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Redaktørens hjørne 
Av Vegar 
  
Velkommen til Storefjell, som denne helgen skal domineres av bridge.   
 
Fjorårets par-finale i Lyngdal vil bli husket på grunn av været, det mest dramatiske vi kan forvente 
her oppe er at snøen legger seg, og sommerskodde bilister vil kunne få problemer med å komme 
seg hjem igjen? 

 
 

Med mindre det bridge-sportslige skulle vise seg å bli like dramatisk som i fjor, da ingenting var 
avgjort før spillerne reiste seg etter siste runde.  Alle som var på pallen i fjor er kvalifisert også i år, 
og det forventes skarpe oppgjør også denne gang.   
 
Men favoritter er det ingen av dem som er, det er ungdommene Grude og Bakke som har fått det 
stempelet.  Men om de er unge, uansett er de meritterte, og absolutt kapable til å stå øverst til 
slutt, det har de bevist tidligere.  Og kanskje er det disse som skal de ta over etter dem som ikke 
er her, men i stedet reiser til Kina for å spille Bermuda Bowl. 
 
At formen er der, beviste de i Molde sist, der de etter en forsiktig start knep seieren foran Gunn 
Kari og Tor Helness.  Men ingen kommer til dekket bord, bortsett fra når det serveres mat i 
Storefjells utmerkede restaurant.   
 
De som skal ta med seg medaljene og merkene under skal spille stødig og god bridge gjennom 
hele finalen.  Og det kommer forhåpentligvis til å være en rekke gode prestasjoner som kan 
refereres i de kommende bulletinene, men til det vil vi ofte være avhengige av våkne makkere og 
motspillere som kan referere hva som skjedde.   
 
Og det beste spillet blir premiert, så det er ingen grunn til å skjule sine gode spill under skjepper.  
Les mer om det på annet sted i bulletinen. 
 
Men vi skal ikke bare skrive om bridge, men også om de lokale forhold, så som Storefjell Resorts 
utvikling, om lokalavisen og mye mer.  Vi håper dette skal bli hyggelig lesing. 
 
Jeg ønsker alle deltakere lykke til!  God bridge!! 
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Noen ganger MÅ en bare finne ut mer. 
Av Elisabeth 
 
Da brosjyren for Parfinalen i NM i Bridge kom meg i hende, som det heter – dukket den kjente 
følelsen opp.   Reklamen var der, men ikke noen opplysninger – sånt må jo bare følges opp, 
særlig når ingen ber en om det. 
 
Så da var det å kaste seg over tastaturet og se hva en kunne finne – om JVB. De som sitter på 
bussen til Storefjell og leser dette, har allerede stiftet bekjentskap med selskapet. JVB viste seg å 
være forkortelse for Jotunheimen og Valdres Bilselskap. Altså de som frakter deltakerne til fjells til 
denne NM finalen. 
 
Men hvor begynner en? Jo, denne gangen har de en egen hjemmeside – en virkelig god en, og 
etter en kjapp telefonsamtale fikk vi lov å forsyne oss med opplysninger, tekst og bilder. Stor takk 
til en flott daglig leder som på stående fot gir tillatelse når en ringer en torsdag formiddag. 
 
Så nå kommer litt av den lange historien, takket være JVBs hjemmeside (noen der må ha nese for 
historie): 

 
 
Senhøsten 1909 var 3 lokale bilselskaper under planlegging. Sommeren året etter var de alle i full 
drift, med base på Fagernes. Nils Haavelsrud drev hotell på Skarpsno. Sammen med tannlege 
Thv. Kjær på Fagernes gikk han til innkjøp av en stor 30 hk. "Humber" med åtte seter. Denne ble 
satt i rute Fagernes - Tyin - Lærdal. 
 
Automobil A/S "Jotunheim" ble stiftet av fire velstående gardbrukere fra Nordre og Søndre Land. 
Helge Rognerud, Arne Riiser Moe, Hans Haug og Lars O. Nordraak. Selskapet kjøpte inn fire 
åpne 7-seters biler av typen "Armstrong-Whitworth". 
 
A/S Valdresrutens Automobilselskap ble stiftet av fire sogninger og seks valdriser. Alle med sterk 
tilknytning til reiselivet i distriktet. Disse var Anders Maristuen, Anders Eggum, Chr. Eri, J. C. 
Lindstrøm, Ivar Opdal, Ole Fosheim, Ingvar Fosheim, Lars Landmark, Kristoffer Kvame og Knut 
Kr. Dæhli. Tre biler ble kjøpt inn, en Armstrong-Whitworth og to Lorraine-Dietrich. Alle bilene var 
åpne vogner med plass til syv passasjerer.   
 
Allerede i desember 1910, var det drøftinger på gang for å slå sammen de to selskapene AS 
Jotunheim og A/S Valdresruten. Dessverre ble det den gang ikke oppnådd enighet. Fra og med 
sesongen 1912, ble Nils Haavelsrud tatt med i samarbeidet og heretter kalte man seg "De 
forenede Automobilselskaper i Valdres". Dette var dog kun en løs overbygning over de tre 
selskaper. 
 
Trafikken med rutebilene viste jevn stigning. Spesielt årene 1916 og 1917 var gode. Strømmen av 
reisende, både i østre og vestre rute var så stor at de gamle vognmenn måtte tre støttende til med 
sine hester. Men ute i Europa, raste den 1. verdenskrig og det ble etter hvert vanskelig å oppdrive 
bilgummi, olje og bensin. 
 
Nils Haavelsrud trakk seg forøvrig ut av samarbeidet etter sesongen 1918. Sommeren 1919 
lykkes det Ivar Opdal i A/S Valdresruten å få kjøpt opp halvparten av aksjene i A/S Jotunheimen. 
Det var nok dette som ga det endelige støtet til sammenslåingen av de to selskapene. Fredag 21. 
november 1919 ble det holdt generalforsamling på Fagernes Hotel.  
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Der ble begge selskapene formelt oppløst. Deres eiendeler ble overført til et nytt foretak under 
navnet A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap. 
 
JVB spilte en stor rolle i arbeidet for å få helårs forbindelse over Filefjell til Vestlandet. Sist på 30-
tallet fikk JVB i oppdrag å frakte post fra øst til vest.. 
 
Rent geografisk var det store utfordringer med helårsdrift, og selv om man til og med måtte ty til 
lokalbefolkningen når det gjaldt snømåking, var det ingen tvil om behovet for helårsåpne veier. 
 
Filefjellsvegen var farbar for vintertrafikk vinteren 1936-37, den første fjellovergang i Norge som 
var åpen året rundt. 
 

 
 
På grunn av krigen og bensinmangel ble det allerede i 1940 vedtatt å montere knottgeneratorer på 
bussene. Trekkraften ble ikke så stor i motbakkene og for å holde ruten måtte sjåførene ta igjen 
det tapte i utforkjøringene. Farten kunne derfor av og til nesten bli faretruende stor. Blant 
handelsreisende i Valdres og Sogn ble det en gylden regel at de ikke torde slippe seg ut i 
kjørebanen før "ruta" hadde passert. Den kunne være en fare for trafikksikkerheten, men noen 
ulykke inntraff aldri, dertil var sjåførene for sikre på rattet og vegen. 
 
Krigen brakte med seg et voldsomt byråkrati som måtte skjøttes. Det var plassbestillinger på 
bussene, og de som ville på tur, måtte ha reisetillatelse. Noe suspekt gods kunne det også være å 
ta hånd om. Det å ha radio var jo for eksempel ikke tillatt i de tider, men det forekom likevel, og det 
hendte at enkelte apparat måtte til Fagernes for reparasjon. Retur-transporten gikk imidlertid 
betryggende om godset var pakket i kartonger med det etter hvert velkjente emblemet til tyske 
Nordag. Da, ble det tenkt, ville selv den mest nidkjære kontrollør holde fingrene av fatet. Det gjaldt 
bare å sørge for at varen ikke nådde helt dit. (forts…) 
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I 1944 kunne selskapet vise til et overskudd på over 100.000 kroner. Det året ble JVB også 
skipsredere. Riktignok ikke på de syv hav, men i Jotunheimen da selskapet kjøpte M/B BITIHORN 
som siden 1912 hadde gått i fast rute på innsjøen Bygdin mellom Bygdin Høyfjellshotell, Torfinsbu 
og Eidsbugarden. Kjøpesummen var 35.000 kroner. 
 
Samme året overtok selskapet også motorbåten "Jøtul" og båten "Tyin" som trafikkerte innsjøen 
Tyin mellom Tyinholmen og Tyin. Den ene av dem, "Tyin", ble solgt igjen etter kort tid, mens den 
andre, "Jøtul" gikk i rute til vegen langs fjorden var ferdig. Men "Tyin" ble den som sist kunne 
triumfere. Den befinner seg nå på Randsfjorden, i velholdt stand. "Jøtul" eksisterer bare som et 
minne. "Jøtul" kom til Tyin i to deler på 10 og 17 tonn i 1930. På den tiden fantes kun tre 
sveisekyndige personer i Norge. I forbindelse med sveisinga ved Tyin ga det lokale kraftanlegget 
bare akkurat nok strøm til sveiseapparatet og all annen strøm i bygda måtte slås av under 
arbeidet. 
 
Båttrafikk på Tyin-vannet har det forøvrig vært siden 1906, da Ivar Opdal, Helge Opdal, Kristoffer 
Kvame og Jon Elton sikret seg båten "Tyin". Alle fire var nær knyttet til Valdresruta og overdro 
dermed båten til selskapet. 
 
Med årene etter krigen skjedde det store forandringer innen selskapet og det ble opprettet nye og 
viktige ruter som skulle få stor betydning for Valdresregionen. 
 
Med vinterturismen som så smått begynte å melde sin ankomst allerede før krigen, ble det gjort 
forsøk med motorisert transport innover i fjellheimen. Rutens tidligere disponent Thor Hansen 
(1923-45) og hotelleier Helge Kvame på Eidsbugarden, eksperimenterte med en propelldrevet 
motorslede i traktene rundt Eidsbugarden. 
 
Dette falt så heldig ut at det ble bygd tre slike farkoster som ble satt inn i påsketrafikken mellom 
Eidsbugarden, Tyinholmen og Tyin. Dette var opptakten til at JVB i 1947 gikk til innkjøp av de 
første weaselene som hadde vært i bruk under krigen. Selv om beltebilene var fine å kjøre opp 
løyper med og til å frakte bagasje innover fjellheimen, var de lite egnet til å frakte passasjerer. I 
1948 kom "snowmobilene" som var langt mer sikre til å trafikkere i fjellheimen vinterstid og som 
hadde kapasitet til å få med seg 14 passasjerer i slengen. 
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Slike biler satte JVB også inn for å besørge transporten av solhungrige vintergjester på 
strekningen Beitostølen-Båtskaret-Bygdin. 
 
I dag trafikkeres begge strekningene med selskapets 10"Snowmobiler". 
 

 
Buss fra 1957 

 
Selv om A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap på 1960 og 1970 tallet ble et begrep både 
hjemme og på det internasjonale markedet, var det med Valdresekspressen som kom i drift 2. juni 
1985 at selskapet slo igjennom og ble et foregangsselskap for ekspressruter i sitt samarbeid med 
Årdal Billag, Engeseth Busslinjer og A/S Valdresbussen. 
 
Selskapet var tungt inne i avviklingen av transporten under OL på Lillehammer i 1994, med over 
60 busser på det meste. Den korte tiden det sto på, fraktet disse bussene over 45.000 
passasjerer. 
 
Vi stoler på at årets hundreåring frakter spillerne flott frem til NM par-finalen. 
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Øl-kortet ofres med suksess 
 
Tom Johansen kan absolutt spille kort, det har han bevist ved flere tilfeller, og et spill ble kåret til 
årets spill i Norge i fjor.  Det er ikke mange mangler ved makker Lasse Aasengs spill heller, her er 
et bidrag fra hans hånd: 
 
«Jeg tror ikke jeg har noen spill fra KM-par som er verdt å gjengi. 
Så du får ta til takke med et gammelt ett fra "arkivet": 

 

Jeg satt syd med 15 poeng, meldingene gikk:  

S V N Ø 

1 NT 2 hj 3 kl p 

3 sp p 3 NT p r 

2 hj ble ikke alertert og viste ganske enkelt hjerter.  

Ruter D kom ut fra vest og det hele så ganske trist ut. Ruter K må stå, i tillegg trengs det seks stikk 
i kløver. 
Jeg forlangte K fra bordet og neste mann fulgte til min store glede med ruter 5, og så var det min 
tur til å legge ruter fra 9-7-3. 
Spiller det noe rolle hva jeg legger? Det gjør det, spillet avgjøres faktisk i stikk 1 ..... 
Jeg konstaterte at her var det umulig å få stikk for øl-kortet, ruter 7 kan ikke gi siste stikk. Så jeg 
lot den gå.  

Resten gikk fort, ned med spar Ess, og så kløver K og kløver D og frispilling i ruter med nieren.  

Stakkars vest var strippet for svarte kort, han kunne ta 4 ruterstikk, men så måtte han spille inn 
bordet på hj knekt. 9 stikk.  

Legges ruter 3 eller 9 i stikk en er det alltid bet. Enten kommer øst inn på ruter 8 når jeg frispiller 
meg i ruter, eller så kan vest benytte sin ruter 6 til å unnslippe innspillet slik at jeg kommer inn 
igjen på ruter 7 eller 9.  

Det ble ingen øl på ruter 7 denne gangen, men kortet berget meg akkurat av den grunn 😊» 
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Storefjell - en lang bridgehistorie. 
Av Elisabeth 
 
Vi var på «Bridge for alle» på Storefjell i pinsen i år. En opplevelse av de helt store. Selv hadde jeg 
vært på hotellet flere ganger i forbindelse med kurs som jobben arrangerte, så jeg forklarte tidlig til 
Rutermesteren at det var lurt å ankomme sulten. Han tok det ikke så på alvor, noe han angret på 
ved middagstid. Det ble et flott opphold, noe dere skal få høre mer om siden. Men det hele 
begynner nesten med at vi kommer hjem igjen og får besøk av Tormod Røren med samboer i 
klubben. Der syntes Tormod han traff en gammel bekjent – og det var jo tilfelle. For da jeg 
forklarte klubbens Grand Old Lady at Tormod var på besøk, lyste Gerd (Tvinnereim) opp. 
 
Men den damen går det raskt rundt i hodet på, for det tok ikke mange sekundene før hun avkrevet 
svar på hvordan jeg kunne kjenne hennes Tormod.  
 
Da var vi i gang. For mitt svar om at jeg hadde møtt Tormod på Storefjell – ble umiddelbart parert 
med et: «der har jeg vært hundrevis av ganger». Men det er ikke mye som kan holde Gerd borte 
fra en meldbar sekser i bridge – så det tok noen uker før hele historien ble avdekket. 
 
Så en tidlig kveld, utstyrt med penn, papir og nybakt eplekake dro vi på besøk til Gerd, og datter 
Bjørg + svigersønn Terje. Smilende kunne Bjørg forklare at det var bra kaken var stor for moren 
hadde avslått middag, da det var kake-favoritten i sikte. 
 
Gerds Storefjell-historie startet i 1947 kunne hun fortelle, da hun dro dit på påsketur med 
forloveden. «Ja, vi var forlovet, ringforlovet, så det var greit hjemme» legger Gerd til raskt med et 
lurt smil. Den damen har en utrolig evne til å fortelle mye med sin levende mimikk. 
 
Men jeg har ikke bilder – og Storefjell var slett ikke så stort da sier hun. Gerd er alltid forberedt og 
denne kvelden er intet unntak. Vi beroliger med at hotellet har massevis av flotte bilder, så bilder 
skal det bli. 

 
Slik så det ut, det som var starten på Storefjell eventyret 
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Vi spilte ikke bridge den gangen altså, vi drakk kaffe og spiste kake – kunne Gerd fortelle om sitt 
første møte med bridgehotellet på 1001 meter over havet – flere detaljer vil hun ikke ut med om 
den første turen. Men det er ikke vanskelig å se at hun koser seg med mer enn eplekake og 
vaniljeis når hun snakker om påsken 1947. 
 
Vi kjenner Gerd og Bjørg som Tvinnereim, mens mange andre nok kjenner dem under et annet 
navn, nemlig Vestli – som de før hadde som etternavn. De har tidligere spilt i flere klubber, blant 
annet Norrøna i Oslo, men er nå medlemmer i Horten BK. Gerd er hjertermester, mens de to 
andre er sparmester med stjerne. 
 
Gerd kan fortelle at flere generasjoner har vært på golsfjellet med bridgearrangementer, både barn 
og barnebarn, smiler Gerd – mens hun lurer på om hun skulle ha ringt dem nå i denne 
forbindelsen. Vi har vært heldige og fått til møtet, for Gerd er en travel dame. Hun er 92 år (vi har 
fått lov til å avsløre det), men er aktiv for andre. Når hun ikke spiller bridge, noe hun gjør ofte – så 
sitter hun blant annet i resepsjonen på Frivillighetsentralen i Horten. 
 

 

 
 
«Vi hadde ikke klart oss uten aktivitet og 
Horten aktivitetssenter. De som sitter mye 
hjemme føler seg nok sykere enn de er, 
aktivitet holder oss friske.– Du kan ikke 
bare sitte stille og tro at noen kommer til å 
ordne alt for deg. Du må komme deg opp 
og ut selv» fortalte Gerd til avisen 
Gjengangeren 8. juni i år. Det forteller en 
del om den spreke damen. 
 
(foto: Linnea Vasstrand Nordås, 
Gjengangeren) 

 
 
 
 
I 1967 spilte Gerd med sin far på 
Storefjell. Da var hotellet begynt på 
sin vei mot det store og flotte hotellet 
det er i dag. Her er et bilde fra ti år 
senere, 1976 
Bildet er lånt av hotellet. 

 
Gerd og Bjørg ser på hverandre og små-ler, mens de lurer på om de kan fortelle en liten historie. 
De er enige om at det helt sikkert går bra og sier nesten i munnen på hverandre: «klokken er nå 
fire». Det er kanskje ikke lett å forstå hva som er så festlig med den kommentaren – men det er før 
hele historien blir fortalt. For en som ikke har opplevd annet enn røyk- og alkoholfrie bridgespill 
(bortsett fra ved helt spesielle anledninger, som julebord og lignende), er det et lite sjokk at det var 
en intern regel på Storefjell-turneringene i gamledager at sekretariatet ikke kunne nyte noe «godt i 
glasset» før klokken fire – derfor denne viktige opplysningen som lød i lokalet. Da ble det kø i 
baren. 
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Når bulletinredaktørene forteller om den 
50 meter lange vannsklien, som blant 
annet går gjennom nattklubben, kan Gerd 
fortelle at den har nok ikke hun benyttet. 
Hun forteller videre at fokuset på bridge er 
så sterkt noen ganger at det er nesten 
umulig å få med seg sånne «detaljer». Og 
«ungene» hadde jo ikke tid til sånt, sier 
hun med referanse til barn og barnebarn 
– de gikk jo med kort, eller var caddier 
som de omtales som nå. 

 
Ja, det er helt riktig stemmer Bjørg i, for husker du den episoden da en skulle fortelle meg om en 
av spillerne, og refererte til «hun med den stygge, grønne kjolen» - helt umulig å forstå hvem – 
men da det ble supplert med «ja, hun som spilte ut spar 3 mot 3NT» - da visste jeg hvem det var. 
Men jeg kan fortsatt ikke huske kjolen hennes. 
 
 
 
Det at Storefjell har en god tradisjon som 
bridgehotell vitner også årets 
sideturnering til NM finalen for par. Det er 
to minneturneringer hhv. Lørdag 21. og 
søndag 22. september – Gerd og Andre 
Nibstad sine minneturneringer. 
 
(igjen er foto lånt av hotellet) 

 
 
Det er mange historier Gerd har knyttet til Bridgeturneringer på fjellet. Hun er litt usikker på om det 
var på Storefjell, men hun mener å huske at hotellet hadde en egen dam med ørret. Litt spesielt 
kanskje, men enda mer spesielt når hun forteller at noen entusiastisk bekjente kom tilbake fra tur 
med store mengder ørret, som de hadde fisket i et vanlig vann – og ikke i hotellets egen «kilde». 
 
Bjørg ler godt og kommer med flere gode historier om bridgespilleres fokus. Hun og en medspiller 
kjørte oppover Hallingdalen (fra Oslo) og diskuterte system ivrig. De husket de skulle til Gol og ta 
av der – men systemdiskusjonen gikk friskt. Da de stanset var de på Geilo, og synes turen hadde 
tatt litt lenger tid enn de trodde. Derfor spurte de om hvor langt det var til Gol. Men det er jo ikke 
greit å høre om avstand så lenge man ikke vet man er den avstanden forbi målet. 
 
Det ble sent før de kom frem, men ble godt mottatt. 
 
Da vi fortalte om alt det hyggelige vi opplevde under «bridge for alle» i pinsen – er alle enige om at 
det det viktig å skrive om, med bilder – så det skal vi gjøre. Årsaken er at før i tiden var det også 
med ledsagere – og de var noe irritert over sine bridgespillende gemaler, som om kvelden spilte 
alle kortene en gang til, men uten kort. 
Gerd avslutter med litt oppsummering fra sine resultater – det var den gangen med Turid som 
makker – og de var da beste par (8.plass totalt) fra Horten. Jada, Gerd er et bunnsolid 
konkurransemenneske, selv om hun hygger seg med bridge – så er vinnerinstinktet vekket med 
engang hun møter gode par. Hun ser litt oppgitt ut da hun forteller om den gang hun lå på 1. plass, 
men ble så veldig nervøs. Det har gått over sier hun med et sukk. 
Før hun avslutter kvelden må hun bare fortelle om da hun la merke til at en av motspillerne hadde 
en uvane med å kikke i kortene. Hun gjemte damen bak tieren – og motspilleren ble lurt. Noe han 
innrømmet med kommentaren «hadde du den likevel». 
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Hun ønsker alle lykke til med turneringene på Storefjell i september i år, enten som finalister i NM 
par eller i minneturneringene. Smilende ser hun på oss og sier der blir det mye god mat – noe vi jo 
har fått erfart og gleder oss til. 
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Så gikk lyset 
Av Vegar 
 
De som deltok i fjorårets parfinale i Lyngdal kommer ikke til å glemme den med det første. 
 

 
«Knud»s herjinger.  Bilde fra TV2. 

 
Det var ekstremværet Knud som kastet seg over Sørlands-kysten, og Rossfjorden var ikke noe 
unntak.  Trær falt ned, og strømmen ble borte.  Det var orkan i kastene, og enkelte steder falt det 
90 millimeter nedbør på 6 timer. 
 
Rune Hauge og Åse Langeland måtte se under et fallent tre på parkeringsplassen for å finne 
bilene sine, det var sikkert ikke veldig morsomt. 
 
Så dermed ble deler av parfinalen 2018 arrangert i lys fra flakkende stearinlys mens høststormen 
herjet utendørs.  Det gikk bra for de fleste, men flere slet, f.eks. med å se forskjell på spar-Ess og 

hjerter-Ess i tussmørket..  Da kan fort meldingene bli litt rare 😊 

 

 
 

Stearinlys til tross, så var det ingen som mente at det var sportslig uforsvarlig. 
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NM par – tidligere vinnere 
 
1942 Ranik Halle -Robert Larssen, Astra, Oslo 
1946 Leif Christiansen -Leif Falck-Pedersen, Astra, Oslo 
1947 Robert Larssen -Trygve Sommerfelt, Forcingklubben, Oslo 
1949 Otto E. Bolseth -Einar Bø, Doubleton, Bergen 
1950 Gunnar Haugen -Jens Magnussen, Sinsen, Oslo 
1951 Iver Andresen -Ivar Dæhlin, A.B.C., Oslo 
1952 Otto E. Bolseth -Einar Bø, Doubleton, Bergen 
1953 Otto Jensen -Frithjof Sverre, Stavanger Bridgeklubb 
1954 Gunnar Johansen -Jens Magnussen, Kløverknekt, Oslo 
1955 Eilif Andersen -Knut Skaug, Sinsen/A.B.C., Oslo 
1956 Leif Christiansen -Ranik Halle, Astra, Oslo 
1957 Gunnar Johansen -Odd Larsson, Sinsen, Oslo 
1958 Ivar Dæhlin -John Knudsen, Sinsen/A.B.C., Oslo 
1959 Erik Høie -Louis André Strøm, Stavanger Bridgeklubb 
1960 Tore Jensen -Torolf Worsøe, Forcingklubben, Trondheim 
1961 Gunnar Johansen -Odd Larsson, Sinsen, Oslo 
1962 Alfred Maalø -Louis Vegsund, Grand, Ålesund 
1963 Ranik Halle -Bjørn Larsen, Astra, Oslo 
1964 Ranik Halle -Bjørn Larsen, Astra, Oslo 
1965 Erik Høie -Louis André Strøm, Stavanger Bridgeklubb 
1966 Erik Høie -Louis André Strøm, Stavanger Bridgeklubb 
1967 Henning Riise -Leif Salterød, Akademisk Bridgeklubb, Oslo 
1968 Tore Jensen -Knut Koppang, Akademisk Bridgeklubb, Oslo 
1969 Egil Feby -Rolf Karila, Vadsø Bridgeklubb 
1970 Per Løwe -Rolf Melby, Golia Bridgeklubb, Oslo 
1971 Per Løwe -Rolf Melby, Golia Bridgeklubb, Oslo 
1972 Harald Nordby -Terje Pedersen, Golia Bridgeklubb, Oslo 
1973 Ove Fyllingslid -Kåre Kristiansen, Strømme BK, Bergen 
1974 Rolf Melby -Harald Nordby, Golia Bridgeklubb, Oslo 
1975 Harald Nordby -Terje Pedersen, Golia Bridgeklubb, Oslo 
1976 Reidar Arnøy -Arve Farstad, Molde Bridgeklubb 
1977 Per Breck -Reidar Lien, Bergens Bridgeklubb 
1978 Svein Hj. Andreassen -Per Finnvold, Stavanger Bridgeklubb 
1979 Per Breck -Reidar Lien, Bergens Bridgeklubb 
1980 Tor Helness -Leif-Erik Stabell, Astra, Oslo 
1981 Per Breck -Reidar Lien, Bergens Bridgeklubb 
1982 Tor Helness -Leif-Erik Stabell, Astra, Oslo 
1983 Torbjørn Andvik -Alf P. Pettersen, Bridgekameratene, Oslo 
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1984 Helge Mæsel -Roald Mæsel, Kristiansands Bridgeklubb  
1985 Jon A. Støvneng -Roar Voll, Studentenes BK, Trondheim 
1986 Tor Helness -Jon Aabye, Golia Bridgeklubb, Oslo 
1987 Torbjørn Andvik -Peter Marstrander, Bridgekameratene, Oslo 
1988 Bjørn Bentzen -Jonny Rasmussen, Bergen Akademiske BK 
1989 Sam Inge Høyland -Sven-Olai Høyland, Bergen 
1990 Per Arne Flått -Frode Nybo, Namdal 
1991 Per Johnsen -Roar Aasen, Oppland 
1992 Jonny Rasmussen -Jon Sveindal, Bergen 
1993 Geir Helgemo -Ulf Tundal, Trondheim 
1994 Tom Anders Høiland -Øystein Jensen, Vest-Agder 
1995 Geir Helgemo -Lasse Aaseng, Trondheim 
1996 Geir Helgemo -Lasse Aaseng, Trondheim 
1997 Erik Syvertsen -Magne Paul Søvik, Vestfold 
1998 Espen Kvam -Terje Lie, Sunnmøre ogRomsdal 
1999 Per Erik Austberg -Geir Helgemo, Trondheim 
2000 Per Erik Austberg -Geir Helgemo, NBF Midt-Trøndelag 
2001 Sam Inge Høyland -Odin S. Svendsen, NBF Oslo 
2002 Jon-Egil Furunes -Tor Helness, NBF Oslo 
2003 Jon-Egil Furunes -Tor Helness, NBF Oslo 
2004 Tor Ivar Bang -Eskil Monrad Hagen, Akademisk BK 
2005 Tom Anders Høiland -Nils Kåre Kvangraven, NBF Vest-Agder 
2006 Geir Helgemo -Tor Helness, NBF Oslo 
2007 Geir Helgemo -Tor Helness, NBF Oslo 
2008 Håkon Kippe –Baard Olav Aasan, NBF Midt-Trøndelag 
2009 Tor Bakke –Jim Høyland, NBF Hordaland 
2010 Ivar Berg –Håkon Kippe, NBF Midt-Trøndelag 
2011 Bjørnar Halderaker –Jo-Arne Ovesen, Ski BK 
2012 Nils Kvangraven –Terje Lie, NBF Møre og Romsdal 
2013 Nils Kvangraven –Terje Lie, NBF Møre og Romsdal 
2014 Tor Eivind Grude –Håkon Kippe, NBF Midt-Trøndelag 
2015 Finn Brandsnes –Jo-Arne Ovesen, NBF Oslo 
2016 Øyvind Saur –Jon Aabye, NBF Buskerud 
2017 Tor Eivind Grude –Lars Arthur Johansen, NBF Midt-Trøndelag 
2018 Alf E. Andersen –Stian Andersen, NBF Hedmark og Oppland 
 

 
Far og sønn Andersen feirer fjorårets seier i NM Par. 

 



 NM par finale Storefjell 2019                                                                  Åpningsbulletin side 15                                                            

Vi kårer beste spill i parfinalen 
 
Det skal også under parfinalen kåres det beste spillet. 
 

 
 

Sponsor for premien er Storefjell Resort, som gir vinnerne 
(spiller og journalist) et 5-dagers opphold med fullpensjon. 
 
Spillet må være publisert i en av parfinalens bulletiner. 
 
I juryen sitter fra Norsk Bridgepresse Knut Kjærnsrød 
(formann), vår ferske verdensmester fra U26 Damer Sofie 
Græsholt Sjødal og vår stjernespiller gjennom mange år og 
mestvinnende NM-spiller gjennom tidene, Tor Helness. 

 
 

 
 
 

Gulljentene kommer til Storefjell 
 

 
 
Gulljentene fra U26-VM i Kroatia kommer til Storefjell for å spille bridge. 
 
Hvis du ønsker å måle deg mot disse så har du alle sjanser, de skal spille begge 
minneturneringene etter Gerd og Andreas Nibstad! 
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Enda sjansen 
Dette er et velkjent bridge-begrep, og passer veldig godt i dette spillet som Erik Eide har bidratt 
med fra KM: 
 
«Mot slutten av KM dukket dette spillet opp: 
 

 
S V N Ø 

p p 1 sp 2 NT 

3 sp 5 ru 5 sp 6 ru 

p p p  
 
Utspiller var sparess som måtte trumfes. Uten raske innganger på hånden prøvde jeg å legge ned 
ruteress, og da kongen ikke falt, spilte jeg nok en ruter. Inne på kongen, skiftet syd hjerter dame. 
 
Esset i bordet vant og jeg måtte spille en ruter for å komme inn på hånden. Kløver knekt ble 
stukket med konge og ess og nå var eneste sjansen for hjemgang at kløver 10 stupte under 
damen, da jeg ikke hadde råd til å spille meg inn på hånden nok en gang for å kutte kløver.  
 
De to hjerterne på hånden måtte kastes på kløver og med kun to trumf igjen på hånden trengte jeg 
begge for å stjele de to små hjerterne i bordet. 
 
Jeg kan sikkert finne et spill eller to til, men det var det jeg kom på akkurat nå» 
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Handikap 
Av Vegar 
 
NBF har innført handikap-system, og da er det kanskje interessant å se hvilke par  
som har lavest handikap, altså teoretisk er de beste parturnerings-spillerne? 

 
Kurt-Ove og Svein Gunnar er velkjente med skillevegger også! 
 
Takket være Kurt-Oves minus-handikap topper Thomassen og Karlberg,  

og de viste vel i fjor at de absolutt er å regne med når medaljene skal deles ut til slutt 😊  

 

HC Par   
5,10 Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen 7,98 -2,88 

12,13 Håkon Bogen - Alexander Flakstad 6,41 5,72 

12,77 Svein Arne Munkvold - Olav Thoresen 4,36 8,41 

13,00 Øyvind Saur - Jon Aabye 8,33 4,67 

13,31 Gunnar Harr - Dagfinn Kristiansen 10,01 3,30 

13,80 Stian André Evenstad - Espen Larsen 6,49 7,31 

14,28 Alf E. Andersen - Stian Andersen 6,75 7,53 

14,61 Christian Bakke - Tor Eivind Grude 4,73 9,88 

14,65 Sam Inge Høyland - Jo-Arne Ovesen 6,56 8,09 

17,29 Ståle Digre - Olav Ellingsen 13,11 4,18 

17,63 Karl Christian Baumann - Jan Erik Olsen 8,82 8,81 

18,06 Erik Eide - Lars Eide 6,53 11,53 

18,21 Svein Aril Olsen - Dag Jørgen Stokkvik 3,61 14,60 

18,86 Roy Hugo Olsen - Jonny Reinholdtsen 10,06 8,80 

19,29 Vidar Smith - Sigurd Evjen 8,90 10,39 
 
Handikap primo august 2019 
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Lokalavisen for NM par 2019 
 
Til NM kommer det jo par fra hele landet, og mange av oss har nok sterke følelser for lokal-
avisene våre.  Vi tok kontakt med en hyggelig Embrik, som sentralbordet i «Hallingdølen» satt oss 
over til – REDAKTØREN, og ba han om å presentere avisen sin.  
Her er det: 
 

 
 

Hallingdølen – ei motstraumsavis 
 
Dei alle fleste avisene her til lands er eigd av konsern. Hallingdølen er eit unntak. 
 
Det låg mykje idealisme då jærbuen Jon Fatnes i 1936 reiste over fjellet og starta Hallingdølen. 
Han såg etter regionar som trong ei lokalavis. Idealismen vart vidareført då Fatnes flytta tilbake til 
Jæren og åtte hallingar overtok lokalavisa. I dag er det etterkomarane til dei åtte som eig avisa. 
Dei har stått imot oppkjøp frå dei store aviskonserna og heller gjort Hallingdølen til ei sterk 
lokalavis der overskotet i stor grad er pløgd tilbake for å utvikle avisa. 
 
Hallingdølen har eit opplag på litt over 9000, og dekker dei seks kommunane i Hallingdal pluss 
Nore og Uvdal i Numedal. Papiravisa kjem ut tre gonger i veka. Nettavisa blir oppdatert 24/7. 
Avisa har også eit moderne studio for nett-TV. 
 
Lokalavisa i Hallingdal er ei fullserviceavis, som har prioritert å halde på den grafiske 
kompetansen. Foto, design og presentasjon blir vektlagt på linje med godt innhald. Dette har blitt 
lagt merke til, og Hallingdølen har hausta mange prisar i både Norge, Skandinavia og Europa. 
Hallingdølen har vorte kåra til Årets lokalavis fire gonger, og Årets lokalavis i Europa ein gong. 
 
I mediebransjen snakkar ein om Aal Inclusive. Uttrykket peiker tilbake på Hallingdølen – som har 
kontor på Ål – og til at Hallingdølen var fyrste avisa i Norge som tok betalt på nett. Dette var eit 
dristig, men riktig steg, og i dag har heile avisbransjen følgd etter. Aal Inclusive betyr at du som 
abonnent får tilgang til alt innhald digitalt og på papir. Avisa har tradisjon i å våge og gjera ting på 
sin  måte. Det var ein av grunnane til at NRK Norge nå valde ut Hallingdølen då dei i vår laga 
sending om norske lokalaviser. 
 
Det arbeider 34 personar i Hallingdølen, og avisa omset for ca. 41 millionar kroner. 
 
Ei lokalavis skal formidle nyheiter, reise problemstillingar og vekkje debatt. I tillegg til spegle det 
som skjer innan kultur og idrett. I boka Hallingdal skriv lokalhistorikar Kåre Olav Solhjell dette om 
Hallingdølens rolle i regionen: «For Hallingdal som region er det ein stor fordel å ha ei lokalavis 
som følgjer regionen tett. Avisa framstår som ein utviklingsaktør som er med og styrker samhaldet 
i dalen og bygger opp under tiltak som femjar busetting og utvikling i næringsliv og kulturliv.» 
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Takknemlig! 
Av Vegar 
 
Vi sendte ut mail til alle deltakerne som var kvalifisert før Bridgefestivalen i Drammen og spurte 
om spillerne kunne bidra med info om seg selv, klubben og spill fra KM-finalen. 
 
For å være ærlig så kom det ikke mange svar eller bilder, og det tok lang tid med mange, men når 
man får slike innlegg som det under her, så var det verdt ventetiden. 
 
Uansett, takk til Lasse Aaseng, Erik Eide og Frode Sandum for gode bidrag til åpningsbulletinen! 
 
 

Der røyk pokalen! 
Av Frode Sandum 

Eg og Kjell Ove Høiberg spela fast saman for 20 – 25 år sidan.  Vi hadde ei pause frå kvarandre i 
rundt 15 år før vi for 5 år sidan tok opp att det gamle makkerskapet.  Vi har båe spela NM-finaler 
før kvar for oss.   

Eg er lærar ved Lalm skule medan Kjell Ove er resepsjonist ved Thon Hotels Otta. 

Vi høyrer til Otta Bridgeklubb og spelar saman der kvar onsdag.  Klubben har i mange år hatt ei 
framifrå leiing og nokre svært ivrige eldsjeler.  Dette har ført til at Rondanecupen har vorte ei av 
landets mest populære turneringar med høgt nivå på deltakarane.  Vi er mellom 5 og 8 bord på 
spelekveldane. 

Vi vart nummer 2 i KM-par med knappast mogleg margin.  Du ba om eit eller to spel frå KM.  Sjølv 
kjem eg nok best i hog dette spelet fordi eg spela vekk KM-tittelen i speleføringa.  Eg er klar over 
at det er fleire ting å setta fingeren på både under meldingar, motspel og speleføring, men slik er 
no den praktiske bridgen. 

 
S V N Ø 

   p 

1 ru X 1 sp p 

2 ru p 2 hj p 

2 NT p p p 
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Vest spelte ut kløver til esset (dukk her hadde sjølvsagt gjort susen) og kløver til kongen og ny 
kløver til min knekt med sparavkast i bordet.  Hadde eg turt å spela ruter konge (for å ta med 
singel dame) eller knekt no hadde alt vore over, men eg gjorde ikkje så....Eg spela hjerter knekt til 
kongen og ruter til 10.  Vest stakk med dama og la ned hjerter Ess og ny hjerter........  Eg avsluttar 
med å seie at eg tapte KM-tittelen i dette spelet og at eg gjekk 3 beit med 0% på spelet. 1 beit 
hadde gjeve 60% og KM-tittel. 
 
 
Makker var ikkje heilt som vi alle opplever makkarar under denne turneringa, og gjorde i praksis 
ingen feil!  Dei (teoretiske) feila han gjorde vart reine toppar (ergo ingen feil!). Her er eit 
eventyrspel han vann i meldinga og under motspelet: 

 
V N Ø S 

 1 kl 1 hj p 

2 kl p 3 NT p 

p p   
 

  Utspelet var ruter knekt til Esset.  Ruter dame og skift til HJERTER!! 

 

Årets turneringsleder 

 

Sigmund Ivar Bakke 
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1001 moh. 
 
Vi møtes på Storefjell, til den høyest gjennomførte parfinalen. Hele 1001 meter over havet ligger 
inngangen til Storefjell hotell. 
 
 

 
 

 
 
…og her er dokumentasjonen – legg merke til høyden over havet. 
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To herrer som er alt annet enn rustne. 
Av Elisabeth 
 
Vi har møtt de to som sammen står bak det at NM par i år går på Storefjell. Her vil vi presenter 
dem litt.  Det er i Buskerud vi i år finner NM finalen for par – den høyeste finalen noen ganger er vi 
blitt fortalt.  
 

 
La oss først presentere Tor Orsteen, kretslederen. Han har vært leder i 7-8 år. Buskerud er en 
stor krets, helt fra Geilo til Blommenholm. Ca. 600 medlemmer mener han at de har – sånn helt 
uten å sjekke. Vi har sjekket – det er 689. Han knyttes til Vikersund, men han er medlem i 
Fjerdingstad (hovedmedlem). 
 
Da vi spør om hvordan og når han begynte med bridge kommer det følgende historie. «Selv om 
jeg var skytter var jeg også militærnekter. Derfor havnet jeg på Skotselv i Hassel fengsel». På 
dette tidspunktet ser en av oss ut som falt ned fra månen, før jeg altså forstår at det var der han 
avtjente siviltjenesten i 16 måneder. Vel han hadde vært borti bridge før, på lærerskolen i Oslo 
(han er spesialpedagog). Men selve bridgeopplæringen som kom noe senere er en direkte følge 
av Leif Erik Stabells kurs på TV.  
 
En liten latter unnslipper Tor når vi sånn i forbifarten spør om hvilket system han spiller (det var før 
vi skulle møte han i turneringen på NBFs organisasjonsdager). «Alt etter hva makker ønsker», er 
svaret hans. For å dokumentere dette nevner han at han har spilt «steinaldervienna» med en 
gammel makker, som har blitt litt senil for en god stund siden. 
 
Vi har møtt ekteparet Orsteen ved bridgebordet og må smette inn et spørsmål om når hans kone 
begynte med bridge – et kjapt svar følger: «da ungene ble store». 
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Da er turen kommet til Tormod Røren, leder av organisasjonskomitéen for denne NM finalen. 
 
Vi kunne selvsagt tatt en prat med Tormod, han er både talefør og svært omgjengelig, men vi har 
valgt en annen innfallsmetode. Vi har vært på NETTET. 

 
 
Før vi begynte hadde vi en anelse om at Tormod kanskje var født med kort i hånden - han er jo 
stormester. Men der gikk vi fem på – han begynte ikke skikkelig med bridge før i 1980. 
Men du verden så mye gøy man kan finne om denne mannen. Selv har han sagt at han er flink til 
å organisere, ryddig og streng men rettferdig. 
Idrettsfokusert, med godt innslag av konkurranseinstinkt ville ikke være å overdrive når vi skal 
beskrive denne mannen. Ser man over merittene hans kan en lure på om han i det hele tatt har tid 
til å sove. Det har vi imidlertid ikke tenkt å undersøke nærmere. 
 
Verneplikten avtjente han i idrettstroppen på Terningsmoen. For de som lurer, det var ikke alle 
som slapp inn der. 
Fotball og orientering var to av idrettene Tormod var god i, så god at han har sølv fra NM lag i 
orientering (1982). Av utdannelse er han dataingeniør fra Kongsberg ingeniørhøyskole.  
 
Skulle en ha lurt på om dette er en mann for fart og spenning, så er svaret JA. Tormod har kjørt 
travløp – og det går unna.  
I tre år var Tormod heltids talentspeider og spillerutvikler tilknyttet ungdomsavdelingen i Vålerenga 
fotball. Og før dette dukker nyheter om hans internasjonale mesterskap i poker opp på nettet. 
Tormod var i 1997 den første nordmann (og europeer) som nådde finalebordet i poker VM i Las 
Vegas. 
 
I bridge har han gull i lag NM og NM mix, har spilt i VM finalen og noen finaler i Nationals i USA. 
Damelandslaget overtok han kapteinsrollen for 1. november 2013. 
 
Tormod er medlem i Vikersund BK, men vi har spilt mot han i Fjerdingstad – hvor vi også smakte 
på de gode vaflene som samboeren laget (etter Tormods mors oppskrift kunne hun fortelle, og vi 
har fått kopi). 
Tormod er en fabelaktig mann når det gjelder kontakt med omverden, og finner han det 
interessant så lager han et intervju med deg – for radio Modum. En allsidighet i egen person. 
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Grude og Bakke er favoritter 
Av Vegar 
 

 
 
Tor Eivind Grude og Christian Bakke er utnevnt til favoritter til å vinne årets NM par, etter en 
uhøytidelig tippe-konkurranse.  Fjorårets sølv-vinnere er tippet på 2.plass i år igjen. 
 
11 personer sendte inn tips, og av disse hadde 10 stykker Grude og Bakke på pallen. 
 
Her er listen over de som ble tippet på pallen: 
 

Ant Par 

10 Christian Bakke - Tor Eivind Grude 

4 Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen 

3 Øyvind Saur - Jon Aabye 

 Sam Inge Høyland - Jo-Arne Ovesen 

2 Tom Johansen - Lasse Aaseng 

 Fredrik Helness - Martin Andresen 

 Vidar Smith - Sigurd Evjen 

 Erik Eide - Lars Eide 

1 Karl Christian Baumann - Jan Erik Olsen 

 Håkon Bogen - Alexander Flakstad 

 Johnny Hofset - Dag Sandbekkbråten 

 Sverre Johnsen - Jan Mikkelsen 

 Egil Hansen - Jørn Johansen 
 
Det mest iøyenfallende er at ingen har tippet de forsvarende mesterne Alf E. Andersen og Stian 
Andersen på pallen denne gang. 
 
Så det var naturlig å spørre : «I fjor var dere i favorittgruppen før NM, bl.a. tippet Kvangraven dere 
som mestere.  I år derimot, er det ingen som tipper dere topp-3.  Er det noe som tilsier at dere ikke 
er like gode som i fjor?»   
 
«Nei tror det har noe med at det er litt sterkere felt i år enn i fjor. Ingen av oss har fått noe 

illebefinnende☺️», kunne Stian Andersen melde. 
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Norsk Bridgeforbund – Regler for bruk av 
skjermer 
 
Sist oppdatert: 6. oktober 2017 
 
Dette reglementet er en direkte oversettelse av World Bridge Federations skjermreglement og vil 
bli forsøkt oppdatert med jevne mellomrom. I tvilstilfeller er det alltid WBFs publiserte versjon som 
gjelder. Lenke til WBFs publiserte versjon per 18. september 2017:  
http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2016/11/generalconditionsofcontest.pdf (Punkt 26 
– side 22-24) 
 
1.1 Beskrivelse av betjening 
Spillerne i nord og øst sitter på samme side av skjermen gjennom hele turneringen. Det er nords 
ansvar å plassere spillet på, og ta det vekk, fra meldebrettet. Sekvensen er slik: Nord plasserer 
spillet på meldebrettet. Skjermluken lukkes (og forblir slik gjennom hele meldeperioden) slik at 
meldebrettet akkurat kan passere under. Spillerne tar opp kortene fra mappen.  
 
Meldinger blir avgitt med meldekort fra meldeboksen. Spilleren plasserer den valgte melding på 
meldebrettet, som bare skal være synlig på spillerens side av skjermen. En spillers første melding 
skal tangere den ytterste venstre delen av spillerens eget segment på meldebrettet, med videre 
meldinger overlappende jevnt og likt mot høyre. Alle meldinger skal være i kontakt med ytterste 
del av skjermbrettet mot spilleren og ligge delvis overlappende forrige melding.  
 
Spillere skal gjøre alt de kan for at disse handlingene blir så lydløse som mulig. Med skjermer i 
bruk er en melding avgitt når den er plassert på meldebrettet og sluppet. En spiller som fjerner ett 
eller flere av sine meldekort fra brettet i en bevegelse som antyder pass betraktes å ha avgitt en 
pass.  
 
Etter at to spillere på samme side av skjermen har avgitt deres meldinger, skal Nord eller Syd 
(spilleren på samme side av skjermen) skyve meldebrettet under skjermen slik at det bare blir 
synlig på andre side av skjermen. De vil så avgi sine meldinger på samme måte og meldebrettet 
skyves tilbake igjen. Denne prosedyren gjentas inntil meldingsforløpet er avsluttet. Det er 
hensiktsmessig at spillerne varierer tempoet tilfeldig når de returnerer meldebrettet under 
skjermen.  
 
Etter at alle fire spillere har hatt muligheten til å studere meldingsforløpet (likestilt med muligheten 
til å få meldingsforløpet gjentatt) skal spillerne sette meldekortene tilbake i deres respektive 
meldebokser. 
 
Nå skal spillefører eller blindemann fjerne meldebrettet fra bordet og legger mappen tilbake midt 
på bordet. Bare spillefører eller blindemann kan fjerne meldebrettet og bare spillefører eller 
blindemann kan legge mappen tilbake midt på bordet.  
 
Åpningsutspillet må gjøres med fremsiden opp før skjermluken åpnes, og bare spillefører eller 
blindemann kan åpne skjermluken eller be om at denne åpnes.  
 
Når spillet er avsluttet plasseres meldebrettet tilbake på bordet.  
 
Etter at et lovlig åpningsutspill er gjort med fremsiden opp, skal skjermluken åpnes slik at alle 
spillere kan se blindemanns kort og kortene spilt til hvert stikk. Om en motspiller viser et kort og 
spillefører, på grunn av skjermen, ikke ser det, kan blindemann gjøre bordet oppmerksom på 
uregelmessigheten. 
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Kortene må alltid bli lagt på bordet i samme retning, vertikalt eller horisontalt og i lik avstand fra 
forrige kort. Brudd på korrekt prosedyre vil kunne medføre prosedyrestraff. 
 
1.2 Alertering og forklaring 

 
 

Nei, han har væll en 7-8 spar og singel kløver…. 
 
a) En spiller som avgir en melding som skal alerteres i henhold til Turneringsreglementet må gjøre 
sin skjermkamerat oppmerksom på alerten, og makker må avgi en alert på sin side av skjermen 
når meldebrettet skyves under. Alerten må avgis ved å plassere alert-lappen over den siste 
meldingen til skjermkameraten, i sitt segment av meldebrettet; spilleren som blir alertert gir til 
kjenne at han er oppmerksom på alerten ved å gi alert-lappen tilbake til sin motspiller. En spiller 
kan, ved skriftlig spørsmål, spørre etter en forklaring på motstanderens melding; skjermkameraten 
gir et skriftlig svar. 
 
b) På et hvilket som helst tidspunkt under meldingsforløpet kan en spiller skriftlig be om en 
fullstendig forklaring på en av motpartens meldinger. Svaret skal også være skriftlig. 
 
c) Helt fra meldeperioden starter til spillet er over skal hver spiller bare motta informasjon fra 
spilleren på sin side av skjermen om betydningen av meldinger og forklaringer. Spørsmål under 
spill av kortene bør gis skriftlig med skjermluken lukket. Skjermluken åpnes igjen etter at spilleren 
har fått svar. Turneringslederen kan derfor ikke gjøre undersøkelser på vegne av en spiller på den 
andre siden av skjermen under meldeperioden eller spillet. 
 
1.3 Endring av korrigeringer når skjermer er i bruk 
 
a) En uregelmessighet som er sendt gjennom skjermen faller inn under de normale lovene, men 
med følgende endringer: i) en melding som ikke er tillatt – se § 35 – må korrigeres ii) om en spiller 
krenker lovene og, utilsiktet (ellers kan § 72C komme til bruk), uregelmessigheten er sendt 
gjennom luken av skjermkameraten, har sistnevnte akseptert handlingen for sin side i situasjoner 
hvor lovene tillater den venstre motspilleren å akseptere uregelmessigheten. 
 
b) Før en uregelmessighet er sent gjennom luken skal spilleren som begikk uregelmessigheten 
eller hans skjermkamerat tilkalle TL. Meldinger som ikke er tillatt skal ikke aksepteres, og skal 
rettes opp uten andre rettelser (men se (a)(ii) over); alle andre uregelmessigheter skal rettes opp 
og TL skal sørge for at bare den lovlige meldingen blir sendt gjennom luken. Ingen spiller på den 
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andre siden av skjermen skal bli gjort oppmerksom på hva som har skjedd om ikke fullbyrdelse av 
loven krever dette. 
 
c) Skjermkameraten bør prøve å hindre et åpningsutspill utenfor tur. Alle åpningsutspill utenfor tur 
skal trekkes tilbake uten andre korrigeringer så lenge luken ikke er åpnet. I andre tilfeller: i) når 
luken har blitt åpnet uten feil fra spilleføres side (og den andre motspilleren ikke har spilt ut med 
billedsiden opp) gjelder § 54. ii) når spilleføres side har åpnet luken er utspillet akseptert. Den 
antatte spilleføreren blir den aktuelle spilleføreren. § 72C kan komme i betraktning. iii) når to 
åpningsutspill er spilt med billedsiden opp er det feilaktige utspillet et stort straffekort. iv) et kort 
vist med billedsiden opp fra spilleføres side faller under § 48. 
 
d) Når en melding som skal alerteres er avgitt, se punkt 1.2 over. 
 
e) Når en spiller bruker mer enn normal tid til å avgi sin melding, er det ikke et brudd på lovene om 
spilleren selv påpeker bruddet i tempo. Skjermkameraten, derimot, skal ikke gjøre det. 
 
f) Om en spiller på siden av skjermen som mottar meldebrettet anslår at det har vært et brudd i 
tempo og det derved kan ha vært formidlet uautorisert informasjon, bør han, under § 16B2, tilkalle 
TL. Han kan gjøre dette på et hvilket som helst tidspunkt før åpningsutspillet er gjort og skjermen 
åpnet. 
 
g) Ved å ikke gjøre som i (f) kan TL bli overbevist om at det er makker som påpekte bruddet i 
tempoet. Om det skjer kan TL dømme at det ikke var noen forsinkelse og med det ikke noen 
urettmessig informasjon. En forsinkelse i sending av meldebrettet på opptil 20 sekunder er normalt 
ikke ansett som signifikant. 
 
h) Hvis derimot spillerne ikke har variert tempoet i sending av meldebrettet som beskrevet i punkt 
1.1, fjerde avsnitt, så kan en forsinkelse på mindre enn 20 sekunder anses som signifikant. 
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Grand ol’ man 
Redaktøren fikk sine første bridge-leksjoner på Fauske i 1972, 16 år gammel.  Det samme året ble 
Harald Nordby og makker Terje Pedersen Norgesmestere for par for første gang! 
I 1973 ble det en 13. plass med Rolf Melby som makker, året etter ble det et nytt NM-gull, og i 
1975 kom den 3. tittelen, igjen med Terje Pedersen som makker. 
 
I tillegg til de ovennevnte titler har Harald vunnet 7 seriemesterskap, 9 NM for klubblag, 1 NM for 
Mixlag, 2 NM for Veteranpar og 1 NM for veteranlag.  Totalt 23 titler, bare Tor Helness (34) og 
Geir Helgemo (31) har vunnet flere. 
 
I år er Harald igjen kvalifisert for NM-finalen, sammen med makker Arild Årmot, og disse har 
vunnet turneringer før.  Og de kvalifiserte seg gjennom NM Monrad par under Bridgefestrivalen.  
Disse skal ikke avskrives før alle spill er lagt tilbake i mappene! 
 

 
Arild Årmot og Harald Nordby (fra Havna-turneringen 2018, som de vant). 

 

Erik Lühr eller Ray Wilkins? 
Svein-Harald Riisnæs kvalifiserte seg til par-finalen i 1977 sammen med makker Erik Lühr, men 
kom opp i et voldsomt dilemma: Svein-Harald spilte også på A-laget til Fotballklubben Ørn, som 
samme helg skulle møte Chelsea fra London i en treningskamp i Lystlunden i Horten.  På Chelsea 
spilte den gang stjerner som Peter Bonetti, Ron Harris og Ray Wilkins. 
 
Begge begivenhetene kunne bli en «once-in-a-lifetime»-opplevelse, til slutt valgte Svein-Harald 
NM-finalen. 
 
Vel, de kom over middels, men par-finaler ble det mange flere av senere (4.plass som best).  
Spille mot et engelsk stjernelag i fotball, den sjansen kom derimot aldri tilbake.  Og 
lagkameratene, som vel ikke hadde den samme bridge-forståelsen, har ikke latt ham glemme det! 

 
Svein-Harald Riisnæs (foto: FK Ørn) 
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Slik gikk det i fjor 
 

  
 

       
    1    57,8  Alf E. Andersen - Stian Andersen, NBF Hedmark og Oppland       

    2    57,2  Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen  NBF Helgeland                

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

    4    55,2  Finn Brentebråten - Jan Guldbrand Ohren, NBF Buskerud                 

    5    55,2  Sondre Labraathen Hogstad - Andre Øberg, NBF Telemark                 
 

       
    6    54,4  Terje Lie - Jo-Arne Ovesen, Sandefjord BK - TopBridge BC 

    7    54,3  Allan Livgård - Siv Thoresen, Heimdal BK - TopBridge BC    

    8    53,9  Ragnar Davidsen - John Saur, NBF Nord-Trøndelag           

    9    53,5  Ove Andersbakken - Karl Morten Lunna, NBF Hedmark og Oppland       

   10   53,4  Anders Fodstad - Are Aarebrot, NBF Oslo                     
 

       
   11   53,3  Roy Hugo Olsen - Jonny Reinholdtsen, NBF Troms og Ofoten          

   12   53,2  Karl Olav Nybø Hansen - Carl Johan Knutsen, Lyngdal BK                   

   13   52,0  Karl Christian Baumann - Jan Erik Olsen, NBF Vest-Agder               

   14   51,5  Odd Arne Hatten - Villiam Ovesen, NBF Midt-Trøndelag           

   15   51,5 Svein Olav Ernstsen - Ivar Bull, NBF Vest-Finnmark            
 

       
   16   51,2  Idar Lyngen - Stig Vestveit, Bodø BK - Hamar BK           

   17   51,1  Morten Iversen - Thore Uttisrud, NBF Østfold og Follo         

   18   51,0  Tarjei Eck Hansen - Jørn Åselid, NBF Salten                   

   19   50,7  Anders Dale - Trond Hantveit, NBF Hordaland                

   20   50,3  Marius Bartnes - Bjørnar Hagen, NBF Hedmark og Oppland       
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Program 
 
Fredag  

 

Runde 1: 10:00-10:25  

Runde 2: 10:25-10:50  

Runde 3: 10:50-11:15  

 

Runde 4: 11:20-11:45  

Runde 5: 11:45-12:10  

Runde 6: 12:10-12:35  

 

Runde 7: 12:40-13:05  

Runde 8: 13:05-13:30  

Runde 9: 13:30-13:55  

 

Lunsjpause  

 

Velkomst: 14:35  

 

Runde 10: 14:45-15:10  

Runde 11: 15:10-15:35  

Runde 12: 15:35-16:00  

 

Runde 13: 16:05-16:30  

Runde 14 16:30-16:55  

Runde 15: 16:55-17:20  

 

Runde 16: 17:25-17:50  

Runde 17: 17:50-18:15  

Runde 18: 18:15-18:40  

 

Runde 19: 18:41-19:10  

Runde 20: 19:10-19:35  

Runde 21: 19:35-20:00  

Runde 22: 20:00-20:25  

 

Lørdag  

 

Runde 23: 10:00-10:25  

Runde 24: 10:25-10:50  

Runde 25: 10:50-11:15  

 

Runde 26: 11:20-11:45  

Runde 27: 11:45-12:10  

Runde 28: 12:10-12:35  

 

Runde 29: 12:40-13:05  

Runde 30: 13:05-13:30  

Runde 31: 13:30-13:55  

 

Lunsjpause  

 

Runde 32: 14:45-15:10  

Runde 33: 15:10-15:35  

Runde 34: 15:35-16:00  

 

Runde 35: 16:05-16:30  

Runde 36: 16:30-16:55  

Runde 37: 16:55-17:20  

 

Runde 38: 17:25-17:50  

Runde 39: 17:50-18:15  

Runde 40: 18:15-18:40  

 

Runde 41: 18:45-19:10  

Runde 42: 19:10-19:35  

Runde 43: 19:35-20:00  

 

Søndag  

 

Runde 44: 09:00-09:25  

Runde 45: 09:25-09:50  

Runde 46: 09:50-10:15  

 

Runde 47: 10:20-10:45  

Runde 48: 10:45-11:10  

Runde 49: 11:10-11:35  

 

Runde 50: 11:40-12:05  

Runde 51: 12:05-12:30  

Runde 52: 12:30-12:55  

Runde 53: 12:55-13:20  

 

Premieutdeling: 13:50 

 

 

 
 

 


