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 Nye stormestere 
 

 
 
Rune Kvaran fra Steinkjer BK og Dagfinn Kristiansen fra Harstad S&BK  
fikk sine stormester-nåler under banketten på NM parfinalen. 
 
Begge har bidratt i bulletinene, en som referent for sin brors spilleføring  

og den andre som spillefører referert av redaksjonen 😊 

 

Lokale ungdommer på kurs 
 

 
I tillegg til et knippe av de aller yngste, var det også noen lokale litt eldre ungdommer 
som var på kurs, og fikk sin dose med Lynbridge av Sven-Olai.  
Pappa var også med, men han kunne det nok fra før! 
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Hjerterkappen som forsvant 
Av: Leif Juvik 
 

 

 

I dette spillet frå NM par lørdag ettermiddag ble Daniel 
Ueland spillefører i 3 hjerter etter kløveråpning i syd. 
 

V N Ø S 

Stangeland Ovesen Ueland Høyland 

   1 kl 

1 ru X XX 1 sp 

p 2 kl 2 hj p 

3 hj p p p 
 

 

Sam Inge Høyland startet med to runder høye kløver og fortsatte så med ennå en kløver til 
dobbeltrenons. Denne ble trumfet med hjerter 8 i bordet og nå var det ikke lengre mulig å få kuttet 
hjerteren.   
 
Men Ueland klarte seg fint likevel. Fortsettelsen ble hjerter ess og ruter fra bordet som nord stakk 
med esset. Kløver derifra ble trumfet på hånden. Ruter dame ble innkassert. Deretter spar ess, 
spar konge og spar til stjeling på hånden.  
 
Da gjenstod det bare å fri seg med siste ruteren, og hjerterkappen som forsvant i stikk tre var 
tilbake.  
 
9 stikk etter fint motspill og fin spilleføring 
 

 
Eg e fremdeles skjelven etter den 3 hjerteren! 

Daniel Ueland 
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Gulljentene stiller opp – for alle 
 
Det er helt sikkert ikke lett å bli verdensmester i bridge, men det er ikke sikkert det er noe lettere å 
være verdensmester heller.  Nå omtaler aller norske bridgespillere dem bare som «gulljentene» - 
uten at noen er det minste i tvil om hvem det er snakk om. 
 
Ikke bare er de fabelaktige til å spille bridge, de er også fantastiske til å lage opplæringsmateriale 
på nett. Og spør du dem om noe, er det aldri noe annet enn velvilje å få til svar. 
 
Så da Kurt Ove skulle ha et bilde av seg 
sammen med jentene – så fikset det seg 
supergreit, selv 08.50 om morgenen. Kurt Ove 
har (nærmest selvsagt) kapret jentene til en tur 
nordover på juniorleier. 
 

 
 

 
 
Så da ble det både fotografering og en prat, 
med informasjon og spørsmål. Og ikke en 
muskel røpet at det bare var snaue ti minutter 
til jentene skulle opp to etasjer og selv spille i 
Minneturneringen, mens Kurt Ove skulle ta 
fatt på de siste 10 spillene i NM finalen. 

 
På vei ut bød redaksjonen på druer og godis som takk for hjelpen. Det ble mottatt med smil det 
også, selv om Ida Marie slapp ut et lite sukk. Da vi så på henne sa hun: «jeg er litt nervøs, merker 
jeg». Da denne delen av redaksjonen må ha sett mer enn noe uforstående ut – la hun til at hun 
skulle spille med Tor Helness. Jeg ga uttrykk for at jeg hadde hørt at det ikke skulle være dødelig 
skummelt. Et lite små-oppgitt smil ble servert sammen med kommentarer: «ja, det er handicap-
turnering altså». 
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Så da måtte vi selvsagt ta en tur opp og sjekke ut stemningen. Imens hadde man selvsagt vært 
innom hjemmesiden til Bridgeforbundet og raskt fått den helt store sympatien med Ida Marie. Tor 
Helness har nemlig 1,104 i handicap. Den dårlige samvittigheten sved, men stemningen var god 
rundt bordet der Ida Marie og Tor spilte mot Sofie og Agnethe. De satt og kommenterte et avsluttet 
spill, og virket veldig fornøyde alle fire. På et bord like ved spilte Thea med Olav (Lillebøen) – med 
et par tilskuere ved bordet (det var oversitt-bordet). 
 

 
 
Da vi kom opp opp igjen i Minneturneringens lokaler var spillene akkurat ferdig og alle ventet på 
resultatene. Det ble litt ekstra spenning, da siste spillet var tastet en feil, som måtte rettes opp. 
Men Tor Helness og Ida Marie Øberg vant handicap turneringen, med Knut Thorvaldsen og Per 
Drange Hansen på annen plass, og Bjørg Landvik/Harald Magne Mæland på tredje. 
 
Da scratch-resultatene kom, var Tor og Ida Marie selvsagt på toppen der også, med Knut og Per 
på annenplass, mens tredjeplassen gikk til Thea Indrebø og Olav Lillebuen. 
 
Dette var, etter denne delen av redaksjonen sitt syn, glimrende resultater. Det viser at virkelig 
gode spillere ikke har noe å frykte ved å delta i handicap turneringer. Riktignok får de en ekstra 
utfordring, da de på en måte ikke bare konkurrerer mot alle de andre men også mot seg selv. 
Kanskje dette kan være et godt tankekors for alle i klubber som sier: «er det hc-turnering? Da 
kommer jeg ikke». 
 
Så, Da stiller vel alle opp på handicap-turneringer fremover? 
 

’ 
Gull-jentene (og Kurt-Ove) 
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Lasjegutten 
Av: Stig H Dybdahl 
 

 

 
David Ueland er mest kjent for å prate om spill og 
resultatene under NM viser at det meste bare er prat. Det er 
han som står i baren og sier så hadde jeg «Tri små-tri små -
tri små» I 
 
I spill 115 fikk han spillefører ut av rytmen ved å 
tilsynelatende gi spillefører «gratis» stikk ikke bare en gang, 
men to ganger. 
 
Mot 4 hjerter i vest var utspillet naturlig spar 7 som ble 
stukket med esset på bordet. 
Så returnerte spillefører på hånden med en trumf. Før ruter 
ble spilt mot bordet. Denne dukket David pent, men 
nødvendig får å holde spillefører nede. 

 
Dette var ikke planen til spillefører. To trumfrunder til ble tatt før spillefører fant ut at skulle spillet 
reddes nå må man satse på at kløverkappen ikke går.  
 
Så da ble kløver ess tatt før liten kløver ble spilt til dama som David lot han beholde! Nå var det 
kjørt. Spar ble spilt og en bet var et faktum..  
 
David var den eneste som fikk score inn på spillet. Noen få dukket ruter men David var nok alene 
om å la han også få beholde for kløver dame. Så heretter kaller man David Ueland Lasjegutten.  
 
Litt kult at David måtte gi bort to stikk for å få sin eneste topp under dette NM.  
 

Jeg vil ha journalist-prisen 😊 

 

   
David Ueland    
 

 
Stig Henning Dybdahl 
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Gerd og Andres Nibstad minneturnering 2 
 
SLUTTRESULTAT (Handikap-turnering) 
 

PL Poeng Navn HCP Klubb 

1 40,9 Tor Helness - Ida Marie Øberg -21,1 Klepp BK - Klyve-Gulseth BK 

2 36,1 Knut Thorvaldsen - Per Drange Hansen 9,5 BK Sølvknekt - Fjerdingstad BK 

3 26,2 Bjørg Landvik - Harald Magne Mæland 8,4 Flesberg BK 

4 14,8 Thea Indrebø - Olav Lillebuen -10,7 Klyve-Gulset BK - BK Sølvknekt 

5 13,0 Nils Halvard Bråten - Lisbeth Thoresen 5,2 Nesbyen BK - Narvik Damebridge 

6 3,6 Eva Cecilie Egge - Inger Jakobsen 17,6 Kløver Ess 

7 2,3 Sofie Græsholt Sjødal - Agnethe Hansen Kjenslie -11,7 Nesodden BK 

8 -6,7 Erik Nilsen - Erik Eriksen -1,2 Hen BK 

9 -8,1 Ellen Cathrine Orsteen - Tor Orsteen 14,2 Fjerdingstad BK 

10 -9,6 Bjørn Morten Halbjørhus - Asbjørn Rust -12,9 Gol BK 

11 -12,0 Trygve Brøtan - Sigmund Brøtan -7,5 BK Sølvkneekt 

12 -15,6 Roger Bottolfs - Tore Marianne Bottolfs 5,5 Krødsherad BK 

13 -19,6 Leif Magne Parthaugen - Ole Wirstad 0,4 Hen BK - Kløver Ess 

14 -22,6 Kjell Otto Kopstad - Jorunn Feness -13,6 Sandefjord BK 

15 -46,4 Astri Triumf Dahl - Britt Bergan 18,1 Koppang BK - Flesberg BK 

 
 
 

 
De to beste parene 
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Itj prøv dæ! 
Av: Vegar 
 

 
 
Til frokost på lørdag antydet Arnstein Nymoen (tv) at makker Olav Ukkelberg hadde lagt et egg 
som kanditerte til Idiot-prisen. 
 
Men utover dagen, da man ba om å få noe skriftlig rundt dette, sa Olav «Itj prøv dæ, æ har da no 
på dæ å ja!» 
 

Så da ble det med det 😊 

 
 
 
 

 
Hva spilte dere på spill 99?  
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Ungdommene hedres etter U26-VM 
Av: Vegar 
 
Det er tradisjon for at de som har vært ute og vunnet medaljer, heder og ære blir hedret av NBF 
ved passende anledning. 
 
Banketten under parfinalen var en god anledning for å hedre våre helter fra U26-VM i Kroatia, i og 
med at alle sammen var tilstede her på Storefjell. 
 

 
 
Etter en flott innledende tale av NPC Sven-Olai Høyland som beskrev hvordan gull-jentene var 
kommet inn på laget og hvordan de hadde utviklet seg som bridge-spillere, delte Tom Danielsen ut 
vaser fra NBF. 
 
Medaljevinnere fra U20-VM var (fv): Thea Indrebø (2 gull), Sofie Græsholt Sjødal (gull og sølv), 
Agnethe Hansen Kjenslie (gull og sølv), Ida Marie Øberg (2 gull) og Christian Bakke (gull). 
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Makker ga ikke opp! 
Av: Lasse Aaseng 
 

 

 
Meldingene gikk: 
 

V N Ø S 

  1 NT p 

2 kl p 2 ru p 

2 NT p 3 NT p 

p p   
 
Nord (Tom Johansen) håper at makker har et lyst 
øyeblikk og spiller ut hjerter.  
Men den gang ei, syd leverer et katastrofeutspill som 
vanlig, kløver dame. 
Hva nå? Ny bunn? 
Tom vet at makker har spilt ut fra D-J-x, men vet også 
at spillefører tror at dette er fra f.eks. D-J-9-x hvis han 
bidrar med kløver 8 i første stikk, som vinnes med 
esset i øst. 

 
Som forventet fortsatte spillefører med kløver 7, som løper rundt til Toms 9’er, han fortsetter med 
ruter som går til kongen, og 5 hjerterstikk i tillegg ble til 3 bet og +25 på spillet. 
 
Veldig bra av makker å ikke gi opp selv om utspillet er uheldig!! 
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Fra banketten 
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Sven-Olai og Sølvi sto for opplæring 
 
Med englers tålmodighet og stor iver holdt de to på med bridgeopplæring for barn. Innimellom var 
det mye annet å bedrive tiden med, men barna var alltid tilbake til avtalt tid, for å lære mer av 
verdens mest fascinerende kortspill. 
 
En gruppe var helt ferske nybegynnere, mens en annen gruppe var kommet en god del videre. 
 

 
Mens Sven-Olai samtidig lærte opp de helt ferske, lokale kursdeltakerne og ble intervjuet av 
avisen Hallingdølen – tok Sølvi seg av de fire som kjente hverandre fra tidligere (blant annet 
juniorleirer). 
 
Det tok ikke mange minutter med forklaringer og rask innføring i spillet før nybegynnerne var i 
gang med spillet. Imens ble det foretatt refleksjoner på det andre bordet. Der hadde noen kommet 
for høyt i meldingene (kan det vær innslag av ungdommelig overmot, tenkte redaksjonens 
utsendte). Kortene ble lagt opp og pedagogisk spurte Sølvi: «har du nok til å legge på». Svaret ble 
et nei, men…. Og alle var enige om at siste melding ikke var helt innenfor avtalene. 
 
Redaksjonen er imponert over hvor flinke de to er til å lære bort – og få det hele til å virke kjempe-
enkelt. Vi håper vi har fisket opp noen triks, for til helgen har vi bridgekurs hjemme i Horten.  
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Vinnerbridge! 

Av: Sven-Olai Høyland 

 

 
Ønsker man å gjøre det godt i bridge, trenger man både 
gode vurderinger og gode avtaler. Jo Ovesen og Sam Inge 
Høyland ledet NM par 2019 før siste dag.  
 
På avslutningsdagens første runde, dukket det opp et spill 
der de hver for seg og sammen fikk vist at de har begge 
deler på plass.  
 
Øst Sam Inge 

Høyland 
Vest Jo Ovesen 

Pass 1 hj Pass Pass 
2 kl Pass Pass Dbl 
Pass Pass pass  

 

 
Jo hadde maksimum for sin første pass og gjenåpnet med en dobling som viser de umeldte 
fargene. I ugunstig sone kan dette selvsagt gå galt, men i det lange løp er dette en god vurdering. 
Sam Inge ser på to ess og sannsynligvis 3 trumfstikk. I tillegg kan spar dame gi stikk, så en bet 
virker ganske sikker og det bør være gode muligheter for to. To bet vil gi +300 som vil være et 
veldig godt resultat. 
 
Å finne beste utspill hver gang er vanskelig, men det som er ofte viktigst er å unngå det dårligste. 
Dette er et slikt spill. Jeg vil tro mange ville vurdert hjerter, men man vet at motparten har minst 
syv hjerter og et utspill i fargen kan for eksempel kutte opp makkers dame. Med hjerter ut blir det 
en bet. Sam Inge unngikk dette da han spilte ut kløver kongen. Jo spilte 3’en og spillefører vant 
med esset og spilte ny kløver. Jo måtte følge med 2’en. Da makkerparet bruker Lavienthal i trumf 
(høy – lav i kløver forteller om at man kan tenke seg spar), ble det enkelt for Sam Inge og ta spar 
dame, spar ess, ruter ess og ny spar. Dermed ble det to bet og + 300 som ga 16,6 (av 26) 
plusspoeng. 
 
Nå ville vel mange skiftet til spar uansett i tredje stikk med den gode hjerteren i bordet, men det 
trenger ikke være rett.  Om makker legger kløverne i motsatt rekkefølge, ville helt sikkert Sam Inge 
vurdert å ta kløverstikkene og ruter ess og så spilt spar 9 eller dame. Dette ville gitt bet om 
fordelingen er den samme og makker har ruter konge i stedet for spar konge. Noen lurer kanskje 
på hvorfor det er et alternativ å spille spar dame. Spar dame i skift gir to bet om makker har spar 
ti/knekt, men fører til hjemgang om makker ikke har noen av dem. 
De fortsatte resten av dagen i samme stil og vant til slutt en klar seier. Et artig poeng er at begge 
vant NM par for tredje gang med tre ulike makkerere! 
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Seierspallen 
 

 
Svein Gunnar Karlberg / Kurt Ove Thomassen (3.plass), Sam Inge Høyland / Jo Arne Ovesen 
(1.plass) og Christian Bakke / Tor Eivind Grude (2.plass). 
 

Gode tips 
Bridge-Norge kjenner sine pappenheimere, det viser fasiten etter den uhøytidelige 
tippekonkurransen vi hadde før NM, hvor vi ba om tips for pallen i NM. 
 
Alle parene som havnet på pallen var tippet inn, dog i en litt annen rekkefølge. 
 
Bakke/Grude hadde flest tips foran Karlberg/Thomassen og Høyland/Ovesen delt med 
Saur/Aabye som havnet på 6.plass til slutt. 
 
Så noen store overraskelser var det ikke denne gang! 
 

Ingen hadde alle rette, men den som tippet best var Stian André Evenstad 😊  

Selv om han tippet seg selv lavere enn han sluttet, på 4.plass. 
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Sluttresultat NM par finale 2019 
Plass Navn Klubb  Poeng % 

1 Sam Inge Høyland - Jo Arne Ovesen TopBridge BC  711,80  58,61 

2 Christian Bakke - Tor Eivind Grude NBF Midt-Trøndelag  513,10  56,21 

3 Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen NBF Helgeland  503,50  56,09 

4 Stian André Evenstad - Espen Larsen Sørreisa BK - Fauske BK  469,80  55,68 

5 Vidar Smith - Sigurd Evjen NBF Buskerud  463,70  55,61 

6 Øyvind Saur - Jon Aabye NBF Buskerud  447,60  55,41 

7 Kristian Stangeland - Daniel Ueland NBF Rogaland  294,20  53,56 

8 Tom Anders Høiland - Helge Stornes NBF Vest-Agder  279,50  53,38 

9 Ståle Digre - Olav Ellingsen NBF Lofoten og Vesterålen  273,80  53,31 

10 Karl Christian Baumann - Jan Erik Olsen NBF Vest-Agder  267,20  53,23 

11 Gunnar Harr - Dagfinn Kristiansen NBF Lofoten og Vesterålen  236,80  52,86 

12 Alf E. Andersen - Stian Andersen NBF Hedmark og Oppland  208,80  52,53 

13 Marius Fivelstad - Leif Arild Lothe NBF Sogn og Fjordane  169,80  52,05 

14 Finn Brentebråten - Jan Guldbrand Ohren NBF Buskerud  160,60  51,94 

15 Håkon Bogen - Alexander Flakstad NBF Helgeland  155,70  51,88 

16 Harald Nordby - Arild Årmot TopBridge BC  148,40  51,80 

17 Stig Henning Dybdahl - Joakim Johansen NBF Østfold og Follo  143,50  51,74 

18 Geir Hjelmeland - Geir Hoff NBF Sogn og Fjordane  112,70  51,36 

19 Jon Sagbakken - Trond Magne Aasheim NBF Østerdal  111,50  51,35 

20 Tove Haugen - Tone Torkelsen Svendsen NBF Haugaland  108,40  51,31 

21 Roy Hugo Olsen - Jonny Reinholdtsen NBF Troms og Ofoten  93,10  51,13 

22 Sverre Johnsen - Jan Mikkelsen NBF Oslo  66,80  50,81 

23 Anne Irene Bogen - Frank Bogen NBF Helgeland  41,10  50,50 

24 Tom Johansen - Lasse Aaseng NBF Vestfold  30,80  50,37 

25 Svein Aril Olsen - Dag Jørgen Stokkvik NBF Troms og Ofoten  10,70  50,13 

26 Bjørn Kvaran - Rune Kvaran NBF Nord-Trøndelag  -12,00  49,85 

27 Egil Hansen - Jørn Johansen NBF Østfold og Follo  -14,70  49,82 

28 Knut Dørum Lillebakk - Jan Kåre Tangen NBF Møre og Romsdal  -23,50  49,72 

29 Fredrik Helness - Martin Andresen NBF Oslo  -23,50  49,72 

30 Knut Henry Haslene - Gunnar Nordby NBF Hedmark og Oppland  -26,60  49,68 

31 Svein Arne Munkvold - Olav Thoresen NBF Troms og Ofoten  -27,50  49,67 

32 Svein Andersen - Paul I. Thomassen NBF Vest-Finnmark  -55,80  49,32 

33 Rønnaug Asla - Svein Markussen NBF Telemark  -78,00  49,06 

34 Kåre Bogø - Espen C. Fasting Norrøna BK - TopBridge BC  -93,60  48,87 

35 John Helge Herland - David Ueland NBF Rogaland  -133,70  48,38 

36 Jakob Nordvoll Johannessen - Marcus Andreas Scheie Sortland BK - Norrøna BK  -174,80  47,89 

37 Åsmund Forfot - Ranja Sivertsvik NBF Midt-Trøndelag  -175,50  47,88 

38 Jøran Aunan - Torbjørn Helgemo NBF Sør-Trøndelag  -205,70  47,51 

39 Lisbeth K. Glærum - Ann-Mari Mirkovic Juvik NBF Hordaland  -205,80  47,51 

40 Johnny Hansen - Torstein Kofoed NBF Salten  -206,00  47,51 

41 Frode Sandum - Kjell Ove Høiberg NBF Hedmark og Oppland  -208,50  47,48 

42 Egil Homme - Marianne Homme Kristiansands BK  -213,20  47,42 
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43 Jens Ivar Gunleifsen - Bjørn Torgeir Larsen NBF Aust-Agder  -220,10  47,34 

44 Arnstein Nymoen - Olav Ukkelberg NBF Nord-Trøndelag  -242,80  47,06 

45 Bjørn Sverre Buer - Kurt Edgar Strand NBF Romerike og Glåmdal  -255,20  46,91 

46 Frode Ausland - Roar Laingen NBF Telemark  -272,30  46,71 

47 Audun Follestad - Svein Magne Granheim NBF Buskerud  -286,30  46,54 

48 Erik Eide - Lars Eide NBF Hedmark og Oppland  -309,30  46,26 

49 Lise Blågestad - Gunn Kari Helness TopBridge BC  -325,10  46,07 

50 Trond Bårdsen - Lemet Ivar Hætta NBF Vest-Finnmark  -345,20  45,82 

51 Jan Ove Bernhardsen - Knut Busk NBF Øst-Finnmark  -356,70  45,69 

52 Vidar Eikhom - Kåre Årseth NBF Aust-Agder  -418,10  44,94 

53 Johnny Hofseth - Dag Sandbekkbråten NBF Romerike og Glåmdal  -433,40  44,76 

54 Jostein Flægstad - Kåre Gjertsen NBF Buskerud  -735,40  41,11 
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Uten disse intet NM 

 
 
Det er ikke mulig å arrangere noe så stort som et NM uten en gjeng med frivillige funksjonærer. 
 
Her er de fleste av dem som var nøkkelpersonell denne helgen.  Vi beklager bilde-kvaliteten. 

 
Takk for oss 
Av: Redaksjonen 
 
Vi er vel hjemme igjen etter en hjemtur i finværet fra fjellet og ned til Vestfold. Riktignok var det 
veiarbeid og veldig lang kø – men tiden ble benyttet til oppsummering av dagene på Storefjell.  
 
Det har vært flotte dager, med mengder av spenning i spillelokalene, fantastisk mat og utrolig 
utsikt å hvile øynene på i pausene. Hotellet har lange bridge-tradisjoner og det har vi nytt godt av. 
Alt vi har spurt om har blitt besvart med et «det skal vi ordne». En stor takk til hotellet. 
 
Vi avslutter med å gratulere arrangørene både i kretsen, lokale klubber og ikke minst Tormod 
Røren med godt gjennomført NM. Spillerne er jo alle vinnere ved å ha kvalifisert seg, og vi 
gratulerer alle med flott innsats og fine resultater.  
 

 
Redaksjonen på NBF’s organisasjonsdager  
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Ryddesjau 
Av: Vegar 
 
Det er en god del som skal ryddes og demonteres etter en bridge-turnering! 
 

 
 
Igjen var det lokale bridgespillere som måtte trå til når spillerne var reist. 
 

 
 
Men det gikk med liv og lyst, ingen sure miner her i dalen, nei! 
 

 


