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Dette er den siste bulletinen som også vil finnes ferdig trykket. 
Neste bulletin må du lese/laste ned fra enten facebook siden: 

Bridge NM for klubblag 2016 eller www.nmlag.com 
  

http://www.nmlag.com/
https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:N%C3%B8tter%C3%B8y_jordbrukslandskap_2.JPG
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En snedig trumfskvis ga middels spill 

 

Samtlige bord kom i lilleslem og fikk kontrakten hjem. Men likevel kan det skjule seg originaliteter blant 
meldinger og spilleføring likevel. 
 

              
 
Meldinger: 
Peter Marstrander - Rune Brendeford Anderssen 
1sp     2kl 
2ru(!)  2hj (4. farge krav) 
2sp   3sp 
4 sp  4 gr 
5 kl   5 ru 
6ru   6 sp 
 
Syd fikk meldt av ruteren i meldingsforløpet, og ut kom hjerter 3 (norske) til esset. Spar 9 gikk rundt til 
kongen, og ny hjerter fulgte fra Vest. 
 
De fleste har vel fått hjem kontrakten ved å spille på 1 av to finesser, men ikke ved dette bordet. Syd gikk 
opp på  hjerter konge og tok ut trumfen. Vest ville holde ruterlengden sin og kastet kløver. På enda en 
trumfrunde kastet Vest og bordet nok en kløver. Så fulgte tre ganger ruter med avkast av kløver i bordet til 
en klassisk trumfskvisposisjon: 
Sp : -   
Hj : Kn 7   
Ru : -   
Kl :E K Sp :  -  
 Hj : 10 8  
 Ru : -  
Sp : 10 Kl : Kn 9 x  
Hj : -   
Ru : -   
Kl :10 x x   

 
Øst har et kort for mye, og selv om han hadde hatt hjerter dame hadde han vært ferdig. 
Aktuelt kastet Øst kløver, og Syd fikk siste stikk for kløver ti! 
 
Peter Marstrander 
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En klassiker 
 

Spill 23 i første halvrunde på lørdag bød på en aldri så liten klassiker i motspillet: 

 
Jeg åpnet som Vest med 1 spar, og Nord meldte inn 4 hjerter som avsluttet meldingsforløpet. 
Makker spilte ut spar dame som jeg stakk med esset og Nord la kongen.  
 
Foreløpig kan jeg  ikke se om makker har dobbel eller singel, men hvis ikke makker har kløver konge , er det 
sannsynligvis ikke bet.  
 
Dermed dro jeg kløver knekt i stikk to, dekket med damen og kongen 
og mer kløver ga meg stikk for esset og nieren. Spar til stjeling sikret den andre beten. 
 
Knut Kjærnsrød 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



  4 
 

For et utspill 
 

I toppoppgjøret mellom Heidal BK 2 og Førde BK viste Geir Hoff fra Førde BK at han kan leser spillet godt og fant ut 

utrolig godt utspill. Kanskje med litt hjelp fra motparten? Ved flere bord fikk meldingsforløpet 1 NT - 3 NT, og alle spilte 

ut liten spar eller kløver, men læreren fra Førde BK var av en annen oppfatning. 

 
Ved bordet åpnet Jørgen Molberg med en grand. Makker Glenn Grøtheim meldte 3 ruter som spurte etter femkorts 

major. Det hadde ikke Molberg og han svarte 3 NT. Geir Hoff så en liten stund på kortene. Sparfargen så ikke fristende 

ut og knekten fjerde i kløver likte han heller ikke. Lite honnørpoeng hadde han også. 

-Jeg bestemt meg for å spille ut hjerter knekt og viser to høyere kort i fargen eller sekvens. Makker Geir Hjelmeland 

likte utspillet godt og la styrke. Molberg med hjerter konge, gikk inn på bordet og tok ruterfinesse. Da var toget gått. 

Ruterstikk og fire hjerterstikk hos makker. Vakkert spør du meg. 

Espen Ringdal Andersen 

 Geir Hoff fant utspillet ! 
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Brødrene hadde full kontroll 

 

Å se et godt og kontrollert meldingsforløpet kan være et syn for øye. Det klarte brødrene Harald og Erik Eide fra Hamar 

BK mot Glenn Grøtheim og Jørgen Molberg fra Heimdal BK 2. Dette burde bridgespillere ta til etterretning. 

 

 
Harald og Erik Eide 

 

 

Harald satt nord og åpnet med 1 spar. Øst og vest passet under hele meldingsforløpet. Storebror Erik svarte 2 hjerter. 

Harald gjenmeldte 2 spar. Neste melding fra Erik var 2 grand som var utgangskrav. 3 kløver fra Harald, 3 hjerter fra 

Erik, 3 grand fra Harald, 4 kløver fra Erik, 5 kløver fra Harald, 5 grand (store frie i kløver) fra Erik, 7 kløver og 7 grand. 

Med full kontroll. Meldingsforløpet tok ikke lange tiden. 

Terje Aa og Allan Livgård klarte også å melde 7 grand, men det etter et mer innviklet system og lengre tidsbruk. Det 

hører med til historien at ingen av de andre seks parene meldte storeslem. 

 

Espen Ringdal Andersen 

 

bulletinredaktør 
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Spill alltid ruter ut 

  
 

I den siste halvrunden plukket øst opp en skjev og sterk hånd. Noen nøyde seg med å melde utgang, andre prøvde seg 

med slem, både med hell og uhell.  

Meldingsforløpene vet jeg ikke hvordan var, men syd må spille ut ruter ess fra ess-dame femte for å bete kontrakten. 

Andre vil bruker mottoet: Spill alltid ruter ut mot en slem. Det stemmer alltid, nesten da. Belønningen ble mange imp. 

 

Espen Ringdal Andersen 

 

bulletinredaktør 
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En liten oppsummering – sånn litt fra sidelinjen 
 
Du har muligens lagt merke til meg under dagene vi legger bak oss – jeg har pushet vann, fulgt på do, ut 
for å røyke og litt av hvert annet. Siden jeg bare er b-medlem i Nøtterøy Bridgeklubb er jeg jo litt på 
sidelinjen. 
 
Derfor har jeg overtalt disse to hyggelige herrene her til å gi meg 
litt plass i bulletinen til å gi noen sideblikk. Mannen til høyre er 
Espen Ringdal Andersen, de fleste kjenner vel han enda bedre 
enn meg. I denne sammenhengen er han Bulletin-redaktør. Men 
for meg er han også en artig lærer på bridgekurs (for ikke veldig 
lenge siden).  Mannen til venstre (Vegar Næss) håper jeg at jeg 
kjenner bedre enn de fleste – han har ansvaret for Facebook-siden 
og litt til. Bulletinene har han satt sammen, til dels til langt på natt.  
Og så er jeg gift med han. 

 

 

 
I Nøtterøy Bridgeklubb er jo Knut som kjent leder – og han har 
også forsøkt å lære meg bridge. Litt har han klart å få inn også. 
Han åpnet for fri påmelding til hjelpe-apparatet, så da havnet jeg 
inn i dette. Helt uten å satt min fot borti et slikt bridgearrangement 
– og altså uten den ringeste anelse om hva oppgavene gikk ut på 
møtte jeg spent opp på torsdag. Og fikk lov å være med å rigge 
bord som en start. Merkelige bord – hvordan skulle dette fungere? 
Vegg med hull og filtgardin! 
 

 

Torunn Sjølshagen (bildet 
til venstre) er vaktansvarlig 
og hadde rimelig kjapt 
oppgavene klare. Pakke 
velkomstposer som første 
oppgave. Senere ble jeg 
også sendt inn i lukket rom 
– som virket skremmende, 
men heldigvis forklarte 
Turneringsleder Sigmund 
greit hva en skulle gjøre. 
Så fikk jeg til og med bære 
kort mellom lukket og åpent 
rom 

 

 
Erfaringsmessig er det mange oppgaver som skal løses på et 
arrangement, uten at det har vært mulig å forutse disse. Med litt 
erfaring fra den slags i min ordinære jobb – tiltok jeg meg en av 
disse oppgavene. Det medførte mye hyggelig bekjentskap. Alle har 
stilt opp for oss. 
Kursverter, resepsjon, vaktmestre, og veldig mange andre. Og ikke 
få liter vann har vi drukket i varmen 
Siden jeg har fått lov til å boltre meg på forsidene av bulletinen – 
hadde jeg behov for å få litt historisk data om hotellet. Da stilte 
Direktøren opp – og det ble til og med en omvisning i hotellet. I 
tillegg til historie om hotellet ble det også litt om det kulturelle som 
hotellet representerer. Direktøren kunne fortelle at allerede ved 
byggingen bidro Skipsreder Wilhelmsen med 375.000,- til 
utsmykning. Men de landskjente sommershowene startet allerede 
1968 

 

Kosmos kjøpte i 1985 den nye delen av hotellet og drev det til våren 1989. Den gamle delen eies 
fremdeles av Harmonien.  
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Deretter gikk turen ned i det som hotellets mest spesielle lokalet – de gamle katakombene i kjelleren – 
Baglerkroa. Der var det opprinnelig kvinnefengsel, med opptil 20 innsatte. Historien forteller at munken 
Benedict kom til fengselet for å forrette for binnene hver uke. Munken forelsket seg i en av kvinnene og 
det gikk ikke bedre enn at en fengselsvakt overraket dem midt i en het omfavnelse. Det endte med at 
munken stakk i hjel både vakten og sin utkårede – før han hang seg i et vindu. Historien vil ha det til at 
Benedict aldri fikk fred og er i dag hotellets spøkelse. 
 

 

Som ny bridgespiller har deltakelse her lært at de supergode 
spillerne også er hyggelige mennesker med godt humør og har 
behov for et glass vann ekstra i varmen. 
Ekstra inspirerende har det for meg vært å ha to flinke damer med 
i denne finalen. Det viser at ingenting tilsier at ikke jenten kan like 
godt som gutta. Selv om det er langt flere menn enn damer som 
spiller bridge er det ingen grunn til å gi opp. Gunn Helness til 
venstre og Ida Wennevold til høyre 
 

Det har vært lærerike, og kanskje lange dager. Kan bare ane hvordan det har vært å holde 
konsentrasjonen i varmen for spillerne. Samtidig har de hatt overskudd til et smil til oss i staben. Selv om 
det har vært rart å skulle følge voksne mennesker ut for å ta en røyk eller et toalettbesøk, så har det vært 
hyggelige oppgaver. En sa til og med takk – og fortalte at det at jeg var med han ut gjorde at ingen kunne 
mistenke han for å jukse. En dimensjon jeg ikke hadde reflektert over, men siste årets avsløringer 
internasjonalt dukket opp i bakhodet. 

 

 
Så er spørsmålet – har det hele gått knirkefritt? Vel, det er vel å 
håpe at spillerne har opplevd det sånn. Men det kan jo avsløres at 
det har vært noen humper av og til. For eksempel bestemte 
printer/kopimaskin seg for at den ikke ville fungere som printer. Da 
reddet Maria Pilar (bildet) i resepsjonen oss. Hun skrev ut første 
eksemplar av fredagens bulletin. Til og med i farger – selv om 
dette er imot det som er vanlig. Men så har hotellet også vist at de 
er gode på å komme opp med løsninger selv «utenfor boksen» 

Første dagen virket ikke noe lys inne i sekretariatet. Da ble det først tilkalt kursvert – men forsterkninger i 
form av vaktmester måtte innhentes. Han fikk lagt inn kursen igjen (som hadde vært ute etter en 
vannlekkasje) og fikk etter hvert skiftet alle de lyspærene som var gått. Ingen lett jobb kan denne 
ingeniøren fortelle. Det var lysanlegget som har vært utsatt for en designer som aldri hadde skjenket 
lyspæreskifting en tanke. 
Det har vært varme dager og et fantastisk vær ute. Samtidig har vi forventet at hotellet skulle kunne varte 
opp med godt lys og en temperatur som skulle være behagelig. Vi synes de har klart dette bra i den 
plutselige tropetilstanden Tønsberg har befunnet seg i  -  men det kan ikke ha vært lett å etterkomme 
disse kravene. 
 
Nå er siste dagen kommet og det venter en avspaseringsdag i morgen. Det føltes veldig godt å tenke på 
litt over ett natt til fredag, men nå er det sånn at jeg tenker at det blir litt rart i morgen. Ingen frokost på 
hotellet (et godt tips til alle som skal møte opp tidlig – ikke spis hjemme, kjøp frokost på hotellet), ingen 
forventningsfulle bridgespillere, ingen refererte småtabber som minner meg om at ekspertene også går 
beit – til og med ikke melder ut 7-erne. 
 
Trøsten er – om tre uker er det NM i petanque her i Tønsberg. Da trenger de også frivillige som kan lite av 
det som skjer. Heldige meg er medlem i arrangørklubben for det også. Ses vi på stadion om tre uker? 

 
  

http://petanque.no/nasjonalt/terminliste
https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Anglo-American_card_suits.png
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Mulighetenes marked 
 

I dette spillet fra første halvrunde mellom Hamar og Heimdal 2 var utfallet uvisst helt inn i det siste: 
 

 
 
Meldingene gikk med Vest giver og alle i sonen: 
V N Ø S 
Pass 1 ruter Pass 1 NT 
2 hjerter 3 kløver Pass 3 ruter 
Pass 3 hjerter Dobler 3 NT 
pass    

 
Spar dame ut med dukk og mer spar til esset kløver ess og kløver til damen avslørte at det 
ikke var en enkel vei til ni stikk likevel. Nå minsket Syd sine sjanser ved å spille ruter dame 
som fikk løpe til kongen. To ganger spar med ruter og kløversak i bordet.  
 
Glenn Grøtheim var inne og kunne nå ødelagt skvisen ved å spille ruter, men valgte hjerter, og da gikk Erik 
Eide opp med hjerter ess, innkasserte kløver konge og spilte mer hjerter.  
 
Kongen og knekten i den fargen gjorde det av med Jørgen Molberg som ble skvist i minor. 10 imp til Hamar 
siden Heimdal gikk bet i samme kontrakt ved det andre bordet. 
 
Knut Kjærnsrød 
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Minus 76 imp fra NM-tittelen 

 

Heimdal BK 2 skal møte Sørreisa BK i den siste og avgjørende kampen om NM-tittelen i lag. Spennende blir det neppe, 

men hvis Sørreisa BK vinner kampen med minst 76 imp så snapper de tittelen rett foran nesa på Heimdal BK 2 som har 

ledet fra start til søndagens siste kamp. Jeg tror neppe det rutinerte mannskapet fra trønderbyen roter bort seieren. 

Jeg stiller meg i rekke av gratulanter. 

Det er alltid spennende å se dette mannskapet melde, føre kortene og hvilken god oversikt de har i motspillet. Jeg tør å 

utrope Heimdal BK 2 til vinner av NM-lag. Laget består av Allan Livgård/Terje Aa-Glenn Grøtheim-Jørgen Molberg og 

Per Erik Austberg/Jan Tore Solli Berg. 

Kampen om sølvet er ikke avgjort. Jokeren Førde BK ligger like bak Sørreisa BK, og Førde-mannskapet spiller den siste 

kampen mot arrangørklubben Nøtterøy BK, som har spilt alt fra bridge i norgestoppen til å være kurskandidater. 

 

Jeg oppfordrer alle interesserte å følge med på nettet. Arrangementet er ferdig ved 13.00-tiden søndag. Da venter en 

lunsj til deltakerne og premieutdeling som president i Norsk Bridgeforbund, Jostein Sørvoll, skal stå for. 

 

Espen Ringdal Andersen 

 

bulletinredaktør 

 

Heimdal-laget konstaterer at de har vunnet nok en kamp. 
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Leder butleren klart 

 
 

Det offensive makkerparet Per Erik Austberg og Jan Tore Solli Berg topper butleren klart før søndagens kamp mot 

Sørreisa BK. Den offensive stilen har endt med et par "besøk" av turneringsleder Sigmund Bakke og appell. Hvor tynt 

kan mange åpne i tredje hånd? Spør Jan Tore Solli Berg. Ingenting er tynt for han, og han har en makker som kjenner 

hans stil godt. Selv om makkerparet åpner tynt, så spiller de god bridge og gjør lite feil. Da kommer resultatene på 

løpende bånd. 

Butleren gir ikke alltid riktig bilde av bridgekunnskapene bestandig. Motparten kan gå bet i en opplagt utgang eller 

slem, og man får en veldig god score. I det lange løpgir butlerscoren et bilde av makkerparets gode bridgeferdigheter. 

Stå på videre, unge Austberg og Berg. Dere får sikkert besøk av en turneringsleder innen kort tid. 

 

Espen Ringdal Andersen 

 

bulletinredaktør 
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Total butler lørdag kveld 

 

 

 


