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– Dette er toppidrett det, vet du. Skal du bli 
bridgespiller i verdensklasse, må du ha talent. 
Det er kun en liten brøkdel av befolkningen 
som har potensial til å bli en av verdensstjer-
nene. Mange har prøvd og mange har spilt 
ekstremt mye i mange år, men de har ingen 
sjanse til å nå helt opp. Talentet må være der. 
I tillegg må du ha evner innen matematikk 
og statistikk, sier Tor Helness.

Verdenseliten i bridge domineres av 
menn, og Helness har liten tro på at vi vil 
få se noen damer blant de virkelige topp-
spillerne fremover.

– Jeg fikk kaktus i Orkla Finans etter 
mine uttalelser om kvinnelige bridgespillere. 
Det er imidlertid et faktum at det er ingen 
damer i verdenstoppen. Og det mangler ikke 
på satsing. Verdens kanskje beste damepar, 
tyske Sabine Auken og Danielle von Armin, 
har satset knallhardt, men de klarer likevel 
ikke å matche oss gutta. Jeg tror for all del 
ikke at damene er mindre intelligente, men 
det kan ha noe med psyken å gjøre. Mitt inn-
trykk er at de følger med på alt mulig annet 
når de spiller bridge. Det nytter ikke. Bridge 
krever 100 prosent konsentrasjon.

Til Monaco
Tidlig i januar flyttet Tor Helness til Mo-
naco. For snart to år siden fikk Helness 
og hans makker, Geir Helgemo, et tilbud 
de ikke kunne takke nei til. Den steinrike 
sveitseren Pierre Zimmermann ville ha 
de to nordmennene på bridgelaget sitt 
sammen med de italienske superstjer-
nene Fulvio Fantoni og Claudio Nunes og 
franskmannen Franck Multon, som spiller 
med sponsoren Pierre Zimmermann. 

Fra 2012 skal profflaget til Zimmer-
mann utgjøre Monacos landslag. Alle 
seks må flytte til Monaco, og Tor Helness 
gjør nå som en rekke av verdens ypperste 
idrettsstjerner har gjort før. I ministaten 
Monaco med bare 38.000 innbyggere, er 
det null prosent inntektsskatt. 

– Dette var det vanskelig å si nei til, 
spesielt når lønnen er høy og lagkamera-
tene er blant det ypperste som finnes av 
bridgespillere i verden. Kontrakten vi har 
tegnet med Zimmermann er veldig bra. 

Vi har bundet oss til å spille tre Nationals 
i USA hvert år og store mesterskap som 
EM, VM, World Mind Games og bridge-
OL. I tillegg skal vi være med på flere store 
turneringer verden over. I februar skal vi 
for eksempel til Moskva.

Helness ønsker ikke å si hvor mye han 
tjener som bridgeproff i Monaco, men kan 
fortelle at Zimmermann bruker 11 millioner 
kroner i året på sitt profflag. Dette betyr tro-
lig at årslønnen ligger på rundt to millioner 
kroner - skattefritt. I tillegg spiller Helness på 
fotballagent Rune Hauges profflag når han 
er hjemme i Norge.

– Kontrakten med Zimmermann går 
ut i 2015, men vi har en intensjonsavtale 
om å forlenge ut 2020. I bridge er dette 
unikt. De fleste av proffene går i dag på 
ettårskontrakter.

Milliardær
Ifølge Tor Helness er Pierre 

Savner ikke livet som aksjemegler
Aksjemegler Tor Helness har flyttet til 
Monaco for å være proff på bridgelaget til 
steinrike Pierre Zimmermann. Årslønnen lig-
ger trolig på to millioner kroner - skattefritt.

Bridge
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�� Jobbet i en årrekke som aksjemegler i Car-
negie, Sirius Securities og Orkla Finans. De 
seneste 10 årene har han livnært seg som 
profesjonell bridgespiller.
�� Helness er en av verdens beste bridgespil-

lere, og han har blitt verdensmester hele fire 
ganger. Han har i tillegg flere EM-gull og hele 
33 norske mesterskap.
�� I dag spiller han på Pierre Zimmermanns lag, 

som skal spille for Monaco i store mesterskap 
fremover.
�� Kontrakten med Zimmermann løper ut 2015, 

med intensjonsavtale om forlengelse ut 2020.

BEsT: Tor Helness og Geir Helgemo er kanskje verdens beste bridgepar.  FOTO: BRIDGE I NORGE

�� Ble bridgeproff i Monaco



Pierre Zimmermann
�� Sveitsisk milliar-

dær med ekstrem 
i n t e re s s e  fo r 
bridge.
�� Eier 8.000 leilig-

heter i Genève, 
men satser nå 
mer på bridge 
enn på jobb.
�� Bruker 11 millioner kroner i året på å drifte 

bridgelaget sitt.
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Savner ikke livet som aksjemegler

BEST: Tor Helness og Geir Helgemo er kanskje verdens beste bridgepar.  FOTO: BRIDGE I NORGE
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Zimmermann god for noen milli-
arder i norske kroner.

– Zimmermann er utdannet innenfor 
matematikk og har en professortittel. Han 
jobbet i mange år i finans, som corporate-
sjef, for en av de virkelig store bankene. De 
store pengene har han imidlertid tjent på 
eiendom i Genève. Han kjøpte en leilighet i 
byen på slutten av åttitallet, som han pusset 
opp og solgte videre med 100 prosent for-
tjeneste. Nå eier han over 8.000 leiligheter 
i Genève og satser mer på bridge enn på 
jobb. Til sponsor å være er han en meget 
god bridgespiller, med blant annet et fransk 
parmesterskap på merittlisten. 

Aldri mer Norge
Kontrakten med Zimmermann holdt på 
å ryke da Geir Helgemo ble utestengt fra 
norsk bridge i et år på grunn av juks i for-
bindelse med avviklingen av en NM-kamp.

– Straffen Geir fikk her hjemme var 
helt grei, men den fikk konsekvenser som 
forbundet ikke hadde tenkt på. Han ble 
blant annet utestengt fra spilling i USA. 
Dette skjedde omtrent samtidig som vi 
fikk tilbud fra Zimmermann. Kunne ikke 
Geir spille i USA, var vi redde for at tilbu-
det ville gå til noen andre. Geir ba Norges 
Bridgeforbund (NBF) om benådning, og jeg 
mente at forbundet i hvert fall måtte kunne 
benåde ham for min skyld. Jeg hadde ofret 
alle mine ferier for landslaget i nesten 30 år, 
og jeg hadde alltid stilt opp for NBF. Benåd-

ningen måtte gis fra 1. juni i 2010, en senere 
benådningsdato var uinteressant for oss. 
Geir ble benådet fra 1. september, og da var 
det takk og farvel til det norske landslaget. 
Det vil aldri være aktuelt for meg å spille for 
Norge igjen. Jeg må kunne føle at forbundet 
er på min side, sier Tor Helness.

Pierre Zimmermann ville imidlertid 
likevel ha Helness og Helgemo på laget.

– Vi var heldige. Zimmermann hadde 
selv vært utestengt for noe tilsvarende. Jeg 
ble femtemann på laget og Geir kom inn 
senere.

Fikk hjerteinfarkt
Helness har vært bridgespiller på heltid de 
seneste ti årene, og det var et hjerteinfarkt 
som fikk ham til å skifte jobb fra aksjeme-
gler til bridgeproff.

– Jeg fikk beskjed av legen at jeg burde 
bytte jobb. Jeg hadde tidligere fått flere proff-
tilbud som jeg hadde takket nei til. Nå valgte 
jeg å satse 100 prosent på bridgen, da jeg fikk 
spille på et profflag med min faste makker, 
Geir Helgemo. Han var allerede etablert som 
bridgeproff i USA på den tiden. Jeg må vel ha 
lov til å si at det har vært en fordel for meg 
å få det infarktet. Jeg fikk røsket opp litt, og 
har følt meg frisk og opplagt siden.

Helness savner ikke livet som aksje-
megler.

– For all del. Jeg synes det var drivende 
morsomt å jobbe som aksjemegler. Slik 
markedet har vært de seneste årene har det 

imidlertid vært mer enn greit å stå utenfor. 
Selv gidder jeg ikke å handle aksjer lenger. 
Vi ser mye dritt på børsen. Selskaper går 
til bunns, og det er langt fra bare røversel-
skaper. REC har falt fra 300 til fire kroner. 
Seabird, Eitzen og Blom er nesten radert 
ut av kartet. Som megler følte jeg ansvar 
for kundene mine, og å gi tips om aksjer 
som dagen etter kan gå til helvete er ikke 
spesielt artig.

Tor Helness er ikke på langt nær like 
optimistisk som sin tidligere sjef og også 
bridgemakker, Jan Petter Sissener.

– Jeg har reist mye og har sett hvor dår-
lig det står til rundt om i verden. Jeg tør rett 
og slett ikke handle aksjer. Realitetene går 
nok snart opp for Ola Nordmann også. Jeg 
klarer ikke å finne aksjer på børsen som jeg 
brenner for lenger.

Kjedelig med poker
Bridgehender derimot, bren-
ner han minst like mye for 
nå som da han begynte å 
spille bridge for over 40 
år siden.

– Skal du bli god, må 
du ha talent og gode ma-
tematiske evner. Erfaring er 
imidlertid minst like viktig. I sjakk 
er de fleste av toppspillerne verdensstjer-
ner før de er 20 år. I bridge er de fleste av de 
beste spillerne godt over 40 år. Rutine og et 
veltrimmet makkerskap er helt nødvendig 

for å hevde seg i toppen over tid. I tillegg er 
det langt flere kombinasjoner å ta hensyn 
til i bridge enn i sjakk.

Tor Helness har også spilt mye poker. 
Han mener at poker egentlig er totalt uin-
teressant sammenlignet med bridge.

– Poker spiller man etter en times opp-
læring, og du kan fint spille på et høyt nivå 
etter bare et par dagers spilling. Poker er 
egentlig uhyggelig enkelt. Posisjonene er 
like hele tiden, og det er et kjedelig spill 
i mitt hode.

Like kjedelig var det ikke da hans eldste 
sønn Jonas vant 1,7 millioner kroner i en 
pokerturnering i London som 18-åring

– Jonas har brukt enormt med timer på 
poker. Nå har imidlertid også han begynt å 
interessere seg for bridge, sier Tor Helness.



FULL KONSENTRASJON: Når Helness og Helgemo spiller bridge her hjemme, er det mange tilskuere rundt bordet. FOTO: BRIDGE I NORGE
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