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Bulletin lørdag 

Redaktører: Elisabeth Groseth og Vegar Næss 
 
 

Artikkel Side 
  
Uten mat og drikke – og Gol BK 2 
Revoke i første stikk 3 
En tur innom minneturneringen 4 
Resultater Gerd og Andres Nibstad minneturnering 1 6 
Gi aldri opp 7 
Bridge for alle – også for de uten kort 8 
Elegant lasjering 13 
Kjempeflott arrangement 14 
Bilder fra minneturneringen 15 
Høyland og Ovesen i tet etter 129 spill 16 
  
  
Redaksjonen minner om at IDIOT-PRISEN har gjenoppstått, og at juryen  
ønsker mange gode bidrag til årets utdeling.  
  
Vi flyter heller ikke over av spill for å kåre turneringens beste spill.  
Kommer ditt bidrag i morgen?  
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Uten mat og drikke, og Gol Bridgeklubb – 
intet NM på 1001 meter over havet. 
 
For de som stikker innom et NM, enten som spillere eller som tilskuer ser det hele nesten ut til å 
gå av seg selv. Slik er det ikke. 
Her på Storefjell er vi heldige – hotellet er velviljen selv. Alt er tilrettelagt – utstyret kan kjøres rett 
inn i spillelokalet. Men det rigger ikke seg selv.  
 
Buskerud krets står som arrangører av dette NM’et, men uten Gol bridgeklubb ville de nok slitt en 
del. De stilte med medlemmer både til rigging og gjennomføring av turneringen. 
 
Her er bildet fra riggingen. Bord, skjermer og alt annet er rullet inn, men må jo monteres. 
 

 
Gol bridgeklubb ble stiftet 18. mars 1943. For tiden har de 34 medlemmer – men kun 4 damer. Da 
vi spør John Sandviken sier han raskt at det er plass til flere medlemmer – og at de savner flere 
damer. 
De holder regelmessig kurs, og han sier at dersom det er noen som vil lære bridge, er det bare å 
ta kontakt.  
John minner om at det aldri er for sent å begynne, for man kan jo holde på så lenge. Klubbens 
eldste er Johan, han er 95 og er fortsatt svært aktiv. 
 
Ikke er det dyrt heller. I 2020 er årsmedlemskapet på kr. 300,- og kveldskontingenten er i 
utgangspunktet på kr. 50,-. Men John er rask til å legge til at den i virkeligheten er det dobbelte – 
for der er pålagt å betale 50,- for rundstykke eller kake og kaffe/te.  
De spiller i trivelige lokaler på Solstad Hotel i Gol på torsdager klokken 18, og de har kaffepause. 
Derfor var det viktig at riggingen var ferdig så medlemmene rakk spillekvelden. 
 
Gol BK har et godt samarbeid med bridgeklubben i nabobyen, Nesbyen, så godt at deler 
eierskapet om kortlegge-maskinen. 
 
Gol BK har bestemt at denne høsten skal de trene opp de nyeste medlemmene mer ved at de 
noen klubbkvelder får spille med klubbens mer erfarne spillere. 
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Revoke i første stikk 
Av: Vegar 
 
I runde 13 ble turneringsleder kalt til et bord hvor han fikk en spar-knekt med beskjed om at dette 
var et kort som skulle ligge i en mappe som var spilt ved bordet. 
 
Turneringsleder tar med kortet, og gir det til en annen med beskjed om å finne mappa og legge 
kortet på plass. 
 
Så kommer dette spillet: 
 

 

 
Etter et friskt meldingsforløp hvor det ble meldt 
hjerter N/S og spar Ø/V ender slutt-kontrakten i 
5 hjerter doblet i nord. 
 
Spar kommer ut, den blir stjålet.   
 
Det viser seg at det ikke sitter så veldig pent for 
spillefører, og det går mot 4 doblede beter. 
 
Med 5 kort igjen begynner spillefører å fundere, 
han har et kort mindre enn både bordet og 
motspillerne har. 
 
Turneringsleder tilkalles nok en gang, og så 
begynner man å nøste opp hva som har skjedd. 
 
 

Når man sjekker en annen kopi av spillet, finner man at det er spar knekt som mangler på nords 
hånd.  Den spar-knekten man ba turneringsleder fjerne ved siste besøk ved bordet! 
 
I flg, §14 Bpkt. 2 skal det manglende kort settes inn der det skulle ha vært, og i flg. Samme 
paragraf pkt. 4 skal det behandles som om det hadde vært på hånden hele tiden. 
 
Altså revokerte nord i stikk 1 da han ikke fulgte med spar knekt.  Og i stedet for 4 doblede beter 
ble det 6 beter og 1400 ut. 
 

Vi antar at spilleren teller kortene nøye resten av turneringen 😊 
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En tur innom Gerd og Andres Nibstads 
Minneturnering 
 
I lunsjen på lørdag befant halve redaksjonen seg i området utenfor spillelokalet til 
minneturneringen. Der summet det i godord om turneringen og ikke mins lovord om det å få lov til 
å spille mot verdensmestre. 
 
Jeg satt meg på et armlene og inviterte meg selv inn i samtalen med en hyggelig bridgespiller fra 
Svene, Sigmund Brøtan – som spiller i BK Sølvknekt. 
 
Sigmund kunne fortelle at jeg slett ikke 
forstyrret, det var bare artig å få fortelle fra 
denne turneringen. Han er slett ingen 
nybegynner i Bridge, det var en Sparmester 
med stjerne jeg hadde fått i tale, en 
entusiastisk sådan. 
 
Han kunne fortelle at han hadde vært så 
heldig at han hadde fått spille mot flere 
verdensmestre denne dagen, og var i fyr og 
flamme over denne opplevelsen. 
 
«de er så flinke, det er så gøy, jeg er veldig 
imponert» - kunne Sigmund fortelle da noen 
ved bordet sa noe om gulljentene. 
 
Der er det ingen nykker – kjekke jenter, la 
han til og avsluttet med «og så flinke til å 
spille».  

 
Opp av vesken trekker han resultatslippene og blar seg frem til den der han spilte mot Helness og 
den ene gulljenta. Se her sa han (intetanende om at snakket til noe som er bortimot en idiot i å 
forstå sånne slipper), men fortsatt med en krystallklar, lettforståelig forklaring om hvordan Thea 
hadde spilt hjem en 3NT ved å kutte spar damen rett vei. Det hadde vært beit ellers forklarte han. 
Og da fikk hun skikkelig skryt av han Tor, avsluttet han forklaringen om spill 18 med. Jeg så 
muligens en smule bragt ut av fatning ut, for han valgte å understreke med kommentaren «den 
jenta har «table feeling»». 
 
Deretter fulgte raske forklaringer på spill 19 og 20. Sigmund er full av flott omtale av sine 
motspillere – for han rakk å nevne at Tor hadde gitt han honnør for et av hans spill også. Det er 
sjelden man treffer på så positive spillere som enkelt klarer å formidle sin entusiasme over 
bridgen, og spesielt motspillerne. 
 
Sigmund hadde også møtt Sigmund (Bakke) – og det kunne han fortelle var et artig møte. «Måtte 
jo hilse på navnebroren» sa han med et stort smil. 
 
Og smile det er Sigmund god på – for gliset blir kjempebredt da han sier, lett foroverbøyd: «jeg har 
møtt Geir Helgemo også jeg». Og så kommer historien om da han møtte Helgemo, da 15 år 
gammel, i Trondheim (hvor Sigmund studerte). Helgemo fikk kontrakten, og etter mindre enn 5 
sekunder med blindemann på bordet hadde han FULL oversikt. Men, tilføyde Sigmund, den beste 
egenskapen var vel likevel den helt eksemplariske opptreden ved bordet. 
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Etter å ha trukket pusten – kunne han fortelle at «han Helgemo, han har en fantastisk 
reaksjonsevne». På dette tidspunktet må jeg ha sett en smule forvirret ut, helt til forklaring kom – 
joda, Geir hadde slått Sigmund i bordtennis også. 
 
Det ble 2.plass på Sigmund, 0,9 poeng etter Tor Helness og Thea Indrebø som vant. 
 

NM par blir jo nesten for en B-turnering å regne, verdensmesterne spiller i minneturneringen 😊 

 

 
Thea Indrebø 

 
Agnethe Hansen Kjenslie 

 

 
Sofie Græsholt Sjødal 

 

 
Ida Marie Øberg 
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Gerd og Andres Nibstad minneturnering 1 
 
SLUTTRESULTAT 
 

Pl Poeng  Navn Klubb 

1 62,5  Tor Helness -Thea Indrebø Klepp BK – Klyve Gulset 

2 61,4  Trygve Brøtan - Sigmund Brøtan BK Sølvknekt – Flesberg BK 

3 30,2  Kjell Otto Kopstad - Jorunn Feness Sandefjord BK 

4 15,1  Bjørg Landvik - Harald Magne Mæland Flesberg BK 

5 14,0  Ida Marie Øberg - Olav Lillebuen Klyve Gulset – BK Sølvknekt 

6 12,0  Astri Triumf Dahl - Britt Bergan Koppang BK – Flesberg BK  

7 8,6  Leif Magne Parthaugen - Ole Wirstad Hen BK – Kløver Ess 

8 -11,8  Sofie Græsholt Sjødal - Agnethe Hansen Kjenslie Nesodden BK 

9 -12,9  Torgeir Weisser - Stig Karl Johansson Kragerø BK 

10 -16,2  Ellen Cathrine Orsteen - Tor Orsteen Fjerdingstad BK 

11 -19,4  Erik Nilsen - Erik Eriksen Hen BK 

 -19,4  Bjørn Morten Halbjørhus - Asbjørn Rust Gol BK 

13 -20,5  Roger Bottolfs - Tora Marianne Bottolfs Krødsherad BK 

14 -48,5  Eva Cecilie Egge - Inger Jakobsen Kløver Ess 

15 -56,0  Knut Thorvaldsen - Per Drange Hansen BK Sølvknekt 
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Gi aldri opp! 
Av: Rune Kvaran 
 
Så lenge man har motspillere, skal man ikke gi opp kontrakten før siste kort er spilt. 

 

 
Meldingene gikk: 
 

V N Ø S 

 p p p 

1 kl (16+) p 1 ru (0-7) p 

1 hj (krav) p 2 kl (6-7) p 

4 hj p p p 
 
Mange spilte ruter ut, og da var det 11 enkle 
stikk.  Men mot Bjørn Kvaran spilte nord ut en 
liten hjerter, og dermed forsvant innkomsten til 
avkastet på ruter ess! 
 
Fortsettelsen var spar til damen, som ble 
stukket i nord. 

 
 
Hadde nord funnet kløverskiftet nå, kunne de 
notert +22 på spillet, men nord fortsatte med 
spar, og da dukket det opp et halmstrå, sitter 
E-K i kløver sammen med D-J i ruter dukker 
det opp en (for spillefører) artig slutt-variant. 
 
Hjerterstikkene og sparstikket tas, og med 3 
kort igjen skal syd holde 4 kort, det går ikke.  
Syd velger å blanke kløver ess for å holde D-J 
i ruter, da tar Bjørn Kvaran for ruter konge og 
setter syd inn på kløver ess, og ruter ess 

vinner det siste stikket 😊 

 

 
Bjørn Kvaran vurderer neste trekk 
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Bridge for alle – også for de uten kort 
 
Datoene for Bridge for alle på Storefjell 2020 er allerede satt, det er 27.mai til 1. juni. Altså pinsen. 
Bulletinredaksjonen besøkte tilsvarende arrangement i år. Vegar skulle fordype seg i TLs 
avgjørelser, mens jeg bare skulle være med. Selv har jeg ikke engang så mye som kløvernål – så 
jeg synes i utgangspunktet ikke sånn store arrangementer er noe for meg.  
 
På veien opp bekymret jeg meg en del for 
om jeg hadde lagt igjen hårbørsten 
hjemme. En bekymring jeg kunne lagt helt 
bort – for i resepsjonen har de faktisk helt 
maken børste, og veldig mye til. For at alle 
skal tro meg har jeg til og med sikret meg 
et bilde av en del av vareutvalget – som de 
har i resepsjonen (altså ikke engang i 
butikken – så det er ingen grunn til å 
bekymre seg over åpningstider). 
En kan faktisk lure på om det ville vært 
bekymringsfullt å glemme hele bagasjen 
hjemme, antakelig ikke i det hele tatt – 
betalingskort hadde holdt lenge. 
 
Men at på Bridge for alle på Storefjell 
egentlig ikke er noe for ALLE! Det er en 
fullstendig feilslutning – dette er virkelig 
noe for alle, om de spiller bridge eller ikke. 
De første dagene spilte Vegar og jeg et par 
turneringer, før kurset tok tak i han.  
 

 
 
 
Så da tenkte jeg at NÅ, nå blir det strikking nå – for strikketøyet var med. På dette tidspunktet 
meldte bekymringen for ikke å ha tatt med nok garn seg, så liksom for meg laaange og litt 
kjedelige dager. 
 
Da jeg fikk kikket meg litt rundt på oppslagene – så tenkte jeg, at badedrakt, det har jeg vel med? 
Og det hadde jeg. Men det hadde ikke vært så veldig farlig å ha glemt den heller, for på Storefjell 
har de en fabelaktig velassortert gavebutikk. Den har de både hyggelige, nyttige og koselig ting en 
kan kjøpe. Deriblant flere badedrakter, også i store størrelser.  
 
Så da var det tur ned i bassenget en liten stund etter lunsj. Der var det plass til både store og små. 
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En del av de små viste større interesse 
for hotellets vannsklie. Sklia er 50 meter 
lang og går til og med gjennom 
nattklubben. I sin tid en skikkelig 
snakkis. Nå er den, som mye annet på 
hotellet, energivennlig og starter når 
noen kommer og skal bruke den. Så 
ikke fortvil om du kommer og det ikke 
renner vann i den. 

 
Mens jeg svømte rundt tenkte jeg litt på om jeg skulle ta en tur oppi boblebadet, men fant ut at det 
fikk vente. Men badstuen fikk et besøk, godt å tørke litt etter svømmingen. Så vel hjemme igjen, 
på rommet, fant jeg ut at jeg skulle sjekke brosjyren – og de lyver ikke når de skriver dette: 
«Storefjell Resort Hotel har eget "minibadeland" med boblebad, jacuzzi, romerbad, tyrkiskbad, 
finsk sauna, svømmebasseng(12m) m/motstrøm, barnebasseng og en 50 meter lang vannsklie 
som slynger seg rundt nattklubben og ender i bassenget».  
 
Enkelte av deltakerne hadde med seg barn og/eller barnebarn, og tankene på at de måtte da 
kjede seg mens foreldre/besteforeldre spilte bridge ble feid bort. Etter badet tuslet jeg innom Lars 
Eide som holdt nybegynnerkurs for noen barn og voksne. Jeg var langt inni en tankerekke om at 
det var akkurat sånn jeg burde ha blitt lært bridge for 6-7 år siden, da jeg oppdaget at «pappa 
Eide» snakket til meg, tilskueren. Han måtte ha en makker på kurset. Fluktmuligheten var 
avskåret, som det heter, for i døren sto en glisende gemal. Han vet jo hvor stor redsel jeg har for 
både bridgemestre, og for å spille med «fremmede». HA!, fanget i situasjonen. Kløna klart 
selvsagt å dumme seg ut og reversere utiltenkt, noe som medførte en seier for barna som ble 
behørig markert av dem, naturligvis. Mens Eide forsiktig stilte et spørsmål ved om jeg virkelig 
mente å reversere. Holder man pusten i tre spill kan det selvsagt gå litt rundt for noen og enhver. 
 
Så har du noen du mener kunne ha godt av et 
kurs i bridge er det lurt å ta de med på 
Storefjell i forbindelse med Bridge for alle.  
Her vil de få en god blanding av teori og 
praktisk prøving, alltid med fabelaktige Lars 
Eide.  
Det er ikke hverdagskost å få en som både 
selv er Europamester i spillet og har lært 
sønnene så godt opp at de også har denne 
tittelen. 
Det kreves ingen forkunnskaper. 

 
 
. 
 
Utenfor «klasserommet» møtte jeg noen med kledelige roser i kinnene, de hadde vært på tur i det 
flotte terrenget som omgir hotellet. De kunne fortelle om lett terreng, og gode stier – helt ypperlig til 
å trimme av seg noe av den fabelaktige maten de serverer på hotellet. Og skulle været bli for 
dårlig, så er det mengder av trimmuligheter, i tillegg til badeavdelingen innendørs. 
 
Så ble det kveld, middag og derpå følgende live-underholdning. Denne kvelden var det oppvisning 
i lokale tradisjonsdanser – og skulle du ikke huske det – så er Halling den dansen der hatten 
sparkes ned av en stokk. 
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Så fikk strikketøyet hvile denne dagen, faren for manko på garn var betydelig minket. 
 
På bridge for alle turneringene er det 
makkergaranti, så en kan reise opp uten 
den faste makkeren sin, helt 
problemfritt. Men det er ikke alltid at en 
kan være sikker på å få dyktige Eli Ann 
som makker. Noen ganger må en ta til 
takke, en stund, med en kløvernål-løs 
tilstedeværende med hvilende 
strikketøy. Nok garn nærmet seg raskt. 
 
Så blir det lunsj, sånn helt plutselig. Det 
er nesten helt utrolig at det er mulig å bli 
så raskt sulten igjen etter en fabelaktig 
frokost med mer enn en egentlig bør 
ønske seg. 
 

 
 
 
 
Etter lunsj, med strikketøyet fortsatt 
i baggen, ble det plutselig 
shopping. Butikken åpnet igjen. Det 
er utrolig hvor mye en kan finne på 
å trenge i rette omgivelser. Og har 
en først sjerf-dilla, så er det godt å 
ha plass til litt mer i kofferten. For 
det er ikke vanskelig å finne noe en 
«trenger» i hotellets butikk. Rikt 
utvalg av klær, sko, vesker, 
smykker, interiørartikler og sminke 
– for å nevne noe. Her er det noe 
for barn, damer og herrer. Så har 
du glemt en genser eller noe annet 
– ikke fortvil. 
 

 

 

 
Deretter en liten tur ut for å kikke litt på omgivelsene, og ikke minst utsikten. Herfra er det lett å 
forstå uttrykket sju blåner. Og så var det jammen mat igjen – og så mye god mat, igjen. Og 
deretter fortsatt full hvile for strikketøyet, igjen. 
 
Etter frokost neste dag, var det å ta med seg strikketøyet og tusle ned utenfor spillelokalet. Da det 
så ut som om det kunne bli behov for makkergarantien, var tiden inne til å finne på noe lurt. Et 
foto-oppdrag, helt på eget initiativ. Utrolig hva man kan oppdage når en går inn for det. Rundt 
omkring på hotellet vrimler det av aktivitetstilbud. 
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Så tilbake, fortsatt med urørt strikketøy var det akkurat passe tid til å hilse på noen nyankomne 
bridgespillere og deres familier. En kjempefornøyd liten gutt var overlykkelig over å ha lurt bestefar 
med i bassenget, mens bestemor var på tur i fjellet med søsteren. Barnet gjorde sitt beste i 
fremsnakking av fasilitetene, og lurte på om jeg hadde prøvd sklia. 
 
Lunsjen igjen. Nå var en kommet dit at en hadde smakt seg gjennom alt – trodde man. Men da 
dukker det opp nye retter. Her er det bare mulig å bli mett og veldig fornøyd, aldri matlei. Gode og 
smarte kokker vitner dette om. 
 

 
 
Etter maten var tiden inne for å ta frem strikketøyet. Det var nå skapt en klar oppfatning av at det 
kom til å bli mer enn nok garn på denne turen. Så tre strikkende damer benket seg utenfor 
spillelokalet, mens fjerdemann (vel, fjerdedame) gjorde sitt aller beste for å holde stålkontroll på 
regnskapet.  
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Og mens vi satt der og strikket dukket en 
hel busslast med kinesere opp. Det var  
Helt tydelig at dette var damer som ikke 
snakket noe annet enn kinesisk, med 
unntak av noen svært få ord engelsk. Men 
strikking hadde de vært borti – da det vi 
strikkende kaller «engelsk måte». En 
veldig omstendelig måte som tar lang tid å 
holde på med. 
Så det ble stor oppmerksomhet rundt 
moderne, norsk strikkemetode. Dette var 
noe de ville lære – med en gang – og vi 
skred til verket. Her skulle det læres bort 
både rette og vrange masker. 
 

 
 

  
 
Så da ble strikkekurset for kinesiske damer avsluttet med «prøve selv» og opplæringsvideo av de 
ulike masketypene. Vi var selvsagt slitne etter dette oppdraget, og det ble besluttet at 
«lærerteamet» trengte forfriskninger i baren før middag. Så ble det ikke så mange masker denne 
dagen heller, men mye moro. 
 
Skulle det fortsatt være noen som tenker at Bridge for alle på Storefjell bare er for bridgespillere så 
er det nok lurt å sette av (god) tid og trykke seg inn på http://www.storefjell.no. Der er det nok av 
informasjon, brosjyrer og oversikt over alle fasilitetene dette herlige stedet 1001 meter over havet 
kan tilby. Og skulle noen lure, så er vi begge på plass her i pinsen 2020 – men det er langt fra 

sikkert at strikketøyet får være med. Vi ses vel? 
  

http://www.storefjell.no/
http://www.storefjell.no/
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Elegant lasjert 
Av: Vegar 
 
Mange måtte nøye seg med 9 stikk i spar-kontrakt på dette spillet, men Dagfinn Kristiansen var 
ikke en av dem. 
 

 

 
Meldingene gikk: 
 

V N Ø S 
S 
Andersen Harr 

A 
Andersen Kristiansen 

  1 kl 1 sp 
X XX 1 NT 2 sp 
3 ru 4 sp p p 

p    
 
Mange fikk kløver knekt ut mot sparkontrakt, 
det utspillet fant også Stian Andersen.   
 
Mange klubbspillere (også flere her i salen) må 
nå nøye seg med 9 stikk ved å stikke med 
kløver ess, spar til esset og mer spar som øst 
stikker og tar sine to kløverstikk, og vest må i 
tillegg få for ruter ess. 

 
 
Dagfinn lasjerte elegant kløver knekt, stakk 
den neste kløver og spilte ruter mot kongen.  
Nå kan forsvaret ikke hindre at han får kastet 
den siste kløvertaperen på ruter konge, og 

vunnet utgang for Harr/Kristiansen 😊  

 
Disse er pr. skrivende stund (lørdag 
formiddag) med i en gruppe som har skilt seg 
ut fra resten av feltet og kjemper om 
medaljene. 

 
Dagfinn Kristiansen 
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Kjempeflott arrangement 
Av: Vegar 
 

 
 
3 blide herrer fra Salten kan ikke få fullrost årets NM-arrangement. 
 
«Vi har fått et fantastisk spillelokale, og maten er også fantastisk.  NBF kunne ikke ha funnet et 
bedre sted å ha parfinalen! Også været, da. Og naturen!» 
 
 
 
 

 
 

Og vi som trodde dette var en hjort, og så var det en heis  
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Bilder fra minneturneringen 
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Høyland og Ovesen i tet etter 129 spill 

 
I det det gjenstår 30 spill, så har Sam Inge Høyland og Jo Arne Ovesen tatt en forholdsvis klar 
ledelse.  For øvrig er nå stort sett alle forhåndsfavorittene på skuddhold.  Det blir en spennende 
søndag! 

Plass Navn Krets/Klubb Poeng % 

1 Sam Inge Høyland - Jo Arne Ovesen TopBridge BC 523,2 57,80 

2 Christian Bakke - Tor Eivind Grude NBF Midt-Trøndelag 451,0 56,72 

3 Vidar Smith - Sigurd Evjen NBF Buskerud 378,7 55,64 

4 Øyvind Saur - Jon Aabye NBF Buskerud 377,8 55,63 

5 Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen NBF Helgeland 368,5 55,49 

6 Stian André Evenstad - Espen Larsen Sørreisa BK - Fauske BK 363,3 55,42 

7 Ståle Digre - Olav Ellingsen NBF Lofoten og Vesterålen 292,7 54,36 

8 Tom Anders Høiland - Helge Stornes NBF Vest-Agder 263,1 53,92 

9 Gunnar Harr - Dagfinn Kristiansen NBF Lofoten og Vesterålen 262,7 53,92 

10 Stig Henning Dybdahl - Joakim Johansen NBF Østfold og Follo 231,4 53,45 

11 Karl Christian Baumann - Jan Erik Olsen NBF Vest-Agder 225,6 53,36 

12 Sverre Johnsen - Jan Mikkelsen NBF Oslo 219,1 53,27 

13 Knut Henry Haslene - Gunnar Nordby NBF Hedmark og Oppland 206,0 53,07 

14 Kristian Stangeland - Daniel Ueland NBF Rogaland 194,3 52,90 

15 Harald Nordby - Arild Årmot TopBridge BC 190,8 52,85 

16 Finn Brentebråten - Jan Guldbrand Ohren NBF Buskerud 181,0 52,70 

17 Tove Haugen - Tone Torkelsen Svendsen NBF Haugaland 120,8 51,80 

18 Anne Irene Bogen - Frank Bogen NBF Helgeland 111,5 51,66 

19 Svein Aril Olsen - Dag Jørgen Stokkvik NBF Troms og Ofoten 99,2 51,48 

20 Marius Fivelstad - Leif Arild Lothe NBF Sogn og Fjordane 92,9 51,39 

21 Geir Hjelmeland - Geir Hoff NBF Sogn og Fjordane 76,8 51,14 

22 Jon Sagbakken - Trond Magne Aasheim NBF Østerdal 75,7 51,13 

23 Johnny Hansen - Torstein Kofoed NBF Salten 62,9 50,94 

24 Fredrik Helness - Martin Andresen NBF Oslo 62,1 50,93 

25 Alf E. Andersen - Stian Andersen NBF Hedmark og Oppland 43,8 50,65 

26 Håkon Bogen - Alexander Flakstad NBF Helgeland 42,9 50,64 

 


