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Grunnleggende spilleteknikk  
Av Nils Kvangraven 

Stjele-finessen  
Det hender seg fra tid til annen at du kan godspille en sidefarge i trumfkontrakt selv om den ene 
hånden er singleton eller renons i fargen.  
 
La oss løpe til verks. Du spiller med spar som trumf og har følgende kombinasjon tilgjengelig i 
kløver 

 E D kn 10 
        vs 

 3 
 
Uten trumf måtte du spilte kløver til finesse med damen. Hvis du bare trenger to stikk er dette greit 
og gir 50 % sjanse for suksess, men trenger du tre stikk i fargen (uten å gi vekk et) har du ikke de 
beste sjanser ettersom kongen må falle singleton eller doubleton fra MTV.  
 
Hvis spar er trumf (og du har nok trumf tilgjengelig) kan du velge en annen løsning. Nå spiller du 
kløver til ess og fortsetter med kløver dame. Hvis MTH følger med kongen kan du trumfe og har 
nå godspilt knekt -10 for to stikk. Hvis MTH følger lavt kaster du et kort fra hånden og håper 
damen vinner stikket. Faktisk gir det større sjanser for suksess hvis du trenger å vinne tre stikk i 
fargen uten å gi bort et til motparten.  
 
Et annet eksempel kan være denne kombinasjonen  

  D kn 10 9 8  
        vs 

 - 
Spiller du uten trumf må du gi vekk for ess-konge til motparten for du selv får noen stikk i denne 
fargen.  
 
Men hvis en annen farge er trumf (og du har nok trumf og inntak) gir det muligheter.  
Du starter med damen fra nord. kommer ess eller konge på fra MTH trumfer du på hånden, spiller 
deg tilbake til nord og fortsetter med knekt. Samme plan følges, honnør fra MTH trumfes og på et 
lavt kort kaster du en taper.  
 
Skulle MTH følge lavt kaster du en taper fra syd. Vinner MTV vil du ved neste anledning spille 
knekt fra nord, følger MTH med den siste honnøren trumfer du og henter de tre godspilte kortene 
hos nord. Hvis MTH følger lavt kaster du en taper fra hånden og håper trumfe-finessen fungerer.  
På denne måten tar du to trumf-finesser igjennom MTH. Skulle både ess og konge være hos MTH 
vinner du tre stikk i fargen uten at motparten får noen! Skulle MTH ha en av de to honnørene får 
du tre stikk i fargen mens du holder motparten på et stikk.  
 
Den erfarne turneringsspiller synes kanskje dette er enkelt, men jeg har sett dyktige spillere 
overse disse fargebehandlingene når de selv sitter med kortene i hånden og må finne løsninger 
uten hjelp og tips.  
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La oss se på et spill fra den praktiske verden.  
 

Syd   3 

Alle   D 6 5 3 2 

   D kn 10 9 

   E 10 8 
 
 

   E kn 6 2 

   E K kn 7 4 

   E 

   7 6 5 
    

Vest Nord Øst Syd 

   1  

P 2  (splinter) P 2 NT 

P 3  (honnør)  P 3  
(cue-
bid) 

P 3  P 3  
(cue-
bid) 

P 4  (cuebid P 4 NT 
(RKC)  P 5  (1 ess) P 6  

P P P  

 
Nord-syd fant frem til en hardmeldt slem. Så er det opp til deg om du kan vinne kontrakten. Har du 
en plan for suksess når vest spiller ut kløver 2?  
Nå da vi har lært om stjele-finessen ser vi selvsagt hvilken mulighet det ligger i ruterfargen. 
Utspillet vinnes med kløver ess, trumfen tas ut i to eller tre runder før ruter ess innkasseres. Nå 
følger spar ess og spar til stjeling før ruter dame spilles fra nord.  
Hvis øst dekker med kongen blir den trumfet. En spar til stjeling gir så to avkast på ruter knekt og 
ruter 10. Det gir hjemgang og en hyggelig notering i score-protokollen.  
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Hvis øst følger med liten ruter kaster du bare en kløver fra hånden og håper kongen ikke kommer 
på fra vest. Denne gangen var du flink og vant din kontrakt, kortene så ut som dette 
 

Syd   3 

Alle   D 6 5 3 2 

   D kn 10 9 

   E 10 8 

 K 9 8 5 4    D 10 7 

 10     9 8 

 7 6 3 2    K 8 5 4 

 kn 9 2     K D 4 3 

   E kn 6 2 

   E K kn 7 4 

   E 

   7 6 5 
 
Trumf-finessen ga deg 50 % sjanse for suksess, og du ble belønnet når kortene satt som ønsket. 
Håndens to tapere i kløver forsvant på de to godspilte ruterne og nord kunne trumfe syds 
spartapere, det ble hele 13 stikk.  
 

 
 
 

 
 
 
 

  



Bridgefestival Lillehammer 2020  Avslutningsbulletin 8/8 2020  Side 5 

20 år senere…. 
Av: Vegar 
 

 
 
Historien går at til den første bridgefestivalen spurte Lise Blågestad Odin Svendsen om de kunne 
spille mix par sammen?  Odin sa at om 20 år kanskje… 
 

 
Lise Blågestad og Odin Svendsen 
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Intrafinesse 
Av: Harald Nygaard 
 
Gunn Tove Vist burde vel komme i Bulletinen ved å utføre intrafinesse i kløver i posisjon på bildet.  
 
Vist og makker Christian Bakke er havnet i 5 ruter, en kontrakt som var populær i dette spillet. 
 
2 stikk var allerede avgitt, nå skulle kløveren løses med færrest mulig tapere.  Løsningen er 
intrafinessen! 
 
Kløver 3 spilles fra hånden. Legger vest 7 stikker en med 8 og øst må ta med knekt. Inn på ruter 
konge og spille kløver dame og øst kan intet gjøre.  
Legger vest kløver 10, stikkes den med damen og øst vinner med kongen, men nå kan knekten 
fiskes med 8’eren mot E-9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herved er plass i bulletinen oppnådd       

 
Gunn Tove Vist 

 

 
Makker Christian Bakke 

 
 

  

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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Siste dag – siste sjanse 
Av Elisabeth 
 
Nå har jeg gjort forsøk på å oppføre meg som et voksent menneske i mange dager – men så, tok 
lekelysten et øyeblikk over. 
Beklager om kunstnerne Ann -Sofi Siden og Arne Durban blir fornærmet, men jeg er vant til at 
kunstnere er lekne mennesker, de også. 
 
Så midt i denne korona-tiden ble det et par bilder som ikke er autorisert av redaktøren. 

 
 

 

Likevel er det kanskje litt i overkant av Anna Maria Malinowski å sprite alle kortene sine på BBO-
bordet. Men Christian Bakke, synes det var helt greit, og kommenterte: «nå kommer vi i 
bulletinen». Det gjør jo BBO bordet – rett som det er. 
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Bror mot bror, men… 
Av: Vegar 
 
Så var det møte mellom brødrene Jim og Sam Inge, men det var Liv Bugge som gjorde noen 
riktige valg i dette spillet.  Bortsett fra at de ikke fant utgangen, og det kostet 
 

 
 
Kløver ut ga Liv flere muligheter, i første omgang går den til kongen, og ned med spar ess. 
 
Hun har den ene innkomsten til bordet, hva skal den brukes til?  Liv valgte å legge ned spar konge 
også, og en tredje sparrunde følger når damen faller. 
 
Da skal vi inn på bordet, og rutertaperen forsvinner på den siste kløveren.  Så hjerter til kongen 
som vinner. 
 
Hva nå?  Liv valgte etter en god tenkepause å legge ned hjerter dame, knekten falt og hun kunne 
notere 12 stikk. 
 

Dessverre ble det -45 på spillet, men det hadde ingen ting med spilleføringen å gjøre       

 

 
Liv Bugge 
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Råtøffe, synes jeg 
Av Elisabeth 
 
I en pause i Mix lag kom vi i snakk med et av Vestfold-parene. Svend Rasmussen og Ann Kristin 
Huseby fra Holmestrand bridgeklubb. 
På spørsmål om de skulle spille mix par også svarte de ja, og repliserte: Skal ikke dere? 
 
Jeg smilte og sa at jeg vel burde skaffe meg kløvernål i det minste først. 
Da ser de begge på meg, noe forundret over utsagnet og sier: «det var ikke vi da vi var med i 
fjor». Der har du meg igjen, klarer å si noe som ikke er superlurt. 
 

 
Sporenstreks ble det gjort intervju-avtale med dem – slik at vi kanskje kan få flere på alle nivåer i 
bridgefestivalene. Det første spørsmålet var naturligvis – Hva spilte dere i fjor. Joda, da spilte de 
Mix par, som de også spiller i år – i tillegg til mix lag turneringen. 
 
Nysgjerrig som få lurte jeg på om det bare kom sånn helt av seg selv at de fant på å melde seg på 
Bridgefestivalen første gang i fjor. Men da så de på hverandre, smilte og kunne fortelle at andre 
klubbmedlemmer hadde oppfordret dem til å melde seg på – og de hadde fortalt at dette var artig. 
 
Man må jo spørre og grave litt, om hvem de har møtt ved bordene. De kunne fortelle at de ikke har 
møtt noen av de virkelig store «bridge-kjendisene». Og legger til at alle de har møtt har vært veldig 
hyggelig og oppført seg eksemplarisk mot dem. 
 
Når det bes om beskrivelse av opplevelsene, tenker de seg veldig kot om før de forteller at noen 
ganger har de møtt de samme på oppturer og nedturer – og det har blitt massevis av latter. Bridge 
er konkurranse, hygge og godt humør i flott blanding. 
 
Jeg må jo spørre – hva er rådet til andre som kanskje synes at Bridgefestival må vel være skumle 
saker – og ikke er de kjempeflinke heller. Her tar det ikke mange sekunder før de nesten i munnen 
på hverandre svarer at det er absolutt er bare å melde seg på. Her møter du bridgespillere fra hele 
landet og det er alltid god stemning. 
 
Herved er oppfordringen om å ses på neste års bridgefestival formidlet. Takk til Svend og Ann 
Kristin. 
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Hvem er dette? 
Av: Vegar 
 
Løsningene på siste oppgaver er damen i paret som ledet NM mix par etter første bord, Liv 
Strøm, og så damen som hele tiden jobber som en helt med diverse gjøremål, kjæresten til Svein 
Jarle, Anne Berit Indrestrand. 
 

        
 
 

Løsning bridgeoppgavenr. 6 
Av: Knut Kjærnsrød 
 

Igjen er det ikke mulig å utnytte kløverfargen, og hjerteren må skaffe fire stikk. 
Hjerter ti eller knekt singel hos Øst, evt Kn,10 dobbel er det eneste som fører fram, 
og derfor må hjerter dame spilles i andre stikk. 
Motpartens kort: 
 
[ D Kn 5    [ 10 9 8 7 3 

] K Kn 8 4    ] 10 

{ 10 8 6 3    { 9 7 5 2 

} E K     } 7 6 2 

 

Etter hjerter ess, spilles ruter til hånden og hjerter sju. Vest kan ikke få mer enn ett stikk i 

fargen. 

 

Våre oppgaveløsere 
Av: Vegar 
 
Det var noen som var innom og svarte på enkelte oppgaver, som f.eks. Anton Reynir Gunnarson, 
Tonje Brogeland og Per Bryde Sundseth, men det var ingen som var i nærheten av kunnskapene 
til sammenlagtvinneren Oddmund Midtbø og runner up Kenneth Syversen.  Premier vil bli sendt 
til Oddmund og overlevert Kenneth senere.  Gratulerer! 
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Konkurranse-gener 
Av Vegar og Elisabeth 
 
Da Elisabeth flyttet inn hos Vegar visste hun ikke at hun igjen befant seg i en familie med 
utpregede konkurranseinstinkter. Ikke at det var noe nytt, når man tross alt er vokst opp i en slik 
familie. «Opptaksprøven» var et slag TP (trivial pursuit), uten at dette var annonsert. Men da 
Elisabeth slo Vegar var det klart at man var tatt opp i familien – etter det som viste seg å bli 
betraktet som en enestående hendelse, noen hadde slått FAR. 
 
Då når vi nå er her på bridgefestivalen, er det vel bare å fastslå at det er nok noe genetisk med 
konkurranseinstinktet. Her konkurreres det ikke bare om medaljer, men også innad i familier (både 
horisontale og vertikale familielinjer). 
 
La oss få presentere noen (vi har sikker ikke oversikt over alle, men noen har vi identifisert). 

 
Bogen 

 

 
Brogeland 

 

 
Harding 
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Øberg 

 

 
Høyland 

 

     
Bakke                                                   Grude 

 

 
Sjødal 

 
Eide 
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Sam Inge stikker fram nakken 
Av: Vegar 
 
I spill 70 valgte Sam Inge Høyland å stikke fram nakken i positiv sone mot Gunn Tove Vist og 
Christian Bakke: 
 

 
 
Bakke og Vist fikk dreis på motspillet, og fikk med seg 8 stikk. 
Spar til E-K og spar 10 til stjeling, ruter ess, kløver ess, ruter til kongen, spar til ruteravkast og 
stjeling.  Og hjerter ess til slutt, selvsagt.  500 ut. 
 
Selv når hjerteren er meldt og hjerter dame kommer ut, er det ikke vanskelig for Ø/V å vinne 3 NT 
etter en lasjering i hjerter: 
 
Ruter til kongen, kløver til damen og kongen, og kløver 8 gir til slutt det andre kløverstikket og 9 
totalt (2+1+4+2). 
 
3 NT hjem ga +13 til Ø/V mens motspillet mot 2hjX ga -13.  16 par gikk bet i 3 NT, med liten spar 
eller hjerter dame ut.  Gode poeng på veien mot NM-tittelsen. 
 
 
 

Takk! 
Av: Elisabeth og Vegar 
 
 

- Til NBF som ga oss tillit til å få jobbe med bulletinene enda et år 
- Til Nils Kvangraven for sine mange og gode bidrag 
- Til Knut Kjærnsrød for bridgeoppgavene 
- Til alle konkurranse-deltakerne 
- Til alle som har bidratt med spill fra egen eller andres hånd 
- Til alle som har tatt det sportslig å bli fotografert 
- Til alle som ikke har kjeftet på oss for det vi har skrevet 
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NM mix par 2020 
 

’  
 
Her er medaljevinnerne i NM mix par 2020. 
 

1. 565,6   Sam Inge Høyland – Anna Maria Malinowski, Topbridge BC / Kolbotn BK 
2. 461,6  Tonje Brogeland – Per-Ove Grime, Flekkefjord BK / BK Norrøna 
3. 448,2  Jo Arne Ovesen – Ingunn Uran, TopBridge BK – Nittedal BK 

 

 
Anna Maria Malinowski og Sam Inge Høyland 
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Meldebokser 

        
 
 
 
 
 

 


