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SØGNE, SAUDA OG ØLEN
PÅ BRIDGECRUISE

SE BILDENE FRA
HOVDENTUREN

BEST PÅJULEBORDET

“ BORTESEIER” 
I SØGNE OPEN

TURNERINGSLISTE
VÅR OG SOMMER 2010

MARS 4 11 KLUBBMESTERSKAP  TO SISTE KVELDER

MARS 18 25 VÅRTURNERING

APRIL 8 15 22 29 SPILLEKVELDER

MAI-AUGUST     SOMMERBRIDGE      SOMMERBRIDGE    SOMMERBRIDGE   SOMMERBRIDGE

ANDRE VIKTIGE DATOER:

ÅRSMØTE                                         6. MARS
“LAGFREDAG”               2. APRIL 
SIB KRISTIANSAND                        23.-25. APRIL
SOMMERFESTEN    12. JUNI 
RUTER 7-TURNERING                    19. JUNI 

Vi spiller hver torsdag kl. 18.30 på Søgne Helsehus. Vel møtt!



Hei igjen...
og godt nytt bridgeår til dere alle!
 
Utgave 2 og 2. årgang av “I Sonen” er en re-
alitet. Gratulerer til hele redaksjonen, dere gjør 
en kjempejobb!
Jeg får mange tilbakemeldinger fra dere 
medlemmer om hva som gjøres og ikke gjøres 
i klubben, men jeg har aldri fått så mye positiv 
tilbakemelding som etter det første nummeret 
av “I Sonen”. Dette traff de fleste av dere der 
det skulle. 
Når jeg på mandager og torsdager står og in-
formerer eller reklamerer for en turnering, fest 
eller tur med klubben, går det gjerne hus forbi. 
Men det var faktisk mange som fikk med seg 
hva jeg skrev...  
 
HURRA!!! 
 
Da vil jeg minne dere om at vi nå på lørdag 6. 
mars avholder årsmøtet i Søgne BK. Vi trenger 
ikke påmelding, men dere som vet helt sikkert 
at dere kommer, må gjerne skrive dere på lista 
så vi har litt å gå etter når vi beregner maten.
Det vil bli servering og spilling etter vanlige 
regler på Åros camp kl 17.00.
Det er allerede kommet inn en sak til årsmøtet 
som dere alle må være med å diskutere.
Videre utover våren arrangerer vi også i år “lag-
fredag” på langfredag. Ruter 7 er invitert, så 
det er bare å danne lag eller melde dere på som 
singel eller som par. Dette blir også på Åros. 
Dersom alt klaffer, blir det grillfest i år. Ruter 7 
stiller med kokker.
Også i år arrangeres det ruternålsturnering i 
Kvinesdal. Datoen er 27 mars. Det er samme 
turnering som vi har på høsten. Derfor vil jeg 
oppfordre dere til å stille opp. Det er en fin 
turneringsform for alle som ikke har mer enn 
3000 klubbpoeng. Påmelding til meg eller 
direkte til arrangøren.
 
Så vil jeg herved komme med en utfordring 
til dere: Søgne BK er den største klubben på 

Agder og kanskje den mest sosiale i landet. Vi 
har ihvertfall de beste kakene og de gøyeste 
festene. Men der vi ikke er gode er ved del-
takelse i krets- og forbundsturneringer. Lenger 
bak i dette bladet forteller Snorre hvorfor dere 
skal stille opp og spille turneringer i Sørlanets 
Internasjonale Bridgeuke, (SIB). Jeg vil fortelle 
dere hvorfor dere skal melde dere på KM-par i 
Lyngdal den 20. og 21. mars.
Vi har faktisk mange av Norges beste 
bridgepillere i kretsen vår. I NM-finalen har vi 
i år tre plasser. Dersom vi får god deltagelse i 
kretsmesterskapet, vil vi bli tildelt enda en plass 
i finalen. Det vil si at de fire beste parene i KM 
kan spille NM-finalen på Lillehammer i august! 
Det kan jo være at 4. plassen går til et par fra 
Søgne...
Eller at de som kommer på 4. plass i KM vin-
ner NM-finalen!!!  Da har vi en aksje i den 
gullmedaljen uansett......
 
Dersom vi stiller med ti eller flere rene Søgne- 
par i KM, lager vi en egen turnering i turn-
eringen og premierer de tre beste parene med 
pengepremie. Hvor stor premien blir er ikke 
avgjort eller styrebehandlet når jeg skriver 
dette, men jeg kan tenke meg en størrelse på ca 
1500 for beste Søgne-par og henholdsvis 1000 
og 500 for 2. og 3. plassen. Og kommer noen 
blant de fire beste, skriver vi ny klubbhistorie. 

Da stenger jeg butikken og reiser til Lilleham-
mer for å heie...
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Redaktørens spalte
Bildet i fokus

Et medlemsblad kan være så mangt. I den norske 
floraen av frivillige klubber, lag og foreninger har 
det opp gjennom årene vært laget utallige medlems-
blader. Noen kopiert på A4-format og en dårlig kopi-
maskin. Andre trykket på glanset papir. Alle har nok 
forsøkt å finne sin form - sikkert med vekslende hell. 
For en bridgeklubb som vår, gjelder det å finne en 
balanse mellom det seriøse og det lettbeinte. Vi i 
redaksjonen prøver oss litt fram for å finne en form 
på bladet som kan favne bredden i klubben - fra de 
høyt kompetente “proffe” spillerne til de nederst på 
prestasjonsstigen som finner glede og sosial adspre-
delse i kortspill á la brobygging (les: bridge). 
En fellesnevner som vi tror alle kan li´ i et medlems-
blad, er bilder. Alle har vel sine album med familie-
bilder, ferieturer og markeringer i skjønn forening i 
heimen. Eller har sine digitale bilder lagret i mapper 
på pc-en. Vi satser en god del på bilder i medlems-
bladet vårt. Bilder i bladet er dokumentariske fra 
hendelser, festligheter og arrangementer i regi av 
klubben. De er tatt der og da og foreviger situasjoner 
som ellers ville vært borte vekk og minnet bare sittet 
igjen inne i hodene på dem som var så heldige å se 
det akkurat der og da. 
Bildene gjør at situasjoner tas vare på. Bildene tar 
derfor plass i bladet vårt. Og tror det er til felles 
hygge. Bildene er summen av de gledene vi har hatt 
sammen. 
Men det må en miks til. Derfor skriver formannen 
litt om årsmøtet nå i mars. Derfor er det lesestoff om 
de som spiller aktivt og representerer klubben vår i 
NM klubblag og i seriespillet. Derfor er det sak inne 
i bladet om SIB-en - den tradisjonsrike turneringen i 
regi av Kristiansand Bridgeklubb som det hadde vært 
stilig om mange fra Søgne stilte på i år. Og det er 
spill å bryne seg på. 
Dermed tror vi her er noe for enhver bridgesmak. Fra 
de som vil vært fornøyd med 10 stikk på meldingen 
2 spar - til dem som med samme kortene ikke synes 
det er mer enn rimelig å spille inn kontrakten 6 spar - 
kanskje sågar med et overstikk

Svein Versland
Redaktør

TIPS OSS!
Har du en god historie, eller tips om 
andre ting du ønsker å ha med i bladet;
vennligst ta kontakt.
Godt stoff blir belønnet med Flax-lodd.



Endelig kom lørdagen vi hadde gledet oss til. 
Men fy for et vær! Snøstorm!
Får håpe flyet går som oppsatt, tenkte vi.
Joda, vi kom fram til flyplassen i god tid (fikk 
spilt et par runder bridge) og flyet var i rute. Fin 
tur til Oslo hvor en maxitaxi sto klar og ventet 
for å bringe oss til båten. Ankom Color-line-
terminalen en stund før Søgne-gjengen.
Så kom gjengen og reiseleder Svenn fikk 
ordnet innsjekk til Color Magic. Vi fikk komme 
ombord før de andre passasjerene siden vi var 
en stor gruppe og hadde det svært travelt for å 
komme i gang med bridgespillingen.
Det var ordnet med grupperom hvor det meste 
sto klart til bridge. Vi var 4 1/2 bord og spilte ni 
runder med fire spill i runden. Spillingen gikk 
greit og humøret var på topp. Ble litt stress mot 
slutten (som vanlig) da vi hadde avtalt å spise 
middag klokken 18.
Det var ordnet med bord til buffet, og mat for 
alle ganer stod og fristet.
Etter middagen fikk vi tid til å stelle oss litt før 
det var showtime. Også her sto kelnerne klare 
med plasser til oss, og vi ble servert en liten 
aperitif.
Etter showet kunne vi bli litt mer kjent med den 
flotte båten og det den hadde å friste oss med.
Søndag morgen var det frokost før ankomst i 
Kiel klokken 10. 

Noen tok en liten tur i land, ikke allverden å 
oppleve på en Søndag. Undertegenede var på 
besøk hos noen venner og kom tilbake litt før 
avgang. Det var nok litt i seneste laget for de 
andre bridge spillerne satt klar og ventet på 
kortene i baren, som var arenea for dagens 
spilling. 

Vi hadde delt inn i fire lag og spilte tre runder 
med lagkamp. Noen følte seg nok litt forstyrret 
av den ivrige pianisten, men ellers var det et 
helt ok sted å spille.
Klokken 18 var igjen klart for middag. Det var 
treretters meny som sto på plakaten. Fin service 
og hyggelig kelner også her. 
I en liten pause mellom hovedrett og dessert 
fikk Svenn og Bente anledning til å dele ut pre-
mier til de som fortjente en liten premie.
Det var også noen som slapp til med noen 
muntre historier.
Også denne kvelden var det show for de som 
ønsket det. Senere på kvelden var de fleste 
samlet rundt den irske puben. Veldig fin musikk 
og stemningen var høy.
Mandag morgen og ankomst Oslo klokken 10. 
Det var på tide å ta farvel etter en kjempehyg-
gelig tur.
Vi dro med fly samme vei tilbake og Søgne-
gjengen dro hjem med buss.
På gjensyn neste år! 

Jan

Da Søgne, 
Sauda og Ølen...

...dro på cruise
Tekst: Jan Wannberg
Foto: Sigrid Junker, Jan Wannberg, Bente Holmen
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Julebord i Søgne Bridgklubb har 
alltid vært en suksess. Alle firma 
og klubber med respekt for seg selv 
dyrker denne tradisjonen som faktisk 
oppstod så langt tilbake som i mid-
delalderen.

Nå har ikke tradisjonen med julebord eksistert 
fullt så lenge i Søgne Bridgeklubb, men klub-
ben var ikke mer enn to år gammel da det første 
julebordet ble arrangert, nemlig i 1998. 
40 deltakere var det den gang. 
Nøyaktig like mange var det på vårt siste 
julebord i desember. Det er tydelig at ingenting 
smaker så godt som bridge, kombinert med god 
mat og drikke. 
Kampen om seieren denne kvelden stod etter 
hvert mellom to par. Bente Holmen og Svein 
Inge Pettersen viste seg å være sterkest. På en 
god andreplass fulgte Marit Justvik og Kjell 
Johansen, 5 % foran Åse Pedersen og Kjell 
Haugum.
Men for de aller fleste så dreier ikke denne 
kvelden seg om å vinne. 
Det å komme sammen med gode venner i en 
hektisk førjulstid, betyr veldig mye. Tilbake-
meldingen fra flere nybegynnere var at her var 
det lett å bli kjent med folk, og det har 
vel alltid vært intensjonen med slike 
arrangementer.
Dette var altså det 12. julebordet i
Søgne Bridgeklubbs historie.
Bente Holmen hevder hun
har deltatt på alle.
Har hun hatt nachspiel
alle tolv gangene også...?

Tekst: Ragnar
Foto: Svein

Julebord for 12. år på rad!

6 Bente og Svein Inge vant julebordet i 2009. 
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På bildet fra venstre: Jan Wannberg, Svenn Halvorsen, Hanne Frigstad, Bjørn Gunnar Johannessen, Lill Pettersen, Per Holskog

BRIDGE I HØYDEN

98

Det var som vanlig lagt opp 
til “høydetrening” på Hov-
den i oktober.
Søgne Bridgeklubb reiser 
hver høst til fjells for å finne 
formen før vintersesongen.
Medlemmer fra bridge-
klubbene i Sauda og Ølen 
var også invitert og stilte 
mannsterke opp. Alle hadde 
ikke bridgeformen inne, 
men med en slik treningsøkt 
la mange grunnlaget for å 
konkurrere gjennom hele 
vinteren. 



Veteran og debutant 
til topps til fjells

Marit Justvik er en dreven bridgespiller og 
har spist kirsebær med de store før. Under 
Hovden-turneringen i oktober bidro hun 
med sin rutine til å løfte seg selv og sin 
nybegynnende makker Bjørn Lauvsland 
fram til seier. Noen tøffe meldinger og 
solide spill gjorde at paret en periode ledet 
suverent. Det tettet seg på sluttet, men 
Marit og Bjørn trakk det lengste strået. 
- Dette var jo veldig artig. Jeg er en 
konkurransemann og liker å konkurrere og 
gjøre mitt beste, sa en meget tilfreds Bjørn 
Lauvsland på hytta etter seieren. 
At en fersk bridgespiller går til topps i en 
turnering med 20 par, er virkelig hyggelig. 
Og Bjørn bidro også med trekkspilltoner, 
noe som viste at han kunne spille på flere 
strenger. Dessverre får vi ikke glede av 
Bjørn Lauvsland lenger i Søgne bridge-
klubb da han døde brått på årets andre dag.  
Denne Hovden-turen var den tiende i 
rekken, og omkring 40 deltakere har blitt 
standard. Opplegget på fjellet er like stan-
dard som en 1 NT-åpning med jevn hånd 
og 15-17 punkter: Reker til bespisning 
på hyttene fredag kveld og ditto godsaker 
å leske strupen med, påfølgende spilling 
utover i de sene nattetimer (med vel heft-
ige meldinger innimellom....). 
Så var det spilling lørdag til øyet ble stort 
og vått utpå ettermiddagen ved 18-tiden. 
En dusj, omkledning og vorspiel fulgte 
før det bar til høyfjellshotellet. Og for å ha 
sagt det en gang for alle: Makan! Et over-
dådig viltbord med både kalde og varme 
retter. Undertegnede spiste seg nesten mett 
i kaldrettene. Det var rett og slett him-
melsk både i utvalg, anretning og smak. 
Og under taffelet ble de æret de som æres 
bør - nemlig lørdagens vinnere. 

Tekst og (de fleste) foto: Svein
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Hildeborg er allerede godt i gang med jobben

Lagfredag
2010

Åros Motell & Camping 
Fredag 2. april kl. 10.00

SØGNE BRIDGEKLUBB

PÅMELDING INNEN 25. MARS TIL:
ØYVIND LORENTSEN (tlf. 975 77671)

  (NB! MAKS 12 LAG. FØRSTEMANN TIL MØLLA)

PRIS: KR. 200,- PR. SPILLER
(Inkluderer også grillmat )

STILL OPP -  DETTE BLIR GØY!

NM for klubblag -
Søgne IMPonerte

På samme måte som i fotball, har også brid-
gen sin cup og sitt seriemesterskap. 
I seriemesterskapet, som er inndelt i 4 divis-
joner, stilte Søgne med fire lag i 4. divisjon. 
Ingen av lagene presterte godt nok til å rykke 
opp denne gangen.
I cupen, dvs NM for klubblag, stilte Søgne 
kun med ett lag. Laget, som bestod av Helge 
Thorsen, Øyvind Lorentsen, Espen Skarpholt 
og Torleif Skarpholt, gjorde imidlertid sine 
saker riktig så bra.
I første runde var et toppet Farsund-lag mot-
stander, men “våre gutter” feide all motstand til 
side og var dermed klar for andre runde.
Der ventet sterkt meritterte gutter fra Arendal 
Bridgeklubb.
Det ble en spennende affære, og etter første 
halvrunde lå Søgne bak med 5 imp. Guttene 
hevet seg etterhvert, og minus 5 imp ble til 
pluss 30 til slutt. 
Nok en gang gikk Søgne seirende ut av duellen, 
og for første gang i historien var et Søgne-lag 
klar for 3. runde i NM for klubblag.
Spenningen var derfor veldig stor da vårt lag 
skulle møte Øystein Jensen & co. fra Kristian-
sand.
Desverre ble motsatnden denne gang litt for 
sterk, men alt i alt må det likevel sies å være en 
god prestasjon.
Derfor vil jeg bare til slutt få gratulere med 
innsatsen og ønsker alle lykke til med neste 
sesong.

PS! Vil bare minne om at alle Søgnes 
medlemmer har anledning til å danne lag og  
melde seg på både i NM og Seriemesterska-
pet.
Dette er kjempegod trening for de som øn-
sker å utvikle bridgeferdighetene sine. 

Svein Inge
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Helge Thorsen

Øyvind Lorentsen

Torleif Skarpholt

Espen Skarpholt

ARRANGERER



Ta enda et skritt og bli med på SIB!
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Stort og smått

Kjempeinnsats av Bente og Per Holmen i 
Sauda Cup 2009. Sammen med Tore Olsen og 
Roy van Putten hadde de dannet laget “Munchs 
modeller”. Med dette navnet gikk de like godt 
helt til topps i lagfinalen. Kjempeprestasjon!

Gratulerer til Heidi og Arild Eidet, som tok 
førsteplassen i ruternålturneringen som Søgne 
Bridgeklubb arrangerte i oktober. Det var god 
deltakelse og spenning til siste slutt. Ekstra 
hyggelig for oss i Søgne BK var det at Heidi 
og Arild til slutt vant. Dette fortjente de.
Sølvplassen gikk til Jan Gunnar Eriksen og 
Alf Rafoss fra Kvinesdal, tett fulgt av Kristin 
Kydland og Thomas Haukland fra Ruter 7.

KM Damer ble arrangert på Åros i Søgne i no-
vember. 14 par del-
tok. Siri Sandnes og 
Åse Biribakken tok 
tittelen foran Ann 
Karin Fuglestad og 
Gro Svendsvoll. 
3. plassen gikk til 
Siri Gro Drivdal og 
Jorunn Stray.

Det er gledelig at det dukker opp nye fjes på 
spillekveldene. Vi benytter anledningen til å 
ønske disse nye (se under) hjertelig velkommen 
som medlemmer av Søgne Bridgeklubb!

• Fredag kveld. Lagturnering, monrad 
kvalifisering. Seks  eller syv runder á fem spill.
De fire beste lagene spiller semifinale og finale  
lørdag formiddag.
• Lørdag formiddag. Kvalifisering til 
parturnering, A og B-sluttspill. De beste fra 
kvalifiseringen spiller A-finale, resten i B-fina-
le. Lagfinalistene får plass i A-sluttspillet hvis 
de ønsker.
• De som kun ønsker å spille B-
sluttspill, kan melde seg på der. Et annet alter-
nativ er å spille kvalifiseringen, men avslutte i 
B-sluttspillet uansett.

Det kostet en del å være med på slike turnering-
er. Det er dyrt å arrangere, men vi har i år et lite 
tilbud til de som vil spille alle tre turneringene, 
nemlig 1000 kroner. Det er mindre enn 50 kro-
ner timen for det gøyeste som finns i verden!!

Min anbefaling til dere som ikke har vært 
med på et slikt arrangement før, er følgende: 
Ta utfordringen og meld deg på! Nivået blant 
de beste er høyt, men det er også mange som 
spiller uten ambisjoner om å komme på pallen. 

”Tør” du ikke være med i lag eller par, vil jeg 
på det sterkeste anbefale singelturneringen på 
fredag. Der kan du få Geir Helgemo eller Boye 
Brogeland som makker i to spill. Og en ting 
skal jeg si deg, hyggeligere makkere kan du 
ikke få. De bærer deg på hendene og gjør du en 
feil (eller to), skal jeg love deg at din vanlige 
makker klager MYE mer enn disse.
Følg med på Kristiansand BK sine hjemmesider 
(www.kristiansandbk.org). Der kan du også 
melde deg på samt finne mer informasjon om 
SIB.

Da sees vi?

Mvh Snorre Aalberg
Leder SIB

Ambisjonene vi har når det gjelder å spille 
bridge, er forskjellig. Noen vil vinne for en 
hver pris, mens andre finner større glede 
i de sosiale sidene ved hobbyen vår. Felles 
for oss alle, er vel likevel at uten et visst 
konkurranse-aspekt, mister bridgen en 
dimensjon. Hvem vil ikke utvikle seg til å bli 
en bedre kortspiller og hvem vil ikke ta så 
mange stikk som mulig? Når vi først har 13 
kort på hånda, kjenner vi alle blodpumpa 
slå de gangene vi teller mange-og-tjue hon-
nørpoeng. Skal vi endelig klare å melde en 
storeslem med kontroll?

Den eneste måten 
å bli bedre på, er å 
spille med og mot 
bridgespillere som er 
flinkere enn oss selv. 
Selv kjenner jeg en 
stor tilfredsstillelse av 
å løse et meldeprob-
lem jeg ikke hadde 

klart for noen år siden. De gangene jeg spiller 
hjem en kontrakt mange ville gått beit i, sover 
jeg godt når jeg kommer hjem. Har ikke du 
også det slik? 
(Nesten) like stor glede kan jeg ha av å se en 
flink motspiller løse et problem på en god måte. 
At det går ut over scoren min i et enkelt spill, 
er til å leve med. Sannsynligvis har jeg lært noe 
av det.
Hver vår arrangerer bridgeklubbene i Kristian-
sand en av de flotteste turneringene i landet 
vårt. Den har navnet SIB – Sørlandets Internas-
jonale Bridgeuke. Fra å ha vart en god uke, har 
vi komprimert det hele til en helg. Kort fortalt 
er turneringstilbudet slik:

• Fredag formiddag. Norway Open – 
singelturnering.
To kvalifiseringsrunder a 16 spill. De beste går 
til sluttspill kl 15.30 – 17.30.
B-sluttspill for de som ønsker. Finalen over-
føres på BBO.

-siden sist

Saudacup 2009

Ruternålturnering i Søgne

KM Damer 2009

Nye fjes
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Terje Søiland

Edvard Ellseth

Marie Therese Sjo

Rune EllsethVinnerparet i aksjon

“Munchs modeller”



Det lå visse muligheter for motspillet i disse 
kortene, og fins det slike, er det jo en selvsagt 
ting - når du er fra Søgne - at du utnytter dem.
Først vil jeg at du skal ta en titt på given, og 
se om du kan avsløre hvilken mulighet det her 
siktes til. For så å se om ikke det var samme 
som Magne og Roald fant.
Magne satt i Øst, og hadde utspillet. Ruter ess 
og konge i de første stikkene, ble hans.
Nå ser han at hvis makker har hjerter ess, så 
kan det skje saker og ting. Men da må han 
spille kløver 8 i tredje stikk, i stedet for sløvt å 
spille en ny høy ruter. Han følger da selvfølge-
lig opp sin våkne tanke, og Roald får som 
oppgave  å være med på notene. Han ser kløver 
8 komme fra makker. Hva må han da gjøre i 
fjerde stikk da Anne Karin spiller trumf fra 
bordet? Jo, han ville jo ha et spill til denne spal-
ten, så han stakk øyeblikkelig opp med esset 
og ga sin gode makker en kløverstjeling. Ellers 
hadde jo eventyret vært ute for OSS i stedet for 
Fuglestad. Og slik oppfører vi oss ikke i Søgne 
Bridgeklubb.

Roald Hodne Larsen

Singel

Om noen skulle få ideer etter denne over-
skriften, kan jeg på det sterkeste avkrefte 
endringer i min sivile status.
Tittelen på innlegget er ment som en hyll-
est til en turneringsform som jeg er blitt 
mer og mer tilhenger av. Selv om utfallet 
av slike turneringer noen ganger bærer 
mer preg av tilfeldigheter enn ren dyk-
tighet, er det vel en kombinasjon av disse 
to som til slutt kårer vinneren.
Det faktum at man hele tiden bytter mak-
ker, og at det derfor oppstår noen merke-
lige situasjoner,  gjør at det er stadige 
forandringer på resultatlista. Dermed 
er det ofte spenning til siste slutt i slike 
turneringer.
Foruten nevnte fordeler har også sin-
gelturneringer et stort sosialt fortrinn. Her 
får du spille med og blir dermed bedre 
kjent med mange nye spillere.
Skulle sluttresultatet bli dårlig, har du der-
for mange å fordele skylden på. Skulle det 
derimot gå veldig bra, kan du uten blygsel 
ta all æren selv.
Jeg vil derfor oppfordre alle til å melde 
seg på norges største singelturnering, nem-
lig Norway Open i Kristiansand 23. april.

Lykke til som singel!

Svein Inge
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Siri Gro og Magne står for de to prestasjonene 
som skal fremheves i denne spalten. Det er 
ikke slik at SG og M i overskriften skal rangere 
dem, som om det dreide seg om de for mange 
av oss i skolekarrieren uoppnåelige karakterene 
“særdeles godt” og “meget”. Nei, de er like 
gode begge to, hver på sin måte.
Damen først. Det var i aller første stikk hun 
viste sine pedagogiske evner overfor Søgne 
Bridgeklubbs medlemmer. Alf Mardon Hansen 
spilte ut kløver dame mot 3 NT i Vest der alle 
kortene var:

SG og M

Hansens kløver dame ble “hans” stikk. Det 
er clouet og et poeng som går igjen i en del 
spill, og som det dermed er noe å lære av. Jeg 
håper den følgende redegjørelse godt illustrerer 
konsekvensen av denne innledende manøveren 
fra den dyktige kvinnelige spillerens side. 
Neste kløver ( i andre stikk) tok hånden seg 
av. To ganger spar fulgte, med et åpent øye for 
at 10-eren og 9-eren kom fra Nord. Så inn på 
bordet på hjerter ess, og ny spar. Inne på spar 
ess, spilte Nord nok en kløver. Siri Gro Drivdal 

er inne på bordet. Nå vil hun 
slå tre ganger ruter, og håpe på 
at den som ikke har den siste 
kløveren (sannsynligvis er det 
Syd som er renons i kløver) 
kommer inn, og at da et 
ruterstikk er godspilt for egen 
del. Hun har i hvert fall beredt 

sjansen for å få dette til, ved sin spillemåte, og 
hun har ikke risikert noe.
Så hun innleder med kløver syv. Nå går Arve 
Lien våkent opp med knekten, for å hindre 
spillefører i å få et billig stikk på tieren (står til 
A - etter det nye karaktersystemet), så takk skal 
du ha for det, får jeg si til min tidligere kollega 
på fotballbanen - nå som medspiller også for 
denne spalten.
Nå var det imidlertid han som kom inn i tredje 
ruterrunde. Og da hadde Siri Gro skapt sine 10 
stikk, nok til en topp, takket være sin kløkt i 
første stikk.
Denne førte til at forbindelsene mellom de to 
hendene til motparten ble brutt - helt nødvendig 
for å sikre maksimal suksess i dette spillet, noe 
Drivdal altså var våken nok til å se allerede i 
første stikk - en raskhet som også er helt nød-
vendig.
Det “magnifikke” andre spillet var jeg selv 
medskyldig i. Magne Lorentsen og underteg-
nede var ute og representerte klubben.
Den ikke ukjente
(for de som følger med) 
Anne Karin Fuglestad
skulle prøve å få hjem en
4 hjerter-kontrakt.
Men den gang ei. 
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Magne og jeg var jo fra Søgne Bridgeklubb og 
derfor skjedde det “noe fryktelig” for henne. De 
fire spillerne hadde fått utlevert følgnede kort:



“Bortedominans” i Søgne Open

Årets Søgne Open ble en meget spennende 
affære, men det var ikke spillere fra Søgne 
som dominerte på de øverste plassene. Hele 
48 spillere var påmeldt, og som vanlig trek-
ker denne turneringen spillere både fra øst 
og vest.
Det var i de aller siste spillene av andre 
spillekveld at kampen om de tre øverste plass-
ene ble avgjort. Det ble en thriller av de sjeldne.
Etter første spillekveld  hadde Siss Wold og Jan 
Grønlund en komfortabel ledelse, og de ledet 
veldig lenge også den siste kvelden.

Men noe gikk tilsynelatende galt inn mot slut-
ten for Siss og Jan. Akkurat hva vites ikke, men 
uansett så var prestasjonen deres sammenlagt 
god nok til 3. plass.
Katja Nilsen og Geir Brekka fra Kristiansand 
BK spilte første kvelden til litt over 51%. Andre 
og siste kveld ble det derimot hele 66, 74%. 
Dette var virkelig imponerende, men kanskje 
ikke helt uventet... 
At denne scoren skulle holde til førsteplass, ble 
ikke avklart før etter siste kort var lagt i bordet. 
I turneringer hvor Siri Gro Drivdal og Erik Jør-
gensen fra Mandal spiller på lag, er disse alltid 
å regne med i sammendraget. Dette var tilfellet 
også denne gang. Siri Gro og Erik  var de som 
var nærmest å tukte Katja og Geir.
På en flott 4. plass kom far og sønn Edvard 
og Rune Ellseth. Begge to er nye medlemmer 
i Søgne Bridgeklubb. Men ut fra hvordan de 
håndterte kortene, kunne det se ut som de hadde 
gjort dette før....

Tekst og foto: Ragnar 

Katja Nilsen og Geir Brekka

Resultater
Søgne Open 2010

1. plass

2. plass

Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen

3. plass

4. plass

Siss Wold og Jan Grønlund

Siss Wold og Jan Grønlund

5. plass

6. plass

Edvard Ellseth og Rune Ellseth

Kristin Kydland og Espen Forberg

Ivar Borøy og Kjell Haugum
1918
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Noen ganger er det kort mellom et avisspill og 
et klovnespill. Her er et eksempel:

Dette er et spill fra Kristiansand BK for noen år 
siden, hvor Jan Grønlund var Syd. Vest spilte ut

 2 mot 6NT i Syd, som bordet tok med 10. Et-
ter en lang tenkepause kom fortsettelse med  3  
til 10 og J. Syd var veldig begeistret over at han 
hadde resten av stikkene og viste kortene frem. 
I virkeligheten var opprinnelig  D i plass, og 
ruterne satt 3-3. Mange artige kommentarer om 
spilleføringen kom. Syd var den eneste som 
hadde prestert å få kun 12 stikk. Men spillet er 
interessant ut fra at det alltid er 12 stikk, uansett 
hvordan du plasserer kortene til motstanderne. 
Dette er skjønnheten med skvis.
Vest returnerer kløver eller ruter, hvorpå Syd tar 
for   K og ser hvem som har 4. Med hjerterne 
3-2 er det 12 toppstikk. Syd tar ut alle hon-
nørene i alle farger bortsett fra spar. Syd spiller 

 5 til   J.   
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Øst kan ikke holde både hjerter og ruter. Hvis 
Vest har Øst sine kort er det samme skvis i 
begge eksempler. Hvis Øst på den første hjerter 
spiller en hjerterhonnør, tar du stikket og fort-
setter med en liten hjerter. Hvis Vest tar stikket 
fortsettes det som før. Hvis Øst tar stikket, sitter 
hjerteren enten 3-2 eller du kan ta en fisk gjen-
nom Øst til 12 stikk. 
Så enkelt er skvis.
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Trumfkupp
Trumfkupp kommer en gang imellom. Her et 
eksempel fra Søgnes singelturnering:

Meldingsforløp:
 Ø   S  V  N
1  1NT pass 4
pass pass pass

Øst spilte  A ut og mere kløver til K.  J ble 
spilt, fordi det er sannsynlig at Øst har  D, 
siden Øst åpnet i 1 . 

 K blir spilt, og Vest er fanget i et “trumf-
kupp”. Nord får de siste tre stikkene. Nord får 
11 stikk og velfortjente +3 for spillet.

Hvis kortene sitter som vist er situasjonen:

Når   A blir spilt, så må Øst og Vest kaste en 
spar. Syd tar siste 3 stikk da sparen sitter 2-2.
Hvis det viser seg at den samme hånd holder 4 
ruter og 4 hjerter, som blir avslørt etter 3 ganger 
ruter og   K, så tas to sparstikk med avkast 
av en hjerter med følgende situasjon, når  A 
spilles:

Skvisen - et nyttig redskap

 A tar stikket etterfulgt av  7, som får be-
holde stikket. Fortsetter med  D og  J. Vest 
må trumfe med liten hjerter, ellers forsvinner 
Nords spartaper. Nord tar stikket og fortsetter 
med spar til esset. Øst fortsetter utmerket med 
ruter til K, og spar til stjeling. Ruter til esset 
med følgende posisjon: 

“SKVIS” OG “KUPP”

Jan Grønlund (bildet)
har fulgt oppfordringen
om å sende inn stoff til
medlemsbladet. 
Her er hans innspill: 



SOM FAR SÅ SØNN

- Men får dere samtidig fortalt hverandre om kortene 
deres?

- Klart vi ikke gjør det alltid. Men stort sett, sier 
Espen. 

- Denne måten å spille på krydrer spillet. Vi har ikke 
hundre prosent kontroll, men for oss er det litt av 
sjarmen, sier Torleif.

- Jeg tror de fleste synes det er gøy å spille mot oss, 
legger Espen til.

- Hva er den heftigste konsekvensen av et slikt meld-
ingsforløp som dere kjører?

- Vi fikk kontrakten 4 ruter mot Clas (Gundersen, 
red. anm) og makker og gikk ni bet. Vi ble ikke 
doblet, heldigvis. Vi var ikke i sonen, men det var 
de andre. Det ble 450 på dem, men det stod utgang 
deres vei (minst 620 p). Så – absolutt gunstig, sier 

Aggressivt. Det er taktikken. Ikke overfor hveran-
dre eller motspillerne personlig, men i meld-
ingsforløpet. Oftest ender det bra. Men ikke for 
motspillerne.

- Ja, i åtte-ni av ti tilfeller slår det heldig ut for oss, 
sier Torleif Skarpholt – pappaen i far-og-sønn-
bridgemakkerparet Skarpholt. 

Bosatt på henholdsvis Lund og Søm i byen, er Tor-
leif (67) og Espen (35) medlem i Søgne bridgeklubb 
– ikke minst fordi det er den mest sosiale klubben 
med høyest trivselfaktor. 

- Hvorfor denne aggressive meldingen? 

- Vi vil gjerne være med i kampen om meldingen og 
kontrakten. Det er en fight i seg selv. Det er viktig å 
hindre motspillerne i å få vise kortene sine og stenge 
melderommet for dem. Vinner du meldingsforløpet, 
vinner du spillet, sier Torleif.

Torleif og gliser bredt

Selv begynte han tidlig med bridge – som 15-åring 
ble han med i bridgeklubben Hobbøl og Tomter i 
Østfold. Innimellom gikk turen til klubbene i Ski og 
Askim.

- Vi spilte kort en gang i uka pluss et par fester i året 
i klubben hjemme. Blant de som spilte var sjåfører 
fra bryggeriene til både Ringnes og Schau, så det var 
godt med ølkasser på festene, erindrer Torleif. 

Av Torleifs fire barn, er det bare Espen som har tatt 
plass ved bridgebordet. Også Espen begynte tidlig 
– som 15-åring. Etter å ha trent med pappa en ukes 
tid, ble det andreplass på en juleturnering og neste 
sommer var han nest yngst på Sib-en. 

I perioder har de spilt tre ganger i uken, men nå er 
det som oftest en gang i uken – helst på Søm, og in-
nimellom på Tangvall på torsdagskveldene. 

Det henger sammen med Espens arbeidssituasjon 
som siviløkonom på National Oilwell Varco og fami-
liesituasjon som trebarnsfar. 

Torleif  har vært baker i årevis, men er pensjonert 
lagersjef fra Caledonien hvor han jobbet fra etter 
brannen i 1986. Som hobby driver han daytrading 
med aksjer. Da undertegnede besøkte ham hjemme i 
Valhallagata, var han ikke så veldig fornøyd. 

- Jeg tapte 15.000 kroner i dag. Det raste i USA, og 
jeg kom meg ikke ut fort nok. Men andre dager vin-
ner man. Det er spennende, forteller Torleif. 

- Hva er det gøyeste bridgespillet dere har hatt?

- Man husker vel de siste seirene best. At vi sørget 
for at Roald Hodne Larsen gikk to bet i 1 NT for 
noen par uker siden, var veldig artig, sier Torleif og 
viser det brede, karakteriske gliset.

PORTRETTET
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Tekst og foto: Svein


