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En liten luring 
 
Sam Inge Høyland har fortalt meg om dette spillet: 

 

 
 
N/S Bogen – Flakstad 
Ø/V: Høyland - Ovesen  
 

 
             Jo Arne Ovesen 

 
 
Meldingene gikk: 
 

V N Ø S 

    

1 KL P 1 SP P 

2 NT P 3 NT P 

P P   
 
Utspillet fra nord var spar 6, og Ovesen hadde et problem: Hvordan godspille ruterfarven og i 
tillegg ha en innkomst for å hente ruterstikkene? 
 
Utspillet ble stukket med spar 10 i bordet, spar 9 fra syd og spar dame (!!) fra spillefører. 
 
Så fortsetter Jo Arne med ruter ess og mer ruter til damen i nord, og fortsettelsen er naturligvis 
spar 5.  Den stikkes på bordet, ruteren godspilles, og fremdeles er hjerter konge der som innkomst 
til de godspilte ruterne. 
 

10 stikk og +21 til Høyland og Ovesen       

 
 

 
Har levert Presseprisen! 
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Perfekt blokkering i motspill – til ingen nytte! 
Av Nils Kvangraven 
 
I dette motspillet kom det et våkent øyeblikk fra undertegnete da spillefører gikk «all in» for 
suksess. Men det skulle vise seg å ikke gi noen flere nm-poeng!  
 

Vest   6 4 

Ingen   E kn 6 

   E kn 10 9 6 5 

   E kn 

 E D 7 5    kn 10 9 2 

 D 5 2     K 10 9 

 D 4     8 3 

 9 7 4 2    10 8 5 3 

   K 8 3 

   8 7 4 3 

   K 7 2 

   K D 6 
 

Nils Finn Terje Jan G 

Vest Nord Øst Syd 

P 1  P 1  

Dbl Rdbl 1  1 NT 

P P P  

    

 
Finn Brentebråten valgte en passiv løsning da han åpnet 1 ruter i stedet for 1NT. Da makker Jan 
G Ohren også valgte en forsiktig løsning med 1NT ble sluttkontrakten et par trinn lavere enn hos 
resten av årets parfinalister på dette spillet.  
 
Jeg startet motspillet med kløver 7, knekt, 8 og 6. Jan G tittet litt på min dobling som etter 
forhåndpass måtte vise de to umeldte fargene. Videre kunne han se at de fleste åpner nords hånd 
med 1NT og melder seg frem til 3NT.  
Jeg synes han gjorde en riktig vurdering da han satset på ruter dame hos øst og fortsatte med 
ruter ess fulgt av ruter knekt som han lot seile til min dame.   
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Nå var det enkelt å telle opp kortene til Jan G. Han var markert med konge-dame i kløver og ruter 
konge. For å melde grand var det naturlig å plassere han med spar konge. Noen flere honnører 
enn det kunne han vel ikke ha og dermed var hjerter konge plassert hos øst.  
 
Posisjonen var følgende 
 

Vest   6 4 

Ingen   E kn 6 

   10 9 6 5 

   E  

 E D 7 5    kn 10 9 2 

 D 5 2     K 10 9 

 -     - 

 9 4 2     10 5 3 

   K 8 3 

   8 7 4 3 

   K  

   K D  
 
For å ødelegge forbindelsene mellom hendene vridde jeg derfor HJERTER DAME! 
Hvis jeg får beholde stikket følger ny hjerter. Det tok vekk overgangene mellom hendene slik at spillefører 
ikke kunne hente de to stikkene i kløver sammen med ruterstikkene. I praksis måtte han derfor stikke med 
hjerter ess fulgt av ruter til kongen, kløver til ess og ruter. I sluttposisjonen ble det spilt hjerter, men nå kom 
Terje inn og vi hentet de siste stikkene for 8 totalt til spillefører. 
I etterkant viste det seg at alle andre makkerpar i nm spilte 3NT. Om Jan G vant 120 eller 150 poeng i sin 
forsiktige 1NT ga samme score til oss. Det hadde vært gøyere hvis den fine blokkeringen hadde gitt 
resultat i scoren.  
 
 

 
Fra Kragerø 
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Dette finner du også i Kragerø 
Etter parfinale gjenstår to NM i bridge – junior og klubblag. Det siste går i Larvik og Horten BK og 
Larvik BK er arrangører for det. Lederne for begge klubbene er her i Kragerø, og spaner alt de kan 
for å snappe opp så mye som mulig fra de dyktige arrangørene her. Og innimellom ta et friminutt. 
 

 

 
Med det flotte været måtte det bli en 
tur til byen. Bulletinredaktøren svippet 
oss ned til båten og over fjorden bar 
det. Det første som møtte oss der, 
var den staselige kirken. 
Om bare tre dager er det 150 år siden 
den ble innviet. 
 
Vi tuslet videre opp i byen og var 
innom litt av hvert av butikker. Her er 
det virkelig muligheter for shopping, 
selv om det egentlig bare sto en 
pakke med 500 A4 ark på listen. 

Det er mange trapper i byen, og vi gjorde vårt beste i å legge ruten utenom dem. En spesiell  
suvenir var det vi var på jakt etter. Det er vel ikke mange byer med 
egen håndsprit? Kanskje derfor de ikke har hatt en eneste korona-
smittet i byen. 
 
Etter å ha vært innom kunsthåndverk-utsalg og andre butikker, rundet 
vi torvet og kunne konstatere at det faktisk var sommertemperaturer. 
 
Og der lå slakterbutikken – som så akkurat ut som slike gjorde i 
barndommen. Høflig ble det spurt om lov til å ta bilde. Og det fikk vi lov 
til. 
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Butikken heter brødrene Brubakken A/S og har en historie helt tilbake til 1920. Den ligger i 
Storgaten – en gate som slett ikke er så stor. Faktisk så liten at de to klubblederne var forundret 
over at det kjørte biler i den. Lenger ned i gaten lå en butikk som var som en magnet på oss. 
 

  
 
Butikken hadde alt man trenger og litt til. Og med et prøverom nesten som en grotte, var det så 
vidt vi ikke ble fristet til å prøve klær. Men litt handel ble det. 
 
Vel ute av butikken virret vi litt rundt og 
oppdaget at i Kragerø har de nok humor. Bare 
se i hvilken gate de har lagt det kommunale 
kontoret for familie og oppvekst. 
 
Vi var nå kommet til det punktet da magen 
fortalte at alle på Resorten nok mesket seg 
ved lunsjbordet – så vi måtte finne mat. 
 
Det er mange steder å få noe å spise i 
Kragerø, men det måtte jo bli ved vannet. 
Valget falt på den hyggelige restauranten. 
Helt nede mot bryggen og i solskinnet.  
 
En hyggelig kelner gikk gjennom menyen med  

oss. Det ble overveiet om det var sult nok til midden han anbefalte eller bare det rekesmørbrødet 
som ble riktig varmt anbefalt. Og etter noe overlegning fant vi ut at vel kanskje var akkurat sultne 
nok til en porsjon fiskesuppe – særlig når en nordlending kunne anbefale den.  
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Suppen ble bestilt og mens vi ventet på den ble det bestilt et glass med noe godt i følge med 
vannglasset. Selv om er på NM, så spiller vi jo ikke så vi nikket godkjennende til hverandre om at 
dette måtte jo være helt innenfor. 
 
 

  
 
Maten smakte – og etterpå kom vi på at det eneste som sto på handlelisten ikke var skaffet. En 
bokhandel fant vi og de hadde kopipapir. 
Så var det ned til bryggen og vente på båten «hjem» igjen. Selveste «Kragerø» skulle ta oss over 
fjorden tilbake.  
Vi klatret opp til toppdekket og gledet oss over at båten skulle innom Skåtøy. Deilig, lenger båttur 
– selv om det bare var noen minutter. Vi forsøkte å forhandle med billettøren om det kanskje 
burde tas en sving innom noen flere øyer, men forhandlingene førte ikke frem. 
Vi nærmet oss altfor fort Stabbestad og kunne konstatere at fra vannet ser det nesten ut som om 
Resorten svever i terrenget. 
 
Så ble vi plukket opp av redaktøren og pent kjørt tilbake på hotellet, med noen pakkenelliker 
ekstra i forhold til da vi dro.  
 

 
 

  



Avslutningsbulletin  NM par 2020 i Kragerø 20.09.2020 Side nr. 8 

 

Jonny Boy svinger seg i skvisen 
Av Nils Kvangraven 
 
Roy Hugo Olsen - Jonny Reinholdtsen har hatt en fin parfinale så langt og kjemper i skrivende 
stund om topp-10 plassering. Med en god siste spilledag kan de sågar spille seg inn i 
medaljekampen.  
 
Dette er to kjernekarer som alltid bringer smil og latter rundt et bridgebord. Dessverre for meg ble 
det en større utbetaling for vår del i årets interne møte, men Jonny var flink på dette spillet.  
 

Syd   10 6 5 2 

Ingen   K 10 9 

   E K 6 3 

   E 4 

 D kn 9 8    7 4 3 

 kn     D 6 5 4 3 2 

 kn 10 8 7 4    5 

 kn 8 2     10 9 6 

   E K 

   E 8 7 

   D 9 2 

   K D 7 5 3 
 

 Olsen  Reinholdtsen 

Vest Nord Øst Syd 

   1  

P 1 () P 2 NT 

P 6 NT P P 

P    

 
 
Etter at Jonny fortalte om 18-19 grand hoppet Roy Hugo like greit til 6NT som måtte være en god kontrakt.  

Spar dame kom i utspill fra vest (som ikke hadde fått med seg at 1 var overføring til spar), hvordan ville 
du spilt kortene herfra?  
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Jonny er en dyktig spillefører og førte kortene perfekt da han starte med kløver ess, kløver til kongen og 
kløver dame. Når den fargen var fordelt 3-3 kunne han se konturene av en spennende sluttposisjon. En 
liten ruter til kongen ble fulgt av en liten ruter til damen. Når øst kastet hjerter var Jonny i førersete. Han 
spilte hjerter til kongen, hjerter til ess og tok for spar ess. Kløver 7 ble spilt og ledet frem til følgende 
posisjon 
 

Syd   10  

Ingen   - 

   E 6  

   - 

 kn     7  

 -     D 6  

 kn 10     - 

 -     - 

   - 

   7 

   9  

   5  
 
Kløver 5 ble spilt fra syd, men hva skulle vest kaste?  
Jonny kunne kaste motsatt fra nord enn vest og forlangte alle 13 stikkene etter en perfekt gjennomført 
skvis.  
Det var ingen umulighet å spille seg frem til posisjonen, men i årets parfinale ga denne spilleføringen hele 
16 av 22 mulige plusspoeng til den dyktige Jonny Reinholdtsen.  
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Noen vi ikke har vist deg – ennå 
Lørdag for en uke siden var vi Kragerø og tok bilder – 200 av dem. Noen veldig seriøse og noen 
ikke så seriøse. Hittil har vi vel bare vist de mer seriøse, men nå er vel tiden inne til å senke 
garden noe. 
 

 

 
 
Når det gjelder bildet til venstre lekte vi med 
tanken på å legge snakkeboble på med 
teksten: «claim» på. 
 
Og bildet over vurderte vi å ha som tema: for 
en utsikt 
 
Men vi har forsøkt å være snille og på grensen 
av veloppdragne – ikke minst med tanke på at 
vi nå tilhører samme fylke. Men nå er det ikke 

lenger fare for å bli jaget hjem før tiden       

 
 
Dette er muligens NSBs 
(beklager Vys) 
yndlingsstasjon – altså 
stasjonen det aldri meldes 
forsinkelser til. 
 
Staselig bygg, men veldig lite 
jernbane-skinner å se i 
nærheten. 

 
 

 

Dette er Storgaten i Kragerø. Fotografen visste 
det ikke, men det er altså en gate for biltrafikk. 
Redaksjonen gjetter på at det ikke er mange 
byer med en Storgate med både klesstativ og 
sitteplasser. 
Den blå midtstreken har vi ennå ikke funnet 
hva betyr – men vi kommer gjerne igjen på en 
utforskningstur. 
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Og noe av det vi ikke har fortalt deg 
Det er så mye vi ikke har hatt tid til å utforske her i Kragerø kommune. Helt åpenbart har vi ikke 
vært på noen av øyene (annet enn et kjapt anløp på Skåtøy med fergen), heller ikke i de mer 
perifere delene av kommunen. I tillegg har vi ikke utforsket alle kunstnerne som har hatt tilhold i 
byen. 
Når det gjelder kunstnere – så har de vært her hele bunten. Edvard Munch har vi skrevet om – 
men ikke Fritz Thaulow, Erik Werenskiold, Christian Krogh, Jean Heiberg, Henrik Lund og ikke 
minst Th. Kittelsen. 
 
Både vi og dere har også gått glipp av følgende attraksjoner: Kittelsenhuset, Berg-Kragerø 
museum, Støle kirke, Strømtangen fyr, Geo Norvegica Geopark, Jomfruland, Sannisdal kirke og 
Skåtøy for å nevne noen. 
 
Vi beklager – men det må jo være noen godbiter igjen slik at spillerne kan komme tilbake til denne 
perlen, gjerne med hele familien.  
 

Bulletinredaksjonen takker for seg 
Det har vært et hyggelig oppdrag å få skrive bulletinen her fra NM par i Kragerø. Til og med været 
har arrangørene klart å få til strålende. 
Fylt av inntrykk og fantastisk mat reiser vi nå hjem til Horten, og starter forberedelsene til NM for 
klubblag som går i Larvik 15. – 18. oktober. I tillegg til alle supre inntrykk har vi også med oss 
mange gode arrangørtips. 
Masse har vi lært underveis om både Kragerø og beboerne, og det frister virkelig til gjentatte 
besøk ikke bare i bridgeklubben, men også i byen. 
 

Gratulerer med et svært vellykket arrangement og takk for oss. 
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Terje avslørte spilleførers plan 
Av Nils Kvangraven 
 
Motspill kan være vanskelig. La oss se om du er like flink som Terje Lie i innspurten av parfinalen.  
 

Øst   K 7 6 

Ingen   K 

   D 10 9 8 

   D kn 4 3 2 

     10 8 5 3 

     D 6 

     K kn 5 4 

     E 10 8 
 

Nils Finn Terje Helge H 

Vest Nord Øst Syd 

  P 1  

P 1 NT P 4  

P P p  

    

 

Helge Hantveit ble spillefører i 4 og du inntar motspillet i stolen til Terje Lie som øst. Din makker 
spiller ut ruter 6, Hantveit ber om tieren fra nord og da du følger med knekten kommer Hantveit på 
med ruter 7!  
 
Det var et overraskende stikk, hva tenker du om motspillet videre herfra?  
 
Terje tittet både en og to ganger på kortene i første stikk, hvem var det som hadde vært lur her 
mon tro? Kunne jeg ha spilt ut fra ruter ess, eller sitter Hantveit og lurer med esset som 
spillefører?  
 
Terje fortsatte med RUTER KONGE, det var viktig da kortene så ut som følger 
 

Øst   K 7 6 

Ingen   K 

   D 10 9 8 

   D kn 4 3 2 

 E kn 9 2    10 8 5 3 

 5 4 3     D 6 

 6 2     K kn 5 4 

 K 9 7 5    E 10 8 

   D 4 

   E kn 10 9 8 7 2 

   E 7 3 

   6 
 

Det var en voldsom overmelding å hoppe til 4 i andre melderunde, men Hantveit er ikke kjent for å være 
av den forsiktige typen i meldingene.  
 



Avslutningsbulletin  NM par 2020 i Kragerø 20.09.2020 Side nr. 13 

Helge Hantveit hadde fotografert kortenes fordeling da ruter knekt kom på fra øst i første stikk. Hvis utspillet 
var fra doubleton var eneste sjanse å lasjere i håp om at motspillet ville snu kløver. Hvis Hantveit vinner 
med ruter ess og spiller trumf til kongen har han ikke inntak tilbake til hånden for å ta ut trumfen. Derfor 
lasjerte han på glimrende vis, men Terje Lie hadde sittet rundt et bridgebord før og luktet lunta da han 
fortsatte med ruter som satte opp stjelingen til vest.  
 
Hantveit stakk ruter konge med ess og spilte hjerter til kongen. En spar til dame kunne vest vinne med ess 
fulgt av kløver til ess og ruter til stjeling. En kløver fra blindemann var ikke særlig bedre, den kunne øst 
vinne med ess og spille ruter til stjeling hos vest som hentet beiten med spar ess.  
 
Et morsomt spill, det var nesten litt synd du ikke vant frem med den spilleføringen Helge, en kreativ løsning 
som viser hvordan en toppspiller tenker.  
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NM par 2020 i Kragerø 
 

 
 

En liten stemningsrapport fra styremedlem i NBF 
 
Jeg synes at dette har vært en meget fint NM par finale med bra spillelokaler, dyktig stab og 
et hotell som har alt. 
 
Vi har hatt et utrolig fint vær i Kragerø denne helgen så plassen vi spiller på er helt perfekt, 
nydelig utsikt over Kragerø og skjærgården. 
 
Spillerne er meget fornøyde ut i fra de signalene jeg har fått, jeg synes også at de korona tiltakene 
som blir brukt fungerer bra og spillerne tar det på alvor. 
 
Det har vært en spennende finale med 4-6 par som har kjempet i toppen hele, og 
eneste dame (Virginia Chediak) i finalen er også topp 10 da 5 runder gjenstår. 
 
Jeg gir terningkast 6 til stab, turneringsleder Markus Bruno, spillerne og Kragerø Resort. 
 
NBF takker alle som har fått dette til, Kragerø BK v/Stig og Torgeir i spissen og ikke minst alle 
spillerne som har bidratt til en fin finale. 
 
Tom Danielsen 
Styremedlem NBF 
 

 
Tom Danielsen klargjør medaljene til seiersseremonien! 
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Lyspunkt i en tung periode 
Av: Are Nesdal 

 

                  
Gjermund Rekstad 

 

Vi traff ikke med alt i dag, men her synes jeg makker Gjermund var briljant. I oppgjøret mot 
Høyland-Ovesen var motparten kommet i 4spar etter en sekvens som hadde indikert 
sleminteresse. Underveis hadde Gjermund fått doblet 4hj (cuebid) med AQ96 for utspillet.  

Hjerter 2 kom ut til liten, dame og sjuer og Gjermund returnerte sin single trumf. Spillefører tok nå 
kløverfinessen og som ble elegant dukket. Sam Inge Høyland spilte nå hjerter til trumf til hånda og 
tok ut trumfen.  

Etter et par æresrunder trumf tok spillefører en ny kløverfinesse. Denne ble IKKE lasjert og 
Gjermund spilte nå hjerter ess som holdt ute bordet. Plutselig hadde spillefører fått et rutervalg for 
å vinne kontrakten. På ruter mot bordet valgte han feil og en ny ruter tilbake sikret beita. Fire par 
gikk en beit i 6 spar og delte dermed toppen med Gjermund som tok en beit i fire spar. Hadde 
spillefører gjort riktig rutervalg på slutten for ti stikk hadde det gitt oss +10. En beit ga +18. 

                                   

            Artikkelforfatteren 



Avslutningsbulletin  NM par 2020 i Kragerø 20.09.2020 Side nr. 16 

 
 

Enkel skvis for Tom Høiland 
Av Nils Kvangraven 
 
Da jeg vant min første parfinale i 2005 var det på grunn av en uvirkelig dyktig makker. Tom 
Høiland var på sitt beste og vi ble norgesmestere på tross av at jeg ikke nådde Tom til knærne 
som bridgespiller.  
 
De siste årene har ikke Tom spilt like mye, men når det er parfinale ser vi enda den gamle mester 
lar seg inspirere og leker seg igjennom de mange spill.  
 
Dette spillet var armgymnastikk for Tom, la oss se om du holder samme nivå.  
 
 

Øst   K 9 

ØV   3 

   E D kn 10 8 4 

   E 10 9 6 

 D 7 6 4 2    kn 5 

 9 4 2     K kn 8 7 5 

 9 7 6     K 

 8 5     D kn 7 4 3 

   E 10 8 3 

   E D 10 6 

   5 3 2 

   K 2 
 

 Stornes  Høiland 

Vest Nord Øst Syd 

  2  Dbl 

P 3  P 3 NT 

P P P  

2 = 5-10 poeng, minst 5-4 i  + en minor 
 
Det var et ganske så enkelt meldingsforløp som ledet frem til den mest populære sluttkontrakten i bridge, 
3NT.  
 
Vest spilte ut hjerter 2 til kongen og ess. En ruter til damen vant øst med kongen. Hvis øst spiller hjerter 
tilbake tar Tom finessen med tieren og vinner 12 stikk uten problemer. Men øst vridde i stedet spar knekt.  
Ser du hvordan Tom vant 12 stikk likevel?  
 
Etter meldingene kunne Tom spille kortene i blinde. Han vant med spar konge, spilte spar til ess og spilte 
ruteren til bunns.  
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Posisjonen var som følger før den siste ruteren ble spilt 
 

Øst   - 

ØV   - 

   4 

   E 10 9 6 

 D 7 6      - 

 -     kn 8  

 -     - 

 8 5     D kn 7 

   10 

   D 10  

   - 

   K 2 
 
Tom spilte ruter 4 og nå var øst i trøbbel. Fra hånden kunne Tom kaste spar 10, men øst kunne velge om 
Tom skulle få det 12 stikket på hjerter 10 eller kløver 10. Uansett hvilket kort øst kastet kunne Tom forlange 
resten av stikkene.  
 
I NM fant flere spilleførere samme skvis som Tom, men like fult er fint spill som viser hvor enkelt det er når 
man har fått opplysninger i meldingsforløpet og har skvis-teorien innabords!  
 
 

 
Utsikt til Kragerø fra spillerhotellet på Stabbestad 
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Hvordan tenke som spillefører 
Av Nils Kvangraven 
 
I bridge handler det veldig ofte om å ikke falle for fristelsen i å spille på spesielle fordelinger, ofte 
er en enkel finesse det beste. Fra parfinalen kommer dette spillet hvor det i grunnen var ganske så 
enkelt, bare hodet var skrudd på det enkle.  
 

Nord   D 10 6 3 

Alle   E 10 6 4 

   E D 10 

   8 6 
 
 
 

   K 9 5 

   K D kn 8 3 2 

   8 6 

   K 9 
 

    

Vest Nord Øst Syd 

 1  3  3  

P 4  P P 

P    

 
Kløver dame i utspill fra vest ble vunnet av esset hos øst som fulgte opp med kløver knekt til konge, vest 
fulgte med kløver 7. Trumfen må spilles, men på hjerter konge kaster øst en kløver.  
Hva tenker du om denne spilleføringen?  
 
Det kan se ut som du må ta en finesse i ruter og samtidig prøve å lokalisere spar knekt. Eller ser du en 
annen plan?  
 
Den aktuelle spillefører tok ut trumfen i tre runder fulgt av ruter til damen som vant stikk, men hva skulle 
han gjøre herfra?  
Aktuelt spilte han ruter ess, ruter til stjeling og spar til damen. Men da ble det to tapere i spar og bare 10 
stikk, kortene var fordelt som følger 
 

   D 10 6 3 

   E 10 6 4 

   E D 10 

   8 6 

 E kn 4 2    8 7 

 9 7 5    - 

 K 9 7 4    kn 5 3 2 

 D 7     E kn 10 5 4 3 2 

   K 9 5 

   K D kn 8 3 2 

   8 6 

   K 9 
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Spillefører hadde sett seg blind på finessene. Det var selvsagt hyggelig at ruter til damen vant stikk, men 
det ga spillefører ikke noe stor hjelp. På mange måter var ruterfinessen en helt unødvendig finesse, 
populært benevnt SPORTSKAPP.  
 
Poenget i spillet var at du kanskje bare kunne leve av sparfargen. Den fargen kan du spille samtidig som 
du beskytter ruter. Det gjør du ved å spille SPAR 9 fra hånden. Hvis vest følger lavt lar du nieren seile. 
Skulle øst komme inn på spar knekt må han spille spar tilbake, alternativet er kløver til dobbelt renons eller 
ruter opp til blindemanns E D kombinasjon!  
 
Altså var spar 9 den ekle, men akk så vanskelige løsningen.  
Du ville fått en liten prøve hvis vest stikker spar 9 med ess og vrir ruter. Men hva har en spiller som stikker nieren med 
spar ess? Du kan være rimelig sikker på lokasjonen av spar knekt og vinner 11 stikk uten problemer.  

Du fant vel ut av det?   
 
  

 
Bademuligheter på resorten – tomt for en gangs skyld 

 
 

   



Avslutningsbulletin  NM par 2020 i Kragerø 20.09.2020 Side nr. 20 

Arrangørenes avslutningshilsen 
 
Siste kort er spilt. NM finalen er over og verdige norgesmestre er kåret. 
Kragerø BK gratulerer mesterne, men også alle de andre spillerne som har bidratt til en vellykket 
turnering. 
 
Alle arrangementer krever leder for å bli godt gjennomført. Vi takker Markus Bruno for å ha loset 
det hele i havn med en stødig hånd. 
 
Stor takk til Vegar Næss og Elisabeth Groseth for forbilledlig bulletiner, - minnebøker med lang 
varighet. 
 
Til slutt en takk til Kragerø Resort med spillefasiliteter av ypperste kvalitet. 
Kragerø BK takker for seg. Kanskje kan vi ønske velkommen tilbake ved en senere anledning. 
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Sluttresultat 
 
    1  410,9  56,3  Hallgeir Hartvigsen - Espen Kvam         NBF Møre og Romsdal       

    2  391,6  56,0  Harald Eide - Lars Eide                  NBF Hedmark og Oppland    

    3  354,3  55,5  Stein Statle - Espen Torp                NBF Lofoten og Vesterålen 

    4  346,1  55,3  Nils Kvangraven - Terje Lie              NBF Vest-Agder            

    5  300,1  54,6  Finn Brentebråten - Jan Guldbrand Ohren  NBF Buskerud              

 

    6  272,3  54,2  Sam Inge Høyland - Jo Arne Ovesen        TopBridge BC              

    7  234,7  53,6  Frode Holen - Leif Kvamsdal              NBF Sogn og Fjordane      

    8  233,0  53,6  Kristoffer Hegge - Håkon Kippe           NBF Nord-Trøndelag        

    9  217,9  53,4  Gjermund Rekstad - Are Nesdal            NBF Rogaland              

   10  201,2  53,1  Sigurd Evjen - Vidar Smith               NBF Buskerud              

 

   11  199,3  53,1  Finn Fyllingslid - Helge Hantveit        NBF Hordaland             

   12  189,6  52,9  Virginia Chediak - Odd Arne Hatten       Kragerø BK                

   13  176,9  52,7  Ivar Bull - Svein Erik Bull              NBF Vest-Finnmark         

   14  149,8  52,3  Kåre Bogø - Steffen Fredrik Simonsen     NBF Østfold og Follo      

   15  120,9  51,9  Audun Follestad - Svein Magne Granheim   NBF Buskerud              

 

   16  118,2  51,8  Geir Brekka - Nils Christian Ravnaas     NBF Vest-Agder            

   17  113,3  51,7  Tom Anders Høiland - Helge Stornes       NBF Vest-Agder            

   18  112,8  51,7  Roy Hugo Olsen - Jonny Reinholdtsen      NBF Troms og Ofoten       

   19  110,7  51,7  Harald Berre Skjæran - Kenneth Syversen  NBF Vestfold              

   20  107,2  51,7  Nils Sverre Fardal - Stig Rune Kjos      NBF Sogn og Fjordane      

 

  
 

 
Medaljevinnerne NM par 2020 i Kragerø.  Vi gratulerer! 

 

  
 


