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Slik gikk det sist 
 
Det ble ikke så mange turneringer på Lillehammer i fjor.  Men turneringer ble det, og disse vant 
turneringene under Bridgefestivalen 2020: 
 
Patton: 

Christian Bakke – Tor Eivind Grude – Tor Helness – Fredrik Helness 
NM Monrad lag: 

Cristian Bakke – Tor Eivind Grude – Espen Erichsen – Fredrik Helness 
NM Mix lag 
 Gunn Kari Helness – Fredrik Helness – Espen Erichsen – Helen Erichsen 
NM Mix par 
 Sam Inge Høyland – Anna Maria Malinowski 
 

 
Pallen i NM Mix par 

 
 

 
Mye som kan være kunstverk 
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«Gjett» på en kontrakt 
 

 
 
Syds dobling av 3 spar viste begge minor, og med motpartens meldinger tyder det på at syd har 
en singelton eller renons i spar. 
 
Åsmund Forfot la derfor kontrakten i 6 kløver. Siden makker ikke hadde åpnet, syntes han at det 

var nok       

 
Det var en god avgjørelse, som ga +49 på spillet.  
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Stormesternåler 
 
Som vanlig er Bridgefestivalen åsted for utdeling av de store nålene.  I dag fikk 5 spillere nye 
nåler, en superstormester, 3 stormestere med stjerne og en stormester. 
 

 
Superstormester Nils Kåre Kvangraven, stormester m/stjerne Dag Jørgen Stokkevik 
 og stormester Sølvi Remen. 
 
Superstormester er med Nils Kåres nye nål tildelt i alt 37 spillere. 
 

 
 
Nye stormestere m/stjerne: Gunn Kari Helness og Kåre Bogø 
 
 

Vi gratulerer! 
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De 37 superstormesterne 
Pr. 31. juli 2021 
 
4342 Helness, Tor   Klepp BK   7503.36 
9502 Helgemo, Geir  Heimdal BK   6592.33 
1735 Nordby, Harald  TopBridge BC  5158.67 
2360 Bakke, Tor   Bergen Akademiske BK 4682.34 
6384 Aa, Terje   Heimdal BK   4593.17 
 
6414 Grøtheim, Glenn  Heimdal BK   4568.12 
7000 Høyland, Sam Inge  TopBridge BC  4502.27 
13053 Brogeland, Boye  Flekkefjord BK  4303.94 
5767 Høyland, Sven-Olai  Bergen Akademiske BK 4170.50 
9127 Furunes, Jon-Egil  TopBridge BC  3807.47 
 
11244 Sælensminde, Erik  Klepp BK   3786.83 
112 Lie, Terje   TopBridge BC  3700.42 
3199 Marstrander, Peter  Tromsø BK   3605.43 
2987 Aabye, Jon   Vikersund BK  3584.94 
597 Mæsel, Helge  Farsund BK   3503.98 
 
8188 Høyland, Jim   Bergen Akademiske BK 3385.56 
2024 Farstad, Arve  TopBridge BC  3309.58 
9970 Ovesen, Jo Arne  TopBridge BC  3270.25 
1560 Mæsel, Roald  Kristiansands BK  3193.39 
4063 Anderssen, Rune Brendeford Tromsø BK  3128.40 
 
23387 Thoresen, Siv  TopBridge BC  3060.20 
5672 Rasmussen, Arild  Bergen Akademiske BK 3037.23 
18258 Austberg, Per Erik  Heimdal BK   2999.59 
4959 Tislevoll, Geir Olav  NBF Utland   2987.99 
7618 Ekren, Bjørn Olav  Sunndalsøra BK  2890.93 
 
6883 Tundal, Ulf Håkon  Sunndalsøra BK  2851.38 
6274 Eide, Lars   Hamar BK   2846.82 
7944 Høiland, Tom Anders Kristiansands BK  2745.35 
9353 Berset, Ole Arild  Sunndalsøra BK  2738.63 
8981 Smith, Vidar   Vikersund BK  2670.75 
 
7697 Lund, Børre   Heimdal BK   2662.70 
27727 Lindqvist, Espen  Arendals BK   2603.56 
23912 Kvangraven, Nils  Kristiansands BK  2564.32 
222 Løwe, Per   Skien BK   2541.54 
5708 Anfinsen, Ivar Magnus Klepp BK   2511.96 
2775 Jørstad, Kai   Skien BK   2510.25 
4240 Stabell, Leif Erik  Bridgekameratene  2503.71 
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Åpningsturneringen 
 
«Her står en meldeboks, da er det vel min tur til å melde, da?» 
‘Åpningsturneringen startet selvsagt med en melding utenfor tur, men etter hvert gikk det seg til. 
 

 
Vinnere ble Erik Berg / Sjur Arne Bøe. 

 

 
På delt 2.plass kom Matias Stokke / Ralph Buchmann og Margrethe Lindquist / Are Sivertsen. 
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Bridgeoppgave nr. 1 - Løsning 
 

 

 
De fleste gikk bet i dette spillet, da de etter å 
ha tatt ut trumfen fikk 2 spar-tapere. 
 
Men hvis lengden i spar sitter sammen med 3 
trumfer, går kontrakten alltid hjem. 
Gi bort et sparstikk umiddelbart, og etter 2 
runder trumf tas E-K i spar og spar til stjeling.  
Så inn på hånden i minor, hvoretter den siste 
trumfen tas ut. 
 
Honnør til Margot Alfheim for riktig svar! 

 
 
 

 
Sten har mye interessant litteratur til salgs        
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Tøff første dag 
 
Heldigvis har vi ikke den lengste veien til Lillehammer. Etter frokost ble bilen lastet opp, det er en 
del vi drar på i redaksjonen. 
 
Lunsjen droppet vi etter ankomst og kastet oss over en halvferdig åpningsbulletin. Alt kan tross alt 
ikke ordnes før en er fremme. Som vanlig skjer det noe den første dagen. Denne gangen var det 
medbragt printer som plutselig fant det beleilig å fortelle at noe var galt. Etter diverse forsøk på å 
blidgjøre den med oppkobling med ledning, skru av og på og alle triks i boken – måtte vi gi opp å 
få bulletinen på papir. 
 
Så var det å forflytte bagasjen til rommet. Det kan virke som om det er en tid siden heiskontrollen 
var innom- men opp kom vi (det ble en annen heis ned). 
 
Noen minutter utpakking før vi strenet ned mot restauranten. Håpet om buffet lå minst en halvtime 
bak oss, men vi fant omsider en som betjente ala carte restauranten. En blid mann fortalte at ti på 
ti var det ikke håp om noe mat her på hotellet. 
 
Turen endte i resepsjonen og der fisket vi opp en havrelunsj med hagebær til middag. 
 

 
 
 
For å si det sånn: enten blir det ny printer i morgen eller en pakke knekkebrød og en tube 
smøreost under duken på redaksjonsbordet. Jeg kan gjette på hva som anbefales av selveste 
redaktøren. 
 
Følg med resultatet blir kunngjort. 
 
Oppdatering lørdag: Etter å ha grublet en natt er konklusjonen følgende – sjekk alltid om det 
sitter fast et papir i printeren når den ikke er venne med deg. Og kald havregrøt er ikke veldig 
nam, men hagebær-syltetøy er det. 
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For veik innmelding? 
 
Vests innmelding var ikke sterkere enn at Nord fikk vist sin ruterfarve.  Det fikk konsekvenser for 
sluttkontrakten: 
 

 

 
 

 
Liv Strøm fikk vist ruterfargen 
 

 
Og Jarle Bogen meldte 
lilleslem. 

 
 
 
Hvis Vest smeller til med 2 hjerter, klarer Nord å melde 3 ruter da?  Rutermeldingen ga Syd et håp 
om å ha max. 1 rutertaper, da er det ikke urimelig å melde slemmen. 
 
Ø/V klarte å holde motparten unna ideal-kontrakten, men den var det heller ikke mange som fant. 
 
6 spar med 12 stikk ga +50, 6 kløver med 12 stikk ga +37.   
Standardkontrakten var 4 spar med 12 stikk som ga -6 for N/S. 
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Et spesielt sted 
Av Elisabeth 
På vei rundt i byen kan man plutselig kikke inn et sted som gir wow – følelsen. I alle fall for en 
stakkels redaksjonsmedarbeider som er utdannet næringsmiddelteknolog. 
 
Inn i en bakgård «fant» jeg dette stedet: 

 
 
Lillehammer bryggeri. De som drev stedet kikket litt på meg da jeg ellevilt begeistret tok bilder. De 
kikket på hverandre før de nikket og kom bort og sa; «beklager, men det er utsolgt i kveld». Da så 
jeg nok ut som et levende spørsmålstegn – for de kom uoppfordret med forklaringen: Det er Jørn 
Hoel konsert der i kveld. 
 
Jeg måtte forklare at det visste jeg ikke og at jeg bare syntes gammelt bryggeutstyr var så flott. Da 
ble jeg sporenstreks invitert inn. De som har lest noen bulletiner, vet at jeg ikke har for vane å 
takke nei til slike invitasjoner. 
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Her er de opp ganske sent men slipper ingen nye inn etter midnatt. Mulig jeg bryter med en eller 
annen form for høflig omtale av drikke vaner. Men etter min vurdering vil dette være et fint sted å 
feire sine seire eller drukne sine nederlag – i øl. 
Bare se her: 

  
 
Og mat har de også – om man ikke er mett (men jeg glemte å spørre når kjøkkenet stengte). Men 
jeg anbefaler at du leser menyen på nettet mens du er mett, ellers er det stor fare for at du kaster 
kortene og bare løper. 
 
De som driver stedet er stolte av å kjenne stedets historie og har følgende tekst på sin 
hjemmeside: «Lillehammer Mikrobryggeri ble etablert i de gamle kjellerne fra det opprinnelige 
bryggeriet fra 1847. I vår restaurant får du en smak av Lillehammer i form av egenprodusert øl, 
mat med basis i lokale råvarer og et innblikk i Lillehammers historie.» 
 
Området hvor dette «vannhullet» ligger er altså et stort og gammelt bryggeri. En av de andre 
stedene som også holder til i dette komplekset kommer vi tilbake til med fyldig reportasje. 
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Bridgeoppgave nr. 2 
 

 

Da var det tid for en ny oppgave!  Oppgavene 
er hentet fra en bok fra 1946, man kunne sin 

bridge den gangen også       

 
Lagturnering. 
 
Kløverutspillet går til 9 – J – Q, du går inn på 
bordet i ruter og spiller hjerter 10 som løper til 
kongen. 
 
Nå følger kløver konge som du lasjerer, og så 
kløver 10 til esset (øst saker en spar). 
 
Hvordan spiller du videre? 

 

 
 
 

 
Mer bøker        
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Juniorene gjør det bra 
 
Vi har lenge vært klar over at vi har mange lovende juniorer, og gjennomsnittsalderen på disse to 
parene som deltar i NM mix par er ikke høy. 
 
Men etter 36 spill er begge parene på 55%, henholdsvis 19.plass for Thomas Tøsse og Kaja 
Brekke, og 21.plass for Anders Brogeland og Agnethe Hansen Kjenslie! 
 
Keep it coming! 
 

 
Kaja og Thomas 

 

 
Anders og Agnethe 
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Spill deg til Maihaugen 
Av Elisabeth 
 
Vi bor i virkeligheten bare et drøyt steinkast fra Maihaugen. I åpningsbulletinen anbefaler også 
varaordføreren en tur til dette fabelaktige museet. 
 
Redaksjonen tilbragte noen timer der i fjor og kan si oss helt enige i at det er et superflott sted. 
Man kan bruke både mye og lite tid. En god rute som er beregnet til 60 minutter er tegnet inn. 
Skulle du ha mer tid er det ingen kunst å tilbringe en hel dag på Maihaugen. 
 

    
 
Friluftsmuseet består av tre deler: Boligfeltet, byen og bygda. En av de nyeste attraksjonene er for 
øvrig Dronning Sonjas barndomshjem. 
 
I forkant av festivalen kontaktet vi Maihaugen. En superhyggelig leder der, Rune Prøven, var 
velvilligheten selv og stilte sporenstreks med sponsing av inngangsbilletter. 
To gikk til vinnerne av åpningsturneringen. De seks andre går til vinnere i Bridge for alle. Så spiller 
du godt nok kan du spille deg helt til Maihaugen. 
 
 
Skulle du ikke vinne, er du likevel utfordret til å ta turen til Maihaugen – de kan hjelpe en sliten 
bridge-hjerne til å slappe av og ikke minst samle krefter til nye turneringer.  
 
Og det er mange spisesteder på Maihaugen, så lunsjen kan jo kombineres med museumsbesøk. I 
tillegg byr butikken der på et utvalg varer av flott design og god kvalitet. 
Folder om museet ligger i bulletinredaksjonen – bare kom og forsyn deg, og kanskje en liten godis 
også? 
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Kan du? 
Av Elisabeth 
 
Skaffe noen sponsorer som gir noe i premier til festivalen. Festivalbamsen stilte spørsmålet 
gjennom telefonen for noen få uker siden. Ingen andre enn han kan vel få deg til å ha lyst til å 
utføre oppdrag i den gaten.  
 
Etter å ha damet meg opp til oppgaven en stund og gjort noe forberedende undersøkelser. Var 
tiden inne for kontakt. 
 
Første som ble kontaktet var Daglig leder Gro Ingunn hos Peppes pizza i Storgaten. Jeg forklarte 
høflig hvor jeg ringte fra og da jeg skulle forklare litt om hva bridge var, kunne hun småhumrende 
fortelle at det visste hun alt om. Blid som bare det kunne hun opplyse meg om at bestefar Thor 
hadde spilt bridge kjempelenge og var superflink. 
 
I tillegg avsløres det at lederen i bridgeklubben her i byen nok kan kontaktes om man skulle trenge 
en god referanse i forhold til menyen. 
 
Joda de kunne stille opp og første del av oppdraget var utført. Dette var jo mye hyggeligere enn 
hva jeg hadde gruet meg til. 
 
 

 
 
 
Som noen kanskje vet er det mulig, vanligvis å spise pizzabuffet på Peppes i Lillehammer. Gro 
Ingunn kunne fortelle at Koronatiden har gjort vanligvis til litt vanskelig – men at de strekker seg 
langt for at gjestene kan få oppleve noe så nærme lunsjbuffet som mulig. Både hun og vi regner 
med at alle utviser stor forståelse for at det umulige er noe vanskeligere å få til i disse dager. Men 
restauranten er godt tilrettelagt for koronasikker gjennomføring av herlig pizzamåltid. 
 
I tillegg leverer de pizza. Da redaksjonens utsendte medarbeider spør om de leverer til hotellet er 
svaret et raskt «selvfølgelig, det er vi vant til». Og mens Gro Ingunn fisker frem en bunke menyer 
til oss (som nå ligger i bulletinredaksjonen) forteller hun at levering hit til hotellet skjer helt frem til 
klokken 23, med stert kl. 13 lørdag og søndag, ellers klokken 11. 
 
Vi takker for gavekortene og regner med at sultne vinnere i Bridge for alle turneringene finner noe 
de liker på en fyldig meny – i alle fall er redaksjonen blitt sultne av å kikke i menyen. 
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La det svinge 
 
 
Lørdagens spill 26 kunne vært et interessant 
spill i en lagturnering, men det blir store 

utslag i par også       

 
Double-dummy sier 6 spar Ø/V -1100, men 
det er ikke all verdens enkelt å komme i 6 
kløver når motparten er så aktive som her. 
 
17 par fant 6 kløver (som ga +46), étt par 
fikk den doblet. 
 
5 kløver med 12 ga -15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Butikken har også T-skjorter til salgs! 
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  Stillingen NM mix par etter 57 spill 
 
    1.  61,0  Arild Rasmussen - Hilde Bjørlo, BAK - Klepp BK           
    2.  58,5  Sven-Olai Høyland - Sofie Græsholt Sjødal, BAK - Nesodden BK        
    3.  58,1  Ivar Magnus Anfinsen - Eli Solheim, Klepp BK                                  
    4.  57,6  Håkon Bogen - Anne Irene Bogen, Mo BK                                     
    5.  57,5  Ingunn Uran - Jo Arne Ovesen, TopBridge BC                              
 
    6.  57,3  Haldor Sunde - Stine Holmøy, Stryn BK - Lillehammer BK                 
    7.  56,9  Sølvi Remen - Erik Rynning, BAK - TopBridge BC       
    8.  56,8  Maria Ursin Ingebrigtsen - Nils Kvangraven, Kristiansands BK                          
    9.  55,7  Øyvind Saur - Liv Marit Grude, Vikersund BK - Studentenes BK             
  10.  55,6  Siv Thoresen - Espen C. Fasting, TopBridge BC                              
 
  11.  55,3  Ole Arild Berset - Ann-Mari Mirkovic Juvik, Sunndalsøra BK - BAK     
  12.  55,3  Lise Blågestad - Eskil Monrad Hagen, TopBridge BC                              
  13.  55,1  Tove Stoen - Arnt Ola Løhre, Studentenes BK - Lundamo BK               
  14.  54,9  Marianne Homme - Egil Homme, Kristiansands BK                          
  15.  54,8  Tonje Brogeland - Dag Jørgen Stokkvik, Flekkefjord BK - Sørreisa BK            
 
 
  .

 
 
BBO-bordet siste runde: 
Arild Rasmussen og Hilde Bjørlo mot Anne Christine Arnesen og Rune Arnesen 
 


