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Når det beste ikke er bra nok       
Are Borgar Landsvik og Sofie Græsholt Sjødal fikk en ren topp i dette spillet fra årets 

junior-NM: 

 

Øst/vest i sonen, Øst giver: 

 

 ED83 

 EKkn 

 K72 

 K54 

105  K42 

D8643 92 

E863  Dkn10954 

D10  96 

 kn976 

 1075 

 - 

 Ekn8732 

 

Meldingsforløpet var: 

 

Øst Are Vest Sofie 

2 rut P 3 rut X 
P 5 kl P 6 kl 

P P p  

 

Jeg kunne ha melt 3NT, men vet ikke hvorfor jeg ikke gjorde det, sier Sofie etterpå.  

Kanskje fordi makker kunne passet? Red anm. 

Selv om det som sagt var ren topp, lurte 

redaktøren på hvordan de kunne funnet fram til 

topp-kontrakten 6 spar?  Noen blir aldri fornøyd 

      

 

«Det var mulig å melde 4 ruter over doblingen, og 

så ta ut 4 hjerter i 4 spar, men det hadde vi ikke 

avtale om. Så da var 5 kløver en praktisk melding 

     ». 

 

De løse damene ble funnet, og 12 stikk ble 

inkassert! 

Ingen andre meldte slem på dette spillet. 
 

Are fant den praktiske 

meldingen 
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Vi har møtt en ekte «Duracell – kanin» 
Det er selvsagt Sjur Nedrebø vi kapret til et intervju. Han hadde akkurat tid før han 

kastet seg over oppgaven med å lage en seierspall til senere i dag. 

Sjur har en mengde energi, og mye av det går med til bridgen. Han er hovedmedlem 

i Stavanger BK, hvor han tidligere også har vært leder. Nå er Sjur kretsleder i 

Rogaland krets. Det er en krets med 614 medlemmer, 38 av dem juniormedlemmer 

og 37 av kretsens medlemmer har lisens. 35 I-medlemmer teller kretsen også. 

 

Sjur fikk spørsmålet om når han 
begynte å spille bridge og svarte at det 

var da han var 25 år. Men legger han til 

– han begynte ikke i klubb før sånn på 

2000 tallet. 

De som kjenner Sjur, vet han brenner 

for ungdommen. «det er det som gir 

mening» sier han da vi kommenterer 

det – og minner oss på at det er over 

80 bridgespillende ungdom under 

samme tak som oss her i dag. Hvor ofte 

opplever en egentlig det, spør vi oss 

selv, mens Sjur kikker raskt ned på 
telefonen. Yess – kommer det fra han. 

Erleta og Maren fikk en god runde. 

Forsiktig spør vi om han har satt de 

som vinnere, noe han avkrefter – men 

på pallen, da ville han være fornøyd. 

 

Sjur kan fortelle at kretsen har flere 

medlemmer nå enn før Koronaen. 

På spørsmål om han har et spesielt bridgeminne, tenker han seg kort om før han 

forteller at jo, han har vel det – det var den gangen han avviste en claim fra Tor 

Helness.  

Vi spør litt om planene fremover i forhold til bridgen – og svaret inneholder ett ord: 

Akademiet. Det er noe vi ikke har hørt om så vi ber om nærmere forklaring. Joda, 

akademiet settes i gang sånn i månedsskiftet november/desember. Da skal 15 som 

nettopp har vært på kurs få være med og bestemme hvordan dette skal bli. Men 

planen er helt krystallklar. De som har vært på kurs skal inn i akademiet og lære 

bridge mer inngående mens de spiller i egen klubb mot spillere på samme nivå. 

Sjur utdyper at det å slippe å føle seg utenfor og kanskje litt uvitende er viktig å ta 

inn over seg i bridgen. Derfor snakker han varmt for handicap-systemet og kommer 

med gode eksempler på opplevelser når de med få mesterpoeng står øverst på 

resultatlista. Til alle som ikke liker handicap-systemet har han et godt råd: sett dere 

bedre inn i det. Forbundets innføring av Grønt kort mener han er bra, men er noe 

usikker på om vi kommer til å trenge det i fremtiden – når alle har lært å ta imot og 

ikke minst ta vare på nybegynnere.  
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Og dette var bilder av alle deltakerne i junior-NM 2022       
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En inkurie? 
Når man går gjennom resultatene fra junior-NM gjennom de drøyt 20 siste årene (det 

er de som er tilgjengelige på nett) så finner man at i 2015 har man ikke de offisielle 

resultatene. 

Noen par hadde to spill igjen siste gang resultatene ble publisert       

Men vinnerne (Cristian Bakke og Harald Eide) kunne ingen uansett gjort noe med. 

 

Harald Eide og Christian Bakke ble Norgesmestere 

 

 

På torget i Sandnes står en statue av Jonas Øglænd, grunnlegger av DBS 
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Lederne i aksjon! 
Av Christian Bakke 

På lørdagens nestsiste runde var det duket for et storoppgjør mellom lederne Markus 

Lund – Nicolai Heiberg-Evenstad og hjemmefavorittene «Marleta» aka Maren Idland 

Sægrov og Erleta Plana. 

Spill 45 

 

Etter et enkelt meldingsforløp spilte Maren ut kløver 4 (invitt) mot 3NT, til damen i 

øst og esset i syd. Fra start av har spillefører bare 8 sikre stikk, mens en 

hjerterfinesse kan gi et 9. stikk. Nicolai startet med 5 runder ruter slik at motparten 

måtte kaste en del kort. Øst kastet kl 6, hj 6, kl 10 og sp 4, mens vest på de to siste 

ruterne kastet hj 8 og kl 5.  

Nicolai fortsatte med hjerterknekt, til kongen, esset og 5’ern. Det så ut som at 

hjerteren satt 4-2, så Nicolai fridde seg nå med en kløver, for å la motparten ta sine 

kløverstikk. Før den siste kløveren var posisjonen som følger: 
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Nicolai hev en hjerter i bordet. Om øst hiver en hjerter, står spilleførers to siste 

hjertere, så Erleta gjorde rett i å hive en spar, og Nicolai kunne hive en hjerter. Om 

øst hadde hatt KJ i spar, hadde hun blitt skvist, slik at hun måtte gitt Nicolai 2 sikre 

sparstikk med spar opp igjen, men nå fikk han et valg med liten spar fra vest. Men 

vest hadde kanskje lettere turt å hive fra seg en spar fra Kxx enn Jxx, så Nicolai la 

10’ern og krevde 10 stikk. 

 

I Junior NM er det dog sånn at man ikke alltid får godt betalt for et godt spill. +630 

ga bare +1, da det er fort gjort å forkaste seg på 5x ruter, men det tar likevel ikke 

bort glansen fra en flott spilleføring! 

 

 

Alle vil jo hit       
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Den siste fra 2000-tallet 
Joakim Sæther er veteran i junior-NM, første gang han stilte til start var i 2009.  Med 

det er han den som har vært med lengst av dagens juniorer.  Og i år er hans siste 

som junior. 

«Jeg husker det var min første bridgefestival. Pappa 

ordnet en makker til meg online på et makker-torg, 

slik ble det til at jeg spilte med Thomas Bremnes på 

Lillehammer.  Det var hyggelig, selv om vi ble nest 

sist.» 

 

Før festivalen hadde han vært på junior-leir, og Joakim 

var med på et lag som vant lagkamp-turneringen, 

Christian Bakke måtte nøye seg med 2.plass       

 

Det ble ikke noen spesielt gode plasseringer på Joakim 
før i 2013, da han for første gang spilte med Marcus 

Andreas Scheie.  De klarte en 5.plass med 58,1% 

score. 

 
Joakim Sæther i 2009 

Foto: Allan Livgård? 

 

Når jeg spør Joakim hvilken makker han har spilt med som er best, er det akkurat 

Marcus Andre Scheie som blir trukket fram.   

 
Joakim Sæther i 2022 

 

Sin beste plassering oppnådde Joakim i 2018, da han 

vant sølvmedalje sammen med Mia Statle.  De ledet 

etter første dag, men ble forbigått av Christian Bakke 

og Marcus Andreas Scheie 2. dag. 

 

Totalt er det blitt 1 sølv og 2 bronse i premieskapet til 

Joakim, men det har vært nær pallen flere ganger i 

tillegg. 

 

Joakim er for tiden ikke mye på resultatlistene. 
«Jeg liker ikke online-bridge, så i korona-tiden ble det 

svært lite bridge, og nå som jeg ikke er student lenger 

men begynt i arbeid som IT-konsulent blir det tikke 

like mye tid til bridge som tidligere.» 

 

 

TopBridge er den klubben han spiller mest i, men Melhus BK er moderklubben, og der 

er han fremdeles hovedmedlem.  «Men jeg har ikke spilt der på mange år     » 

I år går det ikke like bra, han spiller med Carl Otto Curran, og de har nok hatt sine 

misforståelser fikk man inntrykk av.  På spørsmål om de nå var ferdig med de beste 

motstanderne, var svaret at det hadde de ikke, det ble nok en tung søndag. 

Så det blir neppe noen medalje i Joakims siste junior-år, men han har sikkert mange 

gode bridge-år foran seg       
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Høk over høk 
Når det kan stå utgang begge veier (ikke sagt at det står), så kan det fort bli ville 

meldinger. 

Men her fikk Joakim Sæther spille den utgangen han meldte mot tittelforsvarerne: 

 

Vest giver, alle I sonen. 

 

 EK6 

 K8 

 9653 

 Dkn76 

1075  D 

D107  Ekn96432 

kn1074 EKD 

982  K4 

 kn98432 

 5 

 82 

 E1053 

 

Marius Dalemark Austad I nord åpnet I 1 kløver, 

Joakim hoppet til 4 hjerter som ble sluttkontrakten. 

Spar kom ut, og selv med to forsøk klarte ikke nord 

å vri kløver dame, og da forsvant det etterhvert en 

kløver på bordets fjerde ruter, og kontrakten var 

hjemme. 

Men en liten luring fra Sandnessjøen var ikke så 

vennlig, som eneste i salen meldte han 4 spar, som 
han enkelt spilte hjem.  

 

 
Liten luring fra Sandnessjøen 
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David brenner for rekruttering 
Sjur insisterte på at David Ueland måtte komme til redaksjonen og si noe om sitt 

engasjement for rekruttering. 

David er jo kjent for de aller fleste i bridge-miljøet. David er for øvrig broren til Daniel 

– den siste som tok seieren i Junior NM to år på rad med samme makker. 

 

Skulle noen være i tvil så er Han også 

broren til Didrik. Alle tre har 

medlemsnummer i rekkefølge – og 

samme fødselsdato, sånn for ordens 

skyld. 

 

Men her fokus på David, som også er 

lærerutdannet. Det gjør at redaksjonen 
følger ekstra med når han snakker om 

kursing og rekruttering (samtidig som 

jeg håper han ikke er norsklærer). 

 

David tror vi må følge med i tiden og 

ikke gjøre som vi alltid har gjort. Det r 

ikke enger mange som har anledning til 

å sette av en dag hver uke i flere uker 

for å gå på bridgekurs. 

Han tror vi må gi mulighet for mer 

individuelle opplegg – hvor 

kursene/opplæringen tilpasses dem som 

skal lære. Det kan være både i forhold til 
tid, sted, innhold og ikke minst nivå. 

Personlig trener, sier David, bør ikke være en fjern tanke i bridgen – særlig for de 

som vil satse litt. Videre mener han at det bør koste noe å få kurs/opplæring. Å bli 

lært opp i Bridge har en verdi. Selvsagt, sier han når vi spør om det bør være 

differensierte priser på de ulike tilbudene. 

Samtidig må det fokuseres på det sosiale i Bridgen. Vi må ikke miste av syne at ikke 

alle drømmer om medaljer om halsen. Det er mange som søker et miljø, et fellesskap 

og det sosiale med bridgehobbyen sin. 

Rekrutteringspuljer hilser han mer enn velkommen, og mener det kan være en 

perfekt vei å gå. Der må det vektlegges oppfølging både sosialt og spillemessig. Hver 

enkelt må få utvikle seg i sitt eget tempo. 

NBFs satsing på Grønt kort mener David at er en kjempegreie. Det bidrar til å sette 

fokuset på nybegynnere og samtidig legge til rette for en hyggelig overgang fra kurs 

til klubb. Han benytter anledning til å minne om at enkelte av de som i dag spiller 

Junior NM begynte i en bridgeklubb for å kunne spise pizza med venner. Fra sin egen 

bridgeopplæring kunne David fortelle at det var gutta på en ukes opplæring hjemme 

før det bar i vei til klubb. Det første året gikk det ikke så bra, men da de året etter 

fikk hver sin makker i klubben og ikke spilte med hverandre kom utviklingen raskt i 

gang. 



SLUTTBULLETIN NM JUNIOR SANDNES 2022 SIDE 13 

Mange i rekruttpuljen 
Redaksjonen stakk innom rekruttpuljen, som spiller i to rom i etasjen over NM 

spillerne. Iveren er ikke noe lavere en etasje opp – snarere tvert imot. Dessuten blir 

man tatt imot som om man vet alt hos dem, noe som selvsagt raskt avsløres når en 

ikke engang har svaret på hvilke spill de skal spille nå. 

  

  

  
I tillegg var det et par som kapret to foreldre og spilte i en krok på foreldrerommet. 

Stemningen er det ikke noe å si på i denne rekruttpuljen og redaksjonen regner med 

at vi vil se igjen veldig mange av dem i kommende junior NM og etter hvert også i NM 

for de voksnes klasser. En god andel har allerede erfaring fra slike større turneringer 

da de har deltatt på skolemesterskapet. I går var gruppen samlet til bowling og pizza, 

noe redaksjonen med beklagelse måtte melde sykdomsforfall til. 
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Resultat junior rekrutt 
    1. 66,8  Tor Gunnar Mathisen - Brage Hansen Moe, Helgeland Juniorbridgeklubb                                

    2. 64,9  Sienna Vedå Vangdal - Solveig Dræge, Os juniorbridgeklubb                                       

    3. 59,6  Emil Olsen - Ida Kristine Mathisen, Trondheim / Helgeland 

    4. 57,3  Nora Bjørlo Eriksen - Edle Askø Høgestøl, Sandnes Juniorbridgeklubb                                  

    5. 53,8  Tiril Matea Gauteplass - Herman Wedvik, Trondheim ungdomsbridgeklubb 

 

 

    6. 52,8  Mathias Pedersen Hoholm - John-Helge Stålesen Hansen, Båro BK                                                    

    7. 51,8  Theodor Lillejord - Brage Tesaker Fodnestøl, Farsund BK                                                 

    8. 51,7  Chris Beutekamp - Heine Ween Klungland, Farsund BK                                                 

    9. 51,4  Linnea Vedå Vangdal - Anniken Moberg, Os juniorbridgeklubb                                       
   10. 50,6  Tilde Rostrup Thuv - Ingrid Bjørlo Eriksen, Sandnes Juniorbridgeklubb                       

 

 

Pallen fra Junior rekrutt.  Jan Muri deler ut medaljer. 

https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/rekruttjunior2022.htm 

 

  

https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/rekruttjunior2022.htm
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Når kortene blir for gode 
Når du trekker opp gode kort og ikke har altfor mye erfaring, så blir man fort varm i 

hodet.  Det har vi alle vært med på! 

Vest giver Ø/V i sonen. 

 Dkn973 

 98 

 K2 

 D1095 

E62  K84 

EKDkn743 1062 

E54  10983 

-  K84 

 105 

 5 

 Dkn76 

 Ekn7632 

 

Vest har en 9-stikkshånd, og 2 kløver ble nok åpnet frekvent i.  Makker svarer 2 

ruter, 2 hjerter fra vest og 3 hjerter fra makker. 

Hva nå? 

Den forsiktige admiral loser sin skute trygt i land med 4 hjerter, men jo yngre, jo 

heitere       

Noen brukte sterke to-åpninger, og meldingsforløpet var enkelt: 2 hj – 3 hj – 6 hj. 

Syd blir fort satt på en prøve når liten kløver blir spilt fra bordet.  Enklere er det hvis 

vest har meldt kløverkontroll, da må det være litt enklere å legge liten.  Og da blir det 

bare 10 stikk.  Men det ble 11 stikk på de fleste. 
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Sandnes var andre-valget 

 

Denne gjengen fra Os skulle vært på leir i Danmark, men stedet de skulle bo på brant 

ned, og dermed måtte de finne på noe annet. 

Så da ble det Sandnes-tur i stedet og deltakelse på rekrutt-leiren! 

 

Og på lørdagskvelden var det bowling       

Fotografier: Leif Juvik 
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Nei Sofie – man tar ikke selfie med bridgematen 
Noen ganger dukker en gavepakke av et fotomotiv opp. Denne gangen var nok 

nettverket på vår side og bidro til denne flotte muligheten: 

 

Foreldrene er plassert i eget rom 
Barna får spille uten kommentarer fra foresatte, og dette er løst med foreldre-rom 
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Klubblederen som ikke kan spille bridge 
Nå er det vel en del som tenker at det er flere sånne – og tenker på heller dårlige 

resultater. Men når det gjeler lederen i Sandnes Juniorbridgeklubb, Kristin Idland så 

er det slik at hun slett ikke spiller bridge. Men hun avslører at hun kan telle 

honnørpoeng. 

Vi har i noen døgn nå fulgt med på denne 

damen som synes å ta alt med ro – selv om 

man midtveis i turneringen fortsatt manglet 

en seierspall. 

 

Vi dristet oss til å spørre om hva hun jobbet 

med siden hun var roe selv – Møbler var 

svaret. Redaksjonen må ha sett veldig 
forbauset ut, for hun la beroligende til at hun 

har jobbet i flybransjen tidligere. 

 

Hun har vært med i styret i Sandnes 

Juniorbridgeklubb lenger enn hun har vært 

leder. Klubben ble stiftet 6. september 2016, 

og Kristen ble leder i 2019. 

 

Hun har et barn som er medlem i klubben. 

De ble oppmerksomme på bridge da venner 

av Kristin startet opplæring på skolen til 

Kristins barn og deretter juniorbridge-

klubben.  

Klubbens medlemstall er nå nær halvert i forhold til før koronaen, men det gir bare 

fokus på å få inn nye og tilbake noen av de «gamle». 

Kristin er klar på at det må være en balanse i alt de gjør i klubben. Det er helt bevisst 

at de spiller annenhver uke, og da er fredagen spilledag. Fortsatt serveres det pizza. 

Det er i den sammenheng Kristin forklarer at de er helt avhengige av all den 

innsatsen som gode bridgespillere legger ne for juniorbridgeklubben. «Jeg bare er den 

som serverer pizza og låser opp døra» sier klubblederen beskjedent. Uten 

bridgeildsjelene ville de ikke klart seg understreker hun. 

At balanse av ulike aktiviteter er med når de gjennomfører klubbens årlige turer til 

Lyngdal. Der er det også et flott badeland. Av ulike steder de har besøkt nevnes en 

fin liste med Sirdal, Os, Lovund og Lillehammer. 

Også Lyon da, sier Kristin. For klubben var i Frankrike og deltok i 2017 i verdens-

mesterskapet i skolebridge. 

Kristin synes det er flott at det er et miljø av juniorbridgeklubber – selv om det er noe 

avstand mellom dem. Det gir flere steder å kunne reise til og samles – og ikke minst 

å bli kjent med andre og finne venner med felles hobby, på flere kanter av landet. 

 

 



SLUTTBULLETIN NM JUNIOR SANDNES 2022 SIDE 19 

Ingen store overraskelser i junior-NM 
Største favorittene foran årets junior-NM var Markus Lund og Nicolai Heiberg-

Evenstad.  De innfridde favorittstempelet med stil, tok tidlig ledelsen og holde den 

helt inn. 

Fjorårsvinnerne Marius Dalemark Austad og Ida Marie Øberg lå på 2.plass etter første 

dag, og ble nr. 2 til slutt.  Disse var også mye tippet på Facebridge før turneringen. 

Og at Magnus Sætre og Tomas Tøsse også kunne klatre opp på pallen til slutt, var det 

også mange som tippet. 

Og sluttresultatet ble: 

1.   65,0  Markus Lund - Nicolai Heiberg-Evenstad, Heimdal BK - Sørreisa BK                                 

2.   62,6  Marius Dalemark Austad - Ida Marie Øberg, Flekkefjord BK - KGB Klyve-

Gulset BK                     

3.   60,0  Magnus Sætre - Thomas Tøsse, Lyngseidet BK – Trondheim JBK                               

4.   59,0  Katarina Ekren - Kaja Brekke, Bergen Akademiske BK - Jessheim BK                       
5.   58,0  Are Borgar Landsvik - Sofie Græsholt Sjødal, Sandnes JBK - Nesodden BK                  

 

6.   57,9  Jørgen Lindaas Nordby - Johan Bjørkan, Arendals BK - Heimdal BK                                 

7.   56,4  Erleta Plana - Maren Idland Sægrov, Sandnes Juniorbridgeklubb                                

8.   56,2  Thea Hove Hauge - Thea Indrebø, Os BK - KGB Klyve-Gulset BK                              

9.   53,8  Agnethe Hansen Kjensli - Arne Osnes Devik, Nesodden BK - Breim BK                                   

10.  53,3  Cathrine Wedvik - Solvei Grande-Weberg, Trondheim ungdomsbridgeklubb      

  

https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/juniornm2022.htm?fbclid=IwAR3deSjnc

wmcYquzG7Zpj6yrHGmlHfZlHZ7SjrTHxFrEGIiJ6FYxgulJaRU

 

https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/juniornm2022.htm?fbclid=IwAR3deSjncwmcYquzG7Zpj6yrHGmlHfZlHZ7SjrTHxFrEGIiJ6FYxgulJaRU
https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/juniornm2022.htm?fbclid=IwAR3deSjncwmcYquzG7Zpj6yrHGmlHfZlHZ7SjrTHxFrEGIiJ6FYxgulJaRU
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Jan Muri representerer NBF og deler ut medaljer  

 

Som seg hør og bør fikk turneringslederen litt å gjøre også       


