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(+ porto)

Støtt det norske Juniorfondet!
Inntektene fra salget av boka 
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      Bestill boka i dag: 
      bridge@bridge.no
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WE WANT YOU
VERV EN BRIDGEVENN

Alle kjenner noen som ønsker å lære bridge;
- en nabo, venn, kollega eller familiemedlem.

Hvis alle verver én, så dobler vi medlemstallet.

                                                                                                      Norsk Bridgeforbund
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Så er det igjen gått et år, og det er tid for å 
oppsummere året som har vært og hvilke 
utfordringer som møter oss i 2011. I det året 
som er gått er det rekruttering som har hatt 
hovedfokus. Dette var også hovedtema for 
årets Organisasjonsdager og Bridgetinget, og 
forbundets vedtatte handlingsplan har dette som 
det viktigste av de fire satsningsområdene.

I skrivende stund er det frist for å registrere 
medlemmene for 2011, og vi er i innspurten 
av vervekampanjen «Verv en bridgevenn». 
Målsettingen i handlingsprogrammet som ble 
vedtatt på Bridgetinget er at vi skal ha 10.500 
medlemmer innen utgangen av 2011. En 
beskjeden men likevel krevende målsetting. Så 
det er viktig at alle klubber og kretser står på, 
og ikke minst er flinke til å markedsføre sine 
tilbud. Diskusjonen om hvorfor være medlem 
av NBF er høyst aktuell, og det gjør det enda 
viktigere å få fram hva forbundet betyr for å 
legge til rette for bridgeaktivitet og hvilket 
tilbud vi som organisasjon gir. Forbundet er 
medlemmenes organisasjon, og innenfor de 
ressursene vi rår over på alle nivå, skal vi bidra 
til at klubbene og kretsene får best mulige 
rammebetingelser for sin virksomhet. Det er 
igjen grunnlaget for at medlemmene får gode 
tilbud.

På Bridgetinget ble det besluttet at det skal 
opprettes en arbeidsgruppe som skal utrede 
alternative medlemskapsformer, og hvilke 

konsekvenser for forbundets virksomhet det 
vil ha å redusere kontingentsatsene. Styret vil 
på sitt møte i slutten av november utarbeide 
forslag til videre prosess og opplegg for 
utredningsarbeidet. Kretsene vil bli invitert til 
å si noe om prosessen og fremme forslag til 
kandidater til å sitte i arbeidsgruppen.

Styret har så langt sendt ut to nyhetsbrev 
og legger opp til ett til før jul. Informasjon 
om forbundets virksomhet er viktig for 
at medlemmene skal kunne engasjere 
seg i forbundets virksomhet og delta i 
debattene. Neste år vil det komme på plass 
diskusjonsforum på forbundets hjemmeside, og 
et av de første temaene vi vil invitere til debatt 
om er forslagene til endringer av NM-par og 
den videre utviklingen av bridgefestivalen.  
Ellers er det i disse dager innspurt på 
forberedelsene til den første turneringen i den 
nordiske internettklubben, og innføringen av 
Ruter 7 pågår for fullt. Så i det hele tatt er det 
en betydelig satsing i 2011 på IKT-løsninger, 
som skal legge til rette for informasjon og 
diskusjoner, bedre kvalitet på tilbudet, og 
effektiv drift.  

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle 
tillitsvalgte og medlemmer for den innsatsen 
som er gjort i året som er gått, og at vi kan 
fortsette det gode samarbeidet også neste år. På 
vegne av styret og administrasjonen ønsker jeg 
dere alle en riktig god jul og godt nytt år.

Med vennlig hilsen

Jan Aasen
President

PRESIDENTENS HJØRNE
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Gratulerer!
1. til 4. mai ble en flott NM-finale for 

klubblag arrangert av Stavanger BK. 

Jeg ønsker å gratulere alle deltakerne med den 

flotte prestasjonen det er å kvalifisere seg til 

en lagfinale. Finalen ble til slutt en makt-

demonstrasjon av Heimdal 2, som vant 

overlegent. På laget spilte Geir Helgemo, 

Børre Lund, Per Erik Austberg, 

Jørgen Molberg og Terje Aa. Seriemester-

skapet for damer ble også sluttført nå i vår. 

Her var det Rogaland som dro hjem med 

de edleste medaljene 4 VP foran Hordaland. 

På vinnerlaget spilte Eli Solheim, Tone 

Torkelsen Svendsen, Tonje Aasand Brogeland 

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

med andre juniorer internasjonalt. I påsken 

ble et noe forsinket junior nordisk arrangert 

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

de totalt sett scoret flest VP i turneringen. 

På laget spilte Allan Livgård, Erik Berg, 

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

lag har også NBF arrangert sitt tradisjonelle 

bedriftsmesterskap på Fagernes. Nedgangen 

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

ring ble arrangert med kun 16 deltakende lag. 

Her bør nok forbundets ledelse og forbundets 

medlemmer ta seg selv i nakken for å gjøre 

denne turneringen mer attraktiv. Dette er 

ingen eliteturnering -- selv om det deltar en 

rekke gode spillere -- så det burde absolutt 

være mulig å ta med seg en eller flere kolleger 

til Fagernes på vårparten selv om de ikke 

spiller til vanlig. Hvis vi fortsatt ønsker at 

mesterskapet skal arrangeres, regner jeg med 

at vi ikke tåler noe særlig mindre deltakelse 

enn i år.

Om ikke årets bedriftsmesterskap var en 

suksess, så rører det seg på flere andre fronter 

i forbundet. Årets organisasjonsdager på Hell 

i april samlet en rekke turneringsledere 

og bridgelærere. Her gikk man gjennom den 

nye internasjonale lovboka og opplegg rundt 

kursvirksomhet og bridgelærerutdanning. 

I forkant av årets bridgefestival på 

Lillehammer vil det også bli arrangert 

et kurs for bridgelærere. I skrivende stund 

er dette kurset fulltegnet med 82 deltakere, 

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

på årets ting, som arrangeres på Gardermoen 

7. til 8. juni. Valgkomiteen har innstilt 

Jan Aasen som ny president. Dette har skapt 

en del sterke reaksjoner fra enkelte miljøer. 

Vi i Norsk Bridge har valgt ikke å kommen-

tere denne saken i dette nummeret, 

men kommer tilbake med fyldig dekning 

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

til å følge våre landslag som skal i aksjon 

under årets EM for nasjonslag i Pau. De fleste 

av oss har ikke muligheten til å ta turen helt 

til Frankrike. Vi håper derfor å kunne tilby 

våre medlemmer, og alle andre, en unik 

mulighet til å følge mesterskapet gjennom 

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

medlemmer er Bridgefestivalen på Lilleham-

mer. Jeg håper at vi nok en gang sammen kan 

klare å sette deltakerrekord på festivalen, og 

samtidig gjøre dette til en trivelig opplevelse 

for alle deltakerne. Vel møtt på Lillehammer!

L e d e r

Vegard Brekke

Høsten 2010 skulle stå i rekrutteringens ånd. 
Det har blitt jobbet godt i organisasjonen og 
rundt omkring i klubber og kretser, veldig 
mange av medlemmene i organisasjonen har 
stått på for å «redde hobbyen» sin. På NBFs 
hjemmesider har man de siste månedene kunne 
følge en teller, hvor forbundets medlemstall blir 
oppdatert. De som har fulgt med har kunnet 
registrere at dette tallet jevnt og trutt har sunket.

Det er gjerne sånn at medlemstallet synker 
fram mot klubbenes registrering av medlemmer 
(de som ikke har betalt medlemskontingent 
til klubben blir slettet), før det igjen stiger 
fram mot sommeren når folk får summet seg 
og betalt inn sine kontingenter. Vi hadde nok 
allikevel hatt et håp om at denne høstnedgangen 
ikke skulle bli så stor i år. Jeg har allikevel et 
håp om at resultatene av det gode arbeidet som 
gjøres rundt omkring i landet vil vise seg utover 
våren, når de nyrekrutterte inntar klubbene.

BBO Nordic er også en nyvinning på bridge- 
og rekrutteringsfronten. Klubben er åpen for 
medlemmene i de nordiske forbundene, og 
har allerede avholdt sine første turneringer når 
du leser dette. I dette nummeret av bladet har 
Marianne Harding skrevet litt om den nystartete 
klubben.

Norge hadde ingen suksess under årets EM 
for nasjonslag. Heller ikke i Philadelphia gikk 
Norge helt til topps. Våre proffer gjorde det 
sånn rimelig greit, men mest bekymringsfullt 
var de dårlige resultatene i juniorklassene 
hvor begge de norske lagene var langt unna 
å kvalifisere seg til sluttspillet. Sten Bjertnes 
har skrevet en artikkel om veien tilbake for de 
norske fargene, som du kan lese bak i bladet.

Norsk Bridge er organet til medlemmene av 
NBF, og bør derfor være et av foraene der 
bridge blir diskutert. Med fire nummer i året er 
det selvsagt ingen ideell kanal for en løpende 
debatt, men vi gjør så godt vi kan når vi først 
får inn leserbrev. I dette nummeret har Gaute 
Kolsberg sendt oss et nytt innlegg, og du kan 
lese brevet og svarene på side 46. Jeg håper at 
det lovede forumet snart vil være oppe og gå, 
da jeg tror dette vil kunne styrke debatten og 
diskusjonene mellom medlemmer og mellom 
medlemmene og forbundet sentralt. Jeg vet at 
arbeidet er godt i gang og at vi vil se forumet på 
lufta straks på nyåret – det er lov å håpe!

Bridgen er så smått om sen oppe og går i 
gjen på nettavisen. Bridgen har blitt flyttet til 
«Side3», og du finner nå også bridge under 
sportsmenyen. Det har vært noen tekniske 
problemer for Randi Nyheim, som nå har tatt 
over oppgaven, men jeg regner med at dette går 
seg til etter hvert. Randi kommer til å følge den 
internasjonale bridgen og bridgen her hjemme. 
Har dere en bridgenyhet dere ønsker profilert, 
så er det bare å ta kontakt med henne!

Til slutt: Vær en bridgevenn, verv en 
bridgevenn!

God jul, og godt nytt år!
Vegard Brekke

LEDER
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U26-VM i Philadelphia
Av Steffen Fredrik Simonsen

Laget vårt bestod av nordlendingene Lars Arthur 
Johansen – Håkon Bogen, viden kjent for sine 
krumspring og hjemmesnekrede system. Et 
par med mange solide prestasjoner og mye 
rutine fra liknende mesterskap. Eldstemann (og 
yngstemann) Erik Berg hadde med seg Marius 
Bartnes da Espen Lindqvist ikke hadde mulighet 
til å stille. Dette paret var helt klart det minst 
samspilte, men Erik mente det skulle gå bra så 
lenge hans regler ble fulgt på begge sider av 
skjermen. Det siste paret var Erlend Skjetne 
og artikkelforfatteren, mest kjent for å være et 
ufattelig tregt par.

Turen over og de få dagene vi fikk før det 
begynte var fine dager. Så begynte spillingen. 14 
i første kamp mot USA 2 var ingen flying start, 
men med 19 mot Australia i neste var det litt 
bedre. Så kom turneringens verste med 3 fattige 
VP mot laget som tilslutt vant, Israel. Men det 
var tidlig og stemningen var god. Men dagens 
siste kamp mot Kina var heller ingen stor kamp, 
og herfra kommer det første spillet. Spillerne 
vil i alle spill være anonyme, da det kun er 
dårlige spill som vil bli trukket frem, og mye er 
av svært tvilsom kvalitet. Men her har det ene 
paret faktisk en score opp under mønet, men det 
ble selvsagt ødelagt av åskopene på det andre 
bordet.

I ettertid har ikke-bridgespillende spurt meg hvordan det gikk i USA. «Joda, 
været var fint og Philly var en bra by». Og her burde denne artikkelen 
også slutte. Men jeg skal forsøke å komme med noen spill og litt annet 
om oppholdet.

Lars Arthur Johansen (nærmest kamera) og Håkon 
Bogen har god rutine på dette nivået nå, her er paret 
«in action» i juniorfinalen under Bridgefestivalen 
2009. Foto: Vegard Brekke

Eldstemann Erik Berg måtte stille med ny makker for 
anledningen. Foto: Liv Marit Grude
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	 ♠AT62
 ♥ JT9
 ♦KQ8
 ♣K96

♠J9843  ♠Q7
♥ --  ♥ A8763
♦A9765  ♦J32
♣A54  ♣QT7

 ♠K5
 ♥ KQ542
 ♦T4
 ♣J832

Åpent rom
Vest	 Nord	 Øst	 Syd
Kineser	 Åskop2	 Kineser	 Åskop1

   1♥
2♥1) dbl. 2♠ pass
pass dbl. pass pass
pass

1)	 Spar	og	minor

To bet og søte 500 virket som et gladspill, noe 
ufortjent etter en 1♥-åpning fra Åskop1 som i 
ettertid ingen ville gjøre seg bekjent av. Men i 
lukket var det også sci-fi.

Vest	 Nord	 Øst	 Syd
Åskop3	 Kineser	 Åskop4	 Kineser

pass!
pass 1NT* pass 2♦#
pass 2♥ pass pass
dbl. pass pass? pass

!=	Ikke	åpning	i	Asia.

*=	13-15

#=	overføring

?=	billigst	for	oss?

Vel, den største åskopen her var nok nr. 4, bør 
nok håpe på en 5k minor på andre siden i stedet 
for å betale ut noe som ser ut som minst 470. 
Vel –570 ble det og to imp ut på det eneste 
gladspillet fra åpent. Og da kineserne kronet 
kampen med en slem som krevde at trumpen 

satt QJ mot 972 og kløveren 3-3 ble det kun 
13. Sistekamp dag 1 var WO, og vi var bare 
8 bak middels, og bare 4 bak den viktige 
åttendeplassen.

Dag 2 begynte bedre med 18, 17, 17 mot USA 1, 
Sverige og Tyskland. Men den ble avsluttet mot 
Russland hvor det eneste gladspillet var hvor en 
av åskopene åpnet på 1♠på AJTx-JT9xx-xx-Tx 
i tredjehånd gunstig og sparutspill fra makker 
holdt 3NT nede på 9 og 2 imp inn. 8 VP var 
uansett resultatet, og i dagens siste ble det 14 
mot Hong Kong og nå var vi 13 bak åttende.

Den tredje dagen skulle være dagen vi skulle 
gjøre det på. Vi hadde det kanskje enkleste 
oppsettet denne dagen, og nå skulle det hentes 
bøtter og spann av VP. Og slik begynte det:

 ♠854
 ♥ QJT984
 ♦5
 ♣965

♠AT3  ♠K76
♥ 2  ♥ AK6
♦AQ9843  ♦KJ6 
♣J42  ♣AKT8

 ♠QJ92
 ♥ 753
 ♦T72
 ♣Q73

Lukket rom

Vest	 Nord	 Øst	 Syd
Inder	 Åskop2	 Inder	 Åskop1

   pass
1♦ 2♥ 3♣ pass
3♦ pass 4♦* pass
svar pass storeslemsinv pass
avslag pass 7NT pass
pass pass

*=	Blackwood

N

S
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G
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V Ø
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Spillet var så traumatisk for våre at etter 4♦, 
som var Blackwood, er det noen hull før Åskop1 
skulle spille ut. Åskop1 tenkte vel at 2♥ viste 
spar og prøvde spar dame, og da var det 1520 
før noen fikk sagt tikka masala. 7NT lar seg 
uansett vinne ved å spille på kløverdama og QJ i 
spar i Syd. Men om inderen ville klart det vil for 
evig være ubesvart. Men om resultatet var dårlig 
her, var det nærmere katastrofalt i åpent.

Vest	 Nord	 Øst	 Syd
Åskop3	 Inder	 Åskop4	 Inder	 	

   pass
1♦ 2♥ 3♥ pass
3♠ pass 4♦ pass
pass pass  

190 var en fattig score. 

De syv neste spillene i denne kampen vant vi 
10-9 og vi lå 25-10 under før de to neste. I spill 
9 får du en nesten uløselig oppgave. Du sitter i 
fjerdehånd ugunstig med:

♠x
♥ AJ
♦QJxx
♣KQTxxx

og det er din tur etter 2♠-pass-3♠-? Pass eller 
4♣må vel være de aktuelle meldingene, men 
spillet er tapt så lenge du ikke dobler eller aller 
best melder 3NT. (Dobler du er det jo mulig 
makker melder 4♥ på fire kort hjerter, men 
aktuelt var det 4 små og AJT i sp så 3NT var 
et saklig alternativ). Vel, den aktuelle kopen 
skjønte ikke bedre enn 4♣som ble løftet ett hakk 
og det var en flat bet. På det andre bordet hadde 
ikke sparen blitt støttet på 11 balanserte og tre 
kort, og 3NT ble meldt. 12 Imp til India og 37-
10.

Og det hele toppet seg i siste spill:

 ♠3
 ♥ AQJ43 
 ♦Q2
 ♣K7432 

♠9  ♠Q87652 
♥ T97652   ♥ -- 
♦63  ♦AKT854
♣QJT6  ♣A

 ♠AKJT4
 ♥ K8
 ♦J97
 ♣985

Meldingene i lukket rom:

Vest	 Nord	 Øst	 Syd
Inder	 Åskop2	 Inder	 Åskop1

pass 1♥ 2♥* dbl.
3♣ dbl. 3♦ dbl.
pass pass pass

*=	spar	+	minor

Erlend Skjetne (t.h) og Steffen Fredrik Simonsen 
er mest kjent for å være et ufattelig tregt par. Foto: 
Vegard Brekke
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Om jeg er enig med 2♥-budet som viste spar og 
en minor skal jeg ikke uttale meg om, men 200 
endte det opp med til våre gutter på et potensielt 
farlig spill. Doblingslappene hang dessverre ikke 
like løst i åpent rom:

Vest	 Nord	 Øst	 Syd
Åskop3	 Inder	 Åskop4	 Inder

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

Ingen skal nekte for at inderen hadde sparhold, 
men ruterholdet var av mer tvilsom sort. 
Uansett, ruter 6 kom ut til lasj (kan se bedre ut 
å spille AK og mer ruter, men blir det samme 
til slutt), spillefører cashet fire hjerterstikk 
hvor Åskop4 må kaste fire kort. Det måtte bli 
2 spar og 2 ruter. Så tok spillefører sparkutten, 
spar ess før nr.4 ble puttet inn på ruter. De tre 
ruterstikkene og kløver ess var de fire stikkene 
han fikk før han måtte spille spar fra Qx opp 
mot KJ. –600 og vi fikk tilslutt 5 VP mot India. 

Etter dette forsvant nok den lille piffen som var 
igjen og det samme kan sies om piffen i denne 
artikkelen. Nok får være nok. Men været var 
fint.

Marius Bartnes stilte opp på relativt kort varsel. 
Foto: Vegard Brekke

Innleveringsfrist: 
Norsk Bridge nr. 1 2011

20. februar 2011

vegard@gammagrafisk.no



OLRUDPÅSKEN 
15. - 19. april 2011 

Hver påske siden 1988

  
  PROGRAM

   Fredag  1900: Forturnering. Singel 
   
   Lørdag 1030: Parturnering 1. ses.
   1530: Parturneirng 2. ses. 
  2200: Meldekonkurranse  

   Søndag 1030: Parturnering 3. ses.
  1500: Premieutdeling par 
  1600: Lagturnering 1. ses. 

   Mandag 1030: Lagturnering 2. ses.
  1530: Lagturneirng 3. ses. 
  1900: Premieutdeling lag

   Tirsdag 1030: Mixturering
  2000: Mixfest og dans 

  
 TURNERINGSINFORMASJON

   Starkontingenter:
   Singel: 100,- pr. spiller 
   Par:  Mester: 450,-. A-pulje: 400,- B-Pulje: 350,-
   Lag: 1800,- pr. lag
   Mix: 350,-
   Juniorer halv pris i alle tureringer.

   Premierering: 
   Singel: 1.pr: 2000,- 2 pr: 1500,- 3 pr: 1000,-
   Gode pengepremier i alle turneringer.

   Påmelding kan gjøres på: www.nbfdata.bridge.no

   For info kontakt Finn: 97740490, finn@brabridge.no

   Hotellet har svært gode priser inklusiv fullpensjon.
   Kontakt: 62 35 01 00, hans.erik.andreassen@rica.no

Olrudpåsken er for bridgespiller på alle nivåer. Parturneringene spilles i tre puljer. Er du i tvil om hvilken pulje du hører 
hjemme i så ta gjerne kontakt med Finn. 
Etter mixturneringen møtes vi til middag og avslutter det hele med en hyggelig Mixfest. Vi møtes til bridgepub hver kveld 
etter middag. Her underholder vi oss med meldekonkurranser, pianobar og gode bridgevenner.  

Rica Hotel Hamar innbyr på ny til den tradisjonelle Olrudpåsken. For 24. gang samles bridgespillere 
på ulike nivåer til påskebridge med en sosial og hyggelig innramming. I år er programmet noe  
forandret etter spillernes ønske. Par- og lagturneringen går tilsammen over tre dager, mens 
Mixen spilles tirsdag. Vi avslutter Olrudpåsken med Mixfest på tirsdags kveld. 

Vi ønsker alle velkommen til Olrud “en hyggelig start på påsken” 
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Nedtur for «skolelandslaget»
Av Kristian B. Ellingsen

Ungdoms-VM gikk av stabelen i Philadelphia 
fra 10. til 16.oktober, parallelt med siste halvdel 
av åpent VM. Norge var kvalifisert både i 
juniorklassen (U26) og skoleklassen (U21). 
I skoleklassen deltok 16 lag. Mesterskapet 
ble innledet med et grunnspill, såkalt «Round 
Robin», der alle møtte alle. Det ble spilt kun ti 
spill i kampen, så det gjaldt ikke å sløse med 
impene. De åtte beste lagene fra grunnspillet 
ville gå videre til sluttspillet og fortsette kampen 
om de gjeveste plasseringene.

I skoleklassen stilte Norge med tre par; Harald 
Eide – Kristian B. Ellingsen (Hamar/Sortland), 
Tor Eivind Grude – Kristoffer Hegge (Sømna/
Snåsa) og Mats Eide – Vemund Vikjord (Hamar/
Oslo). Lars Eide var lagets kaptein (NPC), 
mens Virgina Chediak var coach. Dette laget 
var identisk med det som hadde kvalifisert seg 
for verdensmesterskapet gjennom fjerdeplassen 
i fjorårets EM. Dermed var det en naturlig 
målsetning å gå videre til sluttspillet. Dersom 
laget klarte det, kunne det meste skje. Polen og 
Israel, som var suverene og tok henholdsvis gull 
og sølv i Brasov-EM i 2009, var nevnt som de 
største favorittene på forhånd.

Det norske U21-laget fra venstre Lars Erik Eide (NPC), Kristoffer Hegge, Harald Eide, Virginia Chediak (coach), 
Vemund Vikjord, Tor Eivind Grude, Mats Eide, Kristian B. Ellingsen. Foto: Heidi Berre Paulsen

På tross av en god åpning på turneringa endte Norges lag i skoleklassen i 
Ungdoms-VM i Philadelphia på en skuffende 11.plass.
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Dag 1
Første dag åpnet med kamp mot Kina, et lag vi 
kjente lite til. Norge åpnet mesterskapet med 
Harald Eide – Kristian Ellingsen i åpent rom, og 
Kristoffer Hegge – Tor Eivind Grude i lukket. 
Midtveis i kampen plukket Harald Eide i øst opp 
følgende vifte:

♠ 84 
♥ A2 
♦ AKJ542 
♣ AQ4

Hva ville du åpnet med i første hånd i ugunstig 
sone?

Harald likte den gode ruterfarva kombinert med 
topphonnører i sidefarvene, og oppvurderte 
hånda til åpning 2NT, som viste 20-21 
balanserte honnørpoeng. Etter puppet stayman, 
som er søk etter 4- eller 5-korts major, endte han 
i 3NT.

Dette var ressursene han hadde til rådighet i 
soneutgangen:

♠ AT7  ♠ 84
♥ K76  ♥ A2
♦ 3  ♦ AKJ542 
♣ T87652  ♣ AQ4

Han fikk hjerter tre ut, som gikk til håndens 
ess. Begge minorfarvene har potensiale til å 
godspille stikkene som trengs for å få heim 
3NT. Spillefører valgte å gå på kløveren først. 
Etter hjerterutspillet vil kontrakten være sikker 
dersom man begrenser antall kløvertapere til 
èn. Eide traff blink da han la ned kløver ess, 
og felte kongen singel bak. I og med at man 
mangler konge, knekt, ni i farva, og samtidig har 
begrensa forbindelser mellom hendene, virker 
dette som en fornuftig kløvervariant. Den sikrer 
kontrakten dersom kløveren sitter 2-2 eller en 
av honnørene sitter singel. Eide fortsatte med 
å ta på kløverdama før han godspilte bordets 
kløverfarve. Nord kom inn på kløverknekt, og 
godspilte forsvarets hjerter.

Harald Eide oppvurderte hånden til 20-21, og kunne 
til slutt notere 690 og 11 IMP til Norge

Spillefører var nå sikret minst ti stikk 
(1+2+2+5), og stakk andre hjerterrunde med 
kongen i bordet. Han tok de tre kløverstikkene 
og saket to rutere og en spar fra hånda. Da syd 
ble grådig, og holdt på den godspilte hjerteren 
i stedet for ruterholdet sitt, kunne Harald Eide 
ta de fire siste stikkene på ess, konge, knekt og 
femmeren i ruter. 690 inn til Norge. Kineserne 
som satt øst-vest i lukket rom stoppet i 3♦ etter 
åpning 1♦. Dermed 11 imp til Norge. Hele 
spillet: 
 ♠ Q9532
 ♥ J84
 ♦ T9
 ♣ J93

♠ AT7  ♠ 84
♥ K76  ♥ A2
♦ 3  ♦ AKJ542 
♣ T87652  ♣ AQ4

 ♠ KJ6
 ♥ QT953
 ♦ Q876
 ♣ K
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Ved 11 av de 16 bordene i skoleklassen var 
kontrakten 3NT. Fire bord stoppet i delkontrakt 
i kløver eller ruter, mens kontrakten ved et 
bord var 6♣ med heimgang. Det er interessant 
å merke seg at kun tre av de elleve som spilte 
3 NT fikk heim kontrakten. Det kan tyde 
på at spilleførerne enten har valgt å kutte 
kløveren eller spille på ruteren. Ingen av disse 
spilleplanene fører fram. Godt spilt av Harald 
Eide!

Det må nevnes at tre av de åtte spilleførerne 
som gikk beit i 3 NT fikk spar ut fra nord. Da 
er det svært vanskelig å få heim kontrakten. 
Slik det sitter har man ikke råd til å slippe inn 
nord. Dermed er det eneste som fører til ni 
stikk å spille på ruteren. Syd har to ruterhold. 
Dermed kan spillefører ta ett sparstikk, to i 
hjerter og fire i ruter. Fortsatt mangler det to 
stikk for heimgang, og det hele koker ned til at 
kløverkongen må toppes ut for at kontrakten 
skal gå heim.

Kampen mot Kina endte med seier 19-11 til 
Norge. Dermed en fin åpning på mesterskapet 
for landets yngste bridgehåp. Kamp nummer 
to var mot USA 2, og det var duket for Mats 
Eides og Vemund Vikjords VM-debut. Etter 6 
imp ut på første spill, ble det til sammen 45 inn 
på de neste ni, og dermed var storseieren med 
VP-sifrene 25-4 et faktum. Etter to kamper var 
Norge i delt ledelse med Polen. Hvis resultatene 
ble like gode i fortsettelsen kunne vi nå langt.

Men en opptur varer ikke evig. I kamp nummer 
tre var Canada motstander. Også i denne kampen 
så det bra ut innledningsvis. Norge ledet 22-1 
etter fire spill takket være to utgangssvinger, 
men på de neste fem spillene ble det imidlertid 
til sammen 48 imp ut. Kampen endte dermed 
med stortap 9-21. 

Den siste kampen første dag var mot Ungarn. 
I denne kampen var vi både dyktige og heldige. 
Blant annet ble det meldt en steinhard lilleslem 
i ruter på begge bord. For at denne kontrakten 
skulle stå, måtte en av motspillerne ha dame 
knekt blokk i trumf, samtidig som kløveren 

måtte sitte 3-3. En typisk juniorkontrakt. Da 
sitsen var slik spilleførerne knapt nok turte å 
drømme om, gikk kontrakten hjem på begge 
bord, og spillet gikk ut. Ellers vant Norge de 
fleste småspillene i denne kampen, og da listene 
var sammenliknet kunne vi notere seier 25-5. 

Dermed lå Norge som nummer to etter første 
dag, kun ett poeng bak ledende Tyskland. 
Likevel visste vi at dersom vi hadde vært mer 
nøyaktige i kampen mot Canada kunne vi sanket 
en god del flere VP. Men plasseringa etter 
åpningsdagen var det ingenting å si på.

Tabell etter første dag (8 beste etter 4 kamper):
1 Tyskland 79 VP

2 Norge 78 VP

3 Polen 77 VP

4 Sverige 67 VP

5 Israel 64 VP

6 Kina 60 VP

7 Ungarn 59 VP

8 Frankrike 58 VP

I kamp nr. 2 var det duket for VM-debut for Mats 
Eide (bildet) og makker Vemund Vikjord. Da Mats 
satte seg ned ved bordet var det et faktum at alle de 
fire Eide-brødrene hadde representert Norge i VM. 
Imponerende!
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Dag 2
Den andre VM-dagen åpnet med kamp mot 
Frankrike, laget som snøt oss for bronse med 
minst mulige margin i fjorårets EM. Denne 
kampen åpnet på samme måte som mot Canada. 
Norge hadde to store vinstspill innledningsvis 
og imp-scoren var 25-0 etter tre spill. Men så 
snudde det for franskmennene, og vi norske 
hadde et par riktig uheldige varianter. Dermed 
ble det en reprise av 14-16-tapet i Romania i fjor 
sommer. 

I VM-turneringas sjette kamp var Australia 
motstander. Det var en jevn kamp uten de 
store svingene. Spill nummer åtte var likevel 
interessant. Da fikk Mats Eide og Vemund 
Vikjord tildelt følgende kort:

♠ AT97  ♠ KJ32
♥ A83  ♥ KT542
♦ QJT3  ♦ AK4
♣ AK  ♣ 7

Med åpne kort ser vi at toppkontrakten er 6 
NT. Der har man mulighet til først å teste om 
hjerteren lar seg godspille med maksimalt en 
taper. Dersom dette går har man tolv stikk 
(2+4+4+2). Hvis hjerteren sitter 4-1 må man 
gå over til å spille på sparen. Da må man finne 
spardama fordi man trenger fire sparstikk for å 
komme til tolv (4+2+4+2). 

Lilleslem i hjerter og ruter er også spillbart. 
Hjerterslemmen står kun på at trumfen ikke gir 
mer enn en taper. Øst får kastet to spar på kløver 
konge og ruter 10, og er dermed ikke avhengig 
av riktig sparvalg. 6 ruter står i praksis på det 
samme som 6NT, men i tillegg må ikke ruteren 
sitte verre enn 4-2.

Det som er problematisk i 6♠ er at man er 
avhengige av begge majorfarvene for å komme 
til tolv stikk. I praksis må man finne spar dame, 
da hjerteren svært sjelden kan løses uten taper.

Meldingsforløpet med nordmennene øst-vest 
gikk slik:

Vest Nord Øst Syd
Vikjord Williams Eide Travis

1♦ 3♣ dbl. pass
4♣! Pass 4♦! Pass
5♣! Pass 5NT! pass
6♠ pass pass pass

dbl: Negativ, majorvisende
4 kl: Sterke kort, tilpasning til minst en major
4 ru: kontrollmelding
5 kl: førstekontroll
5 NT: Pick a slam

Vikjord ble altså spillefører i 6♠, og fikk ut 
kløver dame som gikk til håndens ess. Deretter 
la han ned hjerter ess og spilte ny hjerter 
mot bordet. Dette var det som gjerne kalles 
discovery-play. Dersom nord med singel hjerter 
velger å stjele, går det på bekostning av makkers 
originalstikk i hjerter, og det blir samtidig 
en mindre trumf ute. Aktuelt gikk andre 
hjerterrunden til damen og kongen, mens syd 
fulgte med en liten. 

Vemund gjorde de rette valgene og sikret 980 i 6♠.

Nå var tiden inne for sparvalget. Takket være 
tette mellomkort i spar tåler man 4-1-sits, men 
man må altså finne dama. De indikasjonene 
man har er nords kløverinnhopp. Han har minst 
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sekskorts, sannsynligvis syvkorts, i og med at 
det er like soner og han er markert med kun 
lavhonnører. I tillegg har han vist minst to 
hjerter. Dermed må syd sies å være favoritt til 
å ha sparlengden, og dermed også dama. Med 
denne begrunnelsen la Vikjord ned spar konge, 
fulgt av spar knekt som han seilte rundt. Da nord 
fulgte med liten spar begge ganger var det bare å 
ta ut syds siste trumf og kreve tolv stikk. 

På det andre bordet ble Tor Eivind Grude i nord 
dobla i 3♣, og gikk 800 i beit. Dermed 5 imp 
til Norge på dette spillet i og med at 6♠ utenfor 
sonen gir 980. Kampen mot Australia endte til 
slutt med et knepent 14-16-tap, det andre på rad.

Tor Eivind sikret Norge 5 IMP ved å gå 800 i 3♣ 
doblet.

I neste kamp var Israel motstander. Som i flere 
andre kamper startet det bra for Norge, men 
mot slutten gikk det tråere. Blant annet hadde vi 
muligheten til å få en utgangssving inn, men da 
den aktuelle spilleplanen ikke førte fram, ble det 
i stedet seks imp ut. Kampen endte til slutt med 
tap 11-19.

I kamp nummer 8 spilte Norge mot USA 1. 
Disse to lagene var tabellnaboer, noe som 
kunne tyde på at det ville bli en jevn kamp. 
Det var mye fart i kortene i denne kampen. Det 
sto lilleslem på fire av de seks første spillene 
i kampen. Tre av disse er gode slemmer som 
bør meldes. Norge meldte kun en av dem, 
mens USA 1 meldte slem to ganger. Den ene 
amerikanske slemmen var den man med åpne 
kort ikke ønsker å være i, da den sto på en 
finesse. Finessen gikk, og amerikanerne tjente 
elleve imp. Da listene ble sammenlikna, kunne 
vi konstatere at det fjerde strake tapet var et 
faktum. USA 1 vant kampen 18-12.

I denne dagens siste kamp var Polen, en av 
forhåndsfavorittene, vår motstander. Det var lite 
svinger innledningsvis i kampen. Etter syv av ti 
spill var imp-scoren 0-10 i favør Polen. På det 
tidspunktet husker jeg polakken som satt på min 
side av skjermen utbrøt: «Flat match». Dette 
utsagnet passet godt om spillene som hadde vært 
så langt i kampen. Men dette skulle endre seg til 
de grader. 

På spill åtte meldte Eide-Ellingsen 6NT, mens 
polakkene sto på til storeslem i grand på det 
andre bordet. Så lenge Tor-Eivind Grude 
unngikk å spille ut spar, hadde ikke polakken 
muligheten til å vinne kontrakten. Tolv stikk på 
begge bord sørget for 14 imp til Norge. 

I kampens nest siste spill hadde polakkene 
en meldemisforståelse i åpent rom. Etter at 
begge nordmennene hadde meldt på 1-trinnet, 
gikk polakken inn med 1NT i ugunstig sone. 
Han mente å vise begge minorfarvene, men 
makkeren trodde innmeldinga var naturlig. Det 
var til de grader mistilpasning da makkeren til 
innmelderen hadde 5-5 i major. De klarte ikke å 
stoppe før de var kommet i 3♣. Den ble dobla, 
og kontrakten gikk 1400 i beit. I lukket rom 
meldte polakkene seg uforstyrret opp i 4♥ på 
4-3 tilpasning motsatt vei. Hjerteren satt altså 
5-1 i mot, og kontrakten gikk tre beit. 17 nye 
imp til Norge, og totalt 31 imp inn på de siste to 
spillene. 
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Kampens siste spill ble dessverre et tapsspill. 
Polakkene i lukket rom følte muligens at de 
lå under etter de to foregående spillene, og 
hostet opp ei noe hasardiøs dobling av 1NT. Da 
spillefører valgte å spille på dobbeltfinessen i 
ruter, og damen og tieren satt fjerde bak, ble det 
800 i beit. Dermed 12 imp til Polen. Total imp-
score i kampen ble da 31-22 i favør Norge, noe 
som tilsvarer 17-13 i VP. 

Seieren mot Polen smakte godt etter fire strake 
tap. Likevel satt vi igjen med en del mindre 
vinnerpoeng enn vi hadde håpet på etter dag 
to. På tross av moderat poengfangst denne 
dagen hang vi fortsatt godt med. Vi lå på dette 
tidspunktet på sjetteplass. England hadde 
stukket litt i fra, men det var bare syv VP opp 
til Tyskland som lå på andreplass. Samtidig 
var det elleve VP ned til Frankrike som lå på 
niendeplass. Så det var jevnt og tett. Fortsatt 
hadde vi alt i egne hender. Det var opp til oss 
selv å sikre kvartfinalebillett. 

Dag 3
Dessverre startet den tredje dagen på samme 
måte som den andre. Tre dyre spill mot Taiwan 
bidro til at vi tapte kampen 11-19. Samme 
sifre ble det mot Tyskland i kampen etterpå. I 
denne kampen følte vi at vi var riktig uheldige. 
Det meste tyskerne foretok seg ble riktig. 
Etter denne kampen var vi nede på firedelt 
syvendeplass. Det var veldig tett på tabellen, så 
alt var fortsatt mulig.

Kamp nummer tolv i turneringen var mot 
lederlaget England. Mange var overrasket over 
at dette laget hadde gjort det så bra. De ble 
ikke bedre enn nummer åtte i fjorårets EM, og 
dermed var de i utgangspunktet ikke kvalifisert 
for verdensmesterskapet. Nok en gang ble 
det tap for det norske skolelandslaget, denne 
gang med de stygge sifrene 8-22. For første 
gang var vi plassert utenfor topp åtte. Det var 3 
vinnerpoeng opp til den viktige åttendeplassen.

Dagens siste og grunnspillets tredje siste kamp 
var prestisjeoppgjøret mot svenskene. I bridge, 
som i alt annet, er det viktig å være bedre enn 

våre nærmeste naboer i øst. Denne gangen holdt 
det ikke for oss. Svenskene spilte bedre enn oss, 
og hadde i tillegg et par heldige varianter. Når 
det gjelder oss selv, så var vi ikke nok skjerpet i 
et par av de mest kritiske situasjonene. Dermed 
endte det med et forsmedelig nederlag. 8-22 var 
de smertefulle tallene som sto og blinket mot oss 
på resultattavla etter kampen.

Etter den gode åpningsdagen hadde vi nå 
tapt åtte av de ni siste kampene, og var i ferd 
med å rote bort kvartfinaleplassen. Før de to 
siste kampene som skulle spilles neste dag lå 
vi på ellevteplass. Det var hele 17 VP opp til 
åttendeplassen. Det så alt annet enn lyst ut. Men 
det fantes fortsatt håp. Vi måtte ha full uttelling i 
våre egne kamper, samtidig som resultatene i de 
andre kampene måtte være til vår fordel. Det var 
bare å brette opp ermene.

Dag 4

Det så ikke så lyst ut før dag 4, men artikkelforfatter 
Kristian Ellingsen og NPC Lars Eide hadde ennå 
ikke gitt opp håpet om finalespill!

Kamp nummer 14 var den nest siste i 
grunnspillet, og motstander var Nederland. 
Dette laget hadde hatt motsatt formutvikling 
av oss. De lå nemlig sist etter første dag, men 
var nå oppe på tiendeplass, med muligheter for 
avansement. Som så mange ganger tidligere i 
mesterskapet, åpnet kampen bra for Norge. Etter 
fire spill ledet Norge 17-0 i imp. Men noe som 
også hadde utviklet seg til å bli en vane, var at 
det snudde mot slutten av kampen. Nederland 
skåret 45 imp på resten av spillene i kampen, og 
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vant dermed med VP-sifrene 23-7. Etter dette 
resultatet var Norge ute av mesterskapet før siste 
grunnspillskamp. Begredelig.

Siste kampen mot Uruguay ble dermed 
betydningsløs for begge lag. Søramerikanerne 
hadde ligget plassert på nedre del av resultatlista 
det meste av mesterskapet. Det norske laget 
hadde heller ikke annet enn æren igjen å spille 
for, i og med at det ikke lenger var teoretisk 
mulig å gå videre i mesterskapet. Da listene 
skulle sammenliknes visste det seg at det ikke 
var et eneste tapsspill sett med norske øyne. Vi 
vant siste kampen 25-2, men det var en mager 
trøst. Vi var ute av VM. Sluttspillet vi hadde 
håpet og trodd vi kunne ta del i måtte vi følge 
som tilskuere. Surt.

Norge endte som nummer elleve i skoleklassen i 
Ungdoms-VM 2010. Tabellen så slik ut (8 beste 
pluss Norge):

1 England 284 VP

2 Sverige 260 VP

3 Israel 259 VP

4 Frankrike 239 VP

5 Polen 238 VP

6 Kina 235 VP

7 Nederland 233,5 VP

8 Ungarn 229,5 VP

…

11 Norge 216 VP

Etter endt finalespill var det Polen som sto 
igjen som verdensmestere i skoleklassen. 
Ingen stor overraskelse det. Det engelske laget 
kapret sølvmedaljene, mens bronsen gikk til 
nederlenderne. Dette var noe mer overraskende. 
Samtidig viser det at mange lag kan være med å 
kjempe om de gjeveste plasseringene. 

Det ble altså ikke norsk suksess denne gang. 
Heldigvis kommer det flere mesterskap. 
Dersom vi tar godt vare på de unge håpefulle 
bridgespillerne vil det igjen bli norske 
skolelagsspilleres tur til å klatre opp på en 
internasjonal seierspall.

VM-Sølv i singelturneringene

Kristoffer Hegge vant sølvet og sikret Norge medalje 
i U21-klassen. Gratulerer!

Kristoffer Hegge og Mats Eide var de eneste 
av de norske spillerne som kvalifiserte seg for 
finalespillet i singel-VM for spillere under 21 
år. Hegge kjempet i toppen hele veien, og ledet 
store deler av siste sesjon. Etter siste runde ble 
det offentliggjort ei resultatliste hvor han var 
nummer fire, fattige 0,6 poeng fra sølvet. Det 
føltes bittert å havne på den sure fjerdeplassen, 
spesielt etter å ha ledet så lenge og mot 
slutten. Unge Hegge var ikke ferdig å fordøye 
skuffelsen, før Gjermund Rekstad, juniorlagets 
coach, kom med en gledelig nyhet. Det hadde 
vært en feilregistrering på siste runde som 
innebar endring av sluttresultatet. I realiteten var 
Kristoffer	Hegge blitt nummer to. Han hadde 
vunnet VM-sølv! 

Også i den eldste juniorklassen, U26, fikk Norge 
en etterlengtet opptur da også Håkon	Bogen 
kapret sølvet i denne klassen.
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Håkon Bogen sikret seg også en flott sølvmedalje i 
U26-klassen. Gratulerer!

Bogen og Hegges sølvmedaljer var en opptur på 
tampen av et USA-opphold som sportslig sett 
ikke hadde vært særlig innbringende. Imidlertid 
var stemninga i troppen god hele veien, og alle 
hadde et kjempefint opphold. Noen erfaringer 
rikere satte vi kursen mot Norge etter halvannen 
uke i Philadelphia. Vi måtte bare konstatere at 
resultatene ikke ble som vi hadde håpet på. Men 
det kommer flere tog. Det gjør det alltid.

Er din klubb registrert 
i  Grasrotandelen?

Ta kontakt med NBF på 
bridge@bridge.no 
for veiledning
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Personlig materiell
Fleecevest og tennisskjorte L 315,–
Fleecevest og tennisskjorte M 315,–
Fleecevest og tennisskjorte XL 315,–
Fleecevest og tennisskjorte XXL 315,–
Fleecevest, marineblå 210,–
Tennisskjorte, lysgul 165,–
Fleecevest, marineblå L 210,–
Fleecevest, marineblå M 210,–
Fleecevest, marineblå XL 210,–
Fleecevest, marineblå XXL 210,–
Tennisskjorte, lysgul L 165,–
Tennisskjorte, lysgul M 165,–
Tennisskjorte, lysgul XL 165,–
Tennisskjorte, lysgul XXL 165,–

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

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

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

bridge
i norgenr 6  jul 2009

Side 4

 Bare nesten for norge i VM
Side 26

 Zia satte kronen på verket
Side 53

 Sveindal og lyn Gordon på tokt i Washington
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Bridge i Norge AS
Nesgaten 25
4400 Flekkefjord

Har du lyst til å bli en bedre bridgespiller?

Ønsker du å hygge deg med et underholdende bridgemagasin?

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

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

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

www.bin.no
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Åpent VM
Av Vegard Brekke

Mix par
Første post på programmet for de norske 
deltakerne var mix-par. Turneringen gikk over 
en kvalifiseringsturnering på tre sesjoner, før 
de beste parene gjorde opp om medaljene i en 
tre sesjons finale. Det stilte sju «norske » par 
til start, og fire par kom seg til finalespillet 
– en flott prestasjon. Vinnere, og årets 
verdensmestere, ble Donna Compton og Fulvio 
Fantoni fra USA og Italia. Best av de norske 
ble Tor Helness med sin amerikanske makker 
Connie Goldberg på 16. plass, og beste rene 
norske par var Ann Karin Fulglestad og Erik 
Sælensminde som endte på 24. plass med sine 
54 % i det 156 par store feltet. Boye Brogeland 
og Jo Morse (USA) spilte endte også over 
middels med sin 56. plass, mens Thomas 
Charlsen og Kathrine Bertheau (Sverige – ex 
Norge) måtte ta til takke med en 116. plass.

Kathrine Bertheau er emigrert norsk landslagsspiller 
for Sverige. Foto: Christian Vennerød

I B-finalen (213 par) ble Anna Malinowski og 
Rune Hauge beste norske par med snaue 54 % - 
noe som holdt til 41. plass.

Det var ikke bare juniorene som var i aksjon i Philly. Parallelt med juniorenes 
mesterskap ble det arrangert åpent VM i diverse klasser. Norge var godt 
representert i alle klasser bortsett fra senior- og damelag.

Lag Diamond ble årets verdensmester. Foto: WBF



2010/19_Norsk Bridge

norsk

norsk no�k
norsk

VM PHILADELPHIA 2010

Årets Mix-vinnere. Foto: WBF

Åpent VM for lag – Rosenblum Cup
Etter tre dager med parspilling var det klart for 
de første lagturneringene. Det ble arrangert både 
i åpen klasse, senior og damer. Det var flere 
norske spillere med i den åpne klassen – men 
ingen i hverken dame- eller seniorklassen.

I årets VM deltok seks «norske» lag, og alle 
bortsett fra ett klarte å komme seg gjennom 
nåløyet og inn i finalespillet – 32dels finale. 
Kvalifiseringen til cup-spillet gikk over tre 
dager, og lagene var delt inn i 16 puljer på ca. 10 
lag. De fire beste fra hver pulje gikk videre.

Geir kunne legge nok en medalje til den rikholdige 
samlingen. Foto: Inger Hjellemarken

Før mesterskapet var det selvsagt knyttet størst 
forventning til de to norske lagene Zimmermann 
(Helgemo-Helness) og Strul (Brogeland-
Sælensminde). Zimmermann, med Tor Helness 

og Geir Helgemo, vant Transnationals i Sao 
Paulo i fjor og var nok også av mange regnet 
som en av de aller største favorittene til å ta 
hjem de aller gjeveste medaljene også i år.

Både Zimmermann og Strul gikk greit gjennom 
de første hindrene i cupspillet. Lag Auken med 
Ole Berset, GeO Tislevoll og Jon Sveindal ble 
slått ut av lag Klinger fra Australia. Lag de 
Botton med Thomas Charlsen og Thor Erik 
Hoftaniska ble slått ut av Fleisher (USA), 
mens Jørgen Molberg og Terje Aa måtte bite i 
gresset for Kina sammen med lagkameratene på 
Gordon.

De to norske topplagene surfet så videre, og i 
kvartfinalen var det duket for norsk storoppgjør 
da de to lagene skulle møtes. Kampen ble 
behørig dekket på BBO, og med de gunstige 
spilletidspunktene kunne de aller fleste få med 
seg store deler av kampen her hjemme i Norge. 
Oppgaven ble for tung for Strul, og de måtte 
til slutt se seg grundig slått av de regjerende 
verdensmesterne med hele 116-69.

Tor og Geir var nå de siste norske håpene i 
mesterskapet, og når også de måtte se seg slått 
i semifinalen kunne man bare konstatere at 
det ikke ble medalje av edleste valør i år. Lag 
Zimmermann kom derimot fryktelig tilbake 
i bronsefinalen og sikret seg bronsen med 
kalassiffre mot lag Wolfson. Zimmermanns 
banemenn, lag Diamond, vant til slutt årets VM 
etter å ha knust Nickel i finalen.

VM par
Det ble heller ingen stor suksess for de norske 
fargene i årets VM for par. Boye Brogeland og 
Tor Helness var de to eneste norsk som kom 
seg til finalen. Boye ble vår beste sammen med 
makker Gavin Wolpert på en respektabel 19. 
plass. Tor Helness, sammen med Danny Sprung, 
endte rett under middels i finalen.

I sideturneringen, IMP Pairs, endte Thomas 
Charlsen og Thor Erik Hoftaniska rett utenfor 
pallen på en flott 4. plass i det 72-par store 
finalefeltet.
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Mix lag

I det siste åpne EM kom lag Hauge hjem med 
gullet, og mange regnet nok med at laget skulle 
bite godt fra seg også i år. Laget kom skikkelig 
bakpå i begynnelsen av turneringen, men spilte 
seg stort opp på slutten.

Laget spilte solid og godt utover i turneringen 
og helt på tampen meldte de seg for alvor på 
i medaljekampen. Dessverre for det norske 
laget holdt det kun til 4. plass, laget hadde 
som målsetning å ta en medalje så de var nok 
litt skuffet i etterkant. På det norske laget 

spilte Rune Hauge, Anna Malinowski, Erik 
Sælensminde, Ann Karin Fuglestad, Geir 
Helgemo og Dessy Popova (BUL).

Du kan lese mer om årets åpne VM i BIN og på 
www.bridge.no, www.nettavisen.no og 
www.bin.no.

monogram     invitasjoner     bordkort     menyer     serviettbånd     kirkeprogram      m.m.

Rune Hauge og hans lag unngikk så vidt pallen.

Weinstein og Levin vant årets VM for par.. Foto: WBF
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Seriemesterskapet – 1. og 2. divisjon
Av Vegard Brekke

Divisjonsspillerne ble loset trygt gjennom 
helgen av den rutinerte «festivalstaben» 
Inger Hjellemarken og Per Nordland. Inger 
var organisator for hele opplegget og Per var 
hovedturneringsleder. Arrangørene hadde fått 
til et godt opplegg på hotellet. Det ble spilt 
i en rekke rom rundt lobbyen og baren, og 
sammenligningen foregikk i baren sentralt i 
hotellet. 

Med seg i regnskaept hadde Per og Inger sine 
faste festivalmedhjelpere Stian Jensen og 
Marius Remman. De to divisjonshelgene vil gi 
våre unge helter et par ekstra treningssesjoner 
før neste års bridgefestival nok en gang 
arrangeres på Lillehammer.

Arrangementet høstet stort sett bare lovord, og 
det er nok ingen tvil om at dette opplegget falt 
i smak for de aller aller fleste av spillerne. Det 

var lagt godt til rette for at tilskuere og spillere 
kunne følge med på utviklingen i særlig 1. 
divisjon, da det var satt opp et eget rom hvor 
BBO-kampen ble overført på storskjerm. 
I BBO-rommet ble spillene ivrig diskutert 
mellom tilskuerne. Nå kom det nok ikke så 
veldig mange tilskuere som ikke selv spilte 
i en av de fire puljene. Om det skulle bli slik 
i framtiden at det kommer en del «eksterne» 
tilskuere tror jeg det kan være lurt å ha et par 
kommentatorer på plass i selve BBO-rommet 
som styrer debatten litt – det kan jo for så vidt 
være de samme som kommenterer på nettet.

Fredag 22. oktober var det klart for NBFs nyvinning i Seriemesterskapet. 
På Quality Hotel Panorama ble for første gang 1. divisjon og de tre 2. 
divisjonspuljene arrangert parallelt på samme sted.

De to øverste divisjonene ble arrangert på 
Quality Hotel Panorama. Foto: Choice

Per Nordland styrte det turneringstekniske på 
utmerket måte. Foto: Marianne F. Mathiassen
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Thomas Charlsen (bildet) og makker Thor Erik 
Hoftaniska var sterkt delaktige i seieren over 
Rogaland 1. Foto: Vegard Brekke

I sommer debuterte Thomas Charlsen og 
Thor Erik Hoftaniska på det åpne landslaget 
sammen i Belgia, og de har også etablert seg på 
sponsorlaget De Botton i England. Under årets 
seriemesterskap har Hordaland 2 fått med seg 
nettopp Janet de Botton og Artur Malinowski 
fra dette laget. Siste par på laget er de gamle 
landslagskjempene Bjørn Bentzen og Arild 
Rasmussen.

Allerede i første kamp fredag var det klart for 
stormøte da Hordaland skulle møte Rogaland 
med Rune Hauge i spissen. Kampen (og særlig 
første halvrunde) ble en maktdemonstrasjon av 
Hordaland, og da røyken hadde lagt seg hadde 
Hordaland vunnet 19-11 i prestisjeoppgjøret. Da 
det ikke var så store utslag i de andre kampene 
heller tok Hordaland føringen med sine 19 
poeng. Laget fulgte opp med gode resultater 
resten av helgen også, og leder etter halvspilt 
serie. Nærmest «bergenserne» følger Vestfold 
1og Midt-Trøndelag 1 henholdsvis 7 og 13 VP 
bak lederlaget.

Jan Tore Berg (bildet) og Vestfold 1 ligger på  
2. plass etter første helg. Foto: Vegard Brekke

Det vil være en fyldig reportasje med spill og 
analyser i BIN om du ønsker å lese mer om årets 
seriemesterskap.

Om det skulle være noe å sette fingeren på under 
avviklingen av den første helgen, må det være 
at et par av rommene i 2. divisjon helst burde 
holdt litt «høyere standard». Selv spilte jeg i 
avdeling A, og måtte enkelte sesjoner spille 
oppe på mesaninen i lobbyen. Her oppe var 
luften ganske dårlig utover dagen, lysforholdene 
var ikke de aller beste og det var en del støy 
fra resepsjonsområdet – det ble rett og slett litt 
slitsomt å spille der oppe.

Litt trangt oppe i høyden. 
Foto: Inger Hjellemarken
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Neste spillehelg har spillingen blitt flyttet til Radisson Blu på Værnes, 
og vi satser på at disse små skjønnhetsfeilene er rettet opp til da.

Etter at 6 av 11 kamper er gjennomført i 2. divisjon ligger Østfold og 
Follo 1 i avdeling A, Lofoten og Vesterålen 1 i avdeling B og Troms og 
Ofoten 3 i avdeling C best an i kampen om opprykk til vår gjeveste liga.

Resultater
1. divisjon
Plass Navn Spillere Poeng

1 Hordaland 2 de Botton
Arild Rasmussen, Janet de Botton, Artur Malinowski, Thor Erik Hoftaniska, 
Thomas Charlsen, Bjørn Bentzen 96.0

2 Vestfold 1 Kopstad
Gjermund Rekstad, Kjell Otto Kopstad, Ole Kristoffer Kopstad, Odin S. 
Svendsen, Jan Tore Solli Berg, Daniel Ueland, Petter Tøndel 89.0

3 Midt-Trøndelag 1 Grøtheim
Erlend Skjetne, Espen Erichsen, Jørgen Molberg, Ulf Håkon Tundal, Terje Aa, 
Glenn Grøtheim 83.0

4 Møre og Romsdal 1 Lie
Terje Lie, Ole Arild Berset, Bjørn Olav Ekren, Asbjørn Kindsbekken, Nils Kåre 
Kvangraven, Roar Voll 82.0

5 Hordaland 1 Høyland Jim Høyland, Magne Eide, Tor Bakke, Sven-Olai Høyland, Sam Inge Høyland 76.0

6 Vest-Agder 1 Mæsel
Roald Mæsel, Tom Anders Høiland, Snorre Aalberg, Geir Brekka, Ann Karin 
Fuglestad, Helge Mæsel 75.0

7 Rogaland 1 Hauge
Jon-Egil Furunes, Per Erik Austberg, Rune Hauge, Tor Helness, Geir Helgemo, 
Erik Sælensminde 74.0

8 Nord-Trøndelag 1 Davidsen
Boye Brogeland, Geir Enge, Jørn Arild Ringseth, Frode Cantona Nybo, Ragnar 
Davidsen, Per Arne Flått 73.0

9 Midt-Trøndelag 2 Våge
Erik A. Eide, John Kristen Våge, Håkon Kippe, Ivar Berg, Petter Aulid Eide, 
Allan Livgård 57.0

10 Hordaland 3 Halvorsen
Helge Toft, Anders Dale, Frank Ove Sandvik, Per Halvorsen, Harald 
Bastiansen, Geir Husebø 42.0

2. divisjon

Avdeling A
Plass Navn Spillere Poeng

1 Østfold og Follo 1 Jo-Arne Ovesen, Jan Frode Karlsen, Siv Thoresen, Jonny Hansen 109.0

2 Hedmark og Oppland 2 101.0

3 Vest-Agder 2 97.0

3 Helgeland 1 97.0

5 Salten 2 92.0

6 Romerike 1 91.0

7 Troms og Ofoten 2 90.0

8 Telemark 1 87.0

9 Oslo 2 84.0

10 Midt-Trøndelag 5 81.0

11 Nord-Trøndelag 2 76.0

12 Aust-Agder 1 72.0
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Avdeling	B
Plass Navn Spillere Poeng

1 Lofoten og Vesterålen 1 Bergsrud
Håkon Arild Bergsrud, Olav Ellingsen, Ståle 
Digre, Svein Robert Vestå

119.0

2 Midt-Trøndelag 4 Aa 109.0

3 Haugaland 1 Pedersen 108.0

4 Østerdal 1 Skoglund 98.0

5 Oslo 3 Lillevik 95.0

6 Hedmark og Oppland 1 Eliassen 91.0

6 Østerdal 2 Moen 91.0

8 Rogaland 3 Skimmeland 87.0

9 Troms og Ofoten 1 Sivertsen 74.0

10 Oslo 4 Kaspersen 70.0

11 Vest-Finnmark 1 Heitmann 68.0

12 Nord-Trøndelag 3 Øvereng 64.0

Avdeling	C
Plass Navn Spillere Poeng

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

113.0

2 Midt-Trøndelag 3 108.0

3 Hedmark og Oppland 3 101.0

4 Møre og Romsdal 2 100.0

5 Oslo 5 97.0

6 Oslo 1 91.0

7 Sør-Trøndelag 1 84.0

8 Salten 1 83.0

9 Rogaland 2 81.0

10 Helgeland 3 80.0

11 Hordaland 4 73.0

12 Helgeland 2
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Det har nå også blitt avholdt 3. og 4. divisjon rundt omkring i landet, 
fullstendige resultatlister og spillstensiler fra (de aller fleste) puljene blir 
lagt ut på NBFs hjemmesider www.bridge.no.

Vi tar med noen utdrag av resultatene fra 3. divisjon etter halvspilt serie. Vinnerne av 3. divisjon 
rykker direkte opp i 2. divisjon.

 Seriemesterskapet – 3. og 4. divisjon

Avdeling	A
Plass Navn Poeng

1 Vest-Finnmark 2, Bull 103.0

2 Øst-Finnmark 1, Leinan 85.0

3 Troms og Ofoten 8, Hansen 79.0

4 Øst-Finnmark 2, Kristiansen 74.0

Avdeling	B
Plass Navn Poeng

1 Troms og Ofoten 9, Kristiansen 100.0

2 Troms og Ofoten 5, Bremseth 95.0

3 Troms og Ofoten 6, Olsen 91.0

4 Troms og Ofoten 12, Løvhaug 88.0

Avdeling	C
Plass Navn Poeng

1 Helgeland 10, Granhaug 101.0

2 Helgeland 5, Karlsen 95.0

3 Helgeland 6, Lund 86.0

4 Salten 3, Nicolaisen 78.0

Avdeling	D
Plass Navn Poeng

1 Nord-Trøndelag 6, Andersen 90.0

2 Midt-Trøndelag 6, Nordland 88.0

3 Midt-Trøndelag 8, Kalliainen 87.0

4 Nord-Trøndelag 5, Gundersen 84.0

Avdeling	E

Plass Navn Poeng

1 Sør-Trøndelag 2, Mælen 90.0

2 Møre& Romsdal 5, Hartvigsen 85.0

3 Midt-Trøndelag 9, Nilsen 85.0

4 Møre&Romsdal 3, Haram 76.0

Avdeling	F
Plass Navn Poeng

1 Sogn og Fjordane 3, Vasset 89.0

2 Sogn og Fjordane 1, Sagevik 84.0

3 Sogn og Fjordane 8, Sæbø 80.0

3 Sogn og Fjordane 5, Årdal 80.0

Avdeling	G
Plass Navn Poeng

1 Haugaland 3, Lutro 89.0

2 Hordaland 9, Meling 75.0

3 Hordaland 5, Lien 67.0

4 Haugaland 5, Østebøvik 63.0

Avdeling	H
Plass Navn Poeng

1 Vest Agder 4, Hansen 111.0

2 Aust Agder 2, Olsen 95.0

3 Rogaland 8, Ueland 87.0

4 Rogaland 7, Bang 85.0
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For detaljerte resultater for alle divisjonspuljer: www.bridge.no

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

Avdeling	I
Plass Navn Poeng

1 Vestfold 2, Kjærnsrød 93.0

2 Aust-Agder 3, Frøge 89.0

3 Buskerud 6, Sivertsen 85.0

Vestfold 3, Riisnæs 85.0

Avdeling	J
Plass Navn Poeng

1 Hedmark og Oppland 5, Johnsen 98.0

2 Gudbrandsdal 2, H. Morken 94.0

3 Hedmark og Oppland 8, Napstad 93.0

4 Hedmark og Oppland 6, Berg 90.0

Avdeling	K
Plass Navn Poeng

1 Østfold og Follo 2, Larsen 104.0

2 Oslo 6, Brown 84.0

3 Oslo 8, Anjer 78.0

4 Buskerud 2, Holm 75.0

Avdeling	L
Plass Navn Poeng

1 Buskerud 3, Follestad 93.0

2 Oslo 9, Hauksson 92.0

3 Hedmark og Oppland 7, Røseng 87.0

4 Østfol og Follo, Uttisrud 76.0



AUSTRALIA

I tiden 26.februar – 5.mars 2011 foregår Australias største 
bridgeuke - Gold Coast Congress. Bridgeuken har 50 årsjubileum, 
og det forventes mer enn 1000 par til parturneringen og mange hundre lag 
til de ulike lagturneringer. Spillere kommer fra alle verdens kontinenter til 
denne bridgebegivenheten. Det spilles par, lag, mix-lag og  enkelt-
turneringer, og det konkurreres i klasser for begynnere, “intermidiate”, 
senior og åpen klasse. 

(På internett : “Gold Coast Congress” finnes alle opplysninger 
om spilleprogrammet.)

Vi har laget to gunstige reiseforslag, men disse kan endres og
utvides etter ønske og behov:

I prisen inngår alle flybilletter, hotell, transport til og fra flyplass, skatter og 
avgifter og visum. Mat er ikke inkludert. Prisen gjelder når to reiser sammen.

En uke på Gold Coast  
fra kr 16 900

En uke på Fiji og en uke på 
Gold Coast fra kr 27 900

Ta kontakt med oss på 
telefon: 23 31 77 00 
eller send en e-post til 
post@australiareiser.no 
for mer informasjon 
eller skreddersydde 
reiseforslag.

Påmelding til turneringene skjer direkte på Gold Coast Congress’ webside: 
www.qldbridge.com/gcc/

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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NBFs juniorleir 2010
Av Lar Eide (leirleder)

Årets juniorleir ble for sjette år på rad arrangert på Lillehammer 
Speidersenter. Lokalene er velegnet for formålet. Med idrettsbane, 
fotballbane og «badekulp» i nærområdet samt kort avstand til Håkons 
Hall der vi dusjer er rammene for arrangementet de aller beste. At vi 
sover på sovesaler med variabel ro er noe vi får ta med oss på kjøpet. 
Hvem har vel sagt at en juniorleir skal være en hvileplass?

Leirlederne Olav Lillebuen og Lars Eide 
møtte opp allerede lørdag kveld for å handle 
inn nødvendig proviant for de første dagene, 
I tillegg måtte det gjøres et stykke arbeid 
for å gjøre om speiderhuset til et bridgehus. 
Datautstyr, kortmapper, dubleringsmaskin + 
dubletter for åpningsturnering var på forhånd 
sendt til Håkons Hall av Per Nordland. I tillegg 
må vi låne bord fra. Radisson SAS hotellet 
da Speidersenteret ikke har egnede bord for 
bridgespilling.

Variabel ro og orden på sovesalene!

Søndag 25. juli var årets frammøtedag og 22 
forventningsfulle gutter i alderen 11-23 år var 
påmeldt. For første gang på flere år glimret 
dessverre jentene med sitt fravær. Det var også 
litt færre deltakerne enn de siste årene, men 
seks bord er veldig optimalt for å få til et godt 
arrangement. Snaut halvparten av deltagerne 

deltok på juniorleir for første gang. Som vanlig 
møtte vi opp på stasjonen og hentet alle som 
kom med tog/buss. Noen kom tidlig og andre 
sent, men uformell kortspilling ble startet straks 
det var nok folk på plass. Her sløses det ikke 
med tida og alle er med fra første stund. 

Mandagen startet med en liten 
presentasjonsrunde og forventningsavklaring 
etter frokost. Deretter spilte vi som vanlig 
singleturnering for at alle skulle bli bedre 
kjent med hverandre. Ferdighetsnivået varierte 
veldig mye, men det er bare positivt da det 
ga de ferskeste gode muligheter for å lære av 
de mer erfarne. Det var trekning av makkere 
i alle turneringer bortsett fra en turnering der 
de som skulle spille sammen i NM junior fikk 
trent makkerskapet. Dette bidro til at alle ble 
inkludert og førte også i praksis til at alle fikk 
noen sportslige oppturer i løpet av leiruka. 

For å skape god trivsel i en leir er det også 
nødvendig med godt matstell. Hver dag lagde 
vi et varmt måltid som åpenbart falt i smak 
Med lang erfaring på området og kunnskap 
om ungdommers matinntak bommer vi ikke på 
mengden, men jobben var ganske utfordrende 
til tider. Tørrmat, frukt og drikkevarer var 
tilgjengelig for fri disposisjon hele døgnet og det 
merkes tydelig at bridgen tapper ungdommene 
for energi som må erstattes. 

To pappaer var og så med og bidro under 
leiroppholdet med både spilling og 

BRIDGE FOR ALLE
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gjennomføring av arrangementet. Tålmodig 
«dubleringssjef» var Svein Ingar Sæther som 
til tider fikk store utfordringer med jobben på 
grunn av tekniske problemer. Morten Rolfsen 
tok også sine tak og bidro der det var behov til 
enhver tid. En stor takk til dem begge. Vi trenger 
slik bistand for å kunne gjennomføre leiren på 
en best mulig måte. 

Litt bridgeundervisning ble det også tid til på 
sene kveldstimer for spesielt interesserte.   

Det ble til tider veldig mye bridgespilling og det 
var godt med litt avkobling med fortballspilling 
og bading. Humøret var på topp, men utover 
i uka ble det stadig vanskeligere å få alle opp 
tidsnok til spillestart, da mange var plaget av 
generell lakenskrekk om kvelden/natta. 

Den organiserte spillengen i løpet av uka bestod av:
•	 Singleturnering 69 spill
•	 Lagturnering 60 spill
•	 Lynbridge 44 spill
•	 Hinderturnering 22 spill
•	 3 Imp turneringer med til sammen 121 spill
•	 Parturnering 88 spill 

I tillegg ble det spilt mye uformell bridge i 
pauser og etter at det offisielle programmet for 
dagen var slutt.

Årets sammenlagtvinner ble André Hagen (t.v.). Dette 
var hans 8. juniorleir på rad. Rett etter juniorleiren 
sikret han seg en flott bronsemedalje i junior-NM 
sammen med makker David Ueland (t.h.). Foto: 
Marianne F. Mathiassen

Selvfølgelig hadde vi ordentlig resultatservice 
underveis og på mange måter var juniorleiren 
en mini bridgefestival. Til tross for noen 
tekniske utfordringer foregikk det meste 
prikkfritt og uten sure miner. Bridgeleiren ble 
avsluttet med sosial premieutdeling der alle 
fikk T-skjorte + bridgebok eller bridge-CD. 
Årets sammenlagtvinner ble André Hagen 
som også er den som har deltatt flest ganger 
på leiren nemlig 8 ganger på rad enda han kun 
er 18 år! Selv om juniorleiren ikke er ment 
som en konkurransearena, men en møteplass 
for bridgeungdom, er det samtidig et lite 
utstillingsvindu for kommende talenter. Det 
er godt å konstatere at det i år deltok flere 
ungdommer på leiren som utvilsomt vil få sin 
mulighet på juniorlandslagene i årene som 
kommer dersom interessen og bridgeutviklingen 
fortsetter.

Lars Eide (foran) var som vanlig leirleder, 
og i bakgrunnen ser vi også den uvurderlige 
støttespilleren Olav Lillebuen.  

Til slutt vil jeg berømme Olav Lillebuen for 
hans uvurderlige innsats som støttespiller ved 
avviklingen av disse arrangementene gjennom 
en årrekke.

Til klubb- og kretsledere: Sørg for å sende 
aktuelle ungdommer på leir neste år. Det vil bli 
en god investering for bridgens beste… 
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Så er det snart jul igjen og det kan jo være godt 
å slappe av med noen små bridgeoppgaver oppi 
alt kavet og maset.

Oppgave	1
I en parturnering her i Skiensområdet var det 
svært ulike resultater på dette spillet:

♠K97
♥ 96
♦A84
♣QJT93

♠A8
♥ AJT73
♦J962
♣AK

Som syd åpner du i 1♥ og når makker svarer 
2♣er veien kort til 3 grand. Vest spiller ut spar 2 
som er fjerde høyeste.

Her må du først og fremst passe på for-
bindelsene mellom deg og blindemann. Det er 
jo parturnering så du bør satse på overstikk, 
9 stikk har du jo rett inn. Du skal la utspillet 
gå til esset på hånden og straks legge ned ess, 
konge i kløver. Så går du inn på ruter ess og tar 
hjerterfinesse med hjerter 10. Vest kommer inn 
på damen og fortsetter med spar. Du stikker med 
kongen og tar kløverstikkene, du har nå 8 stikk.

Dersom det hadde vært lag du spilte hadde du 
nå tatt for hjerter ess for å sikre deg 9 stikk men 
siden det er parturnering bør du spille hjerter fra 
bordet og legge hjerter knekt når øst legger liten. 
Dermed får du 10 stikk og middels på spillet

♠K97
♥ 96
♦A84
♣QJT93

♠QT42  ♠J853
♥ Q4  ♥ K852
♦KQ7  ♦T53
♣8752  ♣64

♠A8
♥ AJT73
♦J962
♣AK

Sluttresultatene varierte mellom 9 og 11 stikk. 
Med ruter konge ut fra vest blir det fort 11 stikk, 
med spar ut kan det maksimalt bli 10

Norsk Bridge_30/2010

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 ett til to spill i hvert nummer framover. 

Dersom vi rangerer spillerne i en skala fra 1 til 5, der 1 er nybegynnerne, vil denne spalten forhåpentligvis passe for de som 
rangeres som 2-ere. Spillene hentes stort sett fra lokale turneringer rundt om i Grenlandsområdet.

Øystein Eriksen
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Oppgave	2
Noe av det første man hører når man går på 
bridgekurs er at trumfen må trekkes ut så fort 
som mulig. Dette er absolutt en sannhet med 
modifikasjoner, relativt ofte er det faktisk slik at 
du ikke skal røre trumfen.

♠AJ5
♥ J9742
♦A9
♣QT6

♠KQT63
♥ –
♦K2
♣J87542

Etter at øst har passet i åpning velger du som 
syd å åpne i 2♠. En melding som viser minst 
fem spar og en sidefarge, men under åpning. I 
gunstig sone klyver vest innpå med 3♥ og din 
makker hopper direkte til 4♠med sine gode 
verdier. Vest spiller ut hjerter ess og så skal du 
ta over.

Du trumfer selvsagt utspillet og bør straks gå på 
kløverfargen, den må godspilles om kontrakten 
skal stå. Kløver mot bordet og vest kommer inn 
på kløver konge. Vest velger å fortsette med 
hjerter konge og du trumfer igjen. Ny kløver fra 
deg og vest kaster en ruter, øst stikker med esset 
og gir makker en stjeling i kløver, vest skifter nå 
til ruter som stikkes med Esset. Trumfen tas ut, 
den satt heldigvis 3-2, og resten er ditt.

♠AJ5
♥ J9742
♦A9
♣QT6

♠942  ♠87
♥ AKQT3  ♥ 865
♦J743  ♦QT865
♣K  ♣A93

♠KQT63
♥ –
♦K2
♣J87542

Synes du kanskje at nord burde doblet 3♥? Det 
blir nok ikke mer enn to bet av det så det hadde 
nok blitt et dårlig spill.

Oppgave	3
I det tredje spillet skal du spille 3 grand på disse 
kortene:

♠76
♥ Q963
♦AQ
♣KQT75

♠A82
♥ K82
♦J4
♣AJ964

Makker i nord åpnet med 1♣og du hoppet 
direkte til 3 grand. Vest spiller ut spar konge og 
du? Du ligger selvsagt unna. Vest fortsetter med 
spar dame og du stikker fremdeles ikke. Ny spar 
må du stikke med esset og så kan du planlegge 
spillet ditt.
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Det ser ut som om du er avhengig av at øst har 
hjerter ess dersom sparen skulle sitte 5-3 og 
ruter konge bør vel sitte i vest. Vel du spiller 
kløver til bordets konge og siden det er like godt 
å hoppe i det som å krype i det spiller du hjerter 
fra bordet. Når nå hjerter konge beholder stikket 
lysner det betraktelig og ruterfinessen tas. Det 
gikk også bra og du tar for dine stikk og nøyer 
deg med de 9…

♠76
♥ Q963
♦AQ
♣KQT75

♠KQJT3  ♠954
♥ JT75  ♥ A4
♦K9  ♦T876532
♣32  ♣8

♠A82
♥ K82
♦J4
♣AJ964

Hadde du vært dristig kunne du til og med fått 
et overstikk. Når du får på hjerter konge må du 
i så fall spille hjerter og dukke. Når esset sitter 
dobbel hos øst vil du da få 10 stikk. Et par hadde 
kommet i kontrakten 5♣og den vinnes jo om 
hjerteren spilles på den angitte måte.

Oppgave	4
Til slutt en liten meldeprøve som du jo kan 
diskutere sammen med din faste makker.
Du sitter nord med disse kortene:

♠AQJT98542
♥ 9
♦84
♣8

Din makker åpner i 1 grand, hvordan vil du 
fortsette?

Mitt forslag er følgende: Overfør til spar med 
å melde 2♥. Syd svarer 2♠og nå hopper du til 
4 grand. Dersom du bruker 5 Ess Blackwood 
viser nå makker tre ess ved å melde 5♦der trumf 
kongen kan være et av essene. Du bør jo da 
ta sjansen på å melde 6♠, kun to av fem bord 
gjorde det da spillet forekom.

♠AQJT98542
♥ 9
♦84
♣8

♠6  ♠--
♥ KT84  ♥ QJ752
♦Q652  ♦JT9
♣J643  ♣AQ972

♠K73
♥ A63
♦AK73
♣KT5

Som du ser var det selvsagt ingen problemer 
med å få hjem den kontrakten.

BRIDGE FOR ALLE
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Søndag 14. november var det åpningsturnering i BBO Nordic, med 192 
par på startstreken. De fleste av dem var norske, men det ble et svensk 
par som toppet resultatlisten. Før startskuddet gikk, var det registrert 
mer enn 1500 medlemmer av BBO Nordic, og det tikker stadig inn nye 
innmeldinger. BBO Nordic blir det nye stedet for bridgespillere på nett.

Vi erklærer BBO Nordic for ÅPNET!
Av Marianne Harding

BRIDGE FOR ALLE
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Åpningsturneringen kolliderte med første helg 
av 3. og 4. divisjon, og det forhindret nok mange 
norske i å delta i den aller første turneringen. 
Vi beklager denne kollisjonen, men det var 
vanskelig å finne en helg som passet godt i alle 
tre landene, og til slutt valgte vi bare å kjøre i 
gang. Det kommer mange nye sjanser framover, 
for det vil bli turneringer både fredags, lørdags 
og søndags kveld fram mot jul.

Kristine Breivik(bildet) og makker Sølvi Remen ledet 
store deler av turneringen. Foto: Vegard Brekke
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Resultatliste:
1  krallen-11528 45,99 Christer Jansson - Roger Ahlbom

2  ertbjerg-stegenborg 45,11 Torsten Rasmussen - Kristian Stegenborg

3  moiver-thu 43,14 Morten Iversen - Thore Uttisrud

4  Elain-Armoa 43,02 Lise Marie Engbakken – Arnstein Nymoen

5  periver-bbrakar 42,7 Per Iver Øksne – Bjørn Wammer

6  baardolav-LarsArthur 41,58 Baard Olav Aasan – Lars Arthur Johansen

7  andreasw-trille61 39,64 Andreas Plejdrup - Trille Plejdrup

8  mazz-randiut 38,03 Randi Nyheim – Randi Uttisrud

9  kristinebr-SolviR 37,26 Kristine Breivik – Sølvi Remen

10  regtur-pawlona 36,72 Klas Nilsson – Marita - Nilsson

(hele resultatlisten finner du på http://bbonordic.com/Resultater)

Hva er BBO Nordic?
BBO Nordic er et nytt tilbud til alle 
medlemmene i de nordiske bridgeforbundene, 
den nye nordiske internettbridgeklubben. 
BBO Nordic arrangerer turneringer for sine 
medlemmer på BBO, og vil på sikt også komme 
med et kurs/opplæringstilbud.

Hvem kan spille på BBO Nordic?
Alle som er medlem av et av de nordiske 
bridgeforbundene kan registrere seg som 
medlem av BBO Nordic. Kun medlemmer av 
BBO Nordic får spille BBO Nordics turneringer.

BBO Nordic er under stadig utvikling, og vi håper å 
kunne tilby våre godt over 1500 medlemmer et godt 
tilbud framover!

Hva er forskjellen på BBO Nordic 
og annet spill på internett?

Medlemsreglene til BBO Nordic er strenge, 
og vil bli håndhevet strengt. Vi forventer en 
høy etisk standard fra våre medlemmer. Det 
forventes at man hilser på motparten og ellers 
opptrer høflig og korrekt, og at man tilkaller 
turneringsleder ved uregelmessigheter. Det vil 
være autoriserte turneringsledere til stede ved 
alle turneringene.

Hva koster det?
For medlemmer av NBF er medlemskap i BBO 
Nordic gratis. Spillingen er også gratis inntil 
videre. Om ikke lenge vil det komme til noen 
turneringer som koster 1-2 dollar å spille.

Vil ikke dette konkurrere med 
klubbens spilling?

Kanskje, og det er en problemstilling vi er 
veldig oppmerksomme på. Derfor har vi valgt 
å legge turneringene til fredag, lørdag og 
søndags kveld, tidspunkt da få klubber har sine 
spillekvelder. Målsettingen er ikke å trekke 
spillere fra klubben til nettet, men tvert i mot 
å fange opp og lære opp flere spillere på nettet 
som vil ha glede også av bridge i en «live» 
turnering.



norsk

norsk no�k
norsk

7

BRIDGE FOR ALLE

2010/35_Norsk Bridge

Må man ha bridge på internett?
Bridge er så mangt, det kan være alt fra 
kveldsunderholdning på hytta i påskeferien til 
ekstremt krevende tankesport. Vi aksepterer at 
folk velger sin egen måte å praktisere bridgen 
på, og internettbridge er en del av dette bildet. 
NBFs medlemmer spiller på nett, og vi ønsker 
derfor å gi et seriøst tilbud og godt tilbud også 
på nett. Det kan også gjøre det interessant for de 
som stort sett bare spiller på nett å være medlem 
av NBF, som da også vil få informasjon om det 
vanlige turneringstilbudet. Med mer enn 1500 
medlemmer før første turnering beviser at det 
var et behov.

BBO Nordic ønsker alle NBFs medlemmer 
hjertelig velkommen til turneringene framover. 

Reglement
Alt spill på BBO Nordic skal holde en høy 
etisk standard. Det forventes at man hilser på 
motparten og ellers opptrer høflig og korrekt. 
Brudd på medlemsreglene vil bli slått hardt ned 
på, og overtredelser kan føre til utestengelse på 
ubestemt tid uten. Ved grove overtredelser gis 
ingen advarsel først.

Ved å melde seg inn i BBO Nordic aksepterer du 
BBO Nordics medlemsregler.

Medlemsregler BBO Nordic

1. BBO	Nordic	er	en	klubb	for	medlemmer	
av	de	Nordiske	Bridgeforbund.	Med-
lemmer	av	BBO	Nordic	plikter	å	ha	et	
ordnet	medlemsforhold	til	sitt	nasjonale	
forbund.

2. Alle	spiller	under	fullt	navn.	Det	vil	si,	
at	alle	kan	gå	inn	i	medlemsregisteret	til	
BBO	Nordic	og	se	hvem	som	skjuler	seg	
bak	hvilket	nick.

3. Vi	opptrer	alltid	høflig	overfor	både	
makker	og	motstandere.	Det	er	nulltoler-
anse	for	uhøflig	språkbråk.

4. Alerter	dine	egne	meldinger.	Alle	meld-
inger	som	avviker	fra	Nordisk	Standard	
SKAL	alerteres.	På	oppfordring	plikter	
en	å	foreslå	et	fornuftig	forsvar	mot	sterkt	
kunstige	meldinger.

Opptre alltid høflig mot turneringsleder. 
Turneringsleders avgjørelse aksepteres 
uten protester. Eventuelle protester rettes til 
appellutvalget.

Og viktigst av alt: Ha det gøy! 

Juniorlandslagsspiller Lars Arthur Johansen (bildet) 
stilte også opp i den første BBO Nordic-turneringen. 
Sammen med makker Baard Olav Aasan kunne han 
notere seg for en flott 6. plass i det 192 par store 
feltet. Foto: Marianne F. Mathiassen

Bli medlem av BBO Nordic i dag!
www.bbonordic.com

Som NBF-medlem får du gratis medlemskap i internettklubben BBO Nordic
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Eneste sjansen
Av Villy Dam (Oversatt av Trond «Sokken» Eidnes)

Du har følgende kort:
♠76
♥ AJ95
♦JT4
♣T984

Som Øst merker du deg disse meldingene:

Vest	 Nord	 Øst	 Syd
   1♠
pass 2♣ pass 2♠
pass 3♦ pass 3♠
pass 4♠ pass pass
pass

Hvilke tanker gjør du deg om Syds styrke og 
fordeling?
Allerede etter sin andre sparmelding er Syd 
mistenkt for å ha seks kort i den fargen. Etter 
tredje sparmelding kan du rolig plassere han på 
minst en god sekskortsfarge. Nord har to ganger 
krevd å fortsette «samtalen» ved å melde ny 
farge, og Syd har da holdt lav profil ved å melde 
lavt. Det vil si at Syd har omtrent de 12 hp som 
han lovde med åpningsmeldingen.

Hva vet du om Nord?
Nord, som har presset meldingene i utgang, har 
også åpningshånd og er sterk i minorfargene.

Derimot tyder ikke meldingene på hjerterstyrke 
verken hos Syd eller Nord. Din makker spiller 
da også ut ♥3. Et angrep i den umeldte fargen 
er ofte beste utspill. Du ser kortene nedenfor og 
spillefører forlanger en liten hjerter fra bordet.

♠T5 
♥ Q42
♦AK62
♣AKJ6

♠76
♥ AJ95
♦JT4
♣T984

Hva har makkeren din i fargen?
Du kan se at ♥3 er makkers minste hjerter. Det 
er altså en invitt som lover et «godt» kort. Dette 
kortet kan bare være kongen (utspillet kan ikke 
være en singleton, for da måtte Syd hatt fem 
hjerter uten å ha meldt dem).

Hva legger du?
♥J er stor nok!

Hvor mange hjerter har Vest?
Fra ♥K3 ville Vest ha spilt den høyeste 
(kongen), han har derfor minst ♥Kxx. Vanligvis 
har han fire eller flere kort i invittfargen, men 
her var hjerter eneste umeldte farge, så Kxx er 
ikke umulig.

Hvor mange hjerterstikk kan det i beste fall bli i 
motspillet?
Hvis Vest bare har Kxx, har spillefører hele tre 
hjertertapere, så du må håpe på det.

Hvem bør helst være inne etter at Ø-V har tatt 
tre hjerterstikk?
Du selv. Om et øyeblikk ser du hvorfor. I stikk 2 
returnerer du altså ♥5 til makkers konge og får 
det tredje stikket på ♥A.
Det var det. Spillefører skal ha resten.

Kan du gjøre noe fra eller til? Hva fortsetter du 
med?
Syd har lovd seks spar og vist tre hjerter, så han 
kan høyst ha fire kort i minorfargene. Så lenge 
Syds tapere i kløver og ruter dekkes av bordet, 
kan du bare håpe på beiten i trumf.

BRIDGE FOR ALLE

Norsk Bridge_36/2010
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Hele fordelingen: 
♠T5
♥ Q42
♦AK62
♣AKJ6

♠J32  ♠76
♥ K63  ♥ AJ95
♦8753  ♦JT4
♣Q32  ♣T984

♠AKQ984
♥ T87
♦Q9
♣75

Den siste hjerteren din gjør susen i stikk 4 – 
utspill til tredobbel renons. Dersom Syd ofrer en 
høy spar, vil Vests knekt gi stikk i fargen tredje 
gang. Legger Syd lavt i stikk 4, gir ♠J stikk 
direkte.

Hadde du passivt returnert alt annet enn hjerter, 
ville Syd lett få resten ved å trekke trumfen med 
AKQ. Du måtte ordne en trumfhøyning. Derfor 
var det nødvendig at du kom inn etter tre runder 
hjerter.

Utspill til dobbelrenons, der både blindemann 
og spillefører er blanke i fargen, er ingen sport 
du skal dyrke i tide og utide. Den kan svært ofte 
koste stikk.

La oss ta et eksempel: 
♠Q654
♥ JT
♦AQJ65
♣A2

♠7  ♠A8
♥ 9843  ♥ AK765
♦43  ♦K872
♣QT7643  ♣85

♠KJT932
♥ Q2
♦T9
♣KJ9

Vest	 Nord	 Øst	 Syd
1♥ 1♠

2♥ 4♠ pass pass
pass

Din makker i Vest starter med ♥9, og du tar to 
hjerterstikk.

Hva spiller du ut til tredje stikk?
Hold deg unna ruteren. Du må ha ♦K bak 
esset i bordet. Og hold deg unna hjerterspill til 
dobbelrenons: Syd vil kaste en ruter og trumfe 
på bordet. Han sitter da igjen med bare én 
ruter, som dekkes av bordets ess, og det siste 
motspillsstikket blir trumfess.

Her er utspill til dobbelrenons en gavepakke til 
spillefører. I forrige spill skulle du gjøre det bare 
fordi det ikke fantes andre muligheter.

Dersom du etter ♥AK spiller nøytralt tilbake, får 
du både for ♠A og ♦K: en beit.

Vi vender tilbake til artikkelens første spill:

Kunne N-S ha vunnet utgang?
Ja, 3 NT. Men Nord var redd for at hjerterholdet 
ikke var godt nok. Han fryktet for å finne Syd 
med bare en eller to små hjerter, slik at Ø-V 
kunne ta fem stikk i fargen.

Legg ellers merke til at Syds hånd i kraft av den 
sterke sekskortsfargen er en klar åpningshånd til 
tross for bare 11 hp.

•	 Løste du problemet i stikk 1? Fint.
•	 Løste du problemet i stikk 2? Elegant.
•	 Løste du også problemet i stikk 4? Da spår 

jeg deg en stor bridgeframtid.
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Få øye på muligheten!

BRIDGE FOR ALLE

Dekk over artikkelen og ta fram et avsnitt om 
gangen. Del eventuelt ut kortene.

Du sitter Vest, og etter dette meldingsforløpet:

Vest	 Nord	 Øst	 Syd
1♠ pass 3♠ pass
4♠ pass pass pass

ser du ned på disse kortene:

♠KQJ53  ♠AT76
♥ 3   ♥ AKJ
♦Q764   ♦852
♣KQJ   ♣742

Er du enig i meldingene?
Med et hopp til 3♠lover Øst 10–12 hp, og 
Vest kan da oppgradere hånda si til rundt 16 
hp. Du kan nå regne 3 poeng for singletonen i 
hjerter kombinert med de fem trumfene, men de 
ugarderte kløverhonnørene trekker ned.

Nord spiller ut♦3, som Syd stikker med esset 
for å returnere♦10.

Hvem har♦K?
Nord, som har invitert med sin minste ruter, 
har noe i fargen. Og med AKx vil Syd 
normalt stikke med kongen (når makker 
spiller ut, stikker vi med laveste kort fra en 
honnørsekvens). Så alt tyder på♦K hos Nord.

Ofrer du dama i andre stikk?
Det er sannsynligvis likegyldig. De to hendene 
passer dårlig sammen, og N-S kommer nok til å 
ta tre ruterstikk og ett kløverstikk. Men du kan 
like godt gi motparten en sjanse til å gjøre feil, 
så du legger lavt.

♦10 tar det andre stikket. Syd spiller så ♣6, og 
du kommer inn på kongen og kan puste lettet ut 
for en stund.

Fortsettelsen?
Trekk trumf. På ♠K kaster Nord en hjerter.

Hvor mange ganger kan det bli nødvendig å 
trekke trumf?
Med 4–0-sits må du skyte med skarpt fire ganger 
for å fjerne all motspillstrumf.

Hva er sjansen din til å vinne kontrakten?
Du har tapt to ruterstikk, og ♣A er fortsatt 
ute. Du sitter igjen med♦Q7, mens motparten 
har♦KJ. Du må få kastet begge ruterne på 
bordets gode hjerter.

Hvordan spiller du?
Etter fire trumfrunder (med ♠J til slutt) spiller 
du hjerter fra hånda og tar finesse med knekten! 
Den holder, og du kan tørke svetten av panna 
og legge♦Q7 på ♥AK. Nå gjenstår bare å spille 
kløver og la Syd få for esset.

Ti stikk med denne fordelingen: 

♠ –
♥ QT8742
♦KJ93
♣953

♠KQJ53  ♠AT76
♥ 3  ♥ AKJ
♦Q764  ♦852
♣KQJ  ♣742

♠9842
♥ 965
♦AT
♣AT86
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Dette spillet er hentet fra en dansk turnering. 
Scoren 420 gav 89 matchpoeng til Ø-V mot 11 
til N-S (100 poeng er på deling i hvert spill). 
Hadde kontrakten gått en beit, ville scoren blitt 
52–48 i favør N-S.

Hvordan kunne motparten ha beitet kontrakten?
I andre stikk skulle Nord ha stukket over 
Syds♦10 med knekten for å gardere seg mot 
at makker ikke kunne spille fargen mer. Tre 
ruterstikk til N-S ville drept kontrakten bare Syd 
husket å ta for ♣A ved første anledning.

Etter turneringen fikk deltakerne utdelt et 
kortfordelingshefte med kommentarer til alle 
spillene i turneringen. Det anbefalte utspillet i 
vårt spill var ♥2. Vanligvis er det nemlig mer 
ufarlig å spille ut fra en langfarge enn fra en 
firekortsfarge.

Hvordan bør Vest spille da?
Utspill av en liten hjerter lover en honnør, og for 
å unngå tre rutertapere må spillefører få kastet to 
ruter på ♥AK. Han skal derfor som beste sjanse 
ta finessen med ♥J i første stikk!

For	eksperter	og	annet	godtfolk
Tilbake til det aktuelle spillet. En hjerterfinesse 
etter fire ganger trumf kunne kostet en ekstra 
beit. Det ville vært en fordel å beholde en stor 
trumf på bordet.

Enda bedre: Hvorfor ta finesse når vi kan 
skvise? Etter fire ganger trumf avgir vi 
kløverstikket. Spillefører kommer så inn på ♣J 
og spiller sin siste trumf. Det presser all saft og 
kraft ut av Nord, som enten må kaste♦K eller gi 
opp hjerterholdet. En show-up-skvis.

Meldetesten
Du har følgende hånd:

♠AQ87
♥ 9
♦AQ72
♣AJT6

Vest Nord Øst Syd
   1♥
Dbl. 2♥ pass pass
?

Hva melder du som Vest nå?
Velg mellom pass, dobler og 2♠.

Løsning:
Du er for sterk og har for god fordeling til å gi 
deg på 2♥. Du bør doble igjen for å vise ekstra 
styrke og la makker fastsette trumfen. 2♠ville 
vist en femkortsfarge.

Poeng:
Dbl.: 10
pass/2♠: 3

2010/39_Norsk Bridge
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FOSS 2010 gir mersmak!
Av Tore Farbrot

Fredrikstad BK og Sarpsborg BK arrangerte for tredje år «storturnering» 
siste helg i august. Som foregående år var det bred og god deltakelse, 
med 54 par lørdag og 48 par søndag. FOSS spilles som to selvstendige 
monradturneringer av 64 spill med egne premierekker og i tillegg en 
bonus for de to beste parene som deltar begge dagene.

BRIDGE FOR ALLE

Norsk Bridge_40/2010

Jorunn Feness og Kjell Otto Kopstad var beste par sammenlagt etter å ha vunnet søndagen i 
utklassingsstil. Foto: BIN

Trivelig er det at vi har mange trofaste deltakere 
som også spilte i de årene vi hadde Fredrikstad-
turnering og SA-cup hver for seg. At flere høyt 
meriterte spillere stiller setter vi i lokale klubber 
stor pris på. Av dem var Tor Helness i år på 
plass med sin unge sønn Fredrik. Det endte med 
fin premieplass søndag.

Suverene vinnere lørdag ble Bjørn Buer- Kurt 
Edgar Strand fra Hurdal/Jessheim mens Jorunn 
Feness- Kjell Otto Kopstad fra Sandefjord 
utklasset feltet på søndag. Sistnevnte vant også 
sammenlagt med Willy Brown- Tor Ivar Bang 
på 2. plass.

Dyktig TL var Sven Pran som på søndag 
også ble assistert av Jan P. Johannesen som 
da tok praktisk prøve for kretsautorisasjon. 
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Rolig avvikling med fornøyde spillere ga få 
tilkallinger. BBO overføringen gikk relativt 
greitt, men arrangøren beklager at tilskuerne der 
bare fikk sporadiske oppdatering av resultater. 
TL sin PC lot seg ikke koble opp til tilgjengelig 
nett!

Til slutt et par spill fra årets FOSS- turneringer.

Safe i land en god pluss!
Dette spillet er fra nest siste runde av FOSS 
2010 på søndagen. Det nest beste paret 
sammenlagt, Willy Brown--Tor Ivar Bang fikk til 
et bra motspill mot Tore Uttisrud--Tore Lydvo. 
 ♠J8754 
 ♥ K854
 ♦Q2
 ♣AQ

♠T96  ♠AK 
♥ A  ♥ QT9
♦AKJ6  ♦T73
♣KT954  ♣J8762

 ♠Q32
 ♥ J7632
 ♦9854
 ♣3

Meldingsforløpet var enkelt og kort.

Vest	 Nord	 Øst	 Syd
Lydvo Brown Uttisrud Bang

1♣ pass 1NT pass
Pass pass

Nord-syd brukte norske kast og Tor Ivar spilte 
ut hjerter 2 til esset, 4-er (lavt = styrke) og 9-er. 
Spillefører valgte så overgang til hånden med 
spar til esset. Ønsket var spill av kløver mot 
bordet, men kløver 10 dro bare damen. Smart 
spilte Willy opp igjen hjerter 8, og øst visste 
da ikke hvem som hadde kongen og hvem som 
hadde knekten. Da 10-eren ble valgt ble den 
selvsagt tatt med knekten (kløver 4 saket fra 
bordet) og syd spilte så mer hjerter til kongen og 
damen stupte til ingen nytte fra øst.

Ny hjerter og øst saket rutere fra begge hender, 
og på siste hjerter ble det lagt spar fra vest og 
liten kløver fra øst. Willy så at om spillefører 
er framsynt nok kan han, om syd velger ruter 
opp igjen, kanskje felle ruter dame og få hjem 
kontrakten. Det ble forhindret ved at ruter dame 
ble saket fra nord på syds siste hjerter. Det var 

2010/41_ Norsk Bridge

Bjørn Buer (bildet) og makker Kurt Edgar Strand 
vant lørdagens turnering. Foto: Vegard Brekke

Sven Pran rodde i land et stødig arrangement som 
TL. Foto: Vegard Brekke
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klar tale med beskjed om spar opp igjen og på 
spar dame fra syd til kongen måtte bare øst rake 
inn de fire stående stikkene i ruter. En bet ville 
normalt gitt meget godt resultat for nord-syd, 
men da hele 10 bord var i 3 NT ble det bare +8 
for Willy og Tor Ivar som fikk 5. plass søndag 
mens motstanderne kom på første plass utenom 
premierekken.

Finn plan for max antall sikk!
Første spill i runde 8 søndag fant Jorunn Feness 
på vinnerparet ekstrasjansen som få andre så. 
Det var et helt ordinært meldingsforløp, så 
kontrakt og sannsynlig utspill var jevnt over likt 
i salen. Nord var giver og alle i faresonen. 
Kjell Otto Kopstad satt i syd.

 ♠A92
 ♥ J7
 ♦AKJT
 ♣QJ64

♠7543  ♠JT6 
♥ AQ2  ♥ T84
♦Q75  ♦9862
♣KT3  ♣952

 ♠KQ8
 ♥ K9653
 ♦43
 ♣A87

1 NT i åpning fra nord, 2♦som overføring til 
hjerter og svar 2♥ fra nord. Så hoppet syd til 
3NT, har vist 5-kort hjerterfarge og lar makker 
velge beste kontrakt.

Ruter 8 (øst-vest brukte norske og invitt) 
til damen og esset var en gunstig start for 
Feness. Både kløver- og hjerterfargen kan gi 
ekstrastikkene, men hva er beste sjanse? Av 
spillstensilen framgår det at de aller fleste har 
satset på kløver. Da er i tilfelle kløver til esset og 
kløver 8 opp best, fordi det vil gi tre stikk med 
kløver konge i vest eller med kløveren 3-3.

Hjerterfargen har en kvalitet mer, nemlig at syd 
har 5-kort hjerter. Dette satset Jorunn på, og i 
2. stikk kom hjerter knekt og den løp til hjerter 
dame i øst. Mer ruter, og inne på ruter konge 
spilte nord nå ny hjerter til 9-eren i bordet. Da 
ble det 11 stikk, de andre hadde fremdeles begge 
hjertertaperne, men Jorunn fikk ingen taper i 
kløver! Heldig og godt! 
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Willy Brown saket ruter dame. Han og makker Tor 
Ivar Bang ble nr. 2 sammenlagt. Foto: Vegard Brekke

Innleveringsfrist: 
Norsk Bridge nr. 1 2011

20. februar 2011
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Vi arbeider for deg, døgnet rundt 
i flere tidssoner!

Viego Regnskap og Data

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

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

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

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

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

Postboks 351, 4663 Kristiansand S
Besøksadresse: Dronningsgt. 67 inng Holbergsgt.
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Med palmesus i vente
Av Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth

Vi har allerede fått den første påminnelsen om hva vi har i vente utover i 
vintermørket med snøslaps om føttene og frostangrep på kropp og sinn. 
Da hjelper det godt å tenke på at sola og palmesuset ikke er så langt 
unna. Når 2011 så vidt har slått opp øynene, drar vi igjen til Paradise Park 
i Los Cristianos på Tenerife og et nytt Bridge for Alle opplegg.

Den offisielle spillingen starter 7. januar og 
varer ut måneden, og det er svært gledelig 
å konstatere at vi allerede har mer enn 100 
personer som vil delta. Det er imidlertid god 
plass til flere og ingen grunn til å vente med å ta 
kontakt med Per eller Knut.

Opplegget blir i hovedsak det samme som sist 
med bridge hver dag unntatt søndager, og alle 
dager med start kl. 16 slik at det blir god tid til 
andre aktiviteter først på dagen, enten det nå er 
å kose seg ved bassenget, kaste seg i de salte 

vover eller boltre seg på grønne greener og 
fairways. Det er dessuten gode muligheter til å 
bestige Spanias høyeste fjell, Teide eller besøke 
den vakre naboøya La Gomera med det særegne 
plystrespråket, for ikke å snakke om å shoppe i 
nærområdet eller i hovedstaden Santa Cruz litt 
lenger nordover på øya.

I likhet med forrige gang holder Knut 
temabasert undervisning tre ganger pr uke, 
mandager, tirsdager og torsdager med start 
kl. 15.

BRIDGE FOR ALLE

Norsk Bridge_44/2010
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Nytt av året blir bridgepub. Vi har gjort avtale med hotellet om å disponere deler av baren etter 
middag slik at folk kan samles til leskende drikker, hyggelig prat med gamle og nye venner og 
kanskje en konkurranse eller to.

Store deler av hotellet er nyrenovert, bridgelokalene har fått lyddempende tepper, og alt ligger til 
rette for et utmerket opphold.

Velkommen	skal	dere	være!

Per Bryde Sundseth     Knut Kjærnsrød
   (911 47 378)      (907 88 780)

2010/45_Norsk Bridge
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LESERINNLEGG GAUTE KOLSBERG

Generalsekretæren og håndtering av svar på ubehagelig innlegg

I Norsk bridge 2/2010, som kom ut i juni etter 
tinget, hadde jeg et lengre innlegg der jeg tok 
opp flere sentrale og relevante tema i relasjon til 
bridgetinget.  Bladet skulle vært ute før tinget, 
men ble forsinket. Tingrepresentantene fikk 
imidlertid bladet på tinget.  Sentralt i denne 
forbindelse var mitt syn på forslaget om å få satt 
opp en komité som så på forbundskontorets og 
generalsekretærens oppgaver, funksjon og drift. 
Styret ønsket ikke en slik uavhengig vurdering 
av forbundskontoret, og det “sjeldent samstemte 
og harmoniske tinget” sluttet seg til styrets syn.

Generalsekretærens	svar							
Jeg har naturligvis fått noen kommentarer etter 
innlegget, men det som åpenbart har vakt mest 
oppmerksomhet blant leserne er Handals svar. 

”Siden Gaute Kolsberg for flere år siden mistet 
sitt engasjement i Dagbladet, og ikke fikk den 
støtte han søkte har han ønsket endringer i 
forbundets ledelse”, skriver Handal.  At mitt 
syn på forbundskontoret, generalsekretæren og 
styret oppsto fordi Handal ikke gadd, turte eller 
evnet å skrive noen linjer eller ta en telefon til 
Dagbladet den gang er rent sludder og løgn. Jeg 
har vært kritisk til forbundets prioriteringer og 
forbundskontorets drifting i en årrekke og aldri 
lagt skjul på det. At andre tok over bridgen har 
ikke ødelagt nattesøvnen selv om jeg gjerne 
ville fortsatt. Personlig fikk jeg all den støtte jeg 
ba om på dette tidspunkt bortsett da fra Handal 
og forbundet. Støtten den gang bidro opplagt til 
Dagbladets beslutning om å ta bridgen inn igjen. 
Jeg var blitt litt kjent med Handal før denne 
episoden og registrert at hans bistandsvilje i 
enkeltsaker ikke akkurat var overveldende.  Men 
at han ikke gadd å følge opp Dagbladet var tross 
alt overraskende også den gang.

Så langt tilbake som i 1987, da Rolf Olsen var 
generalsekretær og Arild H. Johansen president, 
skrev jeg en leder i Bridge i Norge som tar 
opp et problem som jeg mener bare har vokst 
seg større: NBF har en generalsekretær som 
bare har resultatkrav av rent administrativ og 
kontorteknisk art.

 ”Debatt er positivt, men antydninger om 
ukultur, personangrep og direkte tøv (kun 
Dagbladet kunne informere om bridge) oppleves 
ikke som konstruktivt”, skriver Handal.  Siden 
dette retter seg direkte mot meg må jeg kunne 
forvente at du som generalsekretær presiserer 
hva du sikter til Handal.  Hva er dette direkte 
tøvet jeg kommer med? Påstår du at jeg skal ha 
sagt at kun Dagbladet kan informere om bridge? 
Dagbladet, har du Handal, gjentatte ganger uttalt 
at du ikke leser! Avisens rosende omtale av 
Bridgefestivalen siteres dog av deg i siste Norsk 
Bridge. Har du fått nye lesevaner?

Dagbladet	og	bridgespalten	til	orientering
Så til dagbladspalten, og episoden Handal påstår 
at utløste mitt ønske om endringer i forbundets 
ledelse: 

 Jeg blir stadig blir spurt om, hvorfor bridgen 
først ble kuttet og at deretter Boye Brogeland 
og Peter Marstrander overtok den. Siden Handal 
angir at hans passivitet den gang var bakgrunnen 
for min misnøye med forbundet, må jeg nesten 
få gi en fremstilling av den historien her:  

Dette var i den til nå mest dramatiske perioden 
for Dagbladet med opplagsfall og motgang på 
alle fronter - for de som husker det. Jeg ble 
varslet av redaktøren om at det var kommet nye 
pålegg fra styret om kostnadskutt, og at bridgen 
var i faresonen. Det ble imidlertid understreket 
at de var svært fornøyd med spalten, men noe 
måtte kuttes, og min avtale (selvskrevete) 
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var dessuten omtrent den eneste de kunne si 
opp uten konsekvenser.  (Sjakken skulle også 
avvikles, men Gausel som har den hadde et 
ansettelsesforhold og krevde en del mer å få 
avviklet fikk jeg forklart.) Redaktør Helle ga 
meg nesten en time på tomannshånd der jeg etter 
beste evne forsøkte å forsvare bridgespalten, 
og da særlig med økonomiske argumenter, at 
lesere ville gå tapt. Dokumentasjon på hvor 
mange som faktisk forsatt spiller bridge ble bl.a. 
overlevert.  Han var imidlertid litt skeptisk til 
mine tall, og ingen av oss hadde noen ferske 
markedsundersøkelser å vise til når det gjelder 
hvor mange som leste bridgespalter i avis.  (En 
relativt fersk slik en om bridgespalter i norske 
dagsaviser finnes vel ikke og er vel ganske 
uinteressant Handal?) Enden på visa etter en 
meget hyggelig gjennomgang ble imidlertid at 
han skulle gå en runde til, og nå gjaldt for meg 
å smi mens jernet var varmt. Det måtte settes 
inn maks press fra alle hold og jeg kontaktet 
direkte og indirekte både styremedlemmer, 
eiere og altså NBF. Et godt brev eller annen 
aktivitet fra NBF ville opplagt bli registret. 
Men Handal gadd altså ikke å løfte en finger! 
Han sa vel neppe heller fra til styret om min 
henvendelse, antar jeg.  Helt overraskende 
burde det kanskje ikke vært for meg da jeg altså 
hadde erfart i andre saker at Handals vennlige 
imøtekommenhet ikke innebar at han følte noe 
ansvar for at for eksempel henvendelser jeg fikk 
om hvor man kunne få bridgekurs rundt om 
i landet kunne bli besvart.  Nå tok Dagbladet 
ganske kjapt bridgen tilbake, ikke minst p.g.a. 
av mine aktiviteter har jeg grunn til å tro. Men 
jeg skrev usensurert noe i min aller siste spalte 
som Helle var blitt konfrontert med og ikke 
kunne akseptere. Jeg skrev bl.a. at den eneste 
begrunnelsen jeg hadde fått for at spalten 
skulle legges ned, som sant var, var at det måtte 
spares, altså økonomien. Det fikk en rekyll som 
gjorde meg uønsket og Helle ba daværende 
kulturredaktør Peter Raaum, (bror av et par 
bridgespillere Johan og Oddbjørn) beskjed om å 
finne en ny mann.   

Hva	ønsker	Bridge-Norge	av	en	
generalsekretær?
Det er mange i Bridge-Norge, herunder 
altså meg, som ikke forstår annet enn at 
generalsekretæren må ha gode dager med de 
begrensede oppgaver og beskjedne og uklare 
resultatansvar styret har pålagt ham.  Aasen, 
som ansatte ham, og hans styre er meget fornøyd 
med Handal og understreker at det er hos dem, 
som styre, at arbeidsgiveransvaret ligger.

Vi har altså i dag en generalsekretær som ikke 
spiller bridge, i alle fall ikke på de arenaer 
forbundets medlemmer møtes. Han gjør 
minimalt for å markedsføre og profilere bridge. 
På rekrutteringsfronten har han vel ikke noe 
å bidra med. Den tekniske avviklingen av 
turneringsvirksomheten er vel helt delegert 
bort fra hans bord. Hjemmesiden er han vel 
knapt involvert i. Medlemskontakt med besøk i 
klubber og kretser er det svært lite av, om noe.  
Så stiller vi oss spørsmålet, hva gjør Handal 
så: Han konterer vel bilag, søker offentlige 
midler der det er å hente, syr sammen og skriver 
noen styre- og tingdokumenter og deltar i litt 
møtevirksomhet. Deler ut premier på festivalen 
og i andre mesterskap gjør han og sikkert må 
han også må skrive noen referater.  At han klarer 
økonomistyringen med glans sammen med sine 
eksterne hjelpere har vi all grunn til å tro.

Jeg har vært på forbundskontoret noen ganger 
og i perioden jeg hadde Dagbladspalten ganske 
ofte. Mitt inntrykk var at Handal hadde veldig 
god tid. Ingen plagsomme telefoner så lenge jeg 
var der.  

Egne meninger om nye grep som kan tas og 
hvordan det kan gjøres har jeg knapt registrert 
at Handal har, men det ønsker kanskje ikke 
Aasen & co heller at generalsekretæren skal 
utbasunere? Skjønt i siste leder fremmer han 
et forslag: Kanskje vi bør kopiere Danmark 
og få med kongehuset slik danskene har klart 
med HKH prins Henrik som beskytter for en 
stor turnering, slår han til med.  Jeg synes vi 
skal gå for Mette Marit, Handal! Det kommer 
til å svinge. Hun får gratis nybegynnerkurs, og 
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plakater og materiell der du og Aasen flankerer 
Mette Marit med hyppen i hånda vil gjøre susen. 
Skulle Mette Marit takke nei kunne Ari Behn 
eller Martha Louise prøves.

Skudd	på	pianisten
Handal tjener med pensjonsinnskuddet nå ca 
1 mill. i året. Det er det romslig for å si det 
forsiktig og ca det dobbelte av for eksempel hva 
tilsvarende jobb i sjakkforbundet avlønnes med. 
Vår president og hans styre synes åpenbart dette 
er riktig lønn med de oppgaver og ansvar Handal 
har. Handal er sikkert enig i det, men uansett 
gjør han bare som han blir bedt om og det altså 
til sin arbeidsgivers fulle tilfredshet. Synes du 
forresten at det er uheldig at medlemmer uttaler 
seg og stiller spørsmål om generalsekretærens 
jobb og betingelser Aasen?

Nye	koster	2012?
Handals åremålsavtale går ut sommeren 2012. 
Da har han vel sittet i ca 10 år. Om Handal 
vil fortsette og om Aasen tar gjenvalg i 2012 
gjenstår å se. Men tida går fort, så de som deler 
mitt syn om at vi trenger fornyelse og foryngelse 
i styre og stell bør begynne arbeidet snart. Det 
gjelder ikke minst valgkomiteen.

Debattfri	sone
Norsk Bridge, altså herværende blad, er omtrent 
debattfritt. Det er spesielt for et medlemsblad 
med et opplag på 10.000 og lesere med samme 
interesse og hobby. Hvorfor er det slik? Er 
bridgespillere mer debattsky enn folk flest, er 
de uinteressert i styre og stell eller synes de alt 
er så bra som det er? Eller kan det være andre 
årsaker?

Gaute Kolsberg

Gaute Kolsberg fortsetter sin kampanje 
til tross for at også Bridgetinget samstemt 
i juni avviste forslag om granskning av 
forbundskontoret. Den eneste av de 43 
representanter som fant grunn til kommentar 
var kretslederen i Oslo som ga beskjed om at 
NBF Oslo ikke støttet forslaget.

Vi driver en demokratisk organisasjon og 
enhver har rett til å uttale seg. Men hvor 
mange omkamper skal man med rimelighet få 

spalteplass for? Hva er nytt i dette innlegget, 
hva er det konstruktive som bringer norsk 
bridge fremover? Vil vi ha et medlemsblad 
fylt med hevngjerrige personangrep og 
ynkelige forsøk på latterliggjøring?

Dette er et nivå jeg ikke ser noen grunn til å 
delta på. 

Rune Handal
(General sekretær NBF)

Tilsvar fra  Rune Handal
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Jeg pleier ikke og gi tilsvar på debattinnlegg 
i Norsk Bridge, fordi det skal være anledning 
til å fremme sine synspunkter uten at det skal 
kommenteres eller imøtegås av styret. Jeg 
ønsker likevel å gi en kommentar knyttet til 
innlegget til Gaute Kolsberg.

I tråd med gjeldende instruks for Norsk Bridge 
er det redaktøren som har det redaksjonelle 
ansvaret for bladet, og at redaktørens jobb 
skal ha basis i fagpressens redaktørplakat og 
vær varsom plakaten.  Jeg er ikke kjent med 
at debattinnlegg ikke trykkes, eller at det 
foregår sensur. Jeg synes det er positivt med en 
konstruktiv debatt om forbundets virksomhet, 
slik at vi i fellesskap får til bedre løsninger og 
større eierskap til forbundet.
Til årets Bridgeting var det fremmet forslag 
fra Blommenholm BK om en uavhengig 
gjennomgang av forbundskontorets virksomhet, 
herunder både forbundskontoret som helhet 
og enkeltansattes arbeidsbelastning og 
utførelse. I tråd med vedtektenes ♣ 6.2 så er 
det styrets ansvar å ansette medarbeidere og 
utøve arbeidsgiveransvaret. Styret mener at 
generalsekretæren og administrasjonen utøver 
sitt virke på en god måte, og innenfor de 
styringssignaler som er gitt både fra Bridgetinget 
og styret. Jeg henviser til forbundets hjemmeside 

hvor saksframlegget til Bridgetinget finnes, 
både forslaget fra Blommenholm BK og styrets 
vurdering.

Jeg er opptatt av at våre ansatte har forutsigbare 
rammer, at det skal være en klar arbeidsdeling 
mellom styret og administrasjonen. Det er 
generalsekretæren som har det daglige ansvaret 
for en god drift av forbundets administrasjon. 
Jeg mener det er viktig med forutsigbarhet 
og at rollene utøves på en god måte i slike 
sammenhenger, for dette påvirker den enkelte 
ansattes arbeidsmiljø og motivasjon til å være 
ansatt i NBF.

Det er riktig at nåværende generalsekretær sin 
åremålsperiode går ut i 2012, og styret vil starte 
ansettelsesprosessen i løpet av 2011. Det er helt 
legitimt å ha meninger om hva slags forbund 
man ønsker, hva generalsekretærens funksjon 
skal være, og hvilke betingelser vedkommende 
skal ha. Men en slik diskusjon må etter min 
mening føres på en egnet måte og være 
framtidsrettet.

Med vennlig hilsen

Jan Aasen
(President NBF)

LESERINNLEGG GAUTE KOLSBERG

Kommentar til innlegg fra Gaute Kolsberg
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Vi vil tilbake i toppen!
Av Sten Bjertnes

Norske europamestere i Pau 2008. Fra venstre Harald Skjæran (coach), Boye Brogeland, Espen Lindqvist, 
Jørgen Molberg, Geir Helgemo, Terje Aa, Børre Lund og Sten Bjertnes (NPC) Foto: Christian Vennerød

Norsk Bridgeforbund har nedsatt ei arbeidsgruppe som har ei todelt 
oppgave. For det første å utrede tiltak for å sette spillerutvikling i system 
og dernest få på plass utdanning av bridgetrenere/bridgelærere som kan 
lede slike tiltak. Det er en felles holdning i arbeidsgruppa at vi har en 
jobb å gjøre for å komme tilbake i den internasjonale toppen. Selvsagt 
vil vi kunne ha et lag i toppen i åpen klasse om alle våre internasjonale 
stjerner igjen vil være aktuelle for landslaget, men vi trenger flere ben å 
stå på. Dette gjelder også for de andre landslagsklassene.
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Etter utlysning er arbeidsgruppa sammensatt av følgende

Heidi	Berre	Paulsen,	Oslo,	leder	–	leder	av	UIV

Per	Ove	Grime,	Skjetten	–	tidligere	NPC	for	damelaget

John	Halvar	Skoglund,	Rælingen	–	flere	sesonger	i	1.	divisjon	bak	seg,	

systemguru	 	

Randi	Uttisrud,	Moss	–	arbeid	med	Bridgelærerutdanning

Baard	Olav	Aasan,	Steinkjer	–	Norgesmester	for	par,	

står	bak	BOA	meldesystem	 	

Christian	Vennerød,	Oslo	–	NPC	for	Norge	i	åpen	klasse	i	EM	2010

Sten	Bjertnes,	Oslo,	sekretær	–	tidligere	NPC	for	åpen	klasse	og	juniorlag

Gruppas mandat er nedfelt i disse punktene
•	 Å	utvikle	en	plan	for	spillerutvikling	i	NBF	

med	tilhørende	kostnadskalkyle.	Vurdere	
mulighetene	for	ekstern	finansiering.

•	 Å	utrede	behov,	muligheter	og	konsekvenser	
for	å	utarbeide	en	Bridgetrenerutdanning		
i	NBF.

•	 Evt.	å	utarbeide	struktur	og	plan	for		
utdanning	av	bridgetrenere	med	tilhørende	
kostnadskalkyle.

Utvikle nye landslagsspillere
Felles for alle våre landslagsklasser er at vi 
trenger flere aktuelle par til å kjempe om 
plassene på landslaget. Det er derfor viktig å 
komme i gang med trening for aktuelle par til 

landslagsgrupper for landslagsklassene så snart 
som mulig uansett om en foreløpig ikke har 
utdannet instruktører/trenere til disse gruppene.
 
Dernest trenger vi bredere elitegrupper for å 
bygge oppunder landslagene. En mulig struktur 
på dette kan være:
•	 Landslagsgrupper	–	klassevis.
•	 Elitegrupper	–	klassevis.
•	 Utviklingsgrupper,	regionsvise	grupper	–	

egne	juniorgrupper.

Under dette ligger startopplæringen:
•	 Videregående	opplæring	–	Spill	Bridge		

3	&	4
•	 Begynneropplæring	–	Spill	Bridge	1	&	2
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Min Skybert
Av Marianne Harding

I fjor flyttet jeg til Sørlandet, og det er ingen myte 
at befolkningen generelt er litt mer opptatt av 
Bibeltekster her enn i resten av landet. Hos en som 
er oppvokst med snykov og mørketid faller det 
meste av helligheten på steingrunn, men noe har 
da festet seg det siste året. Så i stedet for å rette 
søkelyset mot splinten i ditt øye skal spotlighten 
settes på bjelken i mitt eget. Hvem ble min nye 
bridgevenn? 

Artikkelforfatteren har ikke vervet sin bridgevenn!

Spørsmålet kjennes ubehagelig. Vi skulle jo alle 
dra lasset sammen i høst, og finne hver vår nye 
bridgespiller til klubben. Hva har jeg bidratt 
med?

Jeg vil helst vri meg unna, unnskylde meg med 
at det har vært så mye å gjøre på jobben, at jeg 
nettopp har flyttet til en ny plass og ikke kjenner 
så mange her, det har vært oppussing og reising. 

Planen var å presentere min nye bridgevenn for 
dere her i bladet, med navn og bilde og hvorfor 
vedkommende syntes bridge var kjekt. Litt sånn 
«Se så lett dette var»-artikkel. Det er tungt å 
være ærlig, men sannheten er denne: Jeg har 
ikke vervet min bridgevenn. 

La meg fortelle en historie om noe annet i 
stedet: 

Rett etter krigen søkte min morfar om å få bygge 
hytte på Saltfjellet, ved Virvatnet, og var den 
eneste som rakk å få søknaden innvilget før 
vinduet stengte i etterkrigstida. Mormor gikk 
under navnet Virvassdronninga, og regjerte med 
mild hånd i fjellheimen. Hver vinter kledde hun 
på seg 8 lag med klær og pilket etter røye til 
hun nærmest frøs fast i isen. Var det dårlig fiske 
i noen dager, pleide hun å mate hullene. Om 
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kvelden kastet hun risgryn eller annet fisken er 
glad i ned i hullene, og neste morgen kunne hun 
komme ned og dra opp røyene som sto og siklet 
etter mer mat. 

Hva har dette med bridge å gjøre? Jo, vi har 
endelig begynt å mate publikum. Tidligere 
snakket jeg aldri om bridge i sosiale 
sammenhenger, og det var derfor en overraskelse 
for meg å oppdage at folk både er utrolig 
nysgjerrige på bridge, og har lyst til å lære. I 
et bryllup i sommer traff vi en hel gjeng som 
ønsket å lære bridge.

Henrik Elvestad lærte seg bridge på 1-2-3, og tvinnet 
Rune Hauge og Tor Helness rundt lillefingeren dagen 
etter. Her ser vi han sammen med hjelperne Martin 
Andressen (t.v.), Henrik Elvestad, Christian Vennerød 
(makker) og Marianne Harding. Foto: Vegard Brekke
 

Og husker dere i fjor under Bergen 
Storturnering, at Golden Goal var på besøk? Da 
Henrik Elvestad lærte bridge på en ettermiddag 
og etterpå driblet Tor Helness og Rune Hauge 
i par med Christian Vennerød? Henrik har ikke 
tid til å spille bridge framover, men jentene i 
produksjonsselskapet ville gjerne lære bridge, 
og inviterte meg til å holde kurs for dem. Før 
neste avsnitt skal jeg sende dem en tekstmelding 
og høre om det passer neste fredag.

Onkelen min i Tromsø og familien har lenge 
vurdert å lære seg bridge for å ha en aktivitet 
å gjøre sammen hele familien, og så har jeg 
to tremenninger i Oslo som har lyst til å lære 
bridge. Til og med broren min, som i oppveksten 
fikk kvalt interessen av en overivrig storesøster 
og to entusiastiske foreldre, har spilt litt bridge 
i det siste. I sommer møtes vi på Ørlandet, og 
da skal vi finne tid mellom måltidene til å lære 
bridge. Jeg har tro på at alle vil kose seg med 
bridgen, og kanskje finne en hobby for livet. 
Ørland bridgeklubb, watch up, i 2012 må dere 
finne større lokaler til sommerbridgen!

I høst holdt vi to lynkurs i bridge på pub’en 
i Farsund, og hadde til sammen 10 fornøyde 
deltakere. Alle syntes bridge var gøy, men vi 
fikk av ulike årsaker bare to på helgekurset 
etterpå. I februar skal vi holde nytt helgekurs, og 
denne gangen vil det bli mer sving på sakene, 
når vi arrangerer på Utsikten Hotell samtidig 
med 3. og 4. divisjon. 

Der skal Hildur på nabokontoret være med. 
Dere må gjerne si det til henne, for hun vet det 
ikke selv enda, men når hun blir varm i kinnene 
av å snakke om Domino, nekter å spille ludo, 
tvungen yatzy eller andre spill der ferdigheter 
ikke spiller inn, da mangler hun en brikke i livet 
når hun ikke kan det beste av alle spill.

De som har lyktes best med vervekampanjen er 
de som jobbet jevnt med rekruttering i mange år, 
og som engasjerer hele klubben. Bridge høres 
fremmed og rart ut for de som ikke er inne i 
miljøet. Det viser seg at folk trenger tid til å 
venne seg til tanken at de skal begynne å spille 
bridge, og at de klubbene som jevnlig har matet 
nærmiljøet med informasjon er de som har det 
beste grunnlaget.
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Rekrutteringsklubben Ruter	7 har programfestet 
rekruttering som en viktig del av sin virksomhet, 
og har jevnt tilsig av medlemmer. Det bør 
alle klubber gjøre. Rognan BK har vervet 
kursdeltakere ved å sitte på butikken og spille 
bridge, og oppretter nå egen spilledag for de 
nye. I Skien inviterte de sjenerøst naboklubbene 
til å sende deltakere til kurset de arrangerte, og 
gjorde det på den måten lettere for naboklubben 
Kragerø BK, som da lovet sporenstreks å skaffe 
fadder til alle de nye de sendte på kurs. Bra!

Vi som har feilet i første omgang har stor 
respekt for alle de som har vervet sin 
bridgevenn. I løpet av våren håper jeg at også 
min Skybert vil materialisere seg i en virkelig 
bridgevenn. 

Tekstmeldingen som ble sendt i begynnelsen 
av artikkelen har jeg fått svar på, og det passer 
dessverre ikke neste helg, men de gjerne vil 
prøve å få det til i midten av februar. Det er 
helt fint, for alt må ikke skje akkurat denne 
uken. Rekruttering er en kontinuerlig prosess, 
der en liten innsats ofte fungerer bedre enn en 
kjempeinnsats hvert tiende år. Som min mormor 
kunne sitte i dagevis uten napp, må vi huske at 
havet ikke er dødt. Det trenger bare noen ganger 
en ekstra piff for å gi fra seg godene. Vi har 
sluppet ut agnet – og da gjelder det å håve inn.

Begynnerfestivalen i fjor, ”festivalen før 
festivalen” beregnet på de litt urutinerte, var en 
suksess, og i år utvider vi med nybegynnerkurs 
samtidig, 28. og 29. juli. For dere som har noen 
på vent, som er interessert i å lære bridge, men 
som ikke har noe kurs gå på, spør dem om ikke 
2-dagers nybegynnerkurs på Lillehammer kan 
være et alternativ? 

Emil Berg Veistad og Marte Flått deltok på Begynnerfestival 2010. I 2011 utvides arrangementet med 
nybegynnerkurs 28. og 29. juli. Foto: Vegard Brekke



Prisliste Bridgebutikken
Produkt Utsalgspris
Bridgemate
Bridgemate 1 350,–
Bridgemate cable 275,–
Bridgemate Grunnpakke 3 200,–
Bridgemate server 2 800,–
Bridgemate TD key 60,–
Opplæring og litteratur
Basisbridge 1 & 2, bokpakke 310,–
Basisbridge 1 & 2, bokpakke 1 530,–
Basisbridge 1, studiebok for VK 1 170,–
Basisbridge 2, studiebok for VK 1 170,–
Bridge class 1 360,–
Bridge class pluss 420,–
Bridge i Helgemos verden 180,–
Bridgemaster level 1 360,–
Bridgemaster level 2 360,–
Bridgemaster level 3 360,–
Bridgemaster level 4 360,–
Bridgemaster NEO 360,–

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

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

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

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

Turneringsmateriell
A4 ark, perforerte slipper 2500 ark 1 175,–
A4 ark, perforerte slipper 500 ark 300,–
Diplom, pakke á 10 150,–
Dubleringsmaskin Bridgepartner 31 500,–
Dubleringsmaskin Bridgepartner 31 500,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 1 025,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 800,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 800,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 105,–
Hardplastmapper til dubleringsmaskin 105,–
Howellslipper 200 stk 110,–
Howellslipper, 1000 stk 310,–
Howellslipper, 500 stk 195,–
Klubbpoeng 100 stk 500,–
Koffert til hardplastmapper 495,–
Kortstokker strekkode 7 bar, storpakke 2 850,–
Kortstokker strekkode 7-bar (12) 350,–
Kortstokker strekkode 7-bar (24) 600,–
Kretspoeng 100 stk 1 000,–
Regnskapsark 100 stk 150,–
Systemkort NBF 100 stk 150,–
Tidsur - økonomi 1 660,–
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WE WANT YOU
VERV EN BRIDGEVENN

Alle kjenner noen som ønsker å lære bridge;
- en nabo, venn, kollega eller familiemedlem.

Hvis alle verver én, så dobler vi medlemstallet.

                                                                                                      Norsk Bridgeforbund
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fredag 29. juli til lørdag 6. august

Håkons Hall, Lillehammer

www.bridgefestival.no

Norsk Bridgefestival 2011Norsk Bridgefestival 2011
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BRIDGE
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

Min Skybert
Leserinnlegg

VM i Philadelphia

Navn:...............................................................

Medlems nr:...............................................

Klubb:...............................................................

Verver:
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