
Denne bulletinen måtte B-laget stå for 
 

 
 

Årsaken er at redaktøren ble satt helt ut av spill i dag og forlot 

redaksjonen til fordel for to besøk på legevakten og et på 
Stavanger universitetssykehus (SUS). Sånn for å oppklare at 
han ikke tilbragte dagen i denne «hvilestolen» 



 

Presidenten åpnet Junior NM 2022 
Kjære alle unge bridgevenner -  velkommen til Sandnes og NM junior og 

juniorrekrutten 2022. 

 

Det varmer mitt bridgehjerte å se så mange unge flotte spente spillere.  
Det er i år, 22 par i NM junior og 20 i rekruttpuljen. 

 

Så mange juniorspillere har ikke et NM junior hatt siden i 1998 og da var de fleste av 

dere som er her ennå ikke født. Når jeg så gjennom lista av tidligere vinnere av NM 

junior fant jeg verdensmestere, europamestere, norgesmestere og spillere som har 

bridge som jobb. Det må være inspirerende for dere som har vært lure og startet 

tidlig. På lista over tidligere junior norgesmestere fant jeg også foreldre til dere som 

er her og en jente. Ida Øberg er eneste jente som har vunnet og hun og Marius er 

regjerende norgesmestere. 

 

Vi har spillere fra Sørreisa bridgeklubb i nord og Båro bridgeklubb i sør og er godt 

representert fra hele landet. Vi har spillere fra 7 til 25 år på deltakerlista i år. 

 
At dere er så mange og så mangfoldige er med på å gi håp for fremtiden og håp for 

rekrutteringen og kvaliteten i bridgen. 

For at vi skal beholde flest mulige av alle disse fine ungdommene er det viktig at vi 

alle bidrar til at de som spiller får en god opplevelse. Jeg har derfor en oppfordring til 

dere som enda er unge og læringsvillige.  

 

Vær den beste utgaven av deg selv ved bordet både som makker og som motspiller. 

Gjør det du kan for at de du møter synes det var hyggelig å treffe deg - selv om du 

har tatt alle poengene fra dem. 

Hils på motstanderne dine når de kommer til bordet og si hva du heter til dem du ikke 

har møtt. 

Si gjerne takk når blindemann kommer ned, og ønsk spillefører lykke til.  
Tenk at makker alltid gjør sitt beste. 

 

 

 

Be turneringsleder om hjelp dersom 

noe ureglementert skjer. Det er ikke 

flaut eller ufint å følge reglementet. 

 
Pass på at motparten får med seg 

altereringer, og forklar nøyaktig når du 

blir spurt og hjelp gjerne de som er 

mindre rutinerte en deg. 

 

NBF takker arrangør klubben Sandnes 

jr. bridge klubb. Jeg er sikker på dere 

under ledelse av Kirsten Idland og alle 

foreldre/frivillige vil få til et flott 

arrangement.  

 

Lykke til alle sammen. 

 



 

Hjelp! – en redaktørløs dag i redaksjonen 
Selveste Inger Hjellemarken nærmest satte et krav om en bloddryppende historie da 

hun hørte årsaken til at redaktøren ikke var å påtreffe i redaksjonen i dag. 

 

For å unngå løse rykter om slåssing og kamp i redaksjonen fortelles historien her. Det 
begynte så fint med frokost og pakking av alle greien vi ikke synes vi klarer oss uten. 

Det er et par pc’er med alt tilbehør av ledninger musematter, Hubs og greier (det er 

som dere forstår redaktøren som er datakompetansen). 

 

Mens denne medarbeideren tok på seg skoene for å gå til spillelokalet lød et «f»&%!» 

Fra redaktøren – som for øvrig banner veldig sjelden. Samtidig trenge han seg frem 

til badet og der får jeg med meg at blodbadet er i full gang. Mitt heller tåpelige 

spørsmål: «går det bra?» besvares med splashlyder og lette gurglelyder ibladnet 

hoderystelser. Dette gjordet ikke synet av badets vask noe bedre. Etter en frenetisk 

leteaksjon etter mobilen – som selvsagt var flyttet til et mye smartere sted i 

håndvesken (dame-håndvesker inneholder et mylder av gjemmesteder – for den som 

ikke vet det), ble det omsider tastet 116 117. da havner man hos sindige personer på 

lokal legevakt. Etter gode råd om smarte triks som vanligvis stanser neseblødning 
avsluttet de samtalen med at ring igjen om det forverrer seg. Ikke vet jeg om 

vedkommende var synsk, men det tok mindre enn 90 sekunder før samme 

helsearbeider ble oppdatert om utviklingen – og beskjeden om at «jeg trenger en 

ambulanse». Noen påstår at jeg kan høres veldig bestemt ut i telefon – heldigvis, for 

det virket. 

Da ambulansepersonalet hadde fått redaktøren, nå omtalt som pasienten over på 

båren så vasken på badet slik ut: 

 

(regner med at alle tåler bildet – som en 

oppladning til halloween). 

Vel fremme på legevakten ble pasienten 

godt tatt vare på og etter det vi antok var 

elle kunstens regler proppet igjen i nesten. I 

tillegg vasket og stelt, og påsatt munnbind 

for ikke å skremme for mye. Innom hotellet 

før veien bar videre til spillestedet. 

Alt virket helt greit til det helt plutselig ikke 

var greit i det hele tatt lenger. Så da bar det 

tilbake til legevakten med Sjur som 

transportør denne gangen. Litt ventetid er 
det jo i helsevesenet. Den benyttet 

pasienten/redaktøren til å presisere at jeg 

måtte skrive om spillet til Marleta. Samtidig 

kom det en mengde artige koder som skulle 

beskrive hvordan jeg skulle kunne finne 

Kladdene hans pa hans maskin. De meldingene er fortsatt kryptert for meg, men på 
det tidspunktet da de bla avlevert noterte jeg noen krusseduller på et ark og mumlet 

«ja, akkurat» for å slippe gjentakelse av lydene. 

Så bar det til Stavanger Universitets Sykehus – hvor noe venting resulterte i 

behandling og beskjeder om at pasienten ikke skulle bære, løfte eller transportere seg 

per flyvemaskin. Avslutningsvis var beskjed fra legen: «sender deg SMS om tid jeg vil 

se deg på mandag. Godt det går tog mellom Stavanger og Sandnes, og at vi trives på 

hotellet – for her blir vi til mandag – minst. 

 



Det er bare å glede seg til juni 2023 
Vi fikk være med og se på stedet der det skal være juniorleier neste år – Horve 

ungdomssenter i Ryfylke. 

 
Venstre foto: Thomas Thesen  

Det er litt av et sted som skal fylles med bridgespillende barn/ungdom i juni 2023. 

Her har det meste. Stor lokaler for spising og bridgespilling og koselige lokaler som 

kan benyttes til avslapping og samling uten kort i hendene. 

 
 

Her legges det opp til 4 måltider om dagen – og det kan nok trenges. For tar vi ikke 

mye feil vil det bli et enormt aktivitetsnivå her. Det er i alle fall svært godt lagt til 

rette for det. Det er laget i stand aktivitetsmuligheter både til lands og vanns, så vidt 

vi kunne registrere var det ingenting som manglet for at alle kan finne noe i tillegg til 

bridgen som de kan trives med av aktiviteter. Og vil en bare sitte stille og nyte 

omgivelsene er det masser av plasser for akkurat det, inkludert tilrettelagte 

bålplasser. 

 

Foto under: Simon Sørensen 

 

 



 

 

Idyllen gjør at bulletinredaksjonen 

allerede har begynt å fable om å 

forfalske fødselsattestene – for vi er nok 

i utgangspunktet noe for gamle til å 

kunne regnes inn i målgruppen for 

leieren her til sommeren. 

 

I skrivende stund har man ikke av gjort hvor mange deltakere det legges opp til. 

Leirstedet er mye besøkt av lokalbefolkningen – men under leiren er det forbeholdt 
deltakerne. Kiosk er det også på stedet, så det er mulig å handle snacks, snop og 

brus. 

 
Høyre foto: Beytullah Kubilay  

 

 

 

Som dere ser har vi lånt noen bilder tatt 

av andre fotografer. Dette fikk vi lov til 

å gjøre da vi var ute på besøket. Vi 

takker for lånet og ikke minst sender vi 

en hilsen til de flinke fotografene som 

har bidratt til å vise dere dette stedet 

mange bridgespillere i den yngre delen 

av NBFs medlemsmasse skal få avlegge 

et besøk neste år. 
 

Lykke til til arrangører og deltakere 

 



Visste du kom til å komme og spørre 
Det var Erletas kjappe kommentar da redaktøren kom for å spørre om 

meldingsforløpet i spill nummer 11, etter redaktørens første runde på legevakten. 

Det var altså kontrakten 7 NT det dreide seg om, hvor Erleta og Maren spilte mot 

Markus og Oskar. 
Det var under andre runde på legevakten et krøllete ruteark ble overlevert en lett 

skjelven bulletinmedarbeider og kone – med beskjeden om at dette var 

meldingsforløpet: 

 

1 hj Pass 1 sp Pass 

4 hj Pass 4 NT Pass 

5 kl Pass 7NT pass 

Forsiktig prøvde jeg meg på om det var noen flotte poenger som jeg måtte passe på 

å få med. Jeg er helt sikker på at det var noen rare mumlede lyder mitt inni 

beskjeden om a jeg måtte da se at den aldri skulle vært meldt. 

 

Jeg kan love leserne at jeg har studert kortene fra spill 11 leeenge – uten å bli 

kjempeklok. Jeg finner ikke flere enn 12 stikk, men så er jeg ikke hjertermester som 
både Maren og Erleta er. 

 

Innimellom legetilsynene av pasienten/redaktøren ble jeg utfordret til å kikke på hva 

jeg ville ha saket i spillet – og det kan nok være her løsning på å spille hjem 7NT 

ligger.  

Det skal jo kastes noen kort underveis, og jeg regner med at flere enn meg opp 

igjennom tiden har bidratt til at en kontrakt går hjem ved å ikke klare å kaste riktig 

kort. I tillegg er det en del som spiller slik at i alle fall jeg blir lurt til å sake feil kort.  

 

Kan dette ha bidratt i dette spillet er det jeg sitter en sen kveldstime og lurer på – for 

motspillerne har jo ikke gitt hverandre mye informasjon med bare passmeldinger. 

 
I alle fall er denne skribenten imponert over Marleta – som de to heter i «min bok». 

 

Her ser dere Maren og Erleta i et annet spill med andre motstandere, Foto Marianne H 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

Avslutningsvis i denne veldig reduserte bulletinen viderebringes følgende hilsen fra 

pasienten/redaktøren: 

 

 

 

 

 

«bare vent til i morgen – 
da er jeg tilbake» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hilsen medarbeideren 

 


