FÅR DU OVERNATTING
MED FROKOST TIL KR. 500,- 

I DOBBELTROM

Velkommen bridgespillere til Bjørns Kro.
Her får du overnatting med frokost til kr 400,- i dobbeltrom-
 
Og vi besørger kjøring til og fra festivalspillested etter avtale!!TelePizza

…din favorittpizza

Vi leverer 
byens beste 

pizza!

•Hamburger 
•Kebab

Du ringer – vi bringer

Tlf: 61 25 99 51
Gubrandsdalsv. 199
2619 Lillehammer

www.telepizzalillehammer.no
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Kom og spis byens beste biff
Åpnet hver dag

Velkommen til en trivelig og avslappende
atmosfære etter dagens  bridgestrabaser.
 
Du får rask servering av
- pastaretter og byen beste pizza.
 
Du kan også ta med deg 
pizza hjem!!!

Tyrkiske retter



Nyt forskjellen...…
paabordet.no    61 25 30 00

Under Bridge-festivalen 
er vi tilstede med lunsj-
servering i Håkons Hall.
Restauranten er da feriestengt.
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9NORSK BRIDGEFESTIVAL 2008

«Ta ett trinn hit, ta ett trinn dit, og så kjæm det
je itte kænn», synger Alf Prøysen i visa si, Tan-
go for to:  

«Ta ram tam tam,  ta ram tam tei, 
Ta ram tam tei, nei sjå på meg
je snuble bære litte grænn!»

I Håkons Hall under bridgefestivalen har imid-
lertid låta vært noe annerledes:

Ta trapper opp, ta trapper ned,
Så får du atter sjelefred,
Men toalettet  -  hvor er det?

En idrettshall er sjølsagt både logisk og prak-
tisk oppbygd. For eksempel, under en hånd-
ballkamp sitter det flere hundre mennesker på
tribunene, mens spillerne og støtteapparatet
der nede på banen er et fåtall. Toalettilgangen
er lagt opp deretter. Publikum kan lett bevege
seg fra tribunene og opp på plan tre hvor sani-
tæranleggene ligger tett i tett. Derved er det
bare de som sitter på de nederste benkera-
dene som får litt lenger vei. Spillerne, ledere
og trenere på sin side, har enkel tilgang til toa-
lettene via garderober under tribunene.

Under bridgefestivalen har det vært motsatt.
Et fåtallig publikum på tribunene, men flere
hundre spillere nede på parketten. Og de må
sjølsagt få tilfredsstilt sin naturlige behov
under veis!

Scenario: Du sitter innerst i hallen. Det er fem
minutter igjen av runden, men situasjonen er
prekær, stemningen bokstavelig talt tryk-
kende, du må så på do! Med beskjemmet mine
ber du om unnskyldning, du bare må …   gå…!

Så starter Canossagangen: forbi et mylder av
folk, opp ca 100 trappetrinn, forsiktig, med
samlede bein (i den grad samlede bein er
mulig i ei trapp). Et slit, a Kari er nyss blitt hof-
teoperert, og`n Ola sliter med podagra!  Så til
høyre eller venstre, og endelig kan du slippe
løs, det var på hekta! Men når du atter er på
plass ved bridgebordet, er runden over. Jus-
tert score og ilter stemning. 

Så ikke lenger! Fra og med 2008 har arrangø-
rene fått en ordning slik at vi som før kan
benytte fasilitetene på Plan 3. Men i tillegg får
vi disponere i alt 10 toaletter på Plan 1, i garde-
robene under tribunene.

Ende-lig, tiss-nok! 
Og resten hører privetlivet til……

Huff for noen trapper!

Tlf: 61 05 00 80 Fax: 61 05 00 99

Privetlivets fred!Alle har ikke vært like for-
nøyd med toalettforholdene i
Håkons Hall. 
I år blir det forandringer…

 

 

 

 

Velkommen til Lundegården Bar & Brasserie  
 
Selv om du får følelsen av det, er vi ingen gourmetrestaurant.     
Du skal bli vidunderlig mett og hjertens fornøyd til en fornuftig pris.  
Vi har i dag plass til 110 spisegjester, samt 30 sitteplasser i piano-baren. 

Alle bridgevenner(meld fra at du er festivaldeltager) får en musenrende 
velkomstapritiff ved ankomst. 

NB: Reserver gjerne et 
bord, det kan lønne 
seg! 

    
Send oss en mail HER !!  

 
 

 



Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier

Velg mellom kjente merkevarer til 
faste, lave priser eller First Price til 
enda lavere faste priser1
Finner du frukt og grønnsaker du 
ikke er fornøyd med får du dobbelt 
pris tilbake.2
Finner du en vare som går ut på
dato i dag eller i morgen gir vi deg 
varen gratis.*
*Gjelder ikke dagsferske brød- og bakervarer samt produkter med 3 dagers holdbarhet eller kortere.

3
4 Du får hver 4. Libero bleie pakke du 

handler uten å betale for den.
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Bo sentralt i byen under årets festival! 

Vi har følgende festival priser inkludert frokostbuffet: 
• Enkeltrom kr. 695,- 
• Dobbeltrom kr. 840,- 
• Tresengsrom kr. 990,-
• Leilighet 4-6 senger kr. 1 650,- 

Bestill i dag:
telefon 61 26 00 24 eller mail post@stasjonen.no 

Mer info se: www.815mjosa.no/lillehammer

Alle rom har dusj/wc, kabel tv,

trådløs internett tilgang 

og tilgang til eget gjestekjøkken. Rabatt ved overnatting utover 4 døgnet 10 %. 
Pris kr 3.000,- + mva
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Bedriftsmesterskapet 2011
Av Helge Mæsel

Tradisjonen tro gikk Bedriftsmesterskapet av stabelen på Quality Hotell & Resort på Fagernes.

Fra fredag 6.mai til søndag 8.mai ble Bedriftsmesterskapet i bridge spilt på 
Quality Hotell & Resort Fagernes. I år var det 15 gang på rad at mesterskapet 
gikk på dette flotte hotellet. Hvert lag kan bestå av 4-6 spillere fra inntil 
to bedrifter. Det må foreligge et ansettelsesforhold til bedriften en spiller 
representer. Medlemskap i NBF er ikke nødvendig. Likeledes trenger du ikke 
spillerlisens for å delta. Men det deles ut forbundspoeng i mesterskapet.

I den store, lyse og flotte spillesalen deltok 
det dessverre bare 12 lag i år. Det er en stor 
tilbakegang fra tidligere år. Men de som 
deltok hadde det meget trivelig sammen med 
arbeidskammerater og andre kortspillere. Blant 
deltakerne var det mest gjengangere men også et 
par nye lag dukket opp. La oss håpe det kommer 
flere til neste år. Spilleprogrammet er ikke så 
tettpakket og gir rom for sosiale aktiviteter. 
På fritiden kan en bese seg i naturskjønne 

omgivelser i Valdres, slappe av på hotellet eller 
lese den rikholdige bulletinen som kom ut 4 
ganger i løpet av mesterskapet. Her stod alle 
resultatene, butlerberegning, spillstensiler samt 
reportasje om en del spill fra turneringen. Det 
hele krydret med bilder fra mesterskapet.

Så et par spill fra turneringen. Først et spill 
hvor det gjaldt å melde storeslem i spar. At 
nesten halve feltet klarte å melde storeslemmen, 
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forteller om god kvalitet på deltakerne. De fleste 
spillerne er vanlige klubbspillere men vi finner 
også et par landslagspillere blant deltakerne. Her 
ser vi meldingsforløpet til en av dem:

	 ♠ J3
	 ♥ JT43
	 ♦ K98
	 ♣ QJ6

 ♠ A874  ♠ KQT92
 ♥ --  ♥ AK5                             
 ♦ J5  ♦ AT62
 ♣ AKT9873  ♣ 5                                                            

	 ♠ 65
	 ♥ Q98762
	 ♦ Q74
	 ♣ 42

Brødrene Terje og Bjørn Aa meldte slik med øst 
som giver:

Vest Nord Øst Syd

1♠1) pass
4♥2) pass 4NT3) pass
5♥4) pass 5NT5) pass
6♣6) pass 6♥7) pass
7♠8) pass pass pass

1) 1♠ = 5 kort
2) 4♥ = renons, med sparstøtte
3) 4NT = RKCB, spør etter ess
4) 5♥ = 2 (av 5 ess) uten spar dame
5) 5NT = spør etter konger
6) 6♣ = kløverkonge
7) 6♥ = storeslemsinvitt
8) 7♠ = OK, jeg tar i mot

Og spillet var enkelt. Ut med trumfen og så 
spille god kløveren. 13 stikk.

Så et spill som skapte en del munterhet ved 
bordet. De av oss som har fisket litt i livet, 
husker den store gleden som strømmer gjennom 
kroppen vår når vi kjenner at vi har fått en 
riktig storfisk på kroken. Spenningen vi føler er 
ubeskrivelig. Hvor stor er fisken? Og får vi halt 
den inn uten at den slipper kroken?

Noe av den samme følelsen opplevde Fargernes 
i kampen mot Fykil 2 i den fjerde runden på 
lørdag. Dette var kortene:

♠ 5
♥ A9
♦ J7653
♣ AT532

♠ K8432  ♠ A 
♥ J8754  ♥ KT2
♦ 2  ♦ AKQ98
♣ Q9  ♣ KJ64

♠ QJT976
♥ Q63
♦ T4
♣ 87 

Med alle i faresonen åpnet øst med Halles 2♣, 
syd sa pass og vest meldte 2♦. Nå følte nord at 
han måtte være med å kjempe om kontrakten. 
2NT fortalte om begge minor eller major. Øst 
doblet og syd prefererte til 3♦ i tilfelle makker 
hadde minorfargene. Det fulgte to passer. Øst 
følte at julekvelden var like rundt hjørnet og 
doblet med den gode følelsen i kroppen. Det 
kriblet visst både her og der hos kortspilleren 
fra Fagernes. Dette virket som om storfisken 
var på kroken. Men så glapp storfisken. Makker 
kom på banen med ♠. Etter 3NT og 4♥ døde 
meldingsforløpet hen. Tilbake satt en litt skuffet 
øst.

En trøst ble likevel at kontrakten gikk hjem med 
10 stikk, mens de spilte 3NT med en bet på det 
andre bordet. 12 imp til Fagernes. Så det var en 
liten trøst for de 1400 de trolig ville fått mot 3 
ruter doblet.

Som så mange ganger før ble mesterskapet 
jevnt. Posten ledet nesten hele turneringen. Men 
de ble forbigått i siste runde av NAV Rogaland. 
Årets vinnere av Bedriftsmesterskapet ble 
Bjørn Børre Leinan, Torleif Skimmeland, Rune 
Bjelland og Kjell Ramsvik. Her har vi de glade 
vinnerne fra Rogaland.
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NAV Rogaland snappet seieren fra Posten i siste runde.

Og så til slutt resultatet for årets Bedriftsmesterskap:

Plass Navn Spillere Poeng

1 NAV Rogaland Rune Bjelland, Bjørn Børre Leinan, Thorleif Skimmeland, Kjell Ramsvik 217.0

2 Posten Trondheim Arnfinn Bolland, Bjørn Aa, Lars Tore Langørgen, Terje Aa 212.0

3 Hof&Knutsen Tr./Nistad Tr. Arild Hoff, Jonill Storøy, Geir Hjelmeland, Geir Hoff 202.0

4 Fagernes 175.0

5 Statoil 169.0

6 Axia 165.0

7 Fykil 1 163.0

8 TV-Invest/Gjensidige 159.0

9 Aust-Agder FK./Brilleland 157.0

10 Fykil 2 128.0

11 Thales 125.0

12 Bærum Kommune 87.0
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Kreta Høsten 2011

For mer info: Polar Bridgeklubb’s hjemmeside: www.polarbridgeklubb.no eller
Ingebrigt mob 90 15 11 06,  e-mail: ij@stud-fin.no
eller VIA Travel Hammerfest (Paul Risvåg), 78 42 29 90 eller e-mail: paul.risvaag@viatravel.no

Påmelding på vår hjemmeside innen 30.juni: www.polarbridgeklubb.no

Turneringsledere: Berit Rubach og Ingebrigt Jenssen

Bridge hver kveld  
16.00 – 20.00
unntatt lørdag 15.oktober da 
Polar Bridgeklubb inviterer på 
festmiddag på en lokal restaurant.

Polar bridgeklubb inviterer til bridgetur til Village Heights 
Golf Resort på Kreta. Avreise fra Gardemoen lørdag 8.oktober 
med Norwegian, retur 22.oktober.

Village Heights ligger på den nordøstre kysten av Kreta ovenfor byen Hersonissos. 
Hotellet ligg oppe i høyden med flott utsikt mot Middelhavet. 
Fra hotellet går det regelmessig buss til/fra Hersonissos (gratis).
Dette høystandardanlegget er bygget i tradisjonell gresk bystil.
Alle leilighetene og studios er fullt utrustet med kjøkkenfasiliteter og alle har balkong eller 
terrasse. Bygningene er omgitt av vakre blomsterhager og det fins 3 svømmebasseng innenfor 
hotellområdet.
Anlegget har egen SPA- og massasjeavdeling, badstu og godt utstyrt trimrom. I tillegg finnes 
butikk hvor de vanligste dagligvarer fås kjøpt.

2 restauranter fins på anlegget. I hovedrestauranten foregår mange av 
kveldsunderholdningene og i andreetasjen kan vi nyte utsikten i en à la carte gourmet 
restaurant.

Rett utenfor hotellområdet fins en 18-hulls golfbane. Ta helst med egen golfutstyr, men både 
køller og vogn kan leies på hotellet.

Vi kan velge mellom:
1-roms leilighet for 2, pris pr person fra Oslo kr 7000,-  Tillegg enkeltrom kr 800,-
2-roms leilighet for 2-4, pris pr person fra Oslo kr 7500,- (2 stk)
I prisen inngår fly Gardemoen – Chania t/r, buss Chania – Village Hights t/r, bridge  og 
festmiddag lørdag 15.okt

Bridge hver kveld  kl 16.00 – 20.00 unntatt lørdag 15.oktober da Polar Bridgeklubb inviterer på 
festmiddag på en lokal restaurant.

KRAGERØ-MIXEN, 20-ÅRS JUBILEIUM
Lørdag, 24. sept. 2011, kl.10.00Spillested : Kragerø videregående skole, Frydensborgvn. 9
Kretspoeng 
Antall par : 54

Premiering: Pengepremier, pluss ekstra premie til beste kvinne.Armring i hvit gull til verdi kr 4000,-Påmelding  :  Innen 21. sept til NBF data eller Aase Lotsberg tlf. 975 86 123
Startkontigent : Kr 250,- pr. spiller

Lørdag og søndag 27. - 28. aug. 2011, kl. 11.00/10.00

Spillested : Kragerø videregående skole, Frydensborgvn. 9 

Forbundspoeng: Standard

Antall par:             54

KRAGERØ-CUPEN 2011

Pengepremier: 1.premie kr 10.000,- ved fulltegning

Seksjons premie for beste par lørdag kr 1.000,-

Påmelding : Innen 24. aug. til NBF data eller Virginia Chediak tlf. 977 69 066

Startkontingent: Kr. 400,- pr. spiller

Felles hygge på stopp en halv lørdag kveld.

Overnatting Kragerø Sportell: tlf 35 98 57 00
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NBF og III Paradise Park Bridge Festival 
(m/golfmuligheter) på Tenerife i januar 2012

NBF gjentar siste års suksesser med 
bridge i Syden med sosial profil!

Det er direkte forbindelse fra flere flyplasser til Tenerife, og deltakerne 
må selv bestille flyreisen. Transport fra flyplass kan ordnes.

Hotell bestilles gjennom NBFs kontor:

 Tlf: 474 79 400

 E-mail: bridge@bridge.no

Pris per person per døgn m/frokost/halvpensjon 
i dobbeltrom/enkeltrom med utsikt til fjellene 
Euro 41,00/44,00, 59,00/61,30                                                                                                                                
i dobbeltrom/enkeltrom m/svømmebassengutsikt 
Euro 51,25/53,40, 69,25/71,50

i leilighet m/1 soverom Euro 56,00/59,00
i suiter i 7.etg.  Euro 76,00/79,00

Tillegg for helpensjon Euro 9,75 per person/døgn.
Depositum innbetales etter bekreftet bestilling, og dette refunderes 
ved avbestilling senest 1 måned før avreise.

Det blir bulletiner med referater, konkurranser og informasjon, og det 

legges opp til temabasert bridgeundervisning som foregående år.

Kommentarer/spørsmål til Knut Kjærnsrød (907 88 780) / Per Bryde Sundseth (911 47 378)

For de som ønsker å spille golf, er det rimelig green-fee på Los Palos (korthullsbane 
på 9 hull) onsdager, og på Costa Adeje Golf (C-banen 2x9 hull) søndager.
Øvrige golfaktiviteter ordnes selv, og det er noe rabattert greenfee på nærliggende baner.

Også mulighgeter for turer til den naturskjønne øya La Gomera og Spanias høyest fjell Teide.

Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth med turneringsledere er på 
plass i Los Cristianos i januar 2012, og arrangerer bridge på Hotel 
Paradise Park hver dag (ikke søndager) i perioden 6. januar til 28. 
januar.  Det  blir arrangert bridge-turneringer ukentlig mandag, 
tirsdag, onsdag og torsdag fra kl.1600-kl.2000.  

Fredager og lørdager avvikles hovedturneringer med etterfølgende 
middag og premieutdeling lørdag kveld. Avgift for alle aktivitetene 
kr 750 for NBF-medlemmer og kr 1250 for ikke medlemmer. 
I tillegg kr 150 (250 for ikke medlemmer) for hver påfølgende uke. 
        
Paradise Park er et meget godt ****hotell beliggende kun 20 min. 
fra fly-plassen.  Kort avstand til sentrum og stranden.  Dessuten 
hyppig og regelmessig (gratis) busstransport til/fra strandområdet 
og sentrum/hotellet. Hotellet ligger i et rolig strøk, har flere 
svømmebasseng, store takterrasser med svømmebasseng og bar, 
flere restauranter, barer, SPA og internett, samt underholdning hver 
kveld.        
Fine rom i alle kategorier og perfekte spillelokaler. 

På hotellet vil det være egen bridgepub med konkurranser 
som i 2011 
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Leserinnlegg, 3. divisjon
Av Anders Dalby Paulsen

Hei Vegard,

Også i de lavere divisjoner blir det spill som 
for konsekvenser for slutt resultatet og i årets 
3. divisjon i Skien dukket dette spillet opp. Jeg 
kunne ønske meg at dette ble satt på trykk i 
medlemsbladet eventuelt i diskusjonsforumet 
(red: innlegget er også publisert på forumet) på 
forbundet sin side.
 ♠ K96  
 ♥ QJ95  
 ♦ AKT98  
 ♣ J  

♠ 54  ♠ AQT82
♥ AT87  ♥ 
♦ 64  ♦ Q7
♣ AT754  ♣ K98632

 ♠ J73 
 ♥ K6432 
 ♦ J532 
 ♣ Q 

NS... ØV... Kontrakt... .Sp. Stikk ....NS. ....ØV. ...NS. ...ØV.

9 6 5 Spar Ø 9 200 0 9.0 -9.0

4 2 2 Hjerter N 8 110 0 7.0 -7.0

6 9 2 Hjerter N 8 110 0 7.0 -7.0

5 1 2 Ruter S 8 90 0 6.0 -6.0

3 10 4 Hjerter N 8 0 100 2.0 -2.0

8 7 4 Hjerter N 8 0 100 2.0 -2.0

2 4 4 Hjerter D N 8 0 300 -4.0 4.0

10 3 5 Hjerter D S 8 0 500 -8.0 8.0

7 8 5 Kløver V 11 0 600 -10.0 10.0

1 5 5 Hjerter D N 7 0 800 -12.0 12.0

BUTLERSNITT: -161 (1)

Det aktuelle som skjedde ved bord var:
Vest: Pass
Nord: 1♦
Øst: 1♠!  (Jeg skjønner at det prioriteres 

5 kort edel, men her ble jo 
gullegget lagt.)

Syd: 2♥ (Ikke krav, ble ikke alertert.)
Vest: Pass
Nord: 3♥
Øst: Pass
Syd: Pass
Vest: Pass  (Spør hva 2♥ betyr, før han 

passer.)

Turneringsleder blir tilkalt før spillet settes i 
gang, og vi blir informert om å spille spillet 
ferdig, før han vil gjøre opp en eventuell dom.

Spillet spilles, til 8 stikk. 50 øst-vest.

Øst-vest klager inn spillet og TL dømmer spillet 
til 5♥x i syd, 500 øst-vest. (Vi er lag 10)

Dette gjøres kun på bakgrunn av en kikk på 
øst-vest sine kort, og med åpne kort står jo 
naturligvis både 4♠ og 5♣ på 19HP. Men kan 
det i det hele tatt meldes, selv med alert av 2♥? 

TL tar ikke hensyn til reglementet om alert, 
som sier at: TL må være svært varsom med å 
gi erstatning for manglende alert av meldinger 
som er beskrevet på forsiden av systemkortet.

Jeg er veldig forståelsesfull for at all 
informasjon rundt meldinger skal komme til 
dag for motparten, men man må kanskje si at 
regelverket kan tolkes forskjellige her.

Når det er snakk om 12 spills lagkamp, 
er motparten pliktig til å sette ser inn i 
motstandernes forside av meldekortet. (Vedlegg 
IV punkt D)
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Er det så opplagt å alertere 2♥ da i denne 
situasjonen? Regelverket nevner dette som 
et punkt: Ekte meldinger der det kan være 
rimelig tvil om kravnivået. Hvis man ser disse 
to sammen, er det da noe rimelig tvil om 
kravnivået? Systemkortet våres lå tilgjengelig 
i to eksemplarer på bordet, og var beskrevet 
på forsiden med spesielle avvik «High/Low 
dobling». 

Motstanderne vi møte i det aktuelle spillet er 
erfarende spillere med erfaring fra både 2. og 
3. divisjon i mange år. Så her luktet det litt 
spekulering og forventing om å få i både pose og 
sekk ut av situasjonen.

Når det gjelder appell utvalgets dom, så forstår 
jeg at denne ikke kan ankes. Justeringen fra 
utvalget er i utgangspunktet grei den, med delt 
score på det aktuelle spill og det som spillet ble 
dømt til.

Men det hele spinner ned til at dommen som 
ble gjort av TL var så streng og urettferdig at 
vi mistet andre plassen med 0,5VP på grunn av 
dette.

Med vennlig hilsen
Anders Dalby Paulsen 

Red:
Kommentarer og innspill tas gjerne i mot både i 
bladet og på forumet, som du finner på 
www.bridge.no. Deadline for neste Norsk Bridge 
er onsdag 10. august.

Restopplaget selges ut til fantasipriser 

Pent brukte Kort og mapper kr. 1.- tils kr. 2.- 
Strek-, hull-, vanlige kort 
Hull/strek-Maskiner med 
3 mnd garanti kr 5.000.- 

Henv til Rolf, tlf. 920 89 490 
eller e-post roer-tj@online.no
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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

Bridge for Alle

Bridge for de relativt ferske
Av Øystein Eriksen

Hei, velkommen til nye oppgaver nå som 
sommeren er her. Eller du har kanskje blitt så 
god at du heller foretrekker litt mer krevende 
oppgaver? Uansett det ene eller det andre, her 
kommer tre oppgaver som du bør greie.

Spill 1: Lagkamp
I det første spillet har du kommet i 4♠ på disse 
kortene:

♠ A65
♥ KQ73
♦ QT4
♣ K73

♠ KT842
♥ AT4
♦ J63
♣ A4

Nord var giver og åpnet i 1♣, syd meldte 1♠ og 
nord 1NT. Syd fortsatte nå med 3♦ som er krav 
og ber nord fortelle mer om kortene. Samtidig 
viser dette sannsynligvis minst 5 spar. Med 14 
poeng hopper da nord til 4♠ og dermed dør det 
hele ut.

Øst – vest har forholdt seg tause under hele 
meldingsforløpet. Vest spiller ut kløver 6 og så 
er det deg. Du ser fort at du har to rutertapere og 
derfor må du ikke få mer enn en spartaper. Du 
stikker utspillet med kongen og legger ned spar 

ess, begge følger, vest med spar 7 og øst med 
spar 3. Når du nå spiller liten spar fra bordet 
kommer øst på med spar 9, hva gjør du?

Du skal nøye deg med spar 10, kan vest stikke 
denne er alt greit da trumfen sitter 3-2. Her 
beholder spar 10 stikket da vest kaster en ruter. 
Nå fikk du betalt for din forutseenhet, du legger 
ned spar konge og går i gang med å godspille 
ruterstikket. Mer enn ett sparstikk og to 
ruterstikk kan ikke motparten ta og du har dine 
10 stikk. 

♠ A65
♥ KQ73
♦ QT4
♣ K73

♠ 7  ♠ QJ93
♥ J982  ♥ 65
♦ A872  ♦ K95
♣ Q962  ♣ JT85

♠ KT842
♥ AT4
♦ J63
♣ A4

Husk! Trumfen sitter ikke 3-2 hver gang.
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Spill 2: Parturnering. 
Kontrakten heter denne gangen 4♥ etter at øst 
har åpnet i 1♠. Vest spiller ut spar 9 og her er 
kortene du skal behandle på beste måte:

♠ JT542
♥ QT3
♦ Q8
♣ T72

♠ 8
♥ AKJ85
♦ KJT4
♣ AK8

Etter åpningen til øst doblet syd og nord meldte 
1NT. Syd meldte 2♠ for å vise sine gode kort 
og nord sa 2NT. Etter 3♥ i syd klarte nord nå å 
høyne til utgang.

Du dekker utspillet med spar 10 og øst stikker 
med spar dame. Han legger også ned spar ess 
som du trumfer lavt. Hvordan vil du fortsette?

Siden det er parturnering må du se deg om 
etter et mulig overstikk. Du kaster da dine øyne 
på ruterfargen, på den kan du kaste en kløver 
for siden å trumfe kløvertaperen i bordet. Du 
må ikke ta ut trumfen da du trenger en trumf i 
bordet til å få trumfet kløveren. Du spiller straks 
ruter til damen som holder. Så nok en ruter som 
vest stikker med esset for å skifte til kløver 4 
som går til kløver 9 og konge. Så ruter konge 
som du kaster en kløver på i bordet. Du tar for 
kløver ess og trumfer en kløver med hjerter 10 
for sikkerhets skyld men begge følger farge. Så 
tar du for hjerter dame, begge følger og ut med 
trumfen. Dermed har du 11 stikk, hadde du bare 
fått 10 ville det gitt dårlig score. 

♠ JT542
♥ QT3
♦ Q8
♣ T72

♠ 96  ♠ AKQ73
♥ 942  ♥ 76
♦ A973  ♦ 652
♣ 6543  ♣ QJ9

♠ 8
♥ AKJ85
♦ KJT4
♣ AK8

Spill 3: Parturnering
For en gangs skyld skal du spille en delkontrakt, 
ingen er i sonen:

♠ K72
♥ K2
♦ K8632
♣ 982

♠ QT96
♥ A543
♦ AQJ4
♣ 7

Etter at vest har passet i åpning og nord og øst 
har gjort det samme, åpner syd med 1♦. Vest 
melder inn 2♣ og nord støtter til 2♦. Øst støtter 
til 3♣, men etter 3♦ i syd blir det pass rundt. 
Vest starter med kløver ess og skifter i stikk 2 til 
ruter 7 som går rundt til din knekt. Hvordan vil 
du fortsette?

Tar du ut trumfen? Hvor er spar ess mon tro?
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Det er vel lite trolig at vest har meldt inn uten 
en solid kløverfarge, hadde han hatt spar ess 
i tillegg ville han vel åpnet? Hvor spar knekt 
finnes det vel ingen god begrunnelse for å påstå 
men ofte sitter honnørene fordelt så med spar 
ess i øst kan du jo satse på spar knekt i vest men 
son sagt, her finnes ingen fasit. Du skal ikke 
spille mer trumf, du trenger den til å stjele opp 
taperne om den sitter fordelt 3-1.

Det første du gjør er å spille hjerter til kongen 
og stjele en kløver. Så spiller du spar 10 og lar 
den gå når vest legger liten. Øst kommer på 
med esset og spiller mer ruter som du stikker på 
hånden, vest kaster en kløver. Så spiller du spar 
til kongen og trumfer den siste kløveren. Du 
legger ned hjerter ess og stjeler en hjerter før du 
tar ut siste trumfen med ruter konge. 11 stikk gir 
god score i en parturnering. Selvsagt hadde du 
flaks at du fant spar knekt men litt tur må du ha 
skal du få god score i en parturnering. 

♠ K72
♥ K2
♦ K8632
♣ 982

♠ J854  ♠ A3
♥ Q96  ♥ JT87
♦ 7  ♦ T95
♣ AQJT4  ♣ K653

♠ QT96
♥ A543
♦ AQJ4
♣ 7

N

S

ØV G

NORSK BRIDGE NR. 3
INNLEVERINGSFRIST 10. AUGUST

gamaldans@hotmail.com
ERLEND SKJETNE
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Den farlige hjerterhånda
Av Villy Dam
(Oversatt av Trond «Sokken» Eidnes)

Dekk over artikkelen og ta ett og ett spørsmål 
om gangen. Legg eventuelt opp kortene.

Med alle i sonen ser du makker åpne på 1♦, noe 
du selv gleder deg over i Vest ved å ha nokså 
gode kort:

♠ QT93
♥ A74
♦ A8
♣ A952

Syd melder inn 1♥.

Hva viser Syd nå?

Først og fremst en respektabel femkortsfarge. 
I tillegg lover Syd – i faresonen – minst fem 
spillestikk (i sonen kan vi tillate oss to beter, 
utenfor sonen tre). 

Meldingen din?

Du har kort til utgang. Med 12–21 hp i Øst 
kan du regne med minst 26 hp til sammen. 
Men det haster ikke. Du vet ikke hva som er 
beste utgang, og ny farge er krav til at makker 
fortsetter dialogen.

Hvilken av de to firekortsfargene dine velger du?

Svaret ligger i begrepet meldeøkonomi. 1♠ 
er en billigere melding enn 2♣, så det er den 
meldingen du skal avgi.

Nord passer, og neste melding fra Øst er 2♦.

Hva forteller Øst?

Han har en langfarge i ruter, som oftest på seks 
kort, men eventuelt bare fem. Dessuten er ikke 
åpningshånda hans all verden (med 15–17 hp og 
en sekskortsfarge kunne Øst ha hoppet til 3♦).

Etter pass fra Syd må du ta en ny avgjørelse …?

Nå er det færre utgangsmuligheter å velge 
mellom. Ettersom makker ikke støttet i spar, 
er 4♠ utelukket, og det er langt til 5♦. 3 NT er 
beste sjansen.

Alle passer, og etter utspill av ♥9 ser du ned på:

♠ QT93  ♠ KJ
♥ A74  ♥ 52
♦ A8  ♦ KQ9542
♣ A952  ♣ K43

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

Hvor mange toppstikk har du?

Av toppstikk som du kan begynne med å 
innkassere, har du ett i hjerter, tre i ruter og to i 
kløver.

Hvor mange sannsynlige stikk rår du over uten 
at fienden kommer inn?

Du kan telle opp åtte ruter, og siden kortene 
til N-S vanligvis er fordelt 3–2, kan du oftest 
trekke dem med AKQ. Med jevn rutersits har 
du dermed seks stikk i fargen i kraft av Østs 
sekskortsfarge. Det blir ni stikk i alt.

Skal du straks legge ned ♥A for å skaffe deg de 
ni stikkene?

Nei, det kan jo skje et uhell, som at ruterne er 
fordelt 4–1, og det kan være lurt å vente med 
♥A for å bryte motpartens forbindelse i fargen.

N

S

ØV G
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Du holder altså tilbake esset til tredje gang 
fargen spilles.

Hva kaster du fra bordet tredje gang?

Ikke en høy spar og heller ikke en av ruterne, for 
du håper jo på seks stikk i den fargen. Altså blir 
det en kløver.

Hva spiller du etter ♥A?

Du må toppspille ruterne med esset og kongen.
I andre runde legger Nord en spar.

Hva nå?

Du kan ikke kjøre videre med ruteren – dels 
fordi fargen ikke lenger gir de nødvendige 
stikk, dels fordi Syd er en farlig mann. Med det 
mener jeg ikke at Syd er en spesielt sterk eller 
listig motstander, men det er selvmord å slippe 
han inn til hjerterstikkene, som du jo ut fra 
innmeldingen vet at han har.

I stedet skal du drive ut ♠A.

Er det farefritt?

Nei, men med den sure rutersitsen er du nødt til 
å håpe på ♠A i Nord.

Hvilken spar spiller du?

Kongen – toppspill den korte hånda.

Hva gjør du når ingen av motstanderne stikker 
♠K?

I neste trekk stikker du over knekten med dama 
for å fortsette å sette opp fargen.

Nord stikker og skifter til kløver.

Har du flere problemer?

Faktisk ikke. Ta for eksempel for ♣K og ♦Q før 
du går tilbake til hånda på ♣A og innkasserer de 
to siste sparene.

Utbyttet ditt ble tre stikk i spar, ett i hjerter, tre i 
ruter og to i kløver. Nøyaktig i boks.

Hele fordelingen: 
♠ A87642
♥ 983
♦ 6
♣ 876

♠ QT93  ♠ KJ
♥ A74   ♥ 52
♦ A8   ♦ KQ9542
♣ A952   ♣ K43

♠ 5
♥ KQJT6
♦ JT73
♣ QJT

Hva ville skjedd om du var for ivrig og stakk den 
første eller andre hjerteren?

Da ville Nord etter ♠A kunnet spille makker 
inn i hjerter: fire hjerter- og ett sparstikk til 
motparten.

Hva om du etter ♥A hadde tatt de tre 
toppruterne for så å spille en fjerde ruter til 
Syd?

N-S ville fått ett ruterstikk, fire i hjerter og ett i 
spar: to ned.

Hva om du ikke hadde stukket over ♠J med 
dama andre gang du spilte fargen?

Da ville du manglet en innkomst til Vests 
hånd. Du hadde bare hatt ♣A, men du skulle 
jo hjem på hånda både for å sette opp det siste 
sparstikket og for seinere å nyte godt av det.

Resultatet ville blitt en beit.

PS: Nord kunne godt ha støttet til 2♥ på grunn 
av den single ruteren: 6–9 p.

N

S

ØV G
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Meldeprøven

♠ AQ94
♥ 86
♦ AT4
♣ K986

Vest Nord Øst Syd
  1♦ pass
1♠ pass 4♠ pass
???

Hva melder Vest nå?

Velg mellom pass og en slemmelding.

Løsning:
Når du med 1♠ bare trenger å ha 6 poeng, skal 
Øst for sin 4♠ logisk ha ca. 20 poeng. Altså har 
dere til sammen de nødvendige 33 poeng for å 
kunne spille lilleslem.

Poeng:
6♠ (alternativt 4 NT som spørsmål etter ess eller 
cuebid i 5♣): 10
Pass: 3

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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Norge invitert i det «gode» 
selskap
Av Sten Bjertnes

Christian og resten av det norske laget er invitert til Beijing i desember. Foto: BIN

Vårt landslag i åpen klasse skal delta i en av årets mest prestisjetunge 
turneringer – 1st SportAccord Mind Games – som finner sted i Beijing fra 
9. – 16. desember. Vårt lag ble, på bakgrunn av Norges meget sterke 
resultater i internasjonale mesterskap de siste 20 år, invitert til turneringen 
i Kina. Sammen med Italia, USA og Kina skal Norge kjempe om store penger 
i 1st SportAccord Mind Games som går over en drøy uke i desember, der 
det skal konkurreres i lag, par og singel. I tillegg til bridge skal det også 
konkurreres i sjakk, draft, Go og kinesisk sjakk.
 

SportAccord, sammenslutningen av 
internasjonale idrettsforbund i samarbeid med 
IMSA (International Mind Sport Federation) 
har som målsetning å samle det beste innen 
tankesport til arrangementet i Beijing med 
bridge, sjakk, draft, Go og kinesisk sjakk.

I bridge der det skal konkurreres i en dameklasse 
og en åpen klasse, er det kun nasjoner som har 
vunnet verdensmesterskap (Bermuda Bowl) som 
får delta. I åpen klasse er Norge invitert sammen 
med USA, Italia og vertslandet Kina. 
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Dette blir en prestisjeturnering med mye TV 
og medieoppmerksomhet og landslagskaptein 
Christian Vennerød har tatt ut følgende lag som 
skal representere Norge:

•	 Glenn Grøtheim – Ulf Tundal 

•	 Artur Malinowski – Arild Rasmussen 

•	 Thomas Charlsen – Thor-Erik Hoftani-
ska 

•	 Christian Vennerød, NPC

Arrangørene dekker alle utgifter til reise og 
opphold for deltakerne. Det kjempes om 
betydelige premier, og NBF vil sørge for full 
dekning av begivenhetene i Kina i desember.

Ulf Tundal (bildet) og makker Glenn Grøtheim 
representerer den internasjonale rutinen på 
«Nye Norge». Foto: Svein Erik Dahl

Norge har de siste 20 årene vært en av 
stormaktene i bridge – både i junior og i 
åpen klasse. Dette toppet seg i 2007 og 2008 
med seier i Bermuda Bowl og VM tittel i 
2007 (Shanghai, Kina), EM tittel i 2008 
(Pau, Frankrike) – begge i åpen klasse – og 
beste bridgenasjon i de første World Mind 
Sports Games i 2008 (Beijing, Kina). I VM 
sammenheng er det to giganter USA med 18 
seire og Italia med 14. Disse to nasjonene 
var selvsagte deltakere i denne første 
invitasjonsturneringen SportAccord Mind Sports 
Games. Kina var automatisk tredje nasjon som 
arrangør av hele turneringen. Like opplagte var 
Norge som fjerde nasjon etter en imponerende 
merittliste de siste 20 år – verdensmestere i 
2007, to 2. plasser, en 3. plass, to 4. plasser og 
en 5. plass. Det eneste som kunne forhindre 
norsk deltakelse, var om vi ikke greide å stille 
godt nok lag. WBF hadde satt som forutsetning 
at vi måtte mønstre et lag bestående av våre 
toppspillere internasjonalt.

Denne gang var ikke Geir Helgemo og Tor 
Helness aktuelle for Norge da de skal spille 
for Monaco fra 2012. Geir og Tor har vært vårt 
ankerpar siden starten i 1993 med VM sølv 
i Santiago i Chile til det ble seier i Shanghai 
i 2007. I EM året etter vant Norge sitt første 
Euromesterskap – med Geir på laget, men Tor 
var ikke med på dette laget. Nå er imidlertid 
Christian Vennerød – ny landslagssjef – i ferd 
med å bygge opp et nytt lag bestående av noen 
nye spillere og noen av våre mest meritterte 
spillere fra den internasjonale arenaen. I Beijing 
stiller vi med de nybakte Nordiske mesterne.
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NBFs Fortjenestemerke
Kirsten Rita Arnesen

Under Ragn-Sells Storturnering i Bergen i januar fikk Kirsten Rita Arnesen 
tildelt NBFs Fortjenestemerke. 

Styrets innstilling: Tildeling av NBFs 
fortjenestemerke til Kirsten Rita Arnesen

Kriteriene for å få fortjenestemerket er: 

«Medlemmet må ha nedlagt en bemerkelsesverdig 
innsats i klubb- og/eller kretsadministrasjon, eller 
på annen måte ha utmerket seg slik at det naturlig 
settes likhetstegn mellom vedkommende og bridge 
generelt.»

Bakgrunnen for tildelingen av NBFs 
Fortjenestemerke er:

Kirsten Rita Arnesen er medlem i Bergen 
Akademiske BK og hun har tidligere også vært et 
aktivt medlem i klubber som Bergens Bridgeklubb, 
BK Match og Fana BK.

Kirsten har gjennom alle år vært en engasjert 
lagspiller som har påtatt seg en rekke administrative 
verv og oppgaver. Hun har deltatt i kretsstyret i 
tidligere Bergen Bridgekrets så vel som i NBF 
Hordaland og på forbundsplan har hun vært leder og 
medlem av NBFs Valgkomite. 

Sammen med Terje Sande og Jon Sveindal nedla hun 
også et omfattende arbeid i Redaksjonsutvalget som 
utga boken i forbindelse med Bergen Bridgekrets sitt 
60 års jubileum i 1998 – en omfattende beskrivelse 
og historisk oversikt over en rik utvikling fra 1938.

Som en habil bridgespiller representerte hun i sin tid 
også Norge på damelandslaget.

Kirsten har også spilt en betydelig rolle for at Bergen 
Storturnering har utviklet seg til å bli en internasjonal 

begivenhet på bridgefronten. Fra i sin tid en lokal 
turnering løftet Kirsten arrangementet frem til at 
Ragn-Sells Storturnering i dag fremstår som den 
sterkeste parturneringen i Norge.

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

Beskrivelsen passer på Kirsten som omtales som 
en målrettet og iderik person med klare visjoner og 
med evne til at ideer blir realisert. Hun har et hjerte 
og sjeldent engasjement for bridge og har gjennom 
alle år fremstått som en ressursperson og trofast 
støttespiller.

Det er en ære for meg på vegne av forbundsstyret 
å meddele at vi tildelte NBFs Fortjeneste-merke til 
Kirsten Rita Arnesen for hennes innsats for Norsk 
Bridgeforbund, krets og klubber gjennom mange år.

Jeg gratulerer med utmerkelsen! 

Med vennlig hilsen 
Norsk Bridgeforbund 
Jan Aasen 
President

Foto: Oddmund Midtbø

Hedersbevisningen ble overrakt av Kristine 
Breivik på vegne av Styret i NBF og kretsleder 
Oddmund Midtbø gratulerte på vegne av NBF 
Hordaland. Det var en beveget Kirsten som 
mottok velfortjent hyllest og stående applaus 
fra de over 260 tilstede i salen.
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Hans Rønning
Styret i NBF har tildelt NBFs Fortjenestemerke 
til Hans Rønning, Idd BK.
 
Hans er en spreking på 86 år, som har betydd 
svært mye for Idd BK opp gjennom årene. 
Merket ble utdelt siste klubbkveld før påske

Hans Rønning får NBFs Fortjenestemerke av 
klubbens sekretær Per Aabel

Styrets innstilling: Tildeling av NBFs 
fortjenestemerke til Hans Rønning

 Kriteriene for å få fortjenestemerket er:

«Medlemmet må ha nedlagt en 
bemerkelsesverdig innsats i klubb- og/eller 
kretsadministrasjon, eller på annen måte 
ha utmerket seg slik at det naturlig settes 
likhetstegn mellom vedkommende og bridge 
generelt.»

Bakgrunnen for tildelingen av NBFs 
Fortjenestemerke er:

Hans Rønning har vært formann i Idd 
Bridgeklubb siden 1986 – sammenhengende i 
over 25 år! Han er ikke bare klubbens formann, 
men alltid førstemann på plass for å gjøre alt 
klart til kveldens spilling. Hans har ofte tatt vare 
på samtlige oppgaver i driften av virksomheten 
og i Idd BK fremstår han som Mr. Bridge.

Hans har derfor i alle år vært en drivkraft for 
aktivitetene i Idd Bridgeklubb. Han har vært 
ansvarlig for alle forhandlinger, inngåelse av 
avtaler og kontrakter og ivaretatt arrangement 
av større turneringer. Han er den som alltid 
arrangerer avslutningstilstelninger, jule- og 
påskebridge samtidig som han selv er en aktiv 
spiller på klubbkvelder og i lagbridge.

Samtidig har Hans holdt kontakten med klubber 
i nærområdet og det er mange aktive – og 
tidligere aktive – i Østfold som forbinder Idd 
BK med Hans Rønning.

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

Beskrivelsen passer på Hans som omtales som 
en ildsjel i klubbens drift over 25 år. Hans 
Rønning har vært en trofast støttespiller for 
bridgen i Østfold gjennom en mannsalder.

Det er en ære for meg på vegne av 
forbundsstyret å meddele at vi tildelte NBFs 
Fortjenestemerke til Hans Rønning for hans 
innsats i Norsk Bridgeforbund gjennom mange 
år. 

Jeg gratulerer med utmerkelsen! 

Med vennlig hilsen 
Norsk Bridgeforbund 
Jan Aasen 
President
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NBF Organisasjonsdager
Av Marianne Harding med flere

NBF Organisasjonsdager samlet 120 deltakere til en variert og innholdsrik 
helg. Utvalg for medlemskontakt hadde satt sammen et spennende program.

Generalsekretær Rune Handal er svært 
fornøyd: «Årets Organisasjonsdager går 
definitivt inn i historien som de beste så langt. 
Tilbakemeldingene er svært hyggelige og en 
spire til å lage enda bedre opplegg i kommende 
år.»

Rune Handal mener engasjementet lover godt 
for fremtiden i norsk bridge: “Vi trodde knapt 
det var mulig å samle hele 120 deltakere en flott 
weekend i mai til ren organisasjonsutvikling. 
Kjempehyggelig – og det lover jo det aller 
beste for bridgens fremtid i Norge. Takk til alle 
deltakerne for at dere kom og bidro med flott 
stemning og stort engasjement.»

Både på Organisasjonsdagene og på fredagens 
Kretsledermøte ble det redegjort for tankene 
rundt nye medlemskapsformer. Du kan lese mer 
om dette i bolken om kretsledermøtet lenger bak 
i bladet.

Du kan laste ned alle dokumentene fra 
foredragene på www.bridge.no.

Hva skal vi gå på i dag?

Et variert program og parallelle sesjoner gjorde 
det til tider vanskelig å velge. Blir det klubbens 
nye hjemmeside eller godt styrearbeid? 
Skal vi være hele søndagen på det nye 

regnskapsprogrammet Ruter, eller skal vi legge 
inn en sesjon om Sosiale Media?

Hvordan bli en bedre bridgespiller?

Tidligere landslagsspiller, juniorlandskaptein 

og nåværende leder av bridgelærerutdanningen, 
Sven-Olai Høyland, ga tips om hvordan 
gjenkjenne de viktigste spillene og forbedre 
sine resultater raskt - enten det gjelder par- eller 
lagturnering.

Hvordan løser vi dette?

En lydhør forsamling følger konsentrert med. 
Hva er beste fargebehandling med ED109x mot 
8765? Er det forskjell på par og lagturnering?
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Publicom og Kjetil Kristoffersen  har blant annet organisert John Cleeses turner i Norge de siste 
årene.
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Gi klubben en ny vår!

Nyutdannede klubbguider står klare til å veilede 
klubber landet rundt til å nå nye mål. Hva 
gjør vi bra, og på hvilke områder kan vi bli 
enda bedre? Klubbguidene veileder klubbene 
gjennom prosessen med å definere sine egne 
satsningsområder.

Du kan for øvrig lese Finn Leiangs artikkel om 
nettopp dette temaet nedenfor.

Takk til Allan Livgård og Tulla Steen Lybæk 
for flott foredragsholder til inspirasjonsforedrag 
og stø ledelse gjennom arrangementet. Vi håper 
helgen ga mye nyttig ballast og inspirasjon som 
fører til enda mer trivsel og bedre drift i våre 
bridgeklubber!

Publicom

Organisasjonsdagene ble innledet med et 
foredrag av Kjetil Kristoffersen fra Publicom. 
Han holdt et lærerikt foredrag om hvordan de 
hadde bygd opp Publicom til det de er i dag.

Publicom ble stiftet i 2004 med utgangspunkt 
i en foredragsturné med den svenske 
brannmannen Lasse Gustavson. Turneen ble 
en braksuksess. Bare i løpet av det første året 
kjøpte mer enn 20 000 nordmenn billetter til 
Lasses motivasjonsforedrag.  
 
Lasses historie ble samme år til bok. Gjennom 
ilden ble årets store bestselger, bare slått av 
Da Vinci-koden. Boka dannet grunnlaget for 
opprettelsen av Publicom forlag. 
 
I dag lever foredragsselskapet Publicom og 
Publicom forlag side ved side. Selskapene har 
ansatte i Horten og Oslo, og er blant landets 
ledende innen flere forretningsområder. 
 
Publicom as formidler foredragsholdere, 
artister og konferansierer til store og små 
arrangementer innen privat og offentlig sektor. 
Selskapet arrangerer også egne konferanser, 
og er årlig bidragsyter og teknisk arrangør ved 
flere av Skandinavias største arrangementer 

innen næringsliv, akademia og underholdning. 
Publicoms kontaktnett og internasjonale 
avtaler gjør oss i stand til å skaffe nær enhver 
foredragsholder kunden måtte ønske til sitt 
arrangement.

Publicom forlag er storprodusent av bestselgere 
innen flere kategorier. Humor, biografier og 
selvhjelpsbøker har bidratt til suksessen, 
men også enkelte skjønnlitterære utgivelser. 
Da Riverton-prisvinner Jan Mehlum forlot 
Gyldendal i 2008 til fordel for Publicom, 
nær firedoblet han sitt salg og ble en av 
landets mestselgende krimforfattere. Selv om 
hoveddelen av forlagets salg foregår gjennom 
bokhandelen, kiosker og dagligvare, var 
Publicom også det første forlaget i landet til å 
selge bøker på SMS og digitalt.

Klubbguider er nå klare til 
innsats!
Av Finn Leiang
Klubbguidene er, bak fra venstre: Tore Langvatn 

(NBF Møre & Romsdal), Øyvind Lorentsen (NBF 
Vest-Agder). Sven-Olai Høyland (NBF Hordaland), 
Rune Væting (NBF Vest-Agder), Gerd Marit Harding 
(NBF Helgeland), Jan Føyner (NBF Østfold og 
Follo), Egil Berg (NBF Hedemark og Oppland). 
Foran fra venstre: Finn Leiang (NBF Østfold og 
Follo), Asbjørn Anthonsen (NBF Øst-Finnmark), 
Bjørg Kjølner (NBF Buskerud), Roger Reigstad (NBF 
Østfold og Follo). Anne Marit Borg (NBF Buskerud) 
og Jan Frode Bolstad (NBF Sogn og Fjordane) var 
ikke til stede da bildet ble tatt.
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Under organisasjonsdagene på Gardermoen 
21-22 mai 2011 ble et dusin entusiastiske 
bridgespillere klargjort for rollen som 
klubbguider… 

Klubbguidenes oppgave blir å besøke 
landets bridgeklubber for å sette i gang en 
klubbutviklingsprosess. Bridgeklubbens ståsted 
kartlegges, og det lages en fremdriftsplan for 
viktige tiltak som skal føre klubben til en ønsket 
fremtidig situasjon.

I praksis foregår dette ved at klubbguidene først 
sender et kartleggingsskjema til bridgeklubben. 
Skjemaet returneres til klubbguiden. 
Deretter stiller klubbguiden opp på et innkalt 
medlemsmøte i klubben. Klubbguiden styrer 
hele prosessen. Klubbens styrke og svakheter 
kartlegges, hvoretter klubbmedlemmene selv 
prioriterer ønskede tiltak. Klubbguiden vil følge 
opp tiltakene. 

Målet er å skape en ENDA bedre bridgeklubb 
med økt trivsel.

Klubbguidene gjør også kjent aktivitet og 
utdanningstilbud fra krets og forbund.

Å benytte klubbguidene er helt gratis for 
bridgeklubbene!

Klubbguidene kan nås ved direkte henvendelse, 
til kretsstyret, eller til NBF sentralt. 

Det anbefales at alle klubber benytter seg av 
dette tilbudet!

Kretsledermøtet 2011
Utdrag av resymeet fra årets møte av Rune 
Handal
 
Kretsledermøtet 2011 ble avholdt den 20. 
mai 2011 på Rica Hotel Gardermoen. 19 
av 25 kretser var representert og totalt var 
det 29 deltakere med tale- og stemmerett. 
Kretsledermøtet ble innledet med minneord og 
ett minutt stillhet for Arne Malm Wangberg som 
gikk bort i 2010.

President Jan Aasen åpnet kretsledermøtet som 
ble satt i samsvar med vedtektene og det forelå 
ikke instruks eller fullmakt fra foregående 
Bridgeting.

Det forelå ikke uttalelse fra Kontrollkomiteen 
pga. at tidligere leder trakk seg fra oppgaven i 
april som følge av uenighet etter behandlingen 
av utvidelse av SM.

Aasen fungerte som møteleder frem til Helge 
Stanghelle overtok denne oppgaven etter 
innledningen.

Elisabeth Skotvold og Sverre Selfors ble valgt 
til redaksjonskomite med mandat å utforme 
en rådgivende uttalelse til forbundsstyret fra 
kretsledermøtet.

Jan Aasen redegjorde for styrets arbeid siden 
forrige Bridgeting og gikk inn på informasjon, 
internasjonal virksomhet, arbeidet med 
implementering av IKT strategien, off. støtte, 
kontakten med Kulturdepartementet og Frifond 
samt arbeid for å tiltrekke sponsorer.

Realiseringen av BBO Nordic er en suksess med 
over 3 500 medlemmer på kort tid – et arbeid 
ledet og drevet frem av NBF.
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Spesielt tok Aasen fatt i to aktuelle saker; 1) 
utvidelsen av SM til 12 lag og bakgrunnen 
for styrets behandling (hele redegjørelsen er 
på bridge.no) samt 2) arbeidet som pågår for 
å utrede nye medlemskapsformer og ulike 
konsekvenser av forslagene. 

Rune Handal gjennomgikk årsregnskapet 
2010 som ble gjort opp med et underskudd 
på kr 118.000,-. Selv om årets regnskap var i 
samsvar med budsjett, skyldes underskuddet i 
første rekke lavere medlemsinntekter og mva 
kompensasjon enn forventet. Møtet ba om 
tilleggsinformasjon om et par forhold redegjort 
for i notene til årsregnskapet.

Handal gjennomgikk budsjettet 2011som 
er satt opp i samsvar med Handlings- og 
Økonomiplanen 2011 – 2013. Årets budsjett 
er strammere enn noensinne og dette skyldes 
i hovedsak at en rekke klubber vedtektsstridig 
underrapporterer reelle medlemstall. Styret 
reviderte alt i mars budsjettet ut fra realitetene 
med lavere medlemstall enn lagt til grunn i 
opprinnelig budsjett. 

Satsingsområder i 2011er rekruttering og 
opplæring samt IT satsingen på Ruter mm.

Litt skuffende resultat av fjorårets vervekampan-
je, men Eva Flått (bildet) og resten av utvalget 
gir ikke opp!

Eva Flått presenterte sammensetning og arbeidet 
som foregår i Utvalg for Medlemskontakt 
som driver svært engasjert og målrettet med 
flere oppgaver. Arbeidet er organisert i ulike 
prosjekt som bridge i folkehøyskoler og 

bridge på de ulike skoletrinnene og utvalget 
organiserer også bridgelærerutdanningen 
og nybegynnerfestivalen. Resultatene av 
vervekampanjen «Verv en bridgevenn» i fjor 
høst var skuffende, men ga samtidig mye 
oppmerksomhet og god markedsføring for 
bridge.

Flått redegjorde også for søknaden til 
Kulturdepartementet om 500 000 kr til 
prosjektet Frisk Giv – en søknad som dessverre 
nettopp ble avslått. Utvalget vil nå arbeide 
intensivt for å få bridge inn som valgfag i skolen 
siden Kunnskapsdepartementet nettopp har 
åpnet for denne muligheten igjen.  

Vicky Chediak er ny leder av Utvalg for 
Internasjonal Virksomhet og hun introduserte 
Allan Livgård som ny landslagskaptein for 
Damelaget. 

Chediak orienterte deretter om de internasjonale 
arrangement hvor NBF skal delta i inneværende 
år samt om arbeidet som skjer i utvalget for å 
bringe norsk bridge tilbake mot et internasjonalt 
toppnivå. 
NBF har nylig takket ja, som ett av tre inviterte 
nasjonslagt - til den prestisjetunge  
1st SportAccord Mind Sports Games som finner 
sted i Beijing i desember.

Sigmund Bakke redegjorde for aktivitetene i 
Utvalg for Medlemskontakt og bl.a. om den 
vellykkede omleggingen med samling av 
arrangementene i 1. og 2. divisjon.

Bakke gjennomgikk bakgrunn for utvidelsen 
av 1. divisjon og behandlingen av klagen som 
ble fremsatt av Salten1 samtidig som han viste 
til at styret, i samsvar med vedtak fattet av 
bridgetinget 2004 - har rett og anledning til å 
endre turneringsopplegget uten vedtak fattet 
i Bridgeting. Flere talere tok ordet og ulike 
oppfatninger om fremgangsmåten var rettferdig 
fremkom. Kretsledermøtet konkluderte med at 
man ikke ville reagere på utvalget og styrets 
behandling samtidig som det var enighet om at 
slik endring ligger under styrets mandat. 
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Bakke gikk også inn på nyheter som vil 
komme med Ruter og det skal innføres 
ulike landsomfattende turneringer, handicap 
turneringer og ranking. Fredrikstad blir vår 
nye festivalby fra 2012 og i nettklubben BBO 
Nordic vil også mesterpoeng innføres etter at 
dette blir samkjørt med Danmark og Sverige. 
Endringer vil også innføres i NM for klubblag 
som har opplevd en nedgang senere år.

I samsvar med vedtak på bridgetinget 2010 har 
styret nedsatt en arbeidsgruppe som har arbeidet 
med utredning av nye medlemskapsformer og 
kontingent- og avgiftssatser i NBF.

Per Watz gikk gjennom arbeidsgruppens tanker 
og ideer for nye medlemskapsformer i NBF både 
på fredagens Kretsledermøtet og senere samme 
helg under Organisasjonsdagene. Du finner 
utvalgets presentasjon og redegjørelse på www.
bridge.no

Arbeidsgruppen ledes av visepresident Per 
Watz som presenterte sammensetningen og 
det arbeidet som er utført av arbeidsgruppen. 
Utredningen tar utgangspunkt i utviklingen de 
senere år med synkende medlemstall og spesielt 
problemene knyttet til at en rekke klubber 
underrapporterer antall medlemmer i strid med 
forbundets og klubbens egne vedtekter.

Utredningen gjennomgår de økonomiske 
konsekvensene av omleggingen både for 
forbund, krets, klubb og medlemmer og 
introduserer serviceavgift som vil medføre en 
mer rettferdig økonomisk fordeling hvor man 
betaler i forhold til i hvilken grad tilbudene 

(deltakelse på spillekvelder/turneringer) 
benyttes. Omleggingen forutsetter bruk av Ruter 
som turneringsadministrasjonsverktøy for alle 
klubber samt at alle spillekvelder/turneringer 
rapporteres. Likeledes skal det innføres 
presise sanksjonsregler, man ønsker forbedret 
turneringstilbud og klubber/medlemmer som 
ikke er tilsluttet NBF skal ikke ha samme 
fordeler som NBF medlemmer.

Utredningen og forslag til løsning var i forkant 
utsendt til deltakerne og en rekke talere tok ordet 
etter en omfattende presentasjon av Per Watz. 
En rekke opplevde forslaget som konstruktiv 
og positiv nytenkning og flertallet støttet 
tilnærmingen og hovedprinsippene i forslaget. 
Samtidig ble det uttrykt bekymring for kretsenes 
økonomi og det var full enighet om at forslagene 
må få solid organisasjonsmessig forankring og 
at konsekvensene for klubbenes arbeid vurderes 
nøye. 

Møtet diskuterte ulike fremdriftsmuligheter og 
det var usikkerhet om det var mulig å få  
på plass såpass omfattende endringer alt fra 1. 
januar 2012.

Utfordringer knyttet til implementering av 
Ruter i alle klubber, usikkerheten knyttet til 
budsjettering, fordeling av serviceavgiften og 
eventuelt behovet for ekstraordinært bridgeting 
og kostnadene dette medfører ble også diskutert. 
Enkelte gikk i mot sletting av ordningen med 
lisens og ba om at denne ble opprettholdt.

Møtet konkluderte med at styret skal sende 
ut høringsforslag til kretsene innen kort tid 
med ulike regneeksempler samt forslag til 
fremdriftsplan. 

Du kan les og laste ned alle foredrag, 
dokumenter og presentasjoner fra både 
Krestledermøtet og Organisasjonsdagene på 
www.bridge.no.
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Nyhetsbrev nr. 2/2011 fra 
Forbundsstyret i NBF

Forslag til nye medlemskapsformer og 
kontingent- og avgiftssatser for NBF
Bridgetinget besluttet i 2010 å nedsette 
en arbeidsgruppe med sikte på å utrede 
spørsmålet om medlemskapsformer, herunder 
kontingentsatser, og konsekvenser av endringene 
i løpet av Bridgetingsperioden 2010-2012. 
Arbeidsgruppen ble opprettet i mars måned 
i år, og kunne allerede på Kretsledermøtet 
20.mai presentere et prinsippforslag til ny 
inntektsmodell for NBF. 

Forslaget innebærer at forbundets og kretsenes 
inntekter for framtiden vil bestå av en 
kombinasjon av medlemskontingenter og en ny 
spilleavgift knyttet til deltagelse i turneringer på 
klubb, krets- og forbundsnivå.

Foreslått inntektsmodell vil da se slik ut:

      
Med dette forslaget vil forbundets og kretsene 
inntekter i større grad være avhengig av hvordan 
alle nivåer i organisasjonen evner å tiltrekke 
seg deltagelse til det turneringstilbud de tilbyr. 
Forbund og kretser vil direkte kunne påvirke 
sine inntekter gjennom å øke aktiviteten og 
tilrettelegge turneringstilbudet for nye kategorier 
spillere, og således ikke være avhengig av 
klubbenes rekrutteringsarbeid alene. 

Så lenge inntektene i ny modell også vil 
genereres gjennom spilling på klubbkveldene, 
vil en slik inntektsmodell også eliminere 
problemet med underrapportering av 
medlemmer som vi jo dessverre vet er ganske 
utbredt i dag.

Konkret er medlemskapskontingenten for 
enkeltpersoner foreslått redusert både for 
standardmedlemmer og juniormedlemmer, 
samt at det foreslås en ny medlemskategori – 
Introduksjonsmedlem – som ikke vil betinge 
innbetaling av medlemskapskontingent de første 
to årene. Ordningen med Kursmedlemskap vil 
bortfalle.

Tilsvarende innebærer forslaget at ordningen 
med lisensavgifter og avgifter ved registrering 
av mesterskapspoeng vil bortfalle. Inntektene 
av disse ordningene foreslås innbakt i den nye 
spilleavgiften knyttet til deltagelse i turneringer.

Med innføring av prinsippet med to 
inntektsparametre – kontingenter og 
serviceavgifter – vil disse kunne tilpasses 
organisasjonens ønsker og behov i årene 
som kommer. Satsene for kontingenter og 
serviceavgifter forutsettes harmonisert for å 
sikre at de samlete inntekter finansierer det 
aktivitetsnivå som Bridgetinget til enhver tid 
beslutter for organisasjonen som helhet.

Arbeidsgruppen har også vært opptatt av at 
denne nye ordningen skal kunne administreres 
rasjonelt og effektivt. Forslaget forutsetter derfor 
også en del administrative endringer. 

For at forbundskontoret skal kunne fakturere 
spilleavgiften fra gjennomførte turneringer 
i klubber og kretser er det nødvendig at 
ansvarlige turneringsarrangører benytter samme 
turneringsadministrasjonsverktøy. Forslaget 
innebærer derfor innføring av Ruter i alle 
klubber og kretser. 

 Medlemskontingent  Inntekter Spilleavgifter 
knyttet til 
deltagelse i 
turneringer på 
klubb-, krets- og 
forbundsnivå
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Arbeidsgruppen foreslår også at det innføres 
sanksjonsregler overfor klubber og medlemmer 
som ikke innfrir sine økonomiske forpliktelser, 
slik at forbundskontoret har et verktøy for å 
håndheve ordningen som forutsatt. 

Forslaget fikk gjennomgående en god 
mottakelse på Kretsledermøtet, selv om 
det naturligvis ble diskusjoner om deler av 
forslaget og størrelsen av kontingentsatsene og 
spilleavgiftene. Prinsippet med omlegging til 
to inntektsparametre var det imidlertid generell 
oppslutning om både på Kretsledermøtet og den 
senere presentasjonen for deltagerne på NBFs 
Organisasjonsdager. 

Forslaget vil nå bli sendt ut på en bred høring 
i organisasjonen. Med utgangspunkt i de 
tilbakemeldinger som vi får under høringen 
vil det bli utarbeidet et konkret forslag for 
behandling på Bridgetinget. Arbeidsgruppen 
har foreslått at den nye modellen innføres 
allerede fra 1.1.2012. Det forutsetter eventuelt 
behandling av innstillingen på et ekstraordinært 
Bridgeting i høst, og det sier seg selv at 
spørsmålet om innføringstidspunkt derfor vil 
være et sentralt punkt i høringsprosessen. 

For de som ønsker å se nærmere på enkelthetene 
i arbeidsgruppens forslag, er disse lagt ut 
på forbundets hjemmesider som en del av 
dokumentene fra NBFs Organisasjonsdager 
2011. Vi anbefaler at alle interesserte setter seg 
inn i forslagene, og deltar i diskusjonene om 
hvordan denne viktige delen av vår virksomhet 
skal styres.

Kretsledermøte og Organisasjonsdager
Den 20. – 22. mai ble det avholdt 
Kretsledermøte etterfulgt av Organisasjonsdager. 
Kretsledermøtet gikk gjennom regnskapet for 
2010, styret orienterte om aktuelle saker, og 
kretslederne tok også opp aktuelle saker de 
ønsket å kommentere eller bli informert om. 
Den viktigste saken denne gangen er forslagene 
til nye medlemskapsformer som er omtalt i egen 
sak i nyhetsbrevet.

Resten av helgen var det Organisasjonsdager 
med 120 deltakere. Det var et spennende 
program denne gangen, med aktuelle temaer 
som klubbutvikling, klubbguide-opplæring, 
opplæring i Ruter for å nevne noe. Oppsummert 
ble dette tre flotte dager som gir grunnlag for 
optimisme for bridgen framover. 

Utvalget for medlemskontakt
Utvalg for Medlemskontakt har fokus på fire 
prosjekter som er beskrevet i Strategidokumentet 
Frisk Giv i NBF. 

Den store nyheten er at Kunnskapsministeren 
kom med en stortingsmelding om at det åpnes 
for valgfag i skolen. I og med at vi har jobbet 
en god del med planarbeid i forhold til bridge i 
skolen, var timingen for meldingen perfekt for 
oss. Vi har dokumentasjon god nok til å komme 
i dialog med departementet. Det har vært 
kontakt, og vi skal ha møte med departementet 
til høsten.

Under organisasjonsdagene ble det utdannet 
14 klubbguider. En klubbguide er en person 
som kan hjelpe klubben med å komme fra en 
NÅ-situasjon til en Ønsket-situasjon. Mange 
klubber sliter med dårlig rekruttering og liten 
aktivitet. Man har prøvd mange måter å øke 
aktiviteten på, til ingen nytte. Det kan være 
godt å få en nøytral person til å lede en slik 
utviklingsprosess. Utvikling er bra for alle 
klubber- også de som drives godt.  Dette er et 
gratis tilbud til alle klubber tilsluttet NBF. Ta 
kontakt med din krets for å høre om kretsen har 
en utdannet klubbguid i ditt område.
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I forkant av Bridgefestivalen arrangeres 
det Begynnerfestival, Nybegynnerkurs, 
og Bridgelærerutdanning. Målet med 
Begynnerfestivalen er at ferske bridgespillere 
skal få utvikle seg som bridgespillere, og 
forhåpentligvis være bedre rustet til å spille i en 
klubb. Det vil bli temabasert opplæring, samt 
mye spillertrening. Det hele avsluttes med ei 
«ordentlig» turnering (Begynnerfestival spesial)
i Håkonshall integrert i Bridgefestivalen. Nytt 
av året er at vi i tillegg til Begynnerfestivalen 
arrangerer nybegynnerkurs. Per Arne Flått og 
Marianne Harding vil bistå med sin kunnskap, 
så nybegynnerkurset er overlatt til de beste 
hender. Svein–Olai Høyland har ansvar for 
Bridgelærerutdanningen. Den vil foregå slik 
som tidligere år, men med tettere samarbeid 
med Begynnerfestivalen og Nybegynnerkurset. 
Da gjenstår det kun for krets/klubb å oppfordre 
medlemmer til å melde seg på.  
http://www.bridge.no/

Utvalget for internasjonal virksomhet
Utvalget har fått ny leder Virginia Chediak 
er oppnevnt som ny leder av Utvalget for 
Internasjonal virksomhet. Hun vil videreføre det 
arbeidet som er startet opp for å få Norge tilbake 
i toppen internasjonalt. 

Ny UK for damelandslaget er Allan Livgård. De 
øvrige UKene er Christian Vennerød for åpen 
klasse og Lars Eide for juniorklassene.

Den 27.-29. mai ble Nordisk mesterskap 
arrangert. Norge vant åpen klasse og ble nr 2 i 
dameklassen. Dette er vi kjempefornøyd med 
og benytter anledningen til å gratulere spillerne 
med flott innsats. 

Samtidig med Nordisk mesterskap så avholdes 
det også møte i Nordisk Bridgeunion (NBU), 
som er et politisk og praktisk samarbeid mellom 
de 6 nordiske landene. De viktigste sakene 
denne gangen var å revidere samarbeidsavtalen 
og sikre videre framdrift i arbeidet med 
BBO Nordic. Vi møtte også presidenten i det 
Europeiske Bridgeforbundet (EBL) og de 
to nordiske styremedlemmene i EBL, for å 
drøfte bridgepolitiske saker som f.eks. EBL sin 
organisasjon og rolle, sponsor, forholdet til IOC, 
informasjonsdeling, hjemmesider og nye sosiale 
medier.  

Med vennlig hilsen

Jan Aasen
For Styret i NBF

Virginia Chediak er utnevnt til ny leder for  
Utvalget for Internasjonal virksomhet.
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Roma vart ikkje bygd på ein dag,  
og graset er ikkje grønare på 
den andre sida!
Av Micke Melander, generalsekretær i Förbundet Svensk Bridge  
Omsett av Trond Eidnes («Sokken»)

I Norsk Bridge nr. 1 – 2011 gjorde eg litt store auge då eg las Rune Handals 
analyse av stoda i Noreg når det gjeld rekrutteringsprosjektet de gjekk i gang 
med for drygt to år sidan. Eg fekk lyst til å kommentere delar av Runes analysar 
ut frå svensk synsstad og kanskje kome med ein del innspel i debatten som kan 
drive norsk bridge framover, eller i det minste fungere som katalysator for  
å få i gang tankesmia. 

Eg vil påstå at Noreg på dette området ligg om 
lag 15 år etter Sverige i utviklingsfasar. Like 
fullt har de på mange måtar teke sjansen på 
å ta snarvegar ved å utnytte den kunnskapen 
vi saman sit på av dei nordiske forbunda. Så i 
realiteten er de på mange måtar på høgd med 
og kanskje også forbi det svenske forbundet. 
For å forstå kva eg meiner, må eg gå så langt 
tilbake som til tidleg i 1990-åra for å gi eit 
bilete av kva som har skjedd og kvifor. For å 
stimulere interessa til å lese vidare i ein masse 
tekst utan bridge kan vi vel like godt opne med 
litt svensk medlemsstatistikk. Det utgjer også eit 
bra grunnlag for å kunne forstå kva som er gjort 
i det svenske forbundet, og kor vellykka dei 
seintrale avgjerdene har vore for å endre trendar 
og tendensar. Eg er nemleg heilt overtydd om at 
den vanlege svenske og norske bridgeklubben 
ikkje skil seg særleg mykje frå kvarandre 
om vi ser på den tradisjonelle verksemda. 
Problematikken er mange gonger den same.

År	 Bet.	medlem.	 	 I-medlem.	 Juniorar	Totalt
1991–1992 11 500      – 2500 14 000 

1992–1993 12 100      – 2400 14 500 

1993–1994 12 700      – 2300 15 000 

1994–1995 13 510      – 2300 15 810 

1995–1996 13 947  2667 2300 18 914 

1996–1997 14 827  2100 2297 19 224 

1997–1998 15 664  1744   i.u. 17 408 

1998–1999 15 547  1888   617 17 435 

1999–2000 15 985  1599   696 17 584 

2000–2001 15 446  1381   533 16 827 

2001–2002 15 212  1824   422 17 036 

2002–2003 15 370  1598   517 16 968 

2003–2004 16 032  2991   596 19 023 

2004–2005 16 733  5696   469 22 429 

2005–2006 17 705  5503   574 23 208 

2006–2007 18 684  4330   455 23 014 

2007–2008 19 350  4484   365 23 756 

2008–2009 19 960  4777   322 25 059 

2009–2010 20 849  4998   261 26 108 

2010–2011 21 113*  4770*   251* 26 034*

* Tala er ikkje endelege.
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 I 1991 gjorde eit samla svensk riksting vedtak 
om at noko måtte gjerast med svensk bridge, 
som hadde stagnert og fått stadig mindre 
oppslutning utover i 1980-åra. Ein innsåg at 
forbundet måtte arbeide effektivt med framfor 
alt utdanning og rekruttering. På bakgrunn 
av dette prøvde ein hausten 1991 å tilsetje 
ein landskonsulent som skulle ha dei nemnde 
oppgåvene på heiltid. Høyrest denne historia 
kjend ut også for nordmenn? Det viktige i det 
svenske vedtaket var at den som vart tilsett, ikkje 
skulle bli ei kontorrotte på forbundskontoret, 
men stå fram som ein offensiv ressurs som først 
og fremst arbeidde i felten og hadde heimen som 
basis for arbeidet. 

Prosjekt

Tanken var at det heile skulle skje på 
prosjektbasis over tre år, 1992–1995. 
Prosjektet fekk arbeidsnamnet P2000, der P 
rett og slett stod for plan, mens 2000 sikta til 
tusenårsskiftet, altså framtida. Den gongen var 
det vanleg sniglepost som gjaldt, mobiltelefonen 
(mursteinsmodellen) var då high-tech saman 
med telefaksen. Det førte sjølvsagt til at saker 
som det i dag tek eit par minutt å ordne opp 
i, kunne ta dagar. Men det vart gjort nokre 
viktige vedtak i P2000. Medlemstalet skulle 
opp, eit nytt kursmateriell med lærarrettleiing 

skulle utarbeidast, ei ny bridgelærarutdanning 
skulle ta form. Heile prosjektet hadde tre 
stikkord som skulle gjennomsyre arbeidet. Det 
var status, kvalitet og beintfram. Det skulle gi 
status å vere alt frå funksjonær til spelar. Ein 
skulle vere stolt av å vere bridgespelar, kort og 
godt kjenne seg trygg i valet av fritidsaktivitet. 
Kvalitet skulle særmerkje alt som vart gjort frå 
klubben, distriktet og forbundet. «Beintfram» 
vil seie at det skulle vere enkelt å få grep om 
data, bli medlem, melde seg på til turneringar, ta 
utdanning osv. 

Tiltak i P2000

Ei velkomstpakke vart laga til alle nye 
medlemmer, som forbundet også ønskte 
velkomne. Dei fekk eit medlemskort i 
kredittkortformat, av høgaste kvalitet. Dei fekk 
ein liten pins til å feste på jakka, og dei fekk det 
siste nummeret av medlemsbladet. 

Eit heilt nytt kursmateriell vart produsert 
over ein toårsperiode, med eit helt nytt fokus 
samanlikna med tidlegare. Parallelt arbeidde vi 
med bridgelærarutdanninga.

 Det vart gjort vedtak om at vi skulle krevje 
inn medlemsavgifta sentralt gjennom 
postgiroinnbetalingar og deretter refundere dei 
delane av avgifta som skulle gå til klubbane og 
distrikta. Dette førte til at kontrollen av at folk 
de facto hadde betalt, no låg hos forbundet, ein 
funksjon som mange gonger elles hadde fungert 
så som så – og som gjorde at fleire medlemmer 
aldri kom fram til forbundet. Dette var det første 
viktige steget mot det som gjer at svensk bridge 
står der vi står i dag.

Det vart òg gjort vedtak om at forbundet skulle 
ha såkalla nullsats for nye kursmedlemmer. 
Det vil i praksis seie at nye medlemmer som 
kom frå kurs, fekk gratis medlemskap det 
første medlemsåret. Grunnen var at vi ville få 
dei inn så tidleg som råd, og at dei skulle få all 
informasjon som alle andre medlemmer fekk, og 
dermed lære forbundet å kjenne. Dette var det 
andre viktige steget i utviklinga.

Micke Melander gjorde store auge då han las 
Rune Handals analyse av stoda i Noreg.  
Graset er knappast grønare på den andre sida 
av Kjølen i hans auge.
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Svensk bridge skulle bli betre på 
direkteinformasjon. Alt i 1994 gjekk forbundet 
i gang med heimeside og e-post. Det var svært 
tidleg, men likevel fanst ressursen der, og vi 
veit alle kva det har ført til i dag. Eg kjem i hug 
eit nordisk forbundsmøte som vi hadde i 1994 
eller 1995 i Åbo. Der såg både den norsk, den 
danske og den finske generalsekretæren rart 
på meg då eg forklarte at dei måtte skaffa seg 
e-post og Internett for å kunne kommunisere 
via moderne teknologi. Dei såg ut som om 
dei nyss hadde møtt ein romskapning. Vel, eg 
veit kven som fekk rett over tid, i alle fall når 
det gjeld dette. Det vart òg jobba mykje med 
marknadsføringsmateriell. Ein av dei meir 
kjende brosjyrane (eg trur han vart omsett til 
norsk nokre år etter at vi gav han ut i Sverige) 
heitte «Lär dig spela bridge på 5 minuter». Det 
var ein bretta faldar i A3-format som rett og slett 
gav ei rask innføring i korleis ein kunne spele 
«minibridge».

P2010

P2000 vart avslutta og evaluert. Ved inngangen 
til 2000-talet vedtok ein å utarbeide ein ny 
framtidsplan, som gjekk under namnet P2010. 
Heile planen, tankegangen bak o.a., kan du lese 
på http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/
content/content.php?content.724. I dette 
dokumentet finst det ein nokså grundig analyse 
av situasjonen i det svenske forbundet som det 
kan vere vel verdt å studere. Her finst òg ei 
omfattande slik-gjer-du-liste for å løyse problem 
av ymse slag.

Kommentar om medlemstala

Förbundet Svensk Bridge har som relativt 
einsleg bridgeorganisasjon i verda stadig auka 
medlemstalet sitt dei siste tjue åra. Vi har nesten 
dobla talet på betalande medlemmer i denne 
perioden. Det er verdt å merke seg at det mest 
aldri skjer store sprang – vi snakkar om ein 
sakte stigande tendens over tid. Ein tendens som 
er gledeleg for organisasjonen. 

I midten av 1990-åra vart det gjort vedtak 
om å leggje ned ungdomsforbundet vårt. Det 

var då ein heilt eigen organisasjon som fekk 
tilskot frå staten til å drive ungdomsarbeid. 
Søknadsprosedyrane var såpass slitsame at det 
personalet vi fekk pengar til å ha, i prinsippet 
berre kunne administrere dette arbeidet. Vi 
hadde mange juniorar «på papiret»: barn, 
barnebarn osv. til bridgespelarar. Dei vart fjerna 
frå systemet ved overgangen til eitt forbund. 
Målet var nemleg å berre ha med dei juniorane 
som verkeleg spela bridge. Det forklarer den 
store nedgangen på juniorsida, som også 
påverka det totale medlemstalet. 

Einsarta regelverk

I same perioden vart det òg vedteke å innføre 
såkalla nullsats-medlemskap. Det gjekk i praksis 
ut på at nye medlemmer fekk gratis medlemskap 
det første året. Ein skulle då registrere seg som 
ny medlem ved kursstart. Vel ti år seinare vart 
dette endra slik at det i staden kom til å heite 
I-medlemskap eller introduksjonsmedlemskap. 
Reglane vart også endra slik at denne 
medlemskapen gjaldt for to år. Vi hadde nemleg 
merka oss at mange med vilje venta med å 
rapportere inn kursdeltakarene sine fordi dei 
kanskje byrja å spele seint på året f.eks.

Eit av dei viktigaste vedtaka i denne perioden 
var at rikstinget tok eit krafttak når det gjaldt 
reglane for klubbar tilslutta forbundet. Desse 
reglane gjekk i hovudsak på tre ting:
•	 Det måtte vere åtte medlemmer i ein klubb 

for at klubben kunne vere tilslutta.

•	 Ein måtte vere medlem i klubben for å 
kunne ta del i aktivitetane.

•	 Alle turneringar måtte rapporterast inn, og 
det måtte spelast om meisterpoeng.

To gonger har forbundet gitt ut heilt nytt 
kursmateriell. Det har gitt eit skikkeleg lyft i 
medlemstalet.

Mange parametrar

Fleire andre parametrar er inne i biletet. I 
slutten av 1990-åra gjorde vi for eksempel 
ein avtale med Tomas Brenning, der vi kjøpte 
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den nasjonale lisensen for Ruter. Ruter er 
dataprogrammet som ligg til grunn for å 
kunne kontrollere f.eks. rapporteringar om 
meisterpoeng og medlemskap.

For å lette administrasjonen har Förbundet 
Svensk Bridge opna ein bank for tilslutta 
klubbar og distrikt. I staden for å halde på og 
sende pengar fram og attende har alle sin eigen 
konto i forbundet. Der kan ein når som helst via 
Internett logge seg inn for å sjekke saldoen. Om 
lag tilsvarande ein vanleg bankkonto kan ein 
sjå alle innskot og uttak. Når ein klubb spelar ei 
turnering og skal betale turneringsavgifta, skjer 
det automatisk frå klubbkontoen i Ruter.

Vi har framleis problem på somme område, 
men desse problema er svært få jamført med 
situasjonen for ti år sidan. 

Mine råd til Noreg

Vurder eit samla regelverk som gjeld vilkåra for 
å vere medlem. Det er rett og slett ikkje ok at 
nokon smyg seg med og slepp å betale.

Sjå til å få på plass eit fungerande 
kontrollsystem i heile organisasjonen, frå 
innsamling av avgifter til innrapportering av det 
same.

Sats på gode funksjonærar over heile linja, ikkje 
berre turneringsleiarar.

Pass på at nye spelarar glir inn i fellesskapen 
med det same.

Jobb profesjonelt og tenk på at dagens 
bridgespelarar heller betaler ein slant ekstra for 
å sleppe å gjere nokon innsats for klubben enn 
det som tidlegare var vanleg.

Jobb tettare frå forbundsnivå til klubbnivå. 
Det skrivne ordet når ikkje fram, de må 
ut i kvardagen og gi informasjon direkte 
til klubben. På den måten byggjer de opp 
kontaktnett. Etterpå fungerer også dei vanlege 
kommunikasjonskanalane betre. 

Det norske prosjektet

For å vende tilbake til innleiinga og rapporten 
til Rune Handal – Rune skriv: «Står så resultatet 
i stil med forventningene? Dessverre – 
utviklingen er negativ, og de to siste årene har vi 
registrert en nedgang på 600 medlemmer.»

Eg trur de må halde fram med å jobbe i same 
sporet som de har staka ut, og det må gjerast 
nokre viktige politiske grep for å rydde opp i 
organisasjonen. Kvifor skal det vere ok for Ola å 
ikkje betale årsavgifta si når dei andre i klubben 
gjer det? Med ein slik filosofi kjem de fort til 
å miste tusentals medlemmer på nasjonsbasis. 
Det same gjeld om de lettar på krava om 
innrapportering av turneringar.

Dersom de kikkar på dei svenske tala fremst, ser 
de at det tok nesten ti år å snu vinden. Så tregt 
går det å endre systemet.

Er graset grønare?

Så graset er altså grønare på den andre sida 
av Kjølen? Nei, knappast. Rett nok har vi 
fleire medlemmer og står kanskje betre 
rusta på somme område. Men vi er for 
eksempel ikkje på langt nær ved å notere 
dei turneringsresultata Noreg har prestert 
på den internasjonale arenaen. Vi har også 
store problem med turneringsarbeidet vårt: 
Klubbturneringane blir stadig meir populære, 
mens gull- og sølvturneringane taper terreng. 
Kvaliktala våre for parturneringar i distrikts- og 
nasjonsmeisterskapar fell konstant. Kanskje er 
det ei naturleg utvikling? Vi veit ikkje. Dette er 
det vi jobbar med nett no, og panna ligg i djupe 
skrukkar for korleis vi skal kunne motivere våre 
klubbspelarar til å dra ut og spele meir aktiv 
turneringsbridge.

Til slutt: Roma vart ikkje bygd på ein dag – eg 
trur de må vente enno fem–seks år før de ser 
endringar som byrjar peike i rett lei. Eg trur òg 
at de før den tid må ta nokre viktige avgjerder 
slik det er gjort greie for framanfor, for at saker 
og ting skal ta til å skje for alvor.

Lykke til med arbeidet! 
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RUTER
Av Harald Skjæran og Nils Otto Eliassen

Hva er Ruter?

Ruter er det nye turneringsregnskapsprogrammet 
Norsk Bridgeforbund tilbyr sine klubber og 
kretser. Programmet er utviklet av svenske 
Tomas Brenning over en tiårsperiode, og har 
vært benyttet av det svenske forbundet i hele 
denne perioden. Programmet benyttes også i 
en rekke andre land, og har også vært brukt i 
internasjonale mesterskap.

Ruter er kun et program for turneringsregnskap. 
Det vil si at det bare kan brukes til å beregne 
resultater i turneringer. Det inneholder ikke 
funksjoner for å vedlikeholde klubbenes 
medlemslister.

Man kan legge inn nye spillere i Ruter (såkalte 
+medlemmer), som man kan registrerer som 
deltaker lokalt (bare på den PCen spilleren er 
registrert). Vi håper å få på plass mulighet for å 
registrere disse spillerne i NBFs database direkte 
fra Ruter. De kan i så fall senere registreres 
som medlemmer av klubben (se nedenfor i eget 
avsnitt om medlemsregistrering).

Man kan beregne par-, lag- og singelturneringer 
og benytte forskjellige typer skåringsmetoder. 
Programmet er således et komplett 
regnskapsprogram.

Nils Otto Eliassen har vært sentral i å tilpasse 
Ruter til norske forhold.

Når tas Ruter i bruk?

Alle våre klubber fikk tilsendt sin egen lisens 
for programmet 11. januar i år. Det har således 
i skrivende stund vært i bruk i Norge i fire 
måneder. En del klubber og kretser har for lengst 
tatt i bruk programmet.

Når slutter SparTi å fungere?

Datautveksling fra SparTi vil opphøre fra slutten 
av juni i år. Det vil si at når neste sesong starter 
kan man ikke lenger oppdatere medlemmer eller 
registrere mesterpoeng via SparTi.

SparTi kan imidlertid benyttes lokalt 
som turneringsregnskap og redigering av 
hjemmesider i ett år etter siste datautveksling. 
Vi anbefaler imidlertid ikke dette. Alle klubber 
bør ta sikte på å ta i bruk Ruter fra sesongstart 
til høsten. Eventuelt allerede nå for klubber som 
arrangerer sommerbridge.

Hvordan publiserer man resultater på 
internett i Ruter?

I øyeblikket kan man bare laste opp resultater 
via FTP (enten med et eget FTP-program 
eller med innebygget FTP-funksjon i Ruter) 
til eksisterende hjemmesider (for eksempel 
klubbens SparTi-hjemmeside) og lage lenker til 
resultatene.

Når ny versjon av Ruter lanseres i siste halvdel 
av juni blir det mulig å publisere direkte til 
Norsk Bridgeforbunds hjemmesideportal (http://
bridge.no).

Hvordan rapporterer man mesterpoeng fra 
Ruter?

I øyeblikket er ikke dette mulig. Applikasjon 
for rapportering av MP er under konstruksjon 
på NBFs portal. Dette vil være på plass innen 
sesongstart til høsten. Det blir da enkelt å 
rapportere turneringene, og MP vil automatisk 
bli registrert i NBFs database.
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Man kan da rapportere mesterpoeng fra ”gamle” 
turneringer som er beregnet i Ruter tidligere. 
For at mesterpoengrapporteringen skal fungere 
MÅ man registrere deltakerne i turneringer ved 
å søke dem opp i medlemsdatabasen i Ruter. 
Skriver man bare inn navnene, aner ikke Ruter 
eller NBFs database hvilken spiller dette er, og 
ingen mesterpoeng blir registrert.

Hvordan oppdaterer man klubbens 
medlemsliste?

Klubbene fikk i fjor høst tilsendt informasjon 
om det nye klubbadministrasjonsverktøyet vi 
da lanserte: http://klubb.bridge.no. Alle klubber 
fikk tilsendt brukernavn og passord. På klubb.
bridge.no kan man i øyeblikket oppdatere 
kontaktinformasjon for klubben (registrere 

spillested og -tid, samt kontaktpersoner). 
Når datautvekslingen fra SparTi opphører 
er dette eneste sted man kan oppdatere disse 
opplysningene.

Innen sesongstart til høsten vil man også 
kunne oppdatere medlemslisten her (registrere 
inn- og utmeldinger samt endre persondata 
på medlemmer). Det enkelte medlem vil også 
få tilgang til å oppdatere sine persondata ved 
innlogging på personlig profil.
 



75

Nytt fra forbundet

Norsk Bridgefestival flytter til 
Fredrikstad!
Av Rune Handal

Norsk Bridgefestival har inngått avtale med tre sentrumshoteller og Opplev Fredrikstad om å arrangere 
festivalen i Østfold-byen.

Lillehammer har vært et fabelaktig arrangørsted for Norsk Bridgefestival 
siden 2005, men mange ønsker nå nye opplevelser og andre omgivelser. 
For NBF har det også vært vanskelig å se at vi vil kunne få flere deltakere 
til Lillehammer i fremtiden til tross for at arrangementet gjennomføres til 
alles tilfredshet.

Søkningen etter alternativ har ikke vært enkel, 
for bedre spillemessige betingelser  
enn Håkons Hall kombinert med kompakt 
tilknytning til Lillehammer hotell, Birkebeineren 
og Speiderhuset etc. er ikke lett å finne andre 
steder i Norge.

Det er flere hensyn til valg av spillested 
som; geografisk beliggenhet, trafikkmessige 
forhold, nærhet til flyplasser, omgivelser som 
virker interessante, varierte bomuligheter og 
hotellkapasitet, logistikk, økonomisk gunstige 

avtaler og spesielt at spillehall og arrangørhotell 
tilfredsstiller våre behov.

Summen av våre krav tilsier at det kun er få 
arrangørsteder i Norge som er aktuelle. 
Østfold og spesielt Fredrikstad fremsto 
imidlertid tidlig som interessant kandidat som 
tilfredsstilte vår kravspesifikasjon og ikke minst 
fordi vi ble møtt med entusiasme  
og all mulig velvilje i Østfoldbyen.
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Vi har i 6 måneder hatt møter og samtaler og 
befaringer med destinasjonsselskapet Opplev 
Fredrikstad AS (delvis kommunalt eid av 
Fredrikstad og Hvaler kommuner), hotellene i 
Fredrikstad samt Sverre Johnsen som pådriver 
i det lokale bridgemiljøet og kommunal 
representant på Hvaler.

Kommunikasjonsmessig ligger Fredrikstad greit 
plassert – fra Gardermoen er det 120 kilo-
meter og flybuss i snitt hver annen time. 
I tillegg øker Rygge sin trafikk og det er bl.a. 
direkte flyforbindelser til Stavanger, Bergen og 
Trondheim og nye ruter fra Bodø og Tromsø 
ventes. Det er Intercity forbindelse med tog hver 
time og flybåt mellom Tønsberg og Engelsviken 
samt fergeforbindelsen Horten til Moss etc.

Hotellkapasiteten i Fredrikstad sentrum er 680 
senger i 4 hotell som ligger nær hverandre 
og i tillegg har Gamlebyen Gjestegaard 86 
senger samt Fredrikstad Motel og Camping, 
vegg i vegg med hallen - 152 senger i rimelig 
priskategori. Her er det i tillegg plass for 
campingvogner/biler.

Innen en radius på 15 minutter fra hallen er det 
totalt over 1000 senger.

Sentrum i Fredrikstad, og spesielt brygge-
området – tilbyr et yrende liv om sommeren 
med rundt 40 restauranter/spisesteder. I tillegg 
har man skjærgården med Hvaler øyene som byr 
på en rekke opplevelser, nærhet til grensen og 
svenskehandel etc.

Kongstenhallen er en fleksibel flerbrukshall/
idrettshall som ofte brukes til kongresser og 
messer og ligger i Gamle Fredrikstad med 
5500 m2 brukerareal i 2 haller. Hallen eies 
av Fredrikstad kommune, den ligger i flotte 
omgivelser ved Gamlebyen, ved siden bygges 
en av Norges flotteste golfbaner som står 
ferdig høsten 2011 og her kommer også et nytt 
badeland.

Det trivelige Rica City Hotel blir vårt nye 
festivalhotell i nært samarbeid med de andre 
sentrumshotellene hvor det også blir gode tilbud 
og arrangement.

Transfertid fra hotellene i Fredrikstad til hallen 
er 7 – 10 minutter som inkluderer gratis ferge 
over elven som vil gå kontinuerlig etter behov. 
Fra sentrum i Sarpsborg er det ca. 17 – 20 
minutter til Kongstenhallen.

Festivalen vil bli godt synlig i bybildet og 
deltakerne vil få Opplevelsespass med gunstige 
rabatter og det legges til rette for nye og 
spennende arrangement.

Det gode bridgemiljøet i Østfold og Follo er 
også en viktig faktor bak beslutningen 
og vi er sikre på at Norsk Bridgefestival i 
Fredrikstad vil tiltrekke seg ny og større 
deltakelse.

Gled dere! 
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Ta turen til Fefor
Opplev mer enn
en bridgeturnering 
8.-11. september 2011

Noen sitater fra artikler i BIN:

«Høstens vakreste eventyr.»
«Andre aktiviteter som gjør weekenden 
til en hyggelig helhetsopplevelse.»
«Ryktet om trivselen har spredd seg, og 
turneringen er tidlig fulltegnet.»
«Stemningen er alltid god ved bordene.»
«Et nydelig turterreng.»

Påmelding og nærmere opplysninger:

Arne Olsen, Stormyrveien 4, 0672 Oslo
913 44 856, e-post arolsen4@online.no.
Randi Lavik, 416 15 824.
Be gjerne om brosjyre.

For folk med ulike ambisjoner:

A-gruppe for dem som vil konkurrere med 
de beste. Forbundspoeng.
B-gruppe for dem som gjerne vil være med 
på en hyggelig hotellturnering, men kan-
skje ikke møte de beste. Kretspoeng.

Priser for full pensjon i tre døgn:

Dobbeltrom: fra kr. 2670 pr. person.
Enkeltrom: fra kr. 3120.
Flotte hytter med selvstell: fra kr. 3330.

Turneringsavgift: kr. 400 pr. person.
Turneringen starter fredag kl. 14.00.



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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