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Hva er oddsen denne gang da tro 
Av Nils Kvangraven 
 
Det kommer stadig vekk fargebehandlinger hvor du må ta en titt i læreboka. Mange har vel disse 
odds beregningen godt innarbeidet, men noen av oss liker også å stole på magefølelsen fra tid til 
annen.  
 
Hva ville du gjort her?  
 
 

Nord   E K 7 2 

NS   E 6 

   E 7 6 3 

   K kn 4 
 
 

   10 3 

   D kn 8 7 5 4 3 

   8 

   E D 5 
    

Vest Nord Øst Syd 

 1  P 1  

P 2 NT P 3  

P 3  P 4  

P P P  

    

3 = overføring 

3 = benekter 3-kort , lover 4-kort spar.  
 
Vest spiller ut kløver 2 (norsk fordeling) til 4, 10 og dame. Når du ser blindemann skulle du ønsket du var i 
slem, men det kan være flere i årets parfinale ikke har klart å melde denne slemmen?  
 
Det hele handler om trumfbehandlingen, skal du spille hjerter dame fra hånden og ta finessen igjennom  
vest eller er det bedre å bare ta for hjerter ess og håpe på singleton konge hos en av motspillerne?  
 
Hvis du er usikker, må du prøve å telle hvor mange sitser de forskjellige variantene inneholder. La oss 
første se på singleton konge hos en av motspillerne. Det er to mulige fordelinger som gir suksess, enten K 
– 10 9 2 eller 10 9 2 – K.  
 
Hvis vi så ser på finessen ved å spille hjerter dame. Den lykkes hver gang fargen er fordelt 2-2 og kongen 
sitter hos vest. Det er faktisk 3 fordelinger som gir suksess med den planen, at vest har K10, K9 eller K2. 
Det betyr at finessen gir det 50 % større sjanse eller å spille esset.  
  



Bulletin nr. 3 NM par 2020 i Kragerø 19.09.2020  Side nr. 3 

Vel, spillet denne gang så ut som dette 
 

   E K 7 2 

   E 6 

   E 7 6 3 

   K kn 4 

 9 8 5 4    D kn 6 

 10 9 2     K 

 K 5 2     D kn 10 9 4 

 9 3 2     10 8 7 6 

   10 3 

   D kn 8 7 5 4 3 

   8 

   E D 5 
 
Det var ikke noe fordel å spille med oddsen, finessen taper til singleton konge hos øst og du kan notere nok 
en tapt mulighet til å briljere med din kortteft.  
 
I årets parfinale ble du belønnet med 8 plusspoeng hvis du startet med esset og 10 minuspoeng hvis du 
gikk for finessen.  
 
 

Hyggelig med besøk 
 
Det er hyggelig at noen stikker innom redaksjonen og slår av en prat, denne gangen var det 
«pappa» Eide som kom på besøk. 
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Bridgedamer i Telemark – helt i særklasse 
Jentene/damene som spiller bridge i Telemark er kanskje i en helt egen klasse? I NM har vi altså 
Virginia Chediak, som jo er verdens høyest rangerte dame i nettspilling. Med mer enn en smule 
ærefrykt nærmet vi oss damen, som er medlem av arrangørklubben. Vi har jo lagt merke til 
hvordan hun nærmest svever gjennom bridgelokalet og utstråler full kontroll.  
 

Da vi spør om det er mulig med noen minutter til et 
intervju får vi et overraskende svar. Hun svarer ja med et 
stort smil og spør om hva vi synes om spa-avdelingen på 
resorten. Må jo være årlig og innrømme at der har vi ikke 
vært. Sporenstreks blir vi invitert til å ta intervjuet i spaet, 
for hun har booket tid der – og vi kan bli med henne inn.  
Hotellet har gode korona-rutiner og tid må bookes på 
forhånd, noe redaksjonen ikke har tenkt på.  
Så etter drøyt 60 spill var avtalen å møtes i badetøy. Ta 
med kort var avtalen – og avtaler holdes. 

 
Virginia, eller Vicky som mange kaller henne er helt klar over at Kragerø Resort er et fabelaktig 
sted, hun er en kjempeambassadør for anlegget.  
Vi begynner vel i badstuen for den har så flott utsikt forklarer hun. Og der tar hun ikke feil. 
Supervarmt og med vakre Kragerø i bakgrunn må det bli bilde. 
Entusiasmen til Vicky er smittende og ikke minst er spaet flott, det må bli flere bilder er vi enige 
om. 

 

 
Dit bort må vi etterpå sa Vicky mens hun viste meg en 
hånd hun ville vurdert å claime på 

Var det opp til meg ville Vicky fått reklameprisen for spaet på resorten, om det finnes noen slik. 
Mens hun forteller at hun lærte å spille bridge av faren sin i Uruguay, hvor hun er født og 
oppvokst, legger hun til «for 24 år siden». Mens tankene tomler med om at man i Uruguay 
begynner veldig tidlig med kortspill, går praten videre. 
Siden det bare er en dame her på NM er det naturlig å diskutere litt løsningene på å få flere 
jenter/damer med i bridgen. 
 
Kanskje det ville være lurt med flere damepremier i vanlige turneringer? Og så er det jo det med å 
få med damene til å lære bridge før de får barn, slik at de også kan lære barna spillet – for da får 
vi kanskje med barna etter hvert også, er noe vi drodler rundt. Vicky minner meg på at jeg jo ikke 
har sett resten av spaet og vi flytter på oss. 
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Håper det blir noen bra bilder – det er jo så fint med Kragerø i 
bakgrunnen herfra kommenterer verdens-eneren, og kikker 
forbi spardamen. 
 
Spørsmålet om hva hun synes om handicap-turneringer er neste 
tema. Der svarer hun at sånn som det er her i landet er det flott 
for nybegynnere, det stimulerer dem til å være med. Men, 
legger hun til – i Uruguay har de tatt dette langt videre. 

 

Der har de spilt bridge med et annet handicap system i over 20 år, og alle er like fornøyde. Raskt 
blir vi enige om at en studietur dit hadde vært noe for oss. 
 
Når hun blir spurt om hva som er lurt å markedsføre bridgen med når vi skal få tak i nye spillere, 
svarer hun at det er viktig å påpeke at det er veldig bra for hjernen og samtidig veldig sosialt. 
 
Vi synes begge det er flott med juniorlagene – kanskje spesielt jentelaget. Og ikke minst at to av 
dem er fra nettopp Telemark. Vi snakker jo selvsagt om Ida Marie Øberg og Thea Lucia Indrebø.  
 

 

Disse to er regjerende 
Verdensmestre både i par 
og lag. De er i tillegg 
kjempetrivelige og 
superambassadører for 
bridge.  
 
De stiller opp på masse 
arrangementer og er med i 
en stor gjeng ungdommer 
som skal bære bridgen 
videre i årene fremover.  
 
Redaksjonen er stolte over 
at vi nå kan si at de alle tre 
er våre, på en helt annen 
måte etter at det nå heter 
Vestfold og Telemark. 
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Makker sa pass! 
 
Bjarte Haugland refererte dette spillet fra i går: 
 

                              
 
Meldingsforløpet gikk: 
 

V N Ø S 

1 ru 1 hj p (?!) p 

p    
 
Utspel: Ruter dame 
 
Rune Fagerbakke i aust passer aldri, men i siste spel fredag var han den einaste som fann 
passlappen i denne posisjonen. 
 
Med sine 10 poeng viste dette seg å være særs vellukka, då 200 inn gav +21! 
 

  Rune Fagerbakke passer normalt aldri! 
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Storeslem 
 
I dagens spill 72 var det en storeslem ute og gikk, men bare en tredjedel av feltet klarte å melde 7-
eren, og bare 2 klarte å melde toppkontrakten 7NT. 
 

 
 
Her er fra BBO-bordet, hvor Nils Sverre Fardal og Stig Rune Kjos fant 7 hjerter etter dette 
meldingsforløpet: 

V N Ø S 
p 2 kl p 2 ru 
p 2 NT p 3 ru 
p 4 hj p 4 NT 
p 5 ru p 5 NT 
p 6 ru p 7 hj 

 
Jon-Egil «Turbo» Furunes og Jan Mikkelsen fant toppkontrakten etter dette meldingsforløpet: 
 

V N Ø S 

p 2 kl p 2 hj 

p 3 hj p 3 NT (ingen singelton) 

p 4 kl (cue) p 4 sp (cue) 

p 4 NT (bw) p 5 ru (1 ess) 

p 5 sp (hj D?) p 5 NT (hj D, ingen minorkonger) 

p 6 ru (3.kontr i ruter?) p 7 ru (ru D) 

p 7 NT p p 

p    
 
7 NT vant også Johnny Hofseth og Dag Sandbekkbråten, her var det meldingene og ikke 
spilleføringen som var poenget, 13 stikk var det alle veier. 
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Plutselig bor man i et nytt fylke. 
 
Da jeg så nyttårsrakettene tennes like før midnatt 31.12.2019 bodde jeg i Vestfold fylke. 
 

 

Innen oppskytingen var over bodde jeg i Vestfold og Telemark fylke. Ny, kul logo 
prydet fylket og jeg visst plutselig veldig mye mindre om fylket jeg bodde i. Men så 
hadde det jo mer enn doblet seg i areal på et sekund. 
Og nå er jeg plutselig i mitt fylkes sørligste kommune, Kragerø. Byen, og kommunen, 
man bare har forbundets med Sørlandet siden barnsben av. 
 
Forarbeidet startet lenge før «snippesken» som folk på min alder kanskje forventes å 
kalle kofferten sin – ble pakket. Google er min venn – kaller den bare for den 
moderne hakkespettboken. 

 
Sånne hjemmesider er både informativt og underholdende – man kan finne mye der. Naturlig 
førstevalg var Kragerø kommunes sin egen side. Etter å ha bli imponert over fortellingen om 
hvordan NM i bridge for par 2020 kom til kommunen/byen hadde en jo beundringens briller på 
seg. 
Nå kan jeg massevis om dette stedet. Men er fortsatt litt i undring. Jeg vet at Kragerø kommune 
har litt mer enn tusen innbyggere enn det er medlemmer i Norsk Bridgeforbund (NBF), men skulle 
alle disse medlemmene innta Kragerø by – så ville folketallet der mer enn doble seg. 
 
Videre vet jeg at blant de 37 medlemmene i Kragerø bridgeklubb finnes verdens høyest rangerte 
kvinnelige bridgespiller når det gjelder online spilling. Denne rankingen er det World Bridge 
Federation som står for – for øvrig en organisasjon anerkjent av den internasjonale olympiske 
komitéen. Gratulerer, og ikke minst lykke til i NM – det er nok mange som er ute etter å slå deg, 
ved bridgebordet. 
 
Men, har Kragerø to ordførere? Lett å bli litt forvirret. For egentlig så er jeg jo klar over at Grunde 
Wegar Knudsen er ordfører. Skvatt litt for jeg er jo vokst opp med en voldsom beundrer av en 
stuper med neste samme navn (det hjalp å se navnet på trykk – da oppdager man lures av lyd). 
 

På siden «om Kragerø» finner jeg både informasjon, og ikke minst link til en lekker PDF 
om Kragerø. Men der figurerer Jone Blikra som ordfører. Dette trigger jo en mer enn 
middels nysgjerrig, bridgespillende ingeniør. I løpet av noen bulletiner skal dette 
mysteriet nok oppklares – følg med. 
 
Imens skal vi presentere litt av hvert av det en tilreisende har gledet seg over i vår 
sørligste kommune her i fylket. For selv om Bridgen fortsatt har to kretser, en for 
Telemark og en for Vestfold er vi jo samboere i fylket. Kanskje vi skal begynne å se langt 
mer til hverandre? Det er mange perler å oppdage. Og ikke minst mye som binder oss 
sammen, men mer om det senere. 

 
For det er vel slik at alle vet at Åsgårdstrand ligger i Horten kommune, og at Munchs hus ligger i 
Åsgårdstrand. Men ikke visste jeg at «Solen» som etter min personlige mening er noe av det 
flotteste fra den malerens pensel er malt med inntrykk fra nettopp Kragerø. Men kunst skal vi også 
komme mer tilbake til under disse NM dagene. Følg med. 
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Griper du muligheten 
Av Nils Kvangraven 
 
Det er ikke gratis å spille parfinale, men tror meg – det gjøres mange feil også i parfinalen. Etter 
første spilledag kan jeg personlig fortelle om flere feil enn jeg har hatt til sammen resten av 2020.  
 
Men på dette spillet var det et lite lysglimt, la oss se hva du får til  
 
 

Syd   E D 10 9 4 

NS  - 

   10 8 7 5 

   K kn 8 3 
 
 
 

   7 6 3 

   K D 5 2 

   E K kn 

   7 6 5 
    

Vest Nord Øst Syd 

   1  

P 1  () P 1  

P 4  P P 

P    

 
Vest starter motspillet med hjerter knekt, hva tenker du om dine muligheter her?  
 
Det er mye som skal ordne seg. Sitter alt greit med ruter dame hos øst og ess-dame i kløver hos vest kan 
det blir mange stikk, men samtidig har du litt lyst til å sette opp konge-dame i hjerter ved å bare kaste et 
kort hos blindemann i første stikk.  
 
Som tenkt så gjort, du kastet en ruter. Øst vinner med hjerter ess og vrir kløver 4 som vest vinner med ess 
og fortsetter med kløver 9, du prøver knekt, men øst trumfer med spar 2 og spiller ruter tilbake til ditt ess, 
vest følger med ruter 6.  
 
Spar 3 trekker 8, dame og knekten faller fra øst. Gode nyheter, det betyr at kontrakten kanskje kan vinnes.  
 
Hva tenker du om videre spilleplan nå?  
 
Første plan er vel at vest har kongen doubleton igjen i spar, hvis du klarer å komme deg hjem på hånden 
kan du ta spar finessen en gang til og kanskje vinne resten av stikkene. Men hva er beste spilleplan. Det 
kan se ut som vest har 3-4-1-5 fordeling, da må du spille kløver konge og kløver til stjeling fulgt av finessen 

i spar. Alternativt har vest 3-3-2-5, men det betyr at øst ikke har doblet 2  med esset sjette, det ville 
kanskje vært en mulighet?  
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Den aktuelle spillefører satset på ikke unaturlig på første plan og ba om kløver konge, men da ble det sorti 
– kortene så nemlig ut som dette 
 
‘ 

Syd   E D 10 9 4 

NS  - 

   10 8 7 5 

   K kn 8 3 

 K 8     kn 5 2 

 kn 10 9 8    E 7 6 4 3 

 D 6     9 4 3 2 

 E D 10 9 2    4 

   7 6 3 

   K D 5 2 

   E K kn 

   7 6 5 
 
Luringen i øst var våken og la spar knekt under damen. Det ga syd en «losing option» som syd grep med 
begge hender. Følger øst med lav spar har ikke syd annet å gjøre enn å ta for spar ess og da blir det 
hjemgang uten større utfordringer.  
 
Men du gikk vel ikke på en så enkel falsecard posisjon?  
 
 

 
Kragerø i sikte! 
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Kunne vært et bulletin-spill 
 
Etter at meldingene går slik: 
 

V N Ø S 

  1 sp 2 hj 

3 hj (1) 4 ru 4 sp p 

p p   
 

(1) Kortfarve 
 
Hva spiller du ut fra denne hånden mot 4 spar? 
 

95 
EKT987 
- 
KJ543 
 
Dette måtte Markus Bruno finne ut av etter at dette skjedde: 
 

 

 

På et bord grukket syd før han la ned pass-lappen, og nord 
melder 5 hjerter som ble doblet, og gikk 1 bet. 
 
Turneringsleder ble tilkalt etter spillet, da Ø/V følte at de 
var skadelidende etter at nord meldte etter syds 
tenkepause. 
 
Nords 5 hjerter ble dømt som en ulovlig melding, fordi pass 
ble funnet å være et logisk alternativ.  
 
Da sier syd «4 spar er jo bet, jeg spiller selvsagt ut en liten 
hjerter til makkers dame, så tar han med seg ruter ess og 
ruter til stjeling, og så må jeg få et kløverstikk senere».   

Det hadde jo vært et bulletin-spill       

 
 
Så da er spørsmålet: Hva spiller du ut mot 4 spar?  Syd hadde på dette tidspunktet sett alle 
kortene, så han kunne jo se hva det vinnende utspillet er. 
 
Men en rundspørring av de som spilte ut mot sparkontrakt viste at ingen underspilte EK i hjerter 
selv om de visste om hjerterstøtte i nord, og dermed ble resultatet dømt til 4 spar med 10 stikk. 
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Stillingen etter 3 av 5 sesjoner 
    1  329,9  58,2  Stein Statle - Espen Torp               NBF Lofoten og Vesterålen 

    2  300,2  57,5  Finn Brentebråten - Jan Guldbrand Ohren NBF Buskerud              

    3  224,6  55,6  Hallgeir Hartvigsen - Espen Kvam        NBF Møre og Romsdal       

    4  194,6  54,9  Nils Kvangraven - Terje Lie             NBF Vest-Agder            

    5  182,7  54,6  Harald Eide - Lars Eide                 NBF Hedmark og Oppland    

 

    6  165,1  54,1  Frode Holen - Leif Kvamsdal             NBF Sogn og Fjordane      

    7  164,0  54,1  Audun Follestad - Svein Magne Granheim  NBF Buskerud              

    8  154,0  53,8  Gjermund Rekstad - Are Nesdal           NBF Rogaland              

    9  127,4  53,2  Sam Inge Høyland - Jo Arne Ovesen       TopBridge BC              

   10  124,0  53,1  Roy Hugo Olsen - Jonny Reinholdtsen     NBF Troms og Ofoten       

 

   11  118,0  52,9  Geir Brekka - Nils Christian Ravnaas    NBF Vest-Agder            

   12  105,8  52,6  Raymond Jensen - Idar Lyngen            NBF Salten                

   13  103,5  52,6  Ivar Bull - Svein Erik Bull             NBF Vest-Finnmark         

   14  102,1  52,6  Sigurd Evjen - Vidar Smith              NBF Buskerud              

   15   92,6  52,3  Virginia Chediak - Odd Arne Hatten      Kragerø BK             

 

 

 

 

Stein Statle og Espen Torp kunne ta lunch på toppen av lista. 
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Du finner det i Kragerø 
Kragerø by er ikke kjempestor, men her finner du mye som større byer ikke har. Med forkjærlighet 
for iskrem må vi jo fortelle om Skaarups. 
 
Der har en dansk konditor, Erik Skaarup iskremfabrikk, og utsalg. Da redaksjonen var der klarte vi 
ikke å motstå fristelsen – så det ble en softis. Ikke nok med at det var store softis, men de er fylt i 
stedets hjemmelagede kjeks.  

 
Obs! dette er ikke naturlig is-størrelse 

Erik lager ekte fløteiskrem og naturlige sorbeter. Alle oppskrifter 
blir utviklet på huset med de beste råvarer, som skånsomt 
behandles for hånd for å ivareta den beste kvalitet og smak. 
Skaarups Is tilbys i kuler, softis, småbokser eller som iskaker, alt 
blir gjort for hånd. 
Konditormesteren er i kjempehumør når vi er på besøk, til tross 
for at vi bruker mye av hans tid. Han forteller stolt at her er det 
ikkeno tull, det benyttes ikke noen tilsettinger som ikke er ekte. 
Vanilje for eksempel kommer fra vaniljestang. Han har bestil 
bakerovn som vil være i drift om 6-8 uker. Da kan du få 
frokostrundstykker som i Danmark – rykende ferske, eller 
wienerbrød. 

Erik Skaarup fant ingen bakebok med bare Wienerbrød, Så han skrev likegodt en selv. 
 

Ikke nok med at boken gir deg oppskrift, femgangsmåte og tips for 
bakingen, den gir også masse kunnskap. Og her snakker vi om både 
historie og Næringsmiddel-kunnskap.  
Hvorfor deigen blir som den blir avsløres med lettfattelige ord. I tillegg 
kan du lære om wienerbrødets opprinnelse – det er ikke fra Wien. På 
engelsk heter det «Danish». 
 
Til jul kan du kjøpe marsipan og drops hos Skaarups. Det er forresten 
mindre enn 100 dager til jul. 
Og skulle du mangle en kake, så minner vi om at det er enkelt å bestille 
en iskake hos Skaarups. De har den i  
Mange forskjellige smaker og istyper. 

 

 

 
OBS! prisene er fra 2018 
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Intrafinesse 
 
Kenneth Syversen fikk til denne fine spilleføringen for 9 stikk i 1 NT og 12 plusspoeng: 
 

 
 
Utspillet var kl 2 til liten, 10eren og knekten. Så liten hjerter til 7eren(!) og damen. 
Sparskiftet gikk til kongen, så en ruter til knekten. 
 
Nå følger hjerter knekt som feller 10eren i nord, og gir 3 hjerterstikk, og da ble det 2+3+2+2 stikk 
på Kenneth. 
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Det blei for mykje å passa på….. 
Av: Leif Juvik 
 
Her er eit flott spel frå første runde etter lunsj laurdag. Nord opna ein kløver, Fardal i aust melde 
inn ein ruter og Kjos i vest gjorde kort prosess og melde 3 NT som blei passa rundt. 
 

 
 
10 stikk ser vel greit ut med 6 i ruter, Ess-dame i spar + 2 ess til, men Kjos ville ha meir. 
 
Statle i nord starta i spar. Det blei lagt liten i bordet og Torp vann stikket med 10-en. Hjarterretur 
var naturleg. Kjos rauk opp på esset og innkasserte 6 ruterstikk. No blei det tungt å vera Statle. 
Han hadde 3 fargar å passa på, og med 5 kort igjen blei det konge tredje i spar + hjartet konge og 
kløver konge. 
 
Kløver til esset felte kongen og på kløver knekt blei det nye problemer for Statle. Denne gongen 
fekk hjartet konge gå. 
 
Hjartet knekt til tredje siste stikket, og Kjos avslutta med spar til kutt. 
 
12 stikk og + 17 på spelet. Ingen hadde prøvd seg i slem der i alle fall 6 ruter ser ut til å vera 
spelbar. 
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Avblokkering 
 
Poenget i dette spillet ble referert av Stig Karl Johansson og verifisert av Anton Reynir 
Gunnarsson. 
 

 
 
Mot 1 NT i syd spiller Anton ut spar 7 (norsk fordeling), som går til 9eren hos spillefører som 
fortsatte med spar ess og spar dame som Anton vinner med kongen. 
 
Marcus Andreas Scheie har kastet hjerter 10 og 5 på sparspillene, og Anton vrir til ruter 3 som går 
til damen, hvorpå Marcus legger ned ruter konge, som Anton avblokkerer 10eren på. 
 
Nå hadde Marcus en innkomst i kløver, men avblokkeringen er uansett elegant, og det ble til slutt 

3 bet og +19 til Gunnarsson og Scheie        
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Takk for maten 
Selv om noen må reise fra NM uten medaljer, er det ingen so reiser sultne hjem. Her er kjøkkenet 
fabelaktig. Med bugnende bord tre ganger om dagen. 
 

 

 
Noen ganger er det vanskelig å begrense seg når fatene bugner, men 
da er det bare å huske på at det er helt greit å forsyne seg flere 
ganger. Dette gjør at den gode maten som kjøkkensjefen lager blir 
spist og ikke kastet. 

 
Og i restauranten er det nok av betjening som sørger for du har det du trenger å drikke og får 
fjernet skitne tallerkener. Alltid med et smil, og med smittevernet vel ivaretatt står hovmesteren og 
hennes stab til rådighet for deltakere og stab underveis i turneringen. 
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Når du er i flytsonen 
 
Når du er i flytsonen så kan du få de voldsomste gavepakkene fra motstanderne, det virker som 
de ønsker å legge eggene sine nettopp mot deg. 
 
Fjorårsmesterne Sam Inge Høyland og Jo Arne Ovesen har ikke dominert årets av NM-finale 
siden de lå på 4.plass etter første sesjon, men har nå startet klatringen oppover listen.  Og da kan 
det dukke opp slike spill (motstanderne er inkognito):  
 

 
 
Hjerter ut til stjeling, ut med trumfen og 7 kløverstikk.  3 doblede overstikk! 
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Skvis for 13 stikk i 6 NT 
 

 
 
Kenneth Syversen spilte hjem 13 stikk i denne kontrakten med kløver 10 ut. 
3 runder kløver klarerte farven, så testes ruteren med kongen og damen..  
 
Så tas ess og konge i hjerter og i spar, før kløverstikkene tas.  Syd har et sparavkast, men på den 
siste kløveren er syd skviset i ruter og spar, og 13 stikk til Kenneth. 
 
Det er en enklere måte å få 13 stikk på, hjerter til kongen og ta finessen over hjerter dame, men 

det er ikke noe å skrive om         
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Stillingen etter 4 av 5 sesjoner 
 

    1   373,7  56,9  Nils Kvangraven - Terje Lie             NBF Vest-Agder            

    2   322,4  56,0  Stein Statle - Espen Torp               NBF Lofoten og Vesterålen 

    3   310,3  55,8  Hallgeir Hartvigsen - Espen Kvam        NBF Møre og Romsdal       

    4   282,9  55,3  Sam Inge Høyland - Jo Arne Ovesen       TopBridge BC              

    5   245,4  54,6  Harald Eide - Lars Eide                 NBF Hedmark og Oppland    

 

    6   215,3  54,0  Virginia Chediak - Odd Arne Hatten      Kragerø BK                

    7   189,2  53,5  Ivar Bull - Svein Erik Bull             NBF Vest-Finnmark         

    8   175,3  53,3  Gjermund Rekstad - Are Nesdal           NBF Rogaland              

    9   164,0  53,0  Roy Hugo Olsen - Jonny Reinholdtsen     NBF Troms og Ofoten       

   10   158,9  53,0  Per Arne Flått - Lasse Magne Sylten     NBF Nord-Trøndelag        

 

   11   149,7  52,8  Finn Brentebråten - Jan Guldbrand Ohren NBF Buskerud              

   12   142,3  52,6  Finn Fyllingslid - Helge Hantveit       NBF Hordaland             

   13   108,6  52,0  Geir Brekka - Nils Christian Ravnaas    NBF Vest-Agder            

   14   107,0  52,0  Kåre Bogø - Steffen Fredrik Simonsen    NBF Østfold og Follo      

   15    98,3  51,8  Frode Holen - Leif Kvamsdal             NBF Sogn og Fjordane      

 

   16    94,4  51,8  Raymond Jensen - Idar Lyngen            NBF Salten                

   17    92,7  51,7  Kristoffer Hegge - Håkon Kippe          NBF Nord-Trøndelag        

   18    88,6  51,6  Audun Follestad - Svein Magne Granheim  NBF Buskerud              

   19    77,6  51,4  Sigurd Evjen - Vidar Smith              NBF Buskerud              

   20    69,6  51,3  Stian André Evenstad - Espen Larsen     NBF Troms og Ofoten       

 

   21    68,1  51,3  Tom Anders Høiland - Helge Stornes      NBF Vest-Agder            

   22    64,3  51,2  Nils Sverre Fardal - Stig Rune Kjos     NBF Sogn og Fjordane      

   23    36,6  50,7  Ingmund Bjørkan - John Kristen Våge     NBF Midt-Trøndelag        

   24    33,6  50,6  Johnny Hofseth - Dag Sandbekkbråten     NBF Romerike og Glåmdal   

   25    23,3  50,4  Ståle Frøyland - Jomar Lygre Undheim    NBF Rogaland              

 

 

 


