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Et godt motspill 
Av: Per Erik Opsahl 
 
Spillet er fra Patton i kampen mellom «Onkel Jon’s bridgeskole for litt øvede» (egentlig noen av de 
mest øvede i hele salen) og «Linnigards venner», et lag bestående av en junior og en gammel 
gubbe pluss turneringens to yngste juniorer. 
 
Spillet nedenfor ble et godt bidrag til et ærerikt resultat for de minst øvede:  

 
Kontrakten ble 4 hj i Vest. 
 
 

 

 
Makker Fredrikke O. Ulsrud spilte ut 
singel ruter som gikk til liten, 10 og 
ess. 
Det fulgte 3 ganger hjerter fra topp, 
og ruter 9 med driv.  Etter moden 
overveielse fant makker ingen grunn 
til å trumfe mitt ruterstikk.  Spillefører 
lot derfor 9’eren seile til min dame 
først som sist. 
 
Makker hadde lagt svakhet i kløver 
på ruterspillet, slik at jeg skrinla 
tanken på å fortsette med kløver 
konge for å kverke inntaket til bordet 
på kløver ess. 
 
Fortsettelsen ble i stedet spar til 
makkers knekt.  Hvor mange ville 
ikke nå bare prøvd å «sikre beita» 
ved å ta for spar ess og gått 5 på. 
 
Makker så imidlertid at et eventuelt 
sparstikk aldri ville bli borte så lenge 
hun hadde en trumf igjen til å ta seg 
av fortsatt ruterspill.  Makker 
fortsatte derfor med kløver for å få 
med stikk for kongen før det var for 
seint.  Det var en knusende 
fortsettelse.  Jeg fikk for kløver 
konge og 1 bet. 
 
 

 
Egentlig var sluttposisjonen før kløverfortsettelsen en åpen bok etter at jeg hadde rukket å vise 6-
kort spar med 4 og 2 før jeg spilte spar 3 som avslørte spillers single spar.  Et sjeldent eksempel 
på hvor viktig det er å følge med på småkorta.   
 
Det forringer likevel ikke makkers prestasjon i dette spillet, særlig når en vet at dette er en spiller 
som fortsatt er junior som meldte seg inn i NBF i 2019 og spilte sin første offisielle turnering i 
september samme året. 
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Litt klabb i meldingene, men prikkfri 
spilleføring 
Av Nils Kvangraven 
 
Siste spilledag i NM Mix Lag ga mange spennende spill. På dette spillet var det muligheter for 
suksess eller fiasko, alt etter hva du melder og hvordan du spiller.  
 
Jarle Mikkelsen på lag Trønder og Døl var litt usikker på makkers meldinger, men spilleføringen 
slo det gnister av.  
 

Syd   K 5 

Ingen   E kn 10 9 8 5 3 

   E D 4 

   10 
 
 

   E D 9 7 

   K 2 

   K 9 6 5 

   E 5 4 
 

   Mikkelsen 

Vest Nord Øst Syd 

   1 NT 

3  4 NT P 5  

P 6  P 6 NT 

P P P  

 
Det var en viss usikkerhet mellom nord og syd knyttet til betydningen av 4NT, men de var enige 

om at 5 måtte fortelle om 2 ess. Syd skulle nok latt nord få spille 6, men er du usikker blir det 
fort en følgefeil.  
 

Du får kløver konge i utspill fra vest, øst følger med kløver 3. Det var ikke så lurt at du flyttet 6 til 
6NT, nå er det plutselig en fare for beit.  
 
Hvordan spiller du kortene herfra?  
 
Jarle Mikkelsen var ikke i tvil. Etter at vest hadde hoppet innpå med 3 kløver økte oddsen for 3-1 
sits i hjerter og blikket ble rettet mot øst. Mikkelsen vant utspillet med kløver ess fulgt av spar til 
kongen og HJERTER KNEKT.   
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Det var en ekte blink, kortene så ut som dette: 
 

Syd   K 5 

Ingen   E kn 10 9 8 5 3 

   E D 4 

   10 

 8 3 2     kn 10 6 4 

 6     D 7 4 

 3 2     kn 10 8 7 

 K D kn 9 8 7 6    3 2 

   E D 9 7 

   K 2 

   K 9 6 5 

   E 5 4 
 
Øst fulgte lavt og Mikkelsen lot hjerter knekt seile rundt. Dermed hadde han funnet en løsning på 
spillet og kunne hente sine 13 stikk for 1020 i protokollen.  
 

NM mix par 
Av: Vegar 

 
 
Det var litt glissent på pallen på dagens premieutdeling etter NM mix lag, her er de som skulle ha 
vært der: 

1 180,12 Helness 

  F Helness, GK Helness, E Erichsen, H Erichsen 

2 164,61 Turbo 

  GT Vist, C Bakke, T Heskje, J-E Furunes 

3 148,78 Bjuda på 

  M Harding, G Helgemo, J Larsson, P Tjelmeland 
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BIN-redaktøren forteller 
Av: Vegar 
 
Som mangeårig abonnent av BIN (i de første numrene jeg fikk, skrev Sverre Frich lederen og 
spilte i samme klubb), og som en velmenende skribent på bridge-området, så ville jeg gjerne vite 
hvordan det var å være redaktør for Bridge i Norge, og redaktøren Boye Brogeland var villigheten 

selv da jeg ba om et intervju under arbeidstittelen «Hvordan er det å drive bridgemagasin?»       

 

 
 
 
Når overtok du BIN, og hvem overtok du etter?  Hvor mye måtte du betale for å overta? 
 
Jeg overtok BIN i mars 1999, etter å ha jobbet for Tommy Sandsmark (BIN) siden august 1998.  
 
Jeg betalte 90.000 i året i 15 år, så 1.350.000 til sammen. Jeg kjøpte meg en livsstil og hadde aldri 
håp om at BIN skulle bli noen økonomisk gullgruve.  
 
Da jeg begynte å abonnere var det Sverre Frich som var sjef, hvor mange redaktører har det 
egentlig vært? 
 
Sverre Frich grunnla bladet i 1975, og han var også redaktør fra utgivelsesstarten i 1976. Andre 
redaktører fram til 1983 var William B. Herseth, Leif-Erik Stabell, Jan Marstrander og Svein Th. 
Stedding. Fra 1984 overtok Tommy Sandsmark redaktørstillingen - han hadde vært aktiv i BIN 
siden bladets begynnelse - og fra 1999 er det jeg som har vært redaktør og eier.  
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Hvordan var oppstarten? 
 
Det er imponerende å tenke tilbake på hvordan BIN ble produsert før datamaskinen hadde sett 
dagens lys (i alle fall i en slik sammenheng). De første årene ble artiklene skrevet med 
skrivemaskiner, og settingen og trykkingen var langt mer utfordrende enn i dag hvor en ferdig 
PDF-fil sendes til trykkeriet. BIN ble raskt et populært magasin og hadde for det meste cirka 4000 
abonnenter (som er cirka det samme som verdensomspennende The Bridge World har i dag!).  
 
Det ligger mye arbeid bak hvert eneste magasin, både hva gjelder det som kommer på trykk og 
"administrasjonen" av bladet og dets nå i underkant av 2200 abonnenter. Det er ikke så langt i fra 
det samme antallet abonnenter som da jeg overtok i 1999, men fram til 2007/2008 (to gullår for 
norsk bridge) hadde antallet abonnenter økt til over 2800.  
 
Hvor mye av stoffet produserer du selv, og 
hvor mye bidrar andre med?  
 
Det aller meste av stoffet i BIN kommer fra 
våre dedikerte skribenter, og noen av dem 
(som Knut Kjærnsrød, Leif-Erik Stabell og 
Peter Marstrander) har bidratt med stoff i over 
40 år! Tidligere skrev jeg en del 
turneringsartikler, særlig fra EM og VM, og 
hadde også en spalte kalt Boyes bridge i noen 
år, men de siste årene har jeg dessverre hatt 
minimalt med tid til å skrive artikler. Så BIN-
skrivingen min nå om dagen blir ofte kun 
lederen om et emne som opptar meg.  
 

         

    
Har det vært noen slitsomme år?  Har du (hatt) jobb ved siden av, eller klarer du deg med BIN?  
 
Bridge har først og fremst vært en lidenskap for min del, og selv om jeg har brukt ekstremt mye tid 
og mange sene netter på å få ferdig de mange BIN-utgavene (cirka 140 utgivelser, tror jeg), har 
jeg aldri sett på det som et slit. Jeg har vært enormt heldig og privilegert som har kunnet leve av 
noe som jeg ikke så for meg kunne bli noe annet enn en hobby. Min mormor, som lærte meg 
bridge sammen med morfar, sa flere ganger: "Nå må du passe på studiene, Boye, for bridgen kan 
du aldri leve av!"  
 

 

 
BIN har aldri vært noen økonomisk gullgruve. Jeg anslår at 
bladet går i pluss med cirka 350.000 kroner i året (cirka 
1.000.000 i inntekter og 650.000 i kostnader - uten å ha tatt 
hensyn til egne lønnskostnader). Sammenlignet med 
arbeidstimene som legges ned på "hovedkontoret" i 
Flekkefjord, har BIN i en rekke år vært "sponset" av 
inntektene mine fra profesjonelle spilleoppdrag, hvor 
bunnlinjen er langt hyggeligere. 

 
Jeg trives fortsatt godt med å lage BIN, etter mer enn 20 år på baken foran datamaskinen. Det er 
fortsatt utrolig kjekt å få hyggelige tilbakemeldinger om magasinet vi lager, og skribentene våre er 
fantastiske på alle måter. Utfordringen min er å sjonglere tiden min mellom BIN, Dagbladet-
spalter, profesjonell spilling, annen spilling og familien (gift med Tonje, to barn (Anders på 15 og 
Mie på 6) og en hund (Bonnie på 9). Den kabalen er det ikke alltid så lett å få til å gå opp.  
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Hva ville du gjort hvis du ikke hadde BIN?  
 
Jeg utdannet meg på Norges Handelshøyskole, men måtte nøye meg med en bachelorgrad 
istedenfor siviløkonom da størsteparten av studietiden gikk med til bridge istedenfor studier. Uten 
bridge som levevei hadde jeg nok endt opp på et eller annet kontor med økonomi på plakaten.  
 
Jeg elsker å spille de store turneringene, og EM og VM for Norge har alltid stått høyt på 
prioriteringslisten. I tillegg er det tre faste Nationals i USA hvert år (i år har dog alle gått fløyten på 
grunn av Corona), og disse står for minst 60 % av inntektene mine. De to-tre siste årene har jeg 
også hatt flere oppdrag i Kina, som er blant de få stedene i verden hvor bridge er på frammarsj.  
 
Så korona-situasjonen påvirker deg like mye som en del andre enkeltmanns-foretak? 
 
Etter at all bridge flyttet over til Internett i mars, har Espen Lindqvist og jeg blitt "tvunget" til å spille 
mer på nettet hvis vi vil konkurrere mot de beste og tjene litt penger på profesjonelle oppdrag. Det 
har vært en overgang ettersom vi knapt har spilt på nett før, men bare holdt oss til meldetrening på 
BBO. Etter å ha fått mer erfaring med nettspilling synes jeg det fungerer fint, og ved innføring av et 
Zoom-møte med skjermkameraten din føles det faktisk langt nærmere "vanlig" bridge enn det jeg 
hadde trodd.  
 
I flg. Fruen Tonje jobber du mye med juksing på BBO for tiden. 
 
Det tristeste med nettspilling er alt jukset som har blitt avdekket. De siste sju ukene har jeg brukt 
8-10 timer om dagen for å rulle opp en internasjonal jukseskandale der en rekke stjernespillere er 
involvert. To kjente spillere, Michal Nowosadzki fra Polen og Sylvia Shi fra USA, har innrømmet 
jukset sitt, men jeg antar at det vil komme en rekke avsløringer i ukene og månedene som 
kommer. En del husker sikkert den forrige jukseskandalen fra live bridge i 2015 (det husker nok 
alle, red.anm), der flere suksessrike par ble avslørt, men denne gangen er det dessverre enda 
flere toppspillere som har tråkket feil og benyttet seg av uhederlige metoder.  
 

Takk, Boye for gode og uttømmende svar, svært hyggelig at du tok det tid til dette       
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Ser du vinnarvarianten? 
Av Sam Inge Høyland 
Monrad lag kamp 6. 
  
         
Spel 13 
N givar. Alle i sonen.        
  
              8                                   
        J10863             
       AJ532                    
        63                 
Q92            K643        
75             K942        
K107           64          
AQJ97          854         
        AJ1075             
        AQ                 
        Q98                
        K102               

 
Jim Høyland 

                                                 
Meldingsforløp: 
 
N Ø S V 
2H p 2NT p 
3R p 3NT p 
P p 
 
2H viser ca 6-10 med 5H og 4+ i ein minor.  
 
Utspel Kl Q. 
 
Jim Høyland i S vart speleførar i ein litt hardmeldt 3NT.  
 
Kløver Q og vest  la kløver 8. Korleis er vinnarsjansane? Viss ruter konge er i V og hjarter konge 
er andre i Ø, kan du enkelt vinne ved å stikke med kløver konge i stikk 1 og spele ruter til knekt og 
så hjarter til Q og E. Hjarter konge andre i vest er ikkje veldig stor sannsynlegheit.  
 
Så når kløver 8 kjem på frå vest, svakheit, ser det ut som kløver ess sit på vest si hand. Jim valgte 
å utsette problemet litt og la liten kløver for å sjå kva som skjedde i neste stikk. Vest skifta til 
hjarter 7, liten og liten som gav inntrykk av at hjarter konge sat minst tredje hos øst. Jim tenkjer at 
han må ha 5 ruterstikk, 2 i hjarter, eit i spar og eit innspel for det niende stikket. Korleis skal han så 
få 5 ruterstikk?  
 
Ruterfargen kan ikkje gi 5 stikk utan at motparten gjer feil, sidan motparten kan blokkere fargen. 
Som den oppfinnsomme speleførar Jim kan vere, gir han motparten vanskelege val og spelte i 
tempo ruter 8! Vest tenkte seg ikkje noko om og la liten og dermed gjekk ruter 8 rundt. Deretter 
fylgte ruter dame til konge og ess. Spelet var fortsatt ikkje over for det mangla fortsatt eit stikk. 
Hjarter til ess og deretter tok Jim ruterstikka.  
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I femkortsposisjonen har Jim følgjande hand: 
Ekn T 
- 
- 
KT 
 
No var det berre å spele spar til T og håpe at minst ein av sparhonnørane sat i vest, og at vest 
ikkje hadde hjarter å spele opp att til øst sin konge. Som vi ser, hadde vest berre to hjarter og 
måtte gi Jim det  niende stikket på kløver konge eller spar ti.  
Eit flott spel med mange fine poeng! 
 
 
 
 

Svake NT-åpninger 
Av: Vegar 
 
Da undertegnede lærte å spille bridge, så skulle man ha 16-18 hp for å åpne i 1 NT.  Nå er 
intervallet for de fleste satt til 15-17 hp. 
Men så er det de som har andre intervaller, f.eks. 10-13 etc., svake grander. 
Jeg er ikke tilhenger av slike, og når det var en som fikk skikkelig juling i dag, så ble jeg i godt 

humør       

 

 
 
N/S dro inn 8 stikk, og 2 doblede beter med 300 inn.  Det ga +46 av 48 mulige poeng på spillet! 
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Løsning bridgeoppgave nr. 5 
Av: Knut Kjærnsrød 
Etter utspillet kan ikke kløveren utnyttes, og en må sette sin lit til ruteren. Sitter den 3-2, er det 
ingen problemer, men det er èn 4-1 sits det går an å klare – åtteren singel hos Vest. Dermed en 
spille ruter ni  fra bordet i andre stikk. 
 
Motpartens kort: 

  [ 7 5 4 2    [ 9 6 3 

  ] Kn 10 9 7 6   ] D 8 4 2 

  { 8     { D Kn 10 5 

  } E 9 6    } K 7 
Denne oppgaven var det ingen som klarte!  
 
 
 

Ny stormester 
 

 
Arnt Ola Fidjestøl fra Leikanger BL fikk stormester-nål i dag.   
Her sammen med presidenten i NBF, Kari-Anne Opsal.  Vi gratulerer! 
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Redaktøren med en skivebom og en 
innertier 
Av: Vegar 
 
Det var kveldturnering i går, og redaktøren skulle ta bilder av det som skjedde, men plutselig satt 
vi ved et bord og skulle spille bridge. 
 

 

Først en skivebom: 
Redaktøren åpner i 1 spar i øst, og makker sier 1 NT.  Nå synes 
nord det er på tide å melde to hjerter. 
 
Redaktøren ser at her er det stikk å hente, makker har max. 2 
spar, og kan få stjeling ut, to hjerterstikk gir 5 og ruter  eller 
kløverstikk må være mulig å få tak i.  Dobler!  K-E i spar ut og 
spar til stjeling med 8 og knekt.  Så henter vi to ruterstikk før en 
ny spar til høy stjeling i bordet. 
 
Hjerter til esset gir redaktøren 2 hjerterstikk, to bet og 300 inn. 
Det ga ikke noen god score, da alle de andre spilte 3 NT med 

11       

 
 
Så en innertier mot samme par: 
 
Nord åpner i 1 NT, og det går pass rundt.  Kløver 8 ut til 
esset og kløver i retur til damen i nord.  Spillefører har det 
ikke godt, men fortsetter med spar knekt som redaktøren 
vinner med damen. 
 
Kløver vil dytte på spillefører ekstrastikk, spar er utelukket 
og ruter fra damen ser ikke hyggelig ut.  Så hjerter 8, da?  
Thunder and lightning, makker tar 6 hjerterstikk, totalt 3 bet 
i 1 NT og ren topp mot de som spilte 2 hjerter med 9. 
   

     

 

Etter disse to spillene fikk spillefører et godt råd om ikke å melde så hardt        

 
Og så de som toppet turneringen til slutt med vinnerne i midten: 
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Maria i delkontrakt 
Av Nils Kvangraven 
 
Jeg benytter anledningen til å skryte litt av min mix-makker, Maria Ursin Ingebrigtsen. Dette spillet 
er hentet fra mix par hvor hun spilte kortene fint.  
 

Øst   K 9 6 

Alle   D 9 4 3 

   E K 6 4 

   6 2 
 
 

   E 8 5 

   K 7 6 

   D 10 9 8 5 3 

   10 
 
 

                  

Bogen Kvangraven Bogen Ingebrigtsen 

Vest Nord Øst Syd 

  1  P 

3  Dbl P 3  

P P P  

 
En kløver i utspill fra vest vant øst med kongen og fulgte opp med kløver dame som Maria trumfet. 
To runder trumf avslørte 2-kort hos vest, øst kastet kløver knekt.  
Hvordan ville du spilt kortene herfra?  
 
Maria leste kortene bra da hun tok for spar ess og spar konge. Hun hadde spilt seg frem til 
følgende posisjon: 
 

Øst   6 

Alle   D 9 4 3 

   6 4 

   - 

 D      kn 7  

 E 8     kn 10 5 2 

 -     - 

 9 8 7 5    E  

   5 

   K 7 6 

   D 10 9  

   - 
 
Maria fridde seg med spar. Uansett hvem av motspillerne som kom inn hadde hun elegant økt 
oddsen for å bare tape 1 stikk i hjerter. Vest kom inn på spar dame og kunne velge mellom kløver 
til dobbelt renons eller hjerter fra esset. Begge alternativer førte til 9 stikk for Maria.  
Aktuelt var det mulig å løse uansett, men fortsatt en fin spilleføring av Maria.  
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Hvem er dette? (6) 
Av: Vegar 
 
Da er vi ved siste av «hvem-oppgavene» våre i denne omgang. 
 
Vi forholder oss også i dag til folk som er her på Lillehammer Hotell. 
 

   
 
Løsning sendes som vanlig til festivaloppgaver2020@vegar-naess.net innen lørdag kl. 16:00, eller 
ved oppmøte i redaksjonen med samme tidsfrist! 
 

Løsning fra i går 
 
Det var Sølvi Flo og Elisabeth Græsholt Sjødal som var svarene på gårsdagens oppgaver. 
 

  
 
  

mailto:festivaloppgaver2020@vegar-naess.net
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I dag her jeg vært i skogen 
Av Elisabeth 
 
Gårdagens oppdagelse av naboidyllen gjorde at en ørliten skogstur lokket. 

 
 

Skiltet med Mesna kultursti avgjorde 
veivalget, jeg fulgte Mesna-elva innover. 
Gode skogsveier med grus bød på enkel 
vandring, men innimellom lokket smale stier 
som det er vel verdt å utforske. 

 
 
Tidlig på min vandring møtte jeg på denne 
fyren. Han kan love at du kan fortelle om et 
ukonsentrert, dårlig motspill til han – og han 
lover å ikke si et KVEKK til noen. 
 

Vann fasinerer flere enn meg så det var utrolig hyggelig å tusle sakte innover i skogen og kjenne 
lukten av skog med lyden av rennende vann som akkompagnement. 
Ikke langt opp langs elva (som nok noen heller vil omtale 
som en stor bekk på dette stedet), møter du Finna bru. 
Denne brua kommer opprinnelig fra Vågå, hvor den i 
1868 var eneste brua over elva Finna. I 1937 ble den 
flyttet til Stampesletta. 
 
Jeg lot være bli lokket over brua i første omgang og tuslet 
videre oppover på skogsbilveien.  
Det er fylt med litt av hvert i skogen, ikke bare vann og 
«ville dyr», men også litt av hvert av vekster. En kan lykte 
sopp fra skogen, men kantareller fant jeg ikke – og 
blåbærene var plukket for det meste. 
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Det er faktisk veldig deilig med noen minutter i skogen, når en tilbringer resten av dagen 
innendørs. Og det er hverken langt unna eller veldig krevende terreng. 
 

 
 

 

Det er godt lagt til rette flere steder for å kunne duppe kroppen i vann, uten å bli ført med elven 
nedover. 
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Etter en stund, snudde jeg og gikk tilbake 
igjen, med noen avstikker inn i småstiene for å 
se hvor de førte hen. 
Da jeg kom ned igjen til Finnå bru, var det ikke 
lenger mulig å unngå fristelsen å gå over 
elven. Det lukter godt, gammeldags 
kjærebredd – og en føler seg som tilbake i 
barndommen. 
 
Og så kom jeg frem til nederste del av OL-
anlegget fra 1994.  
Der møtte jeg en gjeng med barn og unge som 
var speidere. 
 
Speidingen hadde nok tatt på, for da jeg 
krysset broen ved «tribunen» ved 
badedammen, hørte jeg en si: «jeg er sååå 
varm», etterfulgt av beskjeden om hvor deilig 
dette var. Nysgjerrigheten tok helt overhånd, 
og jeg kikket over rekkverk-kanten. Da måtte 
jeg bare spørre om det var greit å ta et bilde, 
noe jeg fikk bekreftet var helt OK. 
Så da vet vi hvordan speidere holder hodet 
kaldt. 
 

 

 
Jeg oppfordrer alle til å ta seg en ørliten skogtur, det er bare så deilig. 
 
 

Etter første sesjon 
Etter første sesjon av NM Mix par leder Erik Eide og Stine Holmøy! 
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Den utålmodige stjernespilleren 
Av Nils Kvangraven 
 
Vi kan vel alle fra tid til annen dumme oss ut ved det grønne bord. Denne gangen får vi se en av 
landets mest suksessrike spillere de siste sesonger gå på en kjedelig smell ved sin utålmodighet.  
Se bare her 
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*Meldingene er konstruert, men sluttkonrakt er korrekt 
 
6 spar er en fin kontrakt, det skal mye til før dette går galt.  
 
Vest spilte ut kløver 4 som øst stakk med kløver ess. Nå satt øst en stund og tenkte igjennom 
spillet. Syd, som har vunnet flere norgesmesterskap, begynte å bli litt utålmodig. Og etter en stund 
ville han imponere med sin oversikt, han lente seg frem og sa: 
 

«nå sitter vel ikke hjerteren 4-0 ettersom du tenker så lenge før du spiller tilbake» 
 

Det var uheldig, kortene så nemlig ut som dette: 
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Øst smilte pent, takket for opplysningen og 
spilte hjerter som vest kunne stjele og 
kontrakten gikk en beit.  
 
Jeg tror, og håper, vår kjære norgesmester 
enda er litt rød i kjakan etter den spilleføringen 
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Bridgeoppgave nr. 6 
Av: Knut Kjærnsrød 
 
Da er vi kommet fram til den avsluttende bridgeoppgaven i denne serien, så kommer vi kanskje 

tilbake ved en annen festival       
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Meldinger: 
S  V  N  Ø 
1 kl  dobl  redobl  1 sp 
1 NT  pass  2 NT  pass 
3 NT  pass rundt 
 
Vest spiller ut spar dame til esset, og hva skal Syd spille i stikk to? 
 
Løsning sendes som vanlig til festivaloppgaver2020@vegar-naess.net innen lørdag kl. 16:00, eller 
ved oppmøte i redaksjonen med samme tidsfrist! 

 

Stillingen i konkurransene før siste dag 
 
20 poeng: Oddmund Midtbø 
15 poeng: Kenneth Syversen 
9 poeng: Per Bryde Sundseth 

 

 
Lederen 

  

mailto:festivaloppgaver2020@vegar-naess.net
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Starten på NM mix par 
Av Elisabeth 
 
Så er vi kommet til siste NM denne gangen, mix par. Smitteverntiltakene er de samme som de har 
vært hele tiden, men ingen har lenger «hjemme-bord». Festivalbamsen var derfor ekstra nøye 
med å presisere tiltakene, som skal bidra til å holde oss alle friske. 
 
Dette gjorde han etter at NBFs president Kari-
Anne Opsal hadde gitt informasjon til salen.  
 
Denne informasjonen gikk på at to av de som 
har reist hjem etter ferdig turnering, hadde følt 
seg dårlig, blitt testet og fått negativt resultat 
på Koronatesten. I tillegg er to til testet etter 
hjemreise, da de følte seg dårlig.  
 
Svarene på disses tester foreligger på dette 
tidspunktet ennå ikke. 
 

 
 
 

 
Jeg tror jeg vil gi bort et abonnement 
Av Elisabeth 
 
Hjemme hos Vegar og meg har vi selvsagt BIN (bridge i Norge – om noen skulle være i tvil). Men 
Vegars sønn har ikke et eget abonnement, for han leser vårt når han er på besøk. 
 
Jeg leser jo bladet, selv om jeg nok ikke leser nok i det. Det stikkes av og til artikler under nesen 
min fra Vegar – for han vet jeg trenger å lære.  
 
Og et par ganger har jeg tenkt at det burde være mer for og av de som ikke har all verdens titler 
og nåler innen bridgen å smykke seg med. Så da tok jeg min egen utfordring og sendte inn noe. 
Det var helt ufarlig – selv om det kom på trykk. Så det er bare å være bidragsyter – på flere måter. 
 
Så etter å ha lest intervjuet med Boye Brogeland er jeg helt klar – BIN blir julegave i år Så se opp 
Steinar. Oppfordringen gis herved videre: 
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400 inn ga bunn-notering 
Av Nils Kvangraven 
 
I parturnering pleier det å gi god utbetaling når motparten melder utgang og du henter inn flere 
beiter i sonen. Dette spillet fra mix par var litt spesielt i så måte.  
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Lund Kvangraven Trollvik Ingebrigtsen 
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Rutinerte Jan Trollvik meldte naturligvis 4 spar etter at vest hadde åpnet meldingsforløpet. Syd 
skulle nok vært litt mer aggressiv i meldingene, men det er ikke alltid så lett å finne ut av når man 
skal melde og når man skal si pass.  
 
Kløver i utspill ble vunnet med ess fulgt av kløver til stjeling. Ruter ess, hjerter ess og ruter til 
stjeling ble fulgt av ny kløver til stjeling. Enda en ruter kunne nord stjele og dermed hadde 
motspillet vunnet de 7 første stikkene!  
 
400 i beit hørtes fint ut, men et lite blikk på spillet fortalte en annen historie. 11 stikk i hjerter ville 
gitt 450 og gjerne til doblet takst!  
 
Det var da også snitt-scoren i turneringen, 400 inn ga derfor bare noen få poeng til nord-syd.  
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Spilleprøve fra Mix Lag 
Av Nils Kvangraven 
 
Fra NM Mix Lag har jeg hentet dette spennende spillet hvor du skal få prøve deg i doblet 
delkontrakt  
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Øst har åpnet med 1 kløver og du hoppet til 4 ruter som vest doblet.  
Kløver 2 i utspill gikk til knekten hos øst som fortsatte med kløver ess til trumf hos syd.  
Hvilke muligheter ser du videre i denne kontrakten?  
 
De fleste ville vel satset på å ta ut trumfen fulgt av finessen i hjerter, med håp om å finne en av 
honnørene hos vest. Men spillefører Bjørn Olav Ekren kunne se at det ikke var en reell mulighet. 
Ser du hvorfor?  
 
Ekren presset ut trumf ess, fikk kløver i retur til stjeling og tok ut trumfen. Nå fortsatte han med 
spar ess fulgt av spar mot damen, kortene så nemlig ut som dette 
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Vest hadde ikke nerver til å legge liten spar andre gang og stakk opp med kongen. Ekren slapp 
dermed valget i spar, men la oss tro han hadde funnet ut av det.  
 
Ekrens poeng for å unngå hjerterspillet var enkelt. Vest går bare i med sin honnør i første runde 
og blokkerer dermed fargen. Derfor var eneste sjanse å prøve å sette opp et avkast i spar for 
håndens hjertertaper.  Akkurat motsatt av hva de fleste av oss ville gjort, men Ekren kunne se litt 
lengre frem i spillet og vant sin kontrakt. 
 
  
 



Bridgefestivalen Lillehammer 2020 Bulletin fredag 7/8  Side 22 

En annen historie er at vest ved å legge i hjerter konge hvis hjerter ble spilt ville fått hederlig 
omtale for sitt motspill, det kan være ikke alle ville funnet det motspillet.  
 
Men Ekren overså et enda skarpere spillepoeng. Han skulle spilt spar ess og spar før han presset 
ut trumf ess. Vest kunne beitet kontrakten ved å vri hjerter konge når han kom inn på ruter ess!  
 

 
Fra Bjerkebæk, Sigrid Undsets Lillehammer-hjem 

 


