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Vi har avsluttet 4 dager med bridge 
Det har vært fantastiske spill 

Og fantastiske tabber 
Fantasifulle utspill 

Vi har sett meldinger som har temmet de 
verste fordelinger 

Og meldesystemer som svikter  
når man trenger dem som best 

 
Vi har til slutt kåret en verdig mester 

 
Vi har lært mye fakta om  

Nøtterøy, Tønsberg og Hotell Klubben 
 

Det har vært fantastisk vær 
Vi har spist mye softis 

Vi har drukket mengder av vann 
Og kanskje enda mer kaffe 

 
 

 

http://nmlag.com/
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En umulig minorslem å  melde? 
Under mesterskapet har jeg vært så heldig å være bulletinredaktør. Det har vært en spennende og utfordrende jobb. 

Dette var også min debut på ordentlig som ansvarlig for et stort arrangement. Før hver halvrunde fikk jeg et ark med 

spillene som skulle spilles. Jeg studerte dem nøye, og fant noen skikkelig godbiter jeg ønsker å følge ekstra godt med.  

Et spill i søndagens første halvrunde ble faktisk for vanskelig for alle som satt øst-vest. Ingen klarte å melde seks 

kløver eller seks ruter. Kontrakten kan aldri betes selv med 28 honnørpoeng til sammen og kun 4-4 i begge 

minorfargene. 

 

Har du et meldingsforløp som fører til topp-kontraktene ? 

Espen Ringdal Andersen 

 

bulletinredaktør 
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Uppercut med å tteren 
 

 

Under mesterskapet ble det satt opp en pris for beste spill eller motspill. Den ble vunnet av Jan Tore Solli Berg og Per 

Erik Austberg fra vinnerlaget Heimdal BK 2. Prisen er for motspillet i kampen mellom Heimdal BK 2 og Heimdal BK 3 i 

lørdagens utgave av bulletinen, skrevet av Geo Tislevoll som fulgte kampen på BBO fra New Zealand. Det var i spill 20 

hvor Austberg fant et godt utspill av ruter 6. 

 

I spillet kom Austberg inn og spilte kløver dame som sto, men Berg satte i trumfsyveren og vest måtte trumfe over 

med nieren. Spillefører dro spar dame som Austberg stakk med kongen og spilte ruter tre. Bordet kom inne, og 

måtte spille en rød farge som gjorde at Austberg fikk en uppercut i trumf for åtteren. Godt og gjennomført 

motspillet. Prisen var 750 kroner til hver av spillerne. 

 

Jury besto av Peter Marstrander, Knut Kjærnsrød og Espen Ringdal Andersen 
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Vår det ingen flere  
som ville ta med seg denne sjansen? 

Dette spillet er tidligere omtalt av Knut Kjærnsrød i lørdagens bulletin.  Det kom imidlertid ikke fram at 
hele fire spilleførere gikk beit i 3 NT, mens kun en fikk hjem kontrakten! På de tre siste bordene var 
kontrakten 4 hjerter på 5-2-tilpass.  

 

4 hjerter var en sjanserik kontrakt. Hvis ikke trumfen 
løste seg uten taper måtte man enten ha ruteresset 
foran eller sparen måtte gi fire stikk.  Aktuelt satt 
ruteresset foran og det var enkelt å få hjem 
majorutgangen.  

Jeg spilte 3 NT etter følgende meldingsforløp, og i 
den kontrakten var det straks mer fare på ferde : 

  
Syd Vest Nord Øst 
1 kl p 1 hj p 
2 NT p 3hj p 
3 NT 1) p p P       1)      Benekter normalt både 3-korts hjerter og 4-korts spar. 

Ruter 10 kom ut fra vest. Øst vant med esset og spilte ruterknekt tilbake. Denne lasjerte jeg, mens øst stakk 
over med dama og spilte ruter 9 opp igjen. Øst saket en liten spar.   

Allerede nå ser jeg at det er farlig å slippe vest inn igjen. Motparten har allerede fått to stikk, og herved kan 
vi konstatere at vest er i stand til å ta to stikk til i den farga om han kommer inn. 

Første sjanse for hjemgang er at hjerteren gir fem stikk. Da har vi totalt ni stikk (1+5+1+2). Dermed spilte jeg 
hjerter ess og liten hjerter til knekten i bordet. Øst stakk med dama.  Han fortsatte deretter med en spar. 
Hva nå? 

Jeg ser kun åtte stikk, og det niende kan trolig kun komme fra sparfarga. Da er det vel bare å legge liten og 
håpe på det beste, eller? 

Nei, vent litt. Om øst har spar kongen står jo kontrakten uansett hva vi gjør. Da er tilleggssjansen at vest har 
kongen singel.  Dermed stakk jeg med esset, og kongen kom beleilig seilende fra vest. Nå sto resten og det 
ble totalt ti stikk, hele tre stikk mer enn på de andre bordene som hadde spilt samme kontrakt. 

Selvfølgelig er det ikke så ofte kongen sitter singel, men jeg synes nå i alle fall det er verdt å ta med seg den 
sjansen i en lagkamp som går over såpass mange spill. Jeg risikerer å tape ett imp dersom kongen sitter i 
kutt, men denne gangen vant jeg 11 da samme kontrakt hadde gått to beit på det andre bordet.  

Var det virkelig ingen flere som ville ta med seg denne sjansen? Vi er da ikke kommet til Nøtterøy først og 
fremst for å ta overstikk!   I kortere lagkamper må man vurdere om man skal risikere litt for å få overstikk da 
små-impene i større grad kan være med på å avgjøre. 
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Uansett var det noen indikasjoner som kunne tyde på at øst ikke hadde spar konge. Vest spilte tilbake ruter 
9, som kunne være et lavienthal-signal til spar, selv om det ikke nødvendigvis behøvde å være det.  

Også det faktum at øst spiller spar kan tyde på at han faktisk ikke har kongen selv. Ville han spilt spar opp i 
Dkn83 i det inntaksløse bordet dersom han satt med kongen selv? Han kunne jo bare spille kløver tilbake og 
trolig sitte og vente på å få stikk for spar konge senere i spillet. Dessuten kunne han høyst trolig ha regnet ut 
at spillefører måtte ha spar ess for å komme opp i 18-19 hp (dersom han hadde hatt spar konge selv), og 
dermed kunne ikke makker ha inntak i spar. 

Med vennlig hilsen 

Kristian Barstad Ellingsen 

 

Kom hjem ny energi ? 
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Heimdål BK 2 verdige NM-vinnere 

 

Som ventet hadde ikke de rutinerte Heimdal-spillerne problemer med å dra seieren i land i årets NM-finale. I den 

siste kampen mot Sørreisa BK ble det et knepent tap, men det kunne ikke ta fra dem NM-tittelen. Solid spilling 

gjennom hele turneringen gjorde at Terje Aa/Allan Livgård - Glenn Grøtheim/Jørgen Molberg - Per Erik Austberg/Jan 

Tore Solli Berg fikk overlevert gullmedaljene fra president Jostein Sørvoll. Laget var forhåndsfavoritter og innfridde 

forventningene. 

 

Berg, Austberg, Grøtheim, Molberg, Livgård, Aa 

Jokeren Førde BK fortsatte den gode spillet søndag, og endte på en verdig og god andreplass. Gratulasjoner til Leif 

Kvamsdal, Geir Hoff, Arild Hoff, Geir Hjelmeland og Øystein Vasset. 

Sørreisa BK var blant forhåndsfavorittene og spilte godt i den meste av lagfinalen, men i et par kamper buttet det litt 

i mot. Det endte med bronse. Laget med løengst reisevei besto av Peter Marstrander/Rune Brendeford Anderssen, 

Stien Evenstad, Steingrim Ovesen, Dag Jørgen Stokkvik og Jan Einar Sætre. 

Espen Ringdal Andersen 

Bulletin-redaktør 

 

Sluttresultåt 
 

Nr. Lag Poeng 
1. Heimdal BK 2 101,39 
2. Førde BK   93,43 
3. Sørreisa BK   90,39 
4. Heimdal BK 3   72,44 
5. Hamar BK   63,02 
6. Topbridge BC   59,34 
7. Nøtterøy BK   45,61 
8. Steinkjer BK   34,34 
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Gråtulerer så  mye til Nøtterøy BK  

med 75 års jubileet og et meget vel gjennomført arrangement! 

 
Undertegnede er jo så heldig at jeg har fått deltatt på flere finaler i NM for Klubblag de siste årene, men 
sjeldent har ting vært lagt mer til rette enn under årets arrangement. Jeg er helt sikker på at alle 
deltakerne har storkost seg i et Tønsberg kledd i sommerens fulle prakt. 
 
Det er skummelt å trekke frem enkeltpersoner i fare for å glemme noen, men jeg føler allikevel at noen 
trenger en ekstra takk: 
Per og Knut har holdt i trådene og kommunisert med oss i NBF fra et tidlig tidspunkt, og vi har hele veien 
vært trygge på at dette blir et veldig godt arrangement! 
Sigmund Bakke hadde full kontroll på turneringsledelsen og sørget for en hyggelig stemning i salen. Marcus 
Andre Jørgensen sørget for at regnskapet til alle tider var helt live. 
Espen Ringdal Andersen lagde flotte bulletiner med masse spill, akkurat slik vi bridgeelskere vil lese om. 
Vegar Næss oppdaterte Facebook i lang tid før finalen og underveis, og tok masse fine bilder. En stor takk 
går selvfølgelig også til de frivillige fra klubben som alltid var klar for å hente en kaffekopp, sørge for at 
man fikk litt frukt underveis eller bare kunne svare på de enkleste spørsmål med et smil rundt munnen.  
 
Dere skal alle være stolte av innsatsen! 
 
På vegne av vinnerlaget vil jeg også takke alle motstandere for en kjempehyggelig opplevelse. Bridgen ble 
spilt med stort alvor, men alle tok seg tid til litt latter og prat ved bordet, og det er det som gjør finalen i 
NM for Klubblag til min definitive favoritturnering! 
 
Til neste år er det Bergen Akademiske Bridgeklubb som overtar stafettpinnen og jeg håper vi alle sees igjen 
i Bergen!  

Med vennlig hilsen 

Allan Livgård 

Generalsekretær NBF 
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Tåkk for et flott NM-årrångement! 
Takk til arrangørklubben Nøtterøy BK og alle som bidro til en vellykket NM-finale på Hotell Klubben i 
Tønsberg! 

 Det var stor stas å spille og takket være alle i staben fløt alt veldig greit. 

Jeg har selv vært med å arrangere en del turneringer og vet at det ligger mye jobb bak et slikt 
arrangement, både i forberedelsesfasen og underveis. 

Denne gang var jeg så heldig at jeg fikk være med å spille selv, og det ga mersmak.  

Takk til makker, lagkamerater, motspillere og arrangører for en flott NM-helg i Tønsberg! 

Og gratulerer til medaljevinnerne fra henholdsvis Heimdal 2, Førde og Sørreisa. Godt spilt! 

Med vennlig hilsen   

Kristian B. Ellingsen, Hamar BK 
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Tåkk for oss! 
Så er NM-eventyret over for denne gangen, og jeg synes vi har all grunn til å være fornøyd med 

gjennomføringen. Mange hyggelige tilbakemeldinger tyder på det. Arrangementet var et ledd i 

markeringen av 75-års jubileet vårt, og medlemmene våre har sluttet helhjertet opp og vært positive både 

under forberedelse og gjennomføring. 

Det er mange biter i et puslespill av slike dimensjoner, og det er mange vi vil takke: Norsk Bridgeforbund 

for at vi fikk tildelt arrangementet, Quality Hotel Klubben i Tønsberg for all velvillighet og service, Geir 

Harnes med assistentene Jan Th.Thoresen, Magnar Langemyr og Hans Låhne for fin BBO-overføring, Espen 

Ringdal Andersen som inspirert bulletinredaktør,  Sigmund Bakke som god og trygg turneringsleder, og 

regnskapssjef  Markus Dahl Jørgensen som også er vår Ruter-ekspert i det ukentlige klubbmiljøet. Magne 

Indreiten sørget for at våre nyproduserte kort for anledningen var gitt og på plass, og Nils Otto Eliassen 

sørget fra sin posisjon på Kongsvinger for at hjemmesiden til enhver tid var oppdatert. 

Vi har hatt en dedikert stab av medarbeidere fra klubben vår som har stått på under sikker ledelse av 

Torunn Sjølshagen. Jeg kan ikke liste opp alle, men må få trekke fram to spesielt: Elisabeth Groseth og 

Vegar Næss har vært fantastiske. De har vært på plass fra morgen til kveld, Elisabeth har sydd de flotte 

forklærne til staben, og de har jobbet til langt ut i de små timer for å få bulletinene ferdig til frokost. 

Et arrangement av denne størrelsen lar seg ikke gjennomføre uten sponsorstøtte, og vi takker alle som har 

bidratt økonomisk. En spesiell takk til Sjur Gran som har gjort en kjempeinnsats for å få bidrag fra mange 

hold. 

På den sportslige siden gratulerer vi Heimdal BK med et velfortjent gull, overraskelseslaget Førde med 

sølvet og Sørreisa som etter en noe treg innledning sikret seg bronsen. Vi gratulerer også Jan Tore Berg og 

Per Erik Austberg med Presseprisen for et vel gjennomført motspill. Laget vårt fra arrangørklubben hadde 

vel håpet å bite litt bedre fra oss, og vi var på et tidspunkt helt oppe på 5.plass med ikke alt for langt opp til 

sølvet. Vi unngikk i hvert fall sisteplassen, og trøsten får være at vi spilte mange jevne kamper. 

Vel blåst – takk for oss! 

Nå ser vi fram til det neste arrangementet i feiringen vår – medlemstur til Kiel i september! 

Knut Kjærnsrød 

Klubbleder  

 

Markus  Magnar  Geir   Magne   Hans 
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Hørselsvern 

 

I avslutningstalen til Glenn 
Grøtheim (tv) kom det frem at 
han mente at spillerne burde 
fått utdelt hørselsvern fordi 
det støyet veldig når far skulle 
fortelle familien hvordan 
bridge skulle spilles.   
Vi syntes det var litt urettferdig 
mot Lars Eide (th), så mye støy 

laget han tross alt ikke  

 
 

Etterlysning 

 

Disse spillerne var påmeldt til 
helgens NM, men ingen så 
noe til dem.  I stedet kom 
disse personene : 
 

 

 

Viktig å  slåppe åv mellom slågene 
 

 

Glenn Grøtheim 
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Forklåringen skål helst være riktig 

 

Nei, han har væll en 7-8 spar og singel kløver….  

 

Då rlig sålg 

 

Nøtterøy BK fikk ikke stor avsetning på bridge-effektene sine. 
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Et NM er over – tåkk for oss 
 

Gratulerer, Heimdal ! 

 

Aller først er det på sin plass å takke alle spillere og arrangører for at dette 
ble dager hvor det faktisk var mer gøy å være innendørs enn utendørs – til 
tross for været. Sponsorene sender vi også en takk – uten dem hadde dette 
ikke gått. Og turneringshotellet sånn rett etter en streik taklet også 
uforutsette ting – som varmen blant annet. 
Det vinnende laget, Heimdal 2 skal selvfølgelig være på topp når vi sender 
våre gratulasjoner – men vi sender gratulasjoner også til lederen i Heimdal 
BK. Vi låner litt fra han Halvdan og sier Førr ei dame 

Mens den ene av oss har takket noen og enhver for at en ikke 
skulle spille alle disse spillene, har nok den andre klødd litt i 
fingrene. Godt det er hverdag og spillekvelder i våre klubber igjen. 
Vi får jo bare håpe at Horten BK har savnet to av sine medlemmer i 
denne perioden, klubben har i alle fall fått litt reklame under 
mesterskapet.  
 
Nå avslutter vi arbeidet med vår siste bulletin. Mye har vi lært og 
mye har vi erfart. 

 

 

Litt statistikk kunne vi selvsagt ha tatt 
med, men vi lar det være, nesten helt. 
Hele fem av de åtte lagene hadde 
familiemedlemmer med. Bridge er 
altså et familiespill. Ikke overaskende 
for oss. Nå venter en uke hvor to barn 
igjen får tilbake makkerne sine. Fruen 
spiller ikke med ektemannen – 
kanskje en klok vurdering? 
  
Takk for oss. Vegar og Elisabeth 
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Endelig butler 

 

 

TAKK FOR OSS, PÅ GJENSYN I BERGEN NESTE ÅR ! 

 


