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Hei alle bridgespillere. 
Av: Festivalgeneral Svein-Jarle Ludvigsen 

 

  

Det er med stor glede vi ønsker dere velkommen til bridgefestival på Scandic 

Lillehammer i år. 
  

Etter 2 år med «reduserte» festivaler, kan vi endelig ønske alle velkommen til 
oss!   Men samtidig må vi ikke glemme at koronaen ikke er forsvunnet enda, vi har 

bare latt den blitt mer en del av hverdagen vår.  Så vi må huske at den fremdeles er 
her når vi er så mange mennesker som møtes og unngå alt for mange nærkontakter, 

være flink å sprite hender når vi kan og ta hensyn til at ikke alle er fullvaksinert eller 

har vært gjennom sykdommen. 
 

Bridgefestivalen i år er åpen for alle og vi tar imot påmeldinger helt frem til 
turneringene starter, så det er enda god tid å melde seg på.  Vi håper også at vi 

sammen kan gjøre dette til en minnerik opplevelse for alle, slik at alle som er med i 
år vil komme tilbake til neste år, og at de deler sine gode minner med resten av 

klubben sin når de kommer hjem og enda flere vil ønske å delta etter hvert. 
 

 
Stabmedlemmer 2021 

  

Vi har en stor og aktiv stab på Lillehammer i år.  Dette er en stab som har vært med i 
mange år og blitt proff på ta vare på de som deltar, så ikke vær redd for å kontakte 

og spørre dem om det er noe dere er usikker på, de vet svarene eller de vet hvor de 



NORSK BRIDGEFESTIVAL LILLEHAMMER 2022   ÅPNINGSBULLETIN     SIDE NR. 3 

kan finne svarene.  Hotellet er også blitt proff på dette med festival, og gjør sitt 
ytterste for at alle skal ha det bra. 

 

 
Festival-verter 2021 

  
Bridge for alle er i år ett stort satsingsområde for oss, og vi har gjort det enklere med 

at vi har 3 festivalverter som styrer dette showet og alltid er til stede for dem som vil 
spille kort, og i tillegg er de makkergaranti om noen ikke få ordnet seg makker 

selv.  Nytt i år er at de også vil arrangere små sesjoner med forelesninger og 
meldeteknikker, spilleteknikker og andre tips som er godt å ta med tilbake til bordet 

når man skal spille kort.  Snakk med dem og orienter dere om hvor og når disse 
leksjonene gis.  Bridge for alle er i Birkebeinersalen og vertene er å finne rett ved 

festivalresepsjonen- 
  

Vær med å gjøre denne festivalen til årets høydepunkt, vær hyggelig mot makker og 

motstandere og alle rundt deg, kanskje om noen legger merke til deg fordi du er 
hyggelig og gir en skriftlig tilbakemelding til staben om dette?  Da vil vi se gjennom 

disse tilbakemeldingene og gi en av dere en hyggelig oppmerksomhet i slutten av 
festivalen. 

 
«Festivalens hyggeligste» fikk denne premien i fjor! 

  
Jeg og staben ønsker alle en hyggelig og minnerik festival i år. 

 
Hilsen Festival-generalen! 
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Velkommen til min by Lillehammer 
 

 
Johnny Holmbakken 

Lillehammer er den eldste byen ved 

Mjøsa, med kjøpstadstaus fra 1827. 
Byen ligger ved inngangen til dalenes 

dal, Gudbrandsdalen.  
 

Byen har gjennom generasjoner ved 
sykehusbyen og fylkesbyen i Oppland. 

Lillehammer er en liten by på 30000 
innbyggere, men oppleves nok som 

større på grunn av stor aktivitet.  

 
Beliggenheten og den 

befolkningsmessige plasseringen midt i 
Norge gjøre byen populær for utrolig 

mange arrangement. 

Når vi i tillegg har Norges største friluftsmuseum, Maihaugen og den fantastiske 

lekeparken Hunderfossen, betyr det store mengder turister fra både inn og utland. I 

tillegg finnes jo Norsk veimuseum her. Du kan glatt bruke en dag med opplevelser på 

Maihaugen  

Og det viktigste er kanskje den unike gågata. Konstant mye mennesker vandrer her 

og skaper liv og røre. Ganske unik i Norsk sammenheng. 

Vinteren er jo dette Norges sentrale vintersportssted. Idrettsgymnas, World Cup, 

Birkebeineren og Ingalåmi er bare noen av aktiviteten som skjer her. 

Jeg kan bare anbefale dere noen dager her. 

Vi ses! 

Johnny 
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Jubileum – 5 år i bulletin-redaksjonen. 

 

Plutselig er det 5. gangen vi skal skrive bulletiner fra Bridgefestivalen.  Våre 

produksjoner har vært til irritasjon for enkelte, men forhåpentligvis til glede for 

mange. 

Det var ganske tilfeldig at vi begynte å skrive festival-bulletiner, men en tråd på 

Facebridge etter festivalen i 2017 er sentral.  Da ble det publisert irritasjon over at 

det manglet bulletiner, og den diskusjonen blandet Elisabeth seg opp i       

Vi har fått være med på mye, truffet mange hyggelige bridge-spillere og andre.  Så 

hvis ikke Svein-Jarle gir oss sparken, så fortsetter vi sikkert litt til! 

Et høydepunkt var en guidet tur på Aass bryggeri i Drammen, med en guide som 

hadde jobbet der «hele livet», og hadde utrolig mye kunnskap om bedriften. 

 

Elisabeth intervjuer guiden vår på Aass 

Et lavpunkt var å sitte i en varm Drammenshall med dobbeltsidig bihulebetennelse 

dag etter dag       

Vi ønsker spillere og arrangører lykke til, og håper på at mange vil ha mye å bidra 

med til de kommende bulletinene       
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Sponsorer og samarbeidspartnere 
 

Årets bulletiner skal som vanlig ha mye bridge-stoff, men bulletinredaksjonen har 

også kontakt med sponsorene av premier til «Bridge for Alle»-delen av festivalen 

samt Festivalprisen/Skeidarprisen.  

Som "takk" for samarbeidet omtaler vi disse, ofte etter å ha testet stedet først. Vi vil 

presisere at all slik testing foregår uten at stedet vet at det er vi som er der og vi 

betaler selv for inngang, mat og drikke. Vi skal skjerpe oss og merke bedre disse 

sponsorene, selv om vi hittil har omtalt i teksten at de er nettopp dette. 

Noen ganger er vi rett og slett ute og spiser - vi blir også sultne, og oppsøker steder 
som ikke er blant de vi får noen premier fra. Dette vil vi selvsagt fortsette med, også 

når det gjelder avkoblingsbesøk hos "severdigheter". 
 

Hvordan kontakte redaksjonen? 
Det mest hyggelige er at du møter opp i redaksjonen med det du har på hjertet, noe 

å rose, noe å klage på, et godt spill eller et kjempeegg fra makker (du begår jo aldri 

slike selv      ). 

Ellers nås vi på mail, bulletinredaksjonen@bridgeklubb.no 

 

Fjorårets festivalkunstner, Elin Willix, bidrar med to trykk til premier! 

mailto:bulletinredaksjonen@bridgeklubb.no
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Velkomsthilsen fra generalsekretæren  

Kjære alle sammen, 
 

hjertelig velkommen til Lillehammer og 
endelig en fullverdig festival igjen! På 

vegne av Norsk Bridgeforbund er det 
alltid en glede å be inn til festival, et 

arrangement som betyr så mye for så 
mange av oss. Her har vi vunnet og 

tapt, møtt nye og gamle venner, kanskje 
blitt truffet av Amors piler og hatt 

uendelig mengde med latter og moro. 
Slik blir det i år også!  

 

Selv om smittetall og nye varianter overskygges av grusomhetene i Ukraina, så finnes 

det fortsatt covidsmitte blant oss. Så selv om vi i år skal klemme hverandre i 

spillesalen (og ikke bare i baren), så skal vi også teste oss om vi føler oss syke og 

holde det rent og pent rundt oss. Da blir festivalen enda triveligere for oss alle. 

 

Norsk Bridgefestival hadde ikke eksistert om det ikke var for alle de som står på dag 

og natt for å legge til rette; staben vår. De gjør en enestående innsats for en svært 

dårlig timelønn, men de gjør det alle som en fordi de trives så godt på festivalen. Det 

er det viktig at vi som spiller fortsatt sørger for at de gjør. Behandle de med respekt 

og velvillighet, de er der for at du skal kunne spille bridge.  

 

En takk må også rettes til Scandic Lillehammer Hotel som virkelig legger til rette for 

oss. Det er aldri nei i deres munn når vi trenger noe sært for å arrangere bridge. Vi 

bridgespiller er mange og forskjellige, og det er derfor ikke alltid hotellet klarer å 

oppfylle alle krav. Ta derfor situasjonen med et smil og gi oss beskjed om det er noe 

som bør gjøres bedre.  

 

Leser du dette hjemmefra og ikke har planlagt en tur til Lillehammer i år? Vel, da 

burde du ombestemme deg og ta en tur. Vi tar i mot påmelding i Bridge som sport 

minst til midnatt dagen før, og i Bridge for Alle er det bare å møte opp. Alle får spille 

uansett – selv uten makker!  

Hjertelig velkommen til Lillehammer – jeg gleder meg til å se hver og en av dere! 

 

Mvh 

Allan 
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Åse Langeland valgt til ny president i NBF 
 

I forkant av Bridgefestivalen ble det avholdt Bridgeting, hvor mange interessante 

temaer ble tatt opp.  Dette kommer vi tilbake til i senere bulletiner. 

Dette skal vi komme tilbake til, men først vil vi gratulere Åse Stangeland som ny 

president i NBF.  Hun ble valgt ved akklamasjon. 

 

Den nye presidenten th. Takker av den avgående 

Med seg i det nye styret får hun 

- Visepresident Tarjej Eck Hansen, Salten 

- Styremedlem Tonje Brogeland, Rogaland 
- Styremedlem Tom Danielsen, Aust-Agder 

- Styremedlem Markus Lund, Midt-Trøndelag 
- Styremedlem Elisabeth Grøsholt Sjødal, Østfold og Follo 

- Styremedlem Stig Dybdahl, Østfold og Follo 

 

Varamedlemmer: Jan Muri, Åse Mogstad, Gunn Tove Vist 
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Et avskjedsintervju – eller er det det? 
(overskriften fritt etter Tidsbonanza, red.) 

Å lede en organisasjon er lagarbeid, ikke 

bare med det øvrige styret og 
administrasjonen, men med hele 

organisasjonen. NBF sentralt kan være 
pådriver, tilrettelegger og arenaskaper, 

men mye av jobbes må gjøres ute i 
klubbene. Det handler om å sette 

retning, skape mer drivkraft og 
positivitet.  

 

På vårt beste har vi (styret og 
administrasjonen) lyktes med det. Selv 

om vi absolutt har mer å gå på, og siden 
dette er et avskjedsintervju, vil jeg ha 

fokus på det vi har fått til. Det neste 
styret og den neste lederen får ta over 

stafettpinnen og arbeide videre med det 
som kan forbedres. 
 

 
Kari-Anne i kjent positur 

 
Jeg har vært så heldig at styrene har bestått av aktive, kompetente, framoverlente 

og kreative personer. Selv om det fra tid til annen har gått ei kule varmt, har vi 
landet viktige avgjørelser og satt retning. Det er viktig at styret er bredt sammensatt 

at noen kommer fra grasrota, fra eliten, at vi har en god kontroller (tall-jævel), 
strateger, at vi har de som er kreative og frittenkende og at vi har takhøyde og tar 

oss tid til å diskutere. Jeg mener at styret i NBF har levert, og organisasjonen skal 
være glad for at vi har flinke folk som bruker fritida sitt til bridgens beste.  

 
At de ulike styremedlemmene får bruke sitt engasjement og fremme sine hjertesaker 

er viktig. Selv om vi er et kollegium, vil jeg særlig nevne Jan Muri og Tarjei sitt arbeid 

med å få til bridge i videregående skole, Tulla og Eva sitt arbeid for å få på plass en 
sportsplan, og Åse sitt arbeid med å revidere disiplinærvedtektene. Tusen takk til 

styret for spennende og givende samarbeid. 
 

 
Kari-Anne var selvsagt også på Lovund 

Så er det nå engang slik at det hjelper 
ikke hvor mange gode vedtak et styre 

fatter hvis vi ikke har en administrasjon 
som følger opp og iverksetter.  

 
Det synes jeg vi har og jeg vil skryte av 

våre ansatte som på hver sitt område 
bidrar; Sten som har en trygg hånd om 

det internasjonale arbeidet, Marianne som 
arbeider utrettelig med rekruttering, 

 
Harald som er et viktig og ekspeditt kontaktpunkt mot klubbene, Svein Jarle som lunt 

leder en toppdrillet festivalstab. Sist men ikke minst Allan som er gull verd for NBF. 
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Jeg har stor respekt for den jobben han gjør enten det handler om økonomistyring, 
personell, it-utvikling og organisasjonsstrategiske saker. Jeg takker for god sparring 

gjennom mange lange og korte telefonsamtaler om stort og smått. 
 

Så til saken, hva har vi fått til? 
Jeg ønsker å trekke fram rekrutteringsstrategien og juniorarbeidet som jeg synes har 

gjort store framskritt. Det jobbes godt med dette flere plasser og her vil jeg særlig 
nevne juniorbridgeklubbene, den makalause Kurt-Ove og Marianne H. Det ser også ut 

til at det er god fart framover i Østfold, Rogaland og Troms og Ofoten. 
 

Så litt mer selvskryt i stikkords form: 
 

Vi har forbedret NBF sin økonomi og derved mulighetene til å drive utvikling av 
organisasjonen 

 

Vi tok Marit Sveaas IBT til operaen - det gjenstår å finne en god form og bygge 
opp en internasjonal turnering av rang, men vi er på vei, og jeg tror at grepet 

med Kurt-Ove som MSBIT sjef og kombinasjonen med 
 juniorbridgesamling gjør at MSBIT vil vokse og utvikle seg 

Vi arrangerte EM for junior i Vestfold 
 

Organisasjonsdagene blir stadig bedre og er viktige 
vi klarte å avholde bridgefestival (selv om omfanget ble redusert) hvert år 

under pandemien 
 

vi er i ferd med å bygge opp en ny og betydelig bridge for alle festival på 
Storefjell 

 
vi har fått på plass avtale med Lillehammer hotel som gjør det mulig for oss å 

videreutvikle festivalen på en god måte (Ja, jeg vet at noen synes det er 

kjedelig å dra til samme plassen hvert år, men fordelene er større enn 
ulempene) (Tusen takk til Rune Hauge og Johnny Holmbakken for 

forhandlingshjelp) 
 

vi har fått på plass sportsplan og ansatt sportssjef som skal ha det overordnede 
ansvaret for en mer målrettet og systematisk satsing for landslagene 

 
vi har hatt kjempegode internasjonale resultat de siste årene både på senior og 

juniornivå. Vi må huske på at lille Norge er en av verdens ledende 
bridgenasjoner. Det må vi forvalte, ta vare på og videreutvikle. HEIA NORGE! 
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Verste øyeblikk: de 14 dagene etter pandemifestival nr. 1 da jeg var livredd for at 
noen skulle ha blitt smittet og at det skulle bli skandale. Det var jo stortingsvalgår, og 

jeg var redd for å sette partiet mitt i forlegenhet. Smitteverntiltakene var kurante 
hele dagen, men ble glemt så fort man kom i baren. Det gjelder også for 

undertegnede som i kjent stil delte ut klemmer. 
 

Takk for meg. Jeg går jo ikke helt ut av det bridgeorganisatoriske. Jeg er nettopp 

valgt til nestleder i EBL og sitter også i styret i WBF. Der er det mye å ta tak i       

 

Til sist en stor takk til alle frivillige som legger ned en betydelig innsats for bridgen. 
Det beste med å være president er å få dele ut ildsjel-prisen og hederstegn. Jeg blir 

like rørt - hver gang, og det er godtårer.  Hilsen Kari-Anne Opsal 
 

 

 
Avskjedstale på tinget 2022 

 

 
Er siste medalje delt ut? 
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Mattilbud på hotellet 
Scandic Lillehammer Hotel tilbyr både gjester på hotellet og besøkende på hotellet et 

rikt og variert mattilbud under festivalen.   

• Kiosk i glassamfiet (mellom spillesalene) 
- Åpent daglig mellom 11:30 - 18:30 

- Selger brus, pølser, baguetter og småsnacks 
  

• Dagens lunsj i Lysgård (ved siden av frokostsalen) 
- Ny rett hver dag (meny slås opp på festivalen) 

- 150 kr for en tallerken med god posjon 
- Bong kjøpes i kiosken 

  

• A'la carté i restaurant Salt & Pepper 
- Ulike forretter, hovedretter og dessert 

- Rikholdig vinkart 
- Bordbestilling mulig 

- Åpent frem til 22:00 
  

• Dagens buffet i Tre Diktere (frokostsalen) 
- Stor buffet 

- Bridgepris kr 250 (ordinær pris 365.-) 
- Billett MÅ kjøpes i kiosken - ved oppmøte i døra er prisen ordinær 

- Åpent fram til 21:00 

Hotellet har innført bordbestilling via app både i restauranter og barer. Det innebærer 

at man ved å scanne QR-kode på bordet kan bestille og betale ved bordet, og få 

mat/drikke levert. Enklere kan det ikke bli! 
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Festivalprisen 
 

Skeidar er også i år sponsor av festival-prisen, som går til spilleren som spiller det 

beste spillet i løpet av festivalen, og til skribenten som skriver om spillet. 

Prisen er gavekort fra Skeidar, på henholdsvis 3.000,- til spilleren og 1500,- til 

skribenten. 

Spillet må være publisert i en av bulletinene fra festivalen, og må altså leveres eller 

sendes til bulletin-redaksjonen.   

Juryen består av: 

Leif Juvik, Os, Norsk Bridgepresse 

Johnny Holmebakken, Lillehammer 

Ida Marie Øberg, Skien 

 

 

Bridgebord (?) fra Skeidar 
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Godt fornøyd Olsen skviser hjem utgang og 
vinner siste stikk på kløver 8 
Av Nils Kvangraven 

 

I kamp 8 av NM Monrad Lag fikk publikum på BBO se dagens store 

overraskelse fra Arendal, team Godt Fornøyd Olsen, briljere med tøffe 

meldinger og skvis. Slike spill må selvsagt omtales i bulletinen.  

 

   D 6 2 

   K 9 7 3 

   7 5 

   E K 7 5 

 10      E 9 8 5 

 kn 10 8 6 4    5 

 10 9 2     E K 8 6 4 3 

 kn 6 4 2     D 10 

   K kn 7 4 3 

   E D 2 

   D kn 

   9 8 3 
 

Sundeng Birkeland Haga JA Olsen 

Vest Nord Øst Syd 
  1 ♦ 1 ♠ 

Pass 2 ♦ Dbl Rdbl 
2 ♥ Dbl 3 ♦ Pass 
Pass 3 ♠ Pass 4 ♠ 
Pass Pass Pass  

 

Det var noen tøffe meldinger som brakte Arendals store sønn, Jan Arild 

«Godt fornøyd» Olsen, til en vel tøff utgang. Nords 2 ruter var invitt med 

støtte i spar, resten av meldingene kan vi velge å benevne som naturlige.  

Vest startet motspillet med ruter 2 til kongen hos øst som tok med seg 

ruter ess fulgt av hjerter 5. Jan Arild vant med hjerter ess fulgt av liten 

spar til dame og ess. 
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Øst spilte tilbake spar 5 og nå tok Jan Arild seg en liten pause for å telle 

opp kortene. Han spite med magefølelsen og la liten fra hånden, smilet 

gikk nok rundt hodet da vest kastet en hjerter og nords spar 6 vant 

stikket.  

Nå fulgte spar til konge og spar knekt som trakk ut siste trumf fra øst.  

På elegant vis hadde Jan Arild spilt seg frem til følgende posisjon 

   - 

   K 9 7  

   - 

   E K 7  

 -      - 

 kn 10 8      - 

 -      8 6 4 3 

 kn 6 4      D 10 

   7  

   E 2 

   - 

   9 8 3 
 

Nå klemte han saften ut av vest da han tok for spar 7, hva skulle vest 

kaste?  

Vest kastet kløver og da forsvant en hjerter fra nord. Nå kunne Jan Arild 

smile pent. Han hentet hjerter ess, hjerter konge fulgt av kløver ess, 

kløver konge (hvor han selv kastet kløver 9). så ble det siste stikket 

vunnet med kløver 8, eller den svenske versjonen av ruter 7 som mange 

nok kjenner til!  
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Festivaloppgave nr. 1 
 

Du blir i hver bulletin presentert for en bridgeoppgave, ingen skal være uløselige på 

noen måte.   

Kommer du med løsningen til bulletin-redaksjonen, så vanker det sikkert en liten 

premie        

Så får du løsningen i morgendagens bulletin. 

 

 
 
 

Mot 3 NT spiller Vest ut spar 5 til 4, 10 

og ess. 
 

Sitter ruter konge riktig, har vi våre 9 
stikk, så vi legger ned ruter knekt, 

uheldigvis taper den til kongen hos Øst. 
 

Nå følger kløver 2 til kongen og esset, 
og nå følger spar knekt fra vest. 

 
Hva gjør vi nå? 
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NM mix par – før det braker løs 
 

Første NM-øvelse starter i morgen lørdag, med Mix par.   

I fjor stilte 129 par til start, dette overgås i år, da det pr. 27/7 er påmeldt 135 par.  

Dette er en hyggelig utvikling       

Fjorårets vinnere, mor og sønn Anne 

Irene Bogen og Håkon Bogen stiller opp i 
år også for å forsvare tittelen. 

 
Det var andre gang disse vant NM mix 

par, i 2017 vant de for første gang. 

 
Men de kommer (selvsagt) ikke til 

dekket bord, det er mange med 
ambisjoner som stiller til start. 

 
Fjorårets sølvmedaljevinnere, Stine 

Holmøy og Haldor Sunde, og 
bronsemedaljevinnere, Liv Marit Grude 

og Øyvind Saur, stiller til start med håp 
om å klatre på resultatlisten. 

 
Av tidligere norgesmestere i mix par 

stiller i tillegg Gunn Kari Helness - 
Fredrik Helness, Espen og Helen 

Erichsen, Gerd Marit Harding – Helge 
Stanghelle, Marianne og Egil Homme, og Alf 
Andersen - Ingeborg Andersen.  De 
sistenevnte har vunnet to ganger, men siste 
gang i 1999. 
 

 
Håkon og Anne Irene Bogen, Mo BK 

Mix-dronningen med hele 5 titler, Siv Thoresen, spiller denne gang med Erik Eide, 

mens to ganger vinner Åse Langeland spiller med Allan Livgård.  I kampen om 

medaljene finner vi sikkert også Ingunn Uran og Jo Arne Ovesen, og det blir 

spennende å følge Maja Rom Anjer og Christian Bakke, en mix-tittel er vel det eneste 

Christian mangler i samlingen sin       

Et sted må man sette streken, men det er absolutt ikke sikkert at vinnerne er nevnt. 

Lykke til alle sammen! 
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Slik gikk det i fjor: 

 

 

    1. 58,0 Håkon Bogen - Anne Irene Bogen, Mo BK 

    2. 57,0 Haldor Sunde - Stine Holmøy, Stryn BK - Lillehammer BK                 

    3. 56,2 Øyvind Saur - Liv Marit Grude, Vikersund BK - Studentenes BK             

 

NM mixpar – 10 siste vinnere 

 

2012 Ivar Magnus Anfinsen – Eli Solheim, BK Gann 

2013 Gunn Kari Helness – Svein Arild Naas Olsen, TopBridge BC/BK Norrøna 

2014 Geir Helgemo – Siv Thoresen, Heimdal BK/Ski BK 

2015 Geir Helgemo – Åse Langeland, Klepp BK/BK Gann 

2016 Espen Erichsen – Helen Erichsen, England 

2017 Anne Irene Bogen – Håkon Bogen, Mo BK 

2018 Gunn Kari Helness – Fredrik Helness, TopBridge BC 

2019 Marianne Homme – Egil Homme 

2020 Sam Inge Høyland- Anna Malinowski 

2021 Anne Irene Bogen – Håkon Bogen, Mo BK  
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Program for 2022 - Bridge for Alle 

Dag Dato Start Slutt Aktivitet Spill Kommentar 

Fredag 5.8.22 19:00 23:00 Åpningsturnering 30   

              

Lørdag 6.8.22 10:00 13:45 Festivalpar 1 24   

   15:00 15:45 Temaundervisning   Tema avklares senere 

  16:00 19:45 Festivalhandikap 1 24   

    21:00 23:30 Kveldsturnering 1 15   
        

Søndag 7.8.22 10:00 13:45 Festivalpar 2 24   

    15:00 15:45  Temaundervisning    Tema avklares senere  

    20:00   Grillfest - NBF 90 år   For alle  

              

Mandag 8.8.22 10:00 13:45 Festivalpar 3 24   

    15:00 15:45  Temaundervisning    Tema avklares senere  

    16:00 19:45 Festivalhandikap 2 24   

    21:00 23:30 Kveldsturnering 2 15   

              

Tirsdag 9.8.22 10:00 13:45 Festivalpar 4 24   

     15:00 15:45  Temaundervisning   Tema avklares senere  

    16:00 19:15 Festivalhandikap 3 21 
OBS: Færre spill pga sosialt 

arrangement  

    20:30   
Festivalkos på Lillehammer 

Mikrobryggeri  
  

*Gjelder deltakere på BfA - 

påmelding epost Heidi  

    21:00 23:30 Kveldsturnering 3 21   

              

Onsdag 10.8.22 10:00 13:45 Festivalpar 5 24   

    15:00 15:45  Temaundervisning    Tema avklares senere  

   16:00 19:45 Festivalhandikap 4 24   

    21:00 23:30 Kveldsturnering 4 15   

              

Torsdag 11.8.22 10:00 13:45 Festivalpar 6 24   

    15:00 15:45  Temaundervisning    Tema avklares senere  

   16:00 19:45 Festivalhandikap 5 24  

    21:00 23:30 Kveldsturnering 5 15  

              

Fredag 12.8.22 10:00 13:45 Festivalpar 7 24  

    15:00  15:45 Temaundervisning    Tema avklares senere  

   15:30 19:15 Festivalhandikap 6 24   

    21:00 23:30 Kveldsturnering 6 15   

              

Lørdag 13.8.22 10:00 13:45 Festivalpar 8 24   

Med forbehold om feil og mindre endringer. 
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Program for 2022 - Bridge som Sport 

Dag Dato Start Slutt Aktivitet Spill 

Fredag 5.8.22 19:00 23:00 Åpningsturnering 30 

            

Lørdag 6.8.22 10:00 14:15 NM mixpar sesjon 1 30 
  15:30 19:45 NM mixpar sesjon 2 30 

            

Søndag 7.8.22 10:00 14:15 NM mixpar sesjon 3 30 

            

Mandag 8.8.22 10:00 14:15 NM mixlag sesjon 1 28 
  15:30 19:45 NM mixlag sesjon 2 28 
  15:30 19:45 IMPen sesjon 1 30 

            

Tirsdag 9.8.22 10:00 14:15 NM mixlag sesjon 3 28 
  10:00 14:15 IMPen sesjon 2 30 

  15:30 19:45 NM monrad par sesjon 1 30 

  15:30 19:45 NM damepar sesjon 1 32 

  15:30 19:45 NM veteranpar sesjon 1 32 

            

Onsdag 10.8.22 10:00 14:15 NM monrad par sesjon 2 30 

  10:00 14:15 NM damepar sesjon 2 33 

  10:00 14:15 NM veteranpar sesjon 2 33 

  15:30 19:45 NM monrad par sesjon 3 30 

  15:30 19:45 NM damepar sesjon 3 30 

  15:30 19:45 NM veteranpar sesjon 3 30 

            

Torsdag 11.8.22 10:00 14:15 Patton sesjon 1 28 

  15:30 19:45 Patton sesjon 2 28 

            

Fredag 12.8.22 10:00 14:15 NM monrad lag sesjon 1 28 

  15:30 19:45 NM monrad lag sesjon 2 28 

            

Lørdag 13.8.22 10:00 16:30 NM monrad lag sesjon 3 42 

 

Med forbehold om feil og mindre endringer. 

 

 

 


