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Det skulle selvsagt vært med spill innlevert av spillerne også.  
Men de har foreløpig glimret med sitt fravær!  
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Evenstad og Larsen leder etter første dag 
Av: Vegar 
 
Det er Stian André Evenstad og Espen Larsen som leder etter første dag av NM-finalen. 
De har hatt ledelsen lenge, og til dels har ledelsen vært stor, men mot slutten var det flere par som 
nærmet seg. 
 

 
 

 Navn Klubb Poeng % 

1 Stian André Evenstad - Espen Larsen Sørreisa BK - Fauske BK 240,4 57,01 

2 Sam Inge Høyland - Jo Arne Ovesen TopBridge BC 217,3 56,33 

3 Ståle Digre - Olav Ellingsen NBF Lofoten og Vesterålen 213,0 56,21 

4 Finn Brentebråten - Jan Guldbrand Ohren NBF Buskerud 202,6 55,90 

5 Fredrik Helness - Martin Andresen NBF Oslo 197,9 55,77 

6 Gunnar Harr - Dagfinn Kristiansen NBF Lofoten og Vesterålen 193,9 55,65 

7 Vidar Smith - Sigurd Evjen NBF Buskerud 181,2 55,28 

8 Christian Bakke - Tor Eivind Grude NBF Midt-Trøndelag 158,4 54,61 

9 Øyvind Saur - Jon Aabye NBF Buskerud 151,9 54,43 

10 Knut Henry Haslene - Gunnar Nordby NBF Hedmark og Oppland 126,7 53,69 

11 Karl Christian Baumann - Jan Erik Olsen NBF Vest-Agder 126,1 53,68 

12 Svein Andersen - Paul I. Thomassen NBF Vest-Finnmark 122,5 53,57 

13 Anne Irene Bogen - Frank Bogen NBF Helgeland 107,7 53,14 

14 Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen NBF Helgeland 107,1 53,12 

15 Roy Hugo Olsen - Jonny Reinholdtsen NBF Troms og Ofoten 103,1 53,01 

16 Tom Anders Høiland - Helge Stornes NBF Vest-Agder 100,7 52,93 

17 Kristian Stangeland - Daniel Ueland NBF Rogaland 90,6 52,64 

18 Håkon Bogen - Alexander Flakstad NBF Helgeland 89,3 52,60 

19 Tom Johansen - Lasse Aaseng NBF Vestfold 86,1 52,51 

20 Stig Henning Dybdahl - Joakim Johansen NBF Østfold og Follo 72,6 52,11 

21 Marius Fivelstad - Leif Arild Lothe NBF Sogn og Fjordane 70,1 52,04 

22 Harald Nordby - Arild Årmot TopBridge BC 68,0 51,98 

23 Kåre Bogø - Espen C. Fasting Norrøna BK - TopBridge BC 67,3 51,96 

24 Lisbeth K. Glærum - Ann-Mari Mirkovic Juvik NBF Hordaland 54,1 51,58 

25 Alf E. Andersen - Stian Andersen NBF Hedmark og Oppland 40,2 51,17 

26 Svein Aril Olsen - Dag Jørgen Stokkvik NBF Troms og Ofoten 35,8 51,04 
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Ordføreren foretok den offisielle åpningen 
av NM par 2019 
 
Rett etter lunsjen på NMs første dag møtte vi en svært blid dame med lekkert smykke og stort smil 
da vi kom ned i spillelokalet igjen. 
 
Det tok litt tid før vi fikk summet oss og tatt inn at 
det lekre smykket var ordførerkjedet for Gol 
kommune, og at damen med det trivelige smilet var 
selveste ORDFØREREN, Heidi Granli. 
Hun ble gjenvalgt til vervet med god margin, 
Arbeiderpartiet fikk hele 45,6% ved valget for 11 
dager siden. 
En merket raskt at en er blitt gammel, når en blir så 
imponert over at befolkningen på Gol er heldig og 
har en så ung ordfører. 
Politikk er hun tydeligvis vokst opp med, for moren, 
Olaug Grønseth Granli, hadde det samme vervet i 
perioden 2007 – 2012. 

 
 
Gol kommune er kommunen midt i hjertet av Hallingdal, der dalen deler seg mot Hemsedal. 
 
Som om det ikke er nok å være ordfører for Gol kommune, og kommunens snaut 5000 innbyggere 
er ordføreren også vara for Buskerud på Stortinget.  
 
Etter åpningstalen overleverte styremedlem Tom Danielsen gaver fra Norsk Bridgeforbund. 
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Da jeg var liten var farmor SJEF 
 
Det var noe hele familien visste. Ikke bare fordi hun var eldst og ganske bestemt, men fordi hun 
var den eneste som fikk lov til å røre komposten. Komposten var klart farmors, og viktig – den 
skulle jo bli til verdens beste jord. Helt greit for meg, som er født med meitemark-fobi.  
 
Så da jeg en dag ringte den før omtalte Tormod for å sjekke om det derre LOKAL BOKASHI i NM 
brosjyren var sånn derre kompostgreier? 
 
Ja, det burde du prøve, var svaret fra Tormod. Da jeg forklarte at jeg ikke kunne holde på med 
sånt, på grunn av min fobi – lo han lenge (til tross for hans travle dager), og sa da MÅ du prøve 
dette. Arlette kan gå god for at rosene kommer til å bli helt praktfulle av det. Dermed var 
nysgjerrigheten våknet helt. Vi har jo 60 roser der vi bor, og skiltet «Vegars rosehave» på gjerdet. 
 
Så nå er jeg den glade eier av et bokashi sett.  
 

 

 
Etter å ha studert brosjyrer og selve «greia», 
har jeg funnet ut at dette bør jo de fleste som 
minimum har en balkongkasse bør drive med. 
Gjennom dette kan en få bedre innsikt i 
kretsløpet – mat blir til jord, blir til mat blir 
til……., og produsenten lover – helt uten lukt. 
 
Så nå er vi på vei til å produsere vår egen, 
energirike, jord fra matavfallet vårt. 
 
Brosjyrene sier at dette er lett: Bare drysse et 
tynt lag med tilhørende strø (bokhashistrø), 
og så er alt klart til å ha i matavfallet på 
slutten av hver dag. 
 

 
 
Lokket på bøtta skal ALLTID være skikkelig på, for ikke å slippe inn luft. Så er det bare for oss å 
holde på sånn, dag etter dag til bøtta er full – og etter minimum 2 uker skal avfallet være ferdig. 
Og da kan avfallet fra bøtta blandes i jord og brytes ned videre til fabelaktig rosejord.  
 
Skulle flere lokkes til å prøve, kan du lese mer på www.lokalbokashi.no eller sende en mail til: 
lokalbokashi@gmail.com. 
 
 
 

 
  

http://www.lokalbokashi.no/
http://www.lokalbokashi.no/
mailto:lokalbokashi@gmail.com
mailto:lokalbokashi@gmail.com
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Dårlig start 
Av: Vegar 
 
I skihopping har man begrepet «å komme skjevt ut fra hoppet», og selv om man ikke har samme 
begrepet i bridge, så var det akkurat det som skjedde med N/S i spill nr. 1 i NM. 
 

 
 
 
Meldingene gikk:  
 

V N Ø S 

 p 1 sp 2 kl 
2 sp 4 hj(?!) p p 
p    

 
Når man ser Nords kort er det ikke vanskelig å skjønne hva meningen var, men i Syds posisjon 
var det ikke like enkelt å forstå at dette var cue-bid med kløver som trumf. 
 
Uansett, Syd snellet hjem 6 stikk, men det var på ingen måte nok til å unngå at Ø/V tok hele 

kassa.  Forsettelsen for NS ble heldigvis meget bedre enn dette 😊  
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Storefjell med store bridgetradisjoner 
 
Lørdag 21. og søndag 22. september er det Gerd og Andres Nibstad minneturneringer. Bridge på 
Storefjell har vært en tradisjon i over 50 år. Storefjell Resort hotell vet å sette pris på bridgespillere 
og det er vel tilrettelagt for turneringer i alle størrelser.  

 

 
Ikke bare legger 
de godt til rette 
for bridgen, de 
stiller også med 
formidable 
premier – i form 
av opphold ved 
kommende 
bridgeevenement.  
Alt en spør om 
blir ordnet og det 
virker som om det 
ikke er noe de 
ikke kan ordne for 
en. 

 
Dagens drivere av hotellet er barnebarna til Gerd og Andres, mens neste generasjon også er å 
treffe på hotellet – og de virker helt klare til å føre gode hotell- og bridgetradisjoner videre. 
 
Alle bridgespillere er veldig opptatt av bridge, og noen er også opptatt av helt andre ting. Derfor 
måtte denne delen av redaksjonen passe opp Lars i resepsjonen, og beklage litt – men spørre: 
«har dere tariffavtale?». 
Akkurat det spørsmålet virket det som om hotellets eiere bare hadde håpet på skulle komme en 
dag, for det lyste stolthet da svaret kom. Det skulle vise seg at ikke bare har hotellets ansatte god 
dekning på sine vilkår gjennom en tariffavtale, de har også Gols største «klubb». For de som 
skulle være uinnvidde i fagforenings-sjargongen: det er altså «klubben» av de fagorganiserte. Så 
da er det med verdens beste samvittighet vi kan bo og spille på et hotell med deilige rom og 
fantastisk mat. 
 
Det er bemerkelsesverdig at alle en møter på av hotellstaben, smiler og skulle en komme til å 
spørre om hjelp – så stiller de opp. Senest i dag tidlig «kastet vi oss over» en som ryddet tomme 
glass og kopper og spurte henen om det var mer lys i barområdet utenfor spisesalen (vi satt der i 
barbelysning og delte ut sponsorposer, og strøk navn på lister i små skrift). Selv om både vi og 
hun forstod at lysregulering tvilsomt var hva hun holdt på med – så fikset hun det greit. 
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Vi møtte Simen, 4. generasjon på 
hotellet, og nevner episoden med lyset 
for han. Og da smilte han bredt og ble 
fornøyd. Han kunne fortelle at det er 
akkurat den holdningen de har arbeidet 
sammen med de ansatte for å få til. Vi 
gir honnør for alt de fikser og da 
kvitterer han raskt med et smil og 
kommentaren: «vi får til alt hvis vi vil». 
Videre nevner han at han tror de ansatte 
setter pris på at familien arbeider 
sammen med dem, rundt om på hotellet. 

 
  
Dette er den finalen som arrangeres høyest til fjells noen gang, og vi har grepet fatt i en spiller 
som har vært i mange spillelokaler for å få en kommentar på fasilitetene her. Gunn Helness har 
både spilt og vært med i massevis av lokaliteter og hun er veldig fornøyd med å være her. Flott 
spillelokale, med nok lys og luft. I tillegg er det denne flotte plassen utenfor som en kan trekke til i 
pauser (vi snakket med henne på plassen rett utenfor spillelokalet). Uoppfordret sier hun at 
rommene er overraskende store, og så det lekre, nyoppussede badet da. Som avslutning før hun 
må skynde seg inntil neste runde med kort sier hun: «bare den opplevelsen – å våkne opp til 
denne utsikten». Vi ønsker henne, og makker Lise Blågestad et «lykke til» på vei inn i spillelokalet 
igjen. 
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Skal, skal ikke? 
Av: Vegar 
 
Dette var et spørsmål Martin Andresen måtte stille seg flere ganger i dette spillet: 

 

 
Meldingene gikk:  

V N Ø S 
M Andresen S Digre F Helness O Ellingsen 

   p 
1 sp p 2 NT p 
3 ru p 3 NT p 
4 kl p 4 hj p 
4 NT p 5 sp p 
6 sp p p p 

 
Allerede i meldingsforløpet dukker spørsmålet opp to 
ganger.  4 NT eller ikke?  Og 6 sp eller ikke? 
 
Utspillet var kløver ess og mer kløver, så der var det ikke 
noen favør å hente. 

 
Neste etter å ha tatt ut trumfen (inne på bordet) dukker spørsmålet opp igjen. 
Spille på at kontrakten står og kanskje gå to bet hvis det ikke sitter, eller spille på en enkelt bet. 
 
Med oversikt over hånd og bord virker det vel klart at majoriteten i salen sannsynligvis stopper før 
6-trinnet, så skal det bli poeng på spillet må kontrakten stå.  Og eneste sjansen er singel ruter-
knekt i nord. 
 
Ruter dame følger, den blir stukket i nord, og ny kløver gir ingen favør denne gang heller, og det 
blir 2 bet. 
 

 
Martin Andresen 

 

Det var bare 4 par som var i 6 spar, og en bet mindre 
hadde ikke gitt mer enn 4 poeng forskjell, det gir neppe 
det store utslaget på plasseringen til slutt! 
 

 
Tor Helness følger nøye med Martin og Fredrik 
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Redaksjonen har vært på Oslo-tur 
 
Tirsdag før vi dro til Storefjell gikk turen til Oslo. Vi skulle på «Pølsemaker»-tur. Da redaksjonen 
var barn var det mange mindre pølsemakere rundt om i hovedstaden. På vei inn med toget, 
underhold den ene i redaksjonen om hvordan det var å handle i den nærmeste kjøttbutikken 
hjemme. Der var det nemlig pølsemakeri i bakgården. Levende prøvde jeg å beskrive hvordan det 
var å være så liten at opplevelsene av at stokkene med ferdige wienerpølser ble båret inn disken 
kom gjennom nettopp glasset i disken. 
 

 

Etter en kort trikketur ankom vi 
Vogtsgate 53 A på Torshov. Oi – her har 
de utvidet kunne det konstateres. Noe 
som raskt ble parert med at det er vel 30 
år siden du var her som inspektør fra 
næringsmiddelkontrollen (det het 
Mattilsynet før). Og det var jo sant. 
Inne i butikken møtte vi Jan Strøm-
Larsen, som ga oss lov til både å ta 
bilder og forsyne oss på hjemmesiden.  
 

 
Han hadde akkurat hett Mattilsynet på besøk da vi snakket med han, og det virket som om begge 
parter var svært fornøyde. Ikke rart, for det var aldri noe å utsette på dem for 30 år siden heller. 
Men nå var det virkelig blitt stort og veldig flott i butikken. 
 

  
 
Brosjyre over vareutvalget ligger i deltakerposen – les og bli sulten er vår oppfordring. 
 
Vi kjøpte med oss en kilo med de berømte wienerpølsene hjem og gledet spillerne i Horten 
bridgeklubb med dem om kvelden. Årsaken til at de kan omtales som berømte er episoder som at 
venninner sier de ikke spiser pølser – til tross for at man har observert dem spisende akkurat 
wiener. Da har de svart: «jammen, disse er fra Strøm-Larsen». Og mene det fullt ut. Så akkurat 
som renhetsloven følges i ølbrygging til tross for at den ikke lenger eksisterer, så følger Strøm-
Larsen alle krav som noen gang er satt til pølser, og det kan den tidligere inspektøren love at ikke 
var eller er få. Det er liksom noe eget med familiebedrifter som holder på gode gamle oppskrifter. 
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Strøm-Larsen startet i 1904, så tradisjoner er det flust med. De er nøye med råvarene sine og kan 
svare på hvor alt kommer fra, hva det inneholder, og dyktige fagfolk i bedriften bedømmer 
kvaliteten. 
 

 

 

 
Det er nok slik at et stopp i Vogtsgate 53 blir lagt inn som fast innslag for bulletinredaksjonen når 
de tar seg en Oslotur i ny og ne. 
 
Samtidig sender vi en mett og vennlig tanke til Tormod (Røren) som har skaffet slike gode 
sponsorer til NM. 
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Lars stakk hodet fram 
Av: Vegar 
 
Da far og sønn Eide skulle på BBO, sa jeg til Erik at han måtte gi pappa Lars et spill hvor han 
kunne glitre med spilleføringen.   
 
Han fikk ikke sjansen, men Lars la hodet på blokka helt på egenhånd da han fikk sjansen. 
 

 
 
Meldingene gikk: 

V N Ø S 
L Eide Å Forfot E Eide R Sivertsvik 

 1 ru p 1 sp 
2 hj X p p 
p    
    

Lars så ikke katastrofen som lå som gjedda i sivet, og etter liten spar som ble vunnet med damen 
på bordet ble det spilt hjerter til 9’eren og esset. 
Nord fortsatte med spar konge til esset, og hjerter knekt ble stukket i syd.   
 
So far so good! 
 
Så følger spar knekt som Lars må stjele, så følger kløver til 8’eren og esset (håper å droppe en 
honnør i syd eller at kløveren sitter 2-2) og 9’eren.  Ny kløver kaster syd en ruter på, og selv om 
Nord ikke ser sitsen og fortsetter med en ruter må Lars gå to bet og notere 500 ut. 
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Aggressive meldinger 
Av: Vegar 
 
Normalkontrakten i dette spillet var 4 spar i syd, men aggressive meldinger fra Høyland og 
Ovesen gjorde at Hoff og Hjelmeland ikke fant fram til idealkontrakten. 
 

 

 
Meldingene gikk: 

V N Ø S 
SI Høyland Hjelmeland Ovesen Hoff 
1 kl X 1 ru(*) 1 sp 
2 hj 3 ru 3 hj 4 ru 
4 hj 5 ru p p 
p    
    

*) 1 ruter var overføring til hjerter. 
 
Det er vanskelig for Hoff å få gjentatt sparen når 
makker melder monsterhånd med ruter, og dermed ble 
det minorutgang med 11 i stedet for majorutgang med 
10 stikk. 
 
I disse tider, hvor mange åpnet 2 spar i syd? 

 
 

 
Lokale spillere koser seg med åpnings-bulletinen 😊 

 


