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Hei kjære bridgevenner! 
 

 
 
Nå er festen godt i gang i år igjen.  Dette er 19. bridgefestival i historien, og oppslutningen om 
festuka vår er som vanlig veldig god, så det viser at dette arrangementet er blitt en sentral del av 
bridgen i Norge.   
Påmeldingen til denne festivalen har vært opp mot fjoråret, og Drammen by er klar til å ta imot oss 
i år.  Bruk gjerne litt tid å lese info som finnes på festivalsiden, i Drammenshallen og på hotellene 
våre.  Her er det en del tilbud på andre aktiviteter enn bridge. Vi har to kvelder med quitz på 
Tollboden hotell, kveldsturneringer på Union hotell og i tillegg er det trubadur på scenen på Union 
lørdag og onsdag etter kveldsturneringen er ferdig.  Vi har også den store grillfesten på Drammen 
teater søndags kveld med musikkbingo, det blir morsomt. 
Vi skal i løpet av uken kåre mange forskjellige Norgesmestre i forskjellige kategorier, men vi må 
heller ikke glemme alle dem som tar turen hit for å kose seg i sosialt fellesskap og lære litt mer om 
bridgens magi, og vi må aldri glemme den hyggelige tonen vi skal ha når vi treffes rundt 
bridgebordet. 
Jeg håper alle vi få en fin festival i år også, og ta gjerne kontakt med vår dyktige stab om det er 
noe dere lurer på!  Når dere kommer hjem til lokalklubbene igjen, så skryt gjerne hvis dere har hatt 
det bra, og sørg for att enda flere vil komme neste år og feire 20 års jubileet sammen med oss.   
 
Med hilsen 
 
Svein-Jarle 
Festivalleder 
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Klare vinnere i golf-bridgen 
Av Vegar Næss 

 

 
Som i fjor var det et par som vant golf-delen klart, og holdt ledelsen inn til seier. 
 
Denne gangen var det Bo Andreas Berg og Harald Huglen fra Åsen/Frosta BK som ledet fra start 
til mål, og på en like klar 2.plass kom Ludvik M. Kristoffersen fra Kolbotn BK og Svein Erik 
Kalliainen fra Nøtterøy BK. 
 
Om den siste plassen på pallen var det jevnt, men til slutt stakk Roger Olafsen fra Asker BK og 
Terje Ajaxon fra Horten BK. 
 

 
 
Sluttresultat: 

1. 110 Bo Andreas Berg og Harald Huglen, Åsen/Frosta BK 
2. 57,9 Ludvik M. Kristoffersen og Svein Erik Kalliainen, Kolbotn BK /Nøtterøy BK 
3. 18,8 Roger Olafsen og Terje Ajaxon, Asker BK/Horten BK 

 
Resultat golf-delen: 

1. 75,8 Berg / Huglen, Åsen/Frosta BK 
2. 48,3 Kristoffersen/Kalliainen, Kolbotn BK/Nøtterøy BK 
3. 18,8 Olafsen/Ajaxon, Asker BK/Horten BK 

 
Resultat bridge-delen: 

1. 34,2 Berg / Huglen, Åsen/Frosta BK 
2. 25,2 Per Kristian Berg / Tor Klemetsen, uten medlemsskap/Holmestrand BK 
3. 23,1 Knut Ovastrøm / Asbjørn Nygård, Nærbø BK/Midt-Telemark BK 



Norsk Bridgefestival Drammen 2019 Bulletin nr. 2 Side: 4 

 

Kløvermester ingen hindring 
Av Knut Kjærnsrød 

 

 
 
 
Selv om en er et stykke unna de største 
stjernene på bridgehimmelen, er det ingen 
hindring for å spille stødig bridge. 
 
Brit Kyllingstad er foreløpig kløvermester, men 
i spill 16 på fredagens golfbridge sikret hun 
seg nest-topp med å lekende lett å spille hjem 
11 stikk i NT.  
 
Kun slått av det paret som lot motparten spille 
2 hjerter doblet med fire beter: 
 
Brit satt Vest, og meldingene gikk: 
V  N  Ø  S 
1 kl  pass  1 sp  2 hj 
2 NT  pass  3 NT  pass 
rundt 
 
  

 

 
Foto: Vegar Næss 

 
Hjerter ut til kongen og spar til den andre 
single kongen. Kløver ess og konge felte 
damen og ruter til damen.  
 
Resten av kløverne og spar ess, og så 
avsluttet Brit med å spille ruter mot hånden.  
 
Syd kunne ta for ruter ess og spar dame, men 
Brit hadde resten. 
 
 
 
 
 
 
Den ferske kløvermesteren sikter sikkert mot 

noe større 😊 
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Drammen teater 

Av Elisabeth Groseth 
 

 
Det er her årets grillfest skal foregå. 

• Vi har leid Drammen Teater for å få de beste rammene rundt festen 

• En av Drammens beste cateringselskaper står for grilling og mat 

• Minst 3 barer skal være åpne hele tiden 

• En profesjonell festplanlegger har vært involvert i hele prosessen 

• Det blir underholdning under middagen (musikkbingo) og dans/piano utover kvelden 

• Mulighet for facitbridge i tilstøtende rom for de som vil ta noen spill 
 

 

 
Teateret ligger på Bragernes-siden.  
 

Fra Hotel Union brygge tar en bare 
Ypsilonbroen over elven, velger høyre 
«løp» mot land på andre siden og 
fortsetter i den retningen. 
 
Drammen teater er en juvel av et teater. 
Teateret er opprinnelig tegnet av arkitekt 
Emil Victor Langlet, i nyrenessansestil.  

 
Teateret ble åpnet 10. februar 1870, og var da landets første «moderne» teaterhus – og regnet 
som et av de vakreste teaterhus i Norden. 
 
10. desember 1993 ble teateret total ødelagt i brann, kun ytterveggene stod igjen. Bygget ble 
rekonstruert basert på en rekke kilder og fotografier, og stod ferdig 8. februar 1997. 
 
Historien om brannen inneholder en tragisk menneskeskjebne og en fortelling om fabelaktig 
spaningsarbeid. Gjennom stort arbeid klarte politiet å koble sammen den påsatte brannen i 
Drammens teater med påsatte branner blant annet i Bergen – og videre koble dette sammen med 
mannens arbeidsskjema (som konduktør i NSB). Mannen ble til slutt dømt til 12 års fengsel og fem 
års sikring – etter å ha tilstått 28 brannstiftelser. 
 
Drammens Teater har fått Europa Nostera-diplomet: «For forbilledlig gjenskaping av den gamle 
teaterbygningen, i helhet og i detaljer for vilje og evne til verdifull bygningskulturbevaring for 
trofasthet mot det gamle teaters ånd og tone». 
 
Husk påmelding til grillfesten på bridge.no! 
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At rejse er at leve 
Av Ib Lundby 

 

 

Jeg havde lovet min papsøn, at vi skulle spille en turnering sammen, og valget faldt på denne festival. Trods 

alt er der kun godt to timers sejltur fra, hvor vi bor i Nordjylland, og jeg holder meget af Norge – det er 

fjerde gang, jeg lander i år, jeg har i tidens løb fået mange gode norske venner, og sproget er ingen 

bremseklods. 

 

 

 ”At rejse er at leve”, skrev H.C.Andersen, som turede 

Europa rundt, men så vidt jeg ved, kom han aldrig til 

Norge. Måske fordi han havde en anden mening om Norge 

og det norske sprog end os andre. 

 Se dette klip fra hans eventyr ”Laserne”, som han 

skrev under sit ophold på en papirfabrik: 

 

Laserne talte, og Las er Las i ethvert Land. De gælder kun 

noget i Kludebunken.  

 "Jeg er norsk!" sagde den norske, "og når jeg siger, 

at jeg er norsk, så tror jeg at have sagt nok! Jeg er fast i 

Trævlerne som Urfjeldene i gamle Norge -- Landet, der 

har en Konstitution som det frie Amerika! Det kildrer mig i 

Trævlerne at tænke, hvad jeg er, og lade Tanken 

malmklinge i Granit-ord!"  

 "Således kunde nu aldrig en dansk Las tale!" sagde 

den danske. "Det er ikke vor Natur. Jeg kender mig selv, og 

jeg er som alle vore Laser. Vi er saa godmodige, så 

beskedne. Vi tro for lidt om os selv, og det vinder man 

rigtignok ikke noget ved, men jeg kan saa godt lide det. Jeg 

finder det saa yndigt! 

 "Tal mig ikke dette Fladelandets bløde Klistersprog. 

Jeg vamles ved det!" sagde den norske og løste sig i 

Vinden fra Bunken og kom over i en anden. 
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 Boye Brogeland er så venlig at oversætte 

mine artikler i BIN til norsk, men jeg håber, at 

både mine og H.C.Andersens bidrag til denne 

bulletin får lov til at stå, som de er. Til gengæld 

skal du have et spil med på vejen – for det er vel 

det, det går ud på, selvom jeg lægger ud med et 

tabsspil. 

Brogeland havde ikke heldet med sig i dette spil 

fra Spingold, hvor solen alene skinnede i Holland, 

mens mørke skyer drev over Las Vegas: 

 
Boye Brogeland 

 

 

VEST NORD ØST SYD 

Brink  Lindqvist BasDriver Brogeland 

--  -- -- pas 

1kl  1ut 3sp! pas 

4sp  pas pas D 

Pas  pas pas 

En stærk sans hos makker, og du har 6 hp at gøre godt med. Det må straffes, ikke? 

Udspil: RuD. 

 Ja, ok – men til gengæld skal du holde fingrene fra udspil i minor, selvom ruD frister, som det fristede 

Brogeland. Med overvægt i honnørstyrken er trumf ud normalt det rigtige, og det virker her, hvis makker 

inde på spE eventuelt efter et hjerterstik skifter til ruder. Leg selv med spillet. 

 

 RuD ud var derimod katastrofalt. Øst fik lagt sin hjertertaber og krydsede sig frem til 10 stik og 590 i 

regnskabet. Det nyttede ikke, at Brogeland undervejs kunne have trumfet for med spK fulgt af spar til 

makkers es og spar igen – Øst ville have fået det tiende stik i ruder. 

 Ved det andet bord stod Rosenthal og Silverstein pænt i 3sp – også med 10 stik, men det kostede 9 imp 

i regnskabet. 
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Et innspill til alle makkere på 
festivalen 
Av Nils Kvangraven 

 

 
Bridgefestival betyr for meg en uke med gjensyn med alle de flotte bridgespillerne fra det ganske 
land. Det betyr latter og god stemning med gode venner hvor spill og meldinger diskuteres i mer 
eller mindre dype analyser.  
For de som liker å diskutere med, eller mot, makker tenkte jeg å spille inn noen tema som kan 
kreve både en og to enheter i bridgehotellets trivelige pub før løsningen er på plass.  
Riv tak i din faste makker og hold dere fast, la oss komme i gang 

Spill 1 

Først en meldeposisjon som kan dukke opp når du nå skal spille deg igjennom noen hundre spill 
før hverdagen kaller: 

Vest Nord Øst Syd 

1  Dbl Rdbl Pass 

Pass ?   

 

Ønsker syd å spille motspill mot 1 XX når han passer redobling eller har dere andre avtaler? 
 

Spill 2 

Så en posisjon som er i slekt med forrige: 

Vest Nord Øst Syd 

1  Pass 2  Dbl 

Rdbl Pass Pass ? 

 

Har nord ytret et ønske om å spille motspill mot 2 XX?  
 

Spill 3 

Vi gir oss ikke, la oss se om du har avtalene i orden når denne posisjonen plutselig inntreffer: 

Vest Nord Øst Syd 

1  Pass 1  2   

Pass ?   

 
Har makker en god hjerterfarge for å overmelde motpartens farge eller kan det være Michaels 

cue-bid. Hva ville det betydd hvis syd i stedet hadde meldt inn 2 eller 2NT?  

Spill 4 

Nå skal vi se om du har kontroll på konvensjonene 

Vest Nord Øst Syd 

1 NT (10-12) 2 (+) Dbl  ? 
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Makker har altså meldt inn begge major mot en svak grand åpning, øst dobler for å vise frem 
kløverfarge, du har følgende kort 

  K kn 7 

  E 9 8 4 

  K 10 6 

  9 7 3 
 
Dette er vel til en utgangsinvitt, hvordan får du frem den beskjeden til makker etter at øst kom 
innpå med en dobling?  
 

Spill 5 

Jeg regner med det var en kjapp øvelse å avklare de fire første posisjonene, men nå skal du få 
teste deg på fargebehandling.  
Hvordan spiller du denne trumffargen hvis oppgaven er å vinne 4 stikk, altså maksimalt 1 taper i 
fargen.  

  D 8 2 
      

  E kn 7 6 5 
 
Du har nok av overganger i de andre fargene og kan følgelig velge hvilken hånd du vil spille ifra.  
 
Vel, da var det utsolgt for posisjoner og spørsmål for denne gang, jeg håper det ga en god start for 
makkerskapets mange diskusjoner og analyser disse spennende bridge-dagene i Drammen.  
 
Lykke til!  
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Hvem er disse personene? 
 

 

 

Vi skal i løpet av Festivalen presentere litt 
spesielle bilder av kjente bridgespillere. 
 
Hvis du tror du vet hvem det er, kan du sende 
svaret til festivaloppgaver@vegar-naess.net 
med «hvem er dette lørdag» i emnefeltet eller 
levere svaret til redaktøren, begge deler innen 
kl. 15:00 dagen etter at bulletinen er 
offentliggjort. 
 
Dagens oppgave må besvares innen søndag 4. 
august kl. 15:00, og svaret kommer i bulletinen 
søndag kveld. 
 

Nye oppgaver hver dag! 
 
Blant dem med flest riktige svar i løpet av 
festivalen vil det bli trukket en premie (gavekort i 
landsdekkende «butikk-kjede»). 

 

 
Svaret på gårsdagens oppgaver 
   

   

    

    
 
Liv Marit Grude og Per Nordland 

 
6 personer leverte svar med 2 rette, Kenneth Syversen, Tonje Brogeland, Matias Stokke, 
Oddmund Midtbø, Nils Kvangraven og Marianne Harding. 
 

  

mailto:festivaloppgaver@vegar-naess.net
mailto:festivaloppgaver@vegar-naess.net
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Byen har oppdaget at vi er her 
 
 
Først ute med spesialtilbud til Bridgespillerne er: 
 

 
 

Rekord Bar er en hyggelig ølbar rett ved Strømsø Torg. Der har de har omlag 130 typer 
håndverksøl og vi har 3 shuffleboards. 
 
De neste dagene tilbyr de gratis (!) shuffleboard til entusiastiske bridgespillere.   
 
Vis frem «Oppdag & Opplev kortet» i baren for å spille gratis i 1,5 timer. 
Dette kortet ser slik ut: 
 

 
Og det kan hentes i resepsjonen i Drammenshallen (der du registrerer deg og betaler) 
 
Rekord Bar ønsker alle velkommen til lokalene i Tollbugata 4. 
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Blir det varmt – kan du bade 
 
Drammensbadet ligger i svært behagelig avstand til Drammenshallen, faktisk et steinkast unna, så 
blir det varmt i år igjen er det mulig å kjøle seg ned der. 
 
Lederen av badet, ønsker oss velkommen og har velvillig lånt oss alle bilder vi bruker fra badet. 
Åpningstidene er slik at det er mulig med et bad både før og etter bridgespilling. Mandag til fredag 
er det åpent i badeanlegget fra klokken 6.30 til klokken 21. OBS! på mandager er det stengt 
mellom 09.00 og 12.00 for vedlikehold. Lørdag og søndag er åpningstidene klokken 10 til klokken 
17. 
 
Skulle du ønske et bad, men har ikke planlagt for det? Da er det egen badebutikk på stedet – hvor 
en kan få kjøpt det en trenger for en dag på badet. 
 
Drammensbadet ble åpnet 1. september 2008, som et av landets største badeanlegg. Badet er på 
12 000 m2 og har totalt 5,3 millioner liter i bassengene. 
 
Her er link til badets hjemmesider: https://drammensbadet.no/ 
 
 

 
 

 
 

 

https://drammensbadet.no/
https://drammensbadet.no/
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Åpningsturneringen 
Av Vegar Næss 

 

 
Tradisjonen tro er det åpningsturnering på fredag ettermiddag, og mange par bruker denne 
anledningen til å finpusse avtalene før alvoret starter på lørdag. 
 
 

 
 

 
De glade vinnere ble Kjell Ove Helmersen fra Heimdal BK og Bjørn Erik Althe fra BK Munken.  
67,34% var vinnerscoren, foran Hans Noreng fra Heimdal BK og Solfrid Nilsen fra Nøtterøy BK på 
61,27% , 3. premie gikk til Norman Birkelund og Raymond Jensen fra Mo BK. 
 
 
 

      
 
 
Vi gratulerer!  
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Uten mat og drikke trenger ikke 
bridgespilleren være 

 
I Drammenshallen er det servering av både vått og tørt. Det er åpent fra 9 – 19.30. 
 
Følgende lunsj serveres i tidsrommet 13.45 – 15.30 hver dag til og med fredag: 
 

 
 
I tillegg er det salg av mineralvann, kaffe, nøtter, baguetter, ulike wraps, salat, frukt, vafler, 
sjokolade, nudler og potetgull. 
 
Disse gutta står i selve hallen og selger kaffe, mineralvann, nøtter, sjokolade og litt annet. Det er 
deres første sommerjobb, så være litt tålmodig om du må vente litt før du får betalt – alt skal 
læres, og disse gutta gjør en så god innsats som de absolutt kan.  
 

 
 
Så minner vi om: 
At inngangspartiet utenfor hovedinngangen er både røykfritt og alkoholfritt. Må du røye – trekk 
lenger ut på plassen, eller vær bak hallen. 
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Klart for nye Tenerife-
opplevelser 
Av Per Bryde Sundseth 

 

 
Om vel tre måneder, når vinteren begynner å feste grepet her hjemme, er det bare å sette seg på 
flyet og oppsøke sol, varme og bridge på Tenerife. For åttende gang arrangerer vi november-
festival, og det blir som vanlig både kurs og turneringsspill. Nytt av året er at vi prøver ut en ny 
kursform. For at kursdeltakerne også skal få anledning til å prøve seg i turnering, arrangeres 
kurset på formiddagen, fire ganger pr uke fra 10-12, mens spillingen foregår mellom 16 og 20, og 
for de mer urutinerte vil vi tilby spilling i egen pulje. Festivalen foregår i tidsrommet 11-23 
november. Hoved-emnene som vil bli behandlet i kurset vil ganske snart bli lagt ut på 
hjemmesiden bridgeforalle.org. 
Og – i november blir det som nevnt turneringsbridge hver kveld (ikke søndag) med 
hovedturneringer fredag/lørdag med 1 ukes hotellopphold til vinnerne av de 2 hovedturneringene. 
Skulle det ikke passe for deg i november, er vi selvfølgelig på plass også i januar. Den 11. 
festivalen arrangeres fra 6.-25.1, og i årets utgave satte vi ny rekord med 344 deltakere, en rekord 
vi naturligvis håper å slå i 2020. Hovedvekten blir som før på spilling i to grupper med 
hotellopphold til vinnerne i alle 3 hovedturneringer både i A og B, samt mix og 
handikapturneringer, men her prøver vi også et nytt innslag, mulighet for å spille lagkamp på 
formiddagene. Kurstilbudet blir som før med 1 time 3x pr uke. Det nye i den sammenheng er at 
alle sesjonene holdes mellom 10 0g 11 på formiddagen. 
 

 

 
I tillegg har vi bridgepub hver kveld, quiz og andre sosiale 
aktiviteter. 
 
En stor nyhet for bridgefestivalen her i Drammen er at vi 
har celebert besøk fra spillerhotellet Paradise Park Fun 
Lifestyle Hotel.  
 
Bookingansvarlig Amanda Leese vil være her i hallen fra 
lørdag til tirsdag, og dermed er det ypperlig mulighet til å 
stifte kontakt med en hyggelig spanjol. Hos henne vil 
dere finne nyttig informasjon, og det vil være mulighet for 
fine premier, bla fritt opphold på hotellet, oppgraderte rom 
og oppgradering til All Inclusive. 
 
Hotellet har mange svømmebasseng og andre 
aktivitetstilbud som du finner flere opplysninger om i 
brosjyrene. 
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Det kan absolutt være lønnsomt med et besøk hos Amanda. 

 
NBF vil naturligvis også ha stand med info om arrangementene med brosjyre-materiell og premier 
til bruk på Tenerife. 
VI SEES! 
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Årets bridgeildsjel kåres søndag 
 
Finalist A: Espen Branderud (Frogner BK) 

  
Espen Branderud har gjennom flere år sørget for at andre klubbmedlemmer trives i klubben, han lager 
rundstykker hver tirsdag, så alle spillere skal få mulighet til ett kveldsmåltid. 
Han henter spillere som ikke har mulighet til å komme seg på bridgen selv, han ringer rundt og skaffer alle 
som vil spille en makker. Han er en utmerket og tålmodig lærer, som lærer bort birdgefaget med lidenskap. 
Han har vervet mange nye spillere i løpet av årenes løp og holdt kurs for dem. Han følger opp nye spillere 
og tar dem under sine vinger i klubben, sånn at de trives og blir gode spillere. Espen er virkelig en ildsjel 
som fortjener en pris som viser at han blir satt pris på! Kan ikke tenke meg en bedre kandidat for denne 
prisen!  
Nominert av Linda Branderud, Line Martila og Torbjørn Martila 
Jeg syns pappa fortjener prisen for årets ildsjel. Han spilte tidligere fast i frogner bridge klubb. Han 
arrangerte nybegynner kurs, skaffer alltid "vikarer" hvis det er noen som mangler en maker. Hans store 
lidenskap er bridgen. Den har fått han gjennom både gode og dårlige perioder i livet. Å så fort han møter 
noe som kan være interessert i bridge, ja da før han dem på kurs. Gamle som unge. Er den noen som har 
ildsjel for bridge og klubben sin så er det han. 
Nominert av Lise Cathrine Branderud 
Positiv, vennlig imøtekommende, arbeidsom,tilgjengelig, tilretteleggende.  Han brenner for Frogner 
Brigdeklubb, og uten han og hans innsats ville klubben hatt ferre medlemmer.  Som nybegynner og rimelig 
ny i klubben er han min bauta . 
Nominert av Unni Paula Fagerlid   
 
Finalist B: Inger Hjellemarken (Heimdal BK) 

 
Inger Hjellemarken har i flere år holdt kurs for nybegynnere og på denne måten fått flere nye medlemmer til 
bridgen. Etter endt kurs har hun arrangert nybegynnerturneringer og også selv deltatt på lag med 
nybegynnere for å få dem med i kretsens lagbridgeturneringer. 
Hun har også holdt oppfølgingskurs for de som har begynt klubbspilling for å gi disse en lettere vei inn i 
klubb- bridgen.  Hun er myndig og bestemt, men har samtidig glimt i øyet og stor forståelse for  en 
nybegynners problematikk i bridgen. 

http://bridge.no/Organisasjon/AArets-Bridgeildsjel/Avstemning-2019
http://bridge.no/Organisasjon/AArets-Bridgeildsjel/Avstemning-2019
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Som kretsleder i Midt - Trøndelag bridgekrets har hun også gledet klubber i kretsen med å delta på 
jubileum for klubber som har hatt ulike markeringer i forbindelse med dette.  Hun har også vært mye brukt 
som turneringsleder i mange av kretsens  turneringer. Alltid vennlig, tydelig og meget lett å forholde seg til. 
Inger har i flere år lagt ned et betydelig arbeid for bridgen i Trøndelag og ville vært en meget god kandidat 
som årets ildsjel 
Nominert av Per Riiber Sæther 
I tillegg til å yte enorm service i klubben har hun et stort engasjement i rekruttering, oppfølging, motivasjon 
og støtte til nye medlemmer. Alltid blid, oppriktig og rettferdig. Og et smittende godt humør. 
Nominert av Ola Erik Fjellstad 
Fantastisk positiv inkluderende kursholder som inviterer nybegynnere til private spillekvelder, sender 
analyse fra klubbkvelder, personlige innbydelser til turneringer, tar vare på og "beskytter nye i lang tid. 
Svarer alltid på spørsmål og henvendelser, støtter og oppmuntrer. 
Nominert av Gøril Bruvik Gravdahl 
Hun holder kurs for nybegynnere og viderekomne. Hun deltar på spillekveldene som turneringsleder, 
loddsjef og innimellom spiller når noen mangler makker. Til jul inviterer hun på julebord, der hun disker opp 
med hjemmelaget mat. Hun er viktig for rekruttering og at folk skal trives! 
Nominert av Tone Reinertsen 
 
Finalist C: Stine Elstad (Narvik Damebridgeklubb) 

 
 
Hun er en solstråle for bridgeforbundet. Holdt kurs som ga mange nye medlemmer. Ordner med turneringer 
og er ett funn for Narvik damebridge.  
Nominert av Grethe Liland Bjerkås 
Stine er særdeles engasjert i Narvik Damebridge, drar igang turneringer og holder kurs for å få flere 
medlemmer. 
Nominert av Kirstin Kvandal 
Hun har holdt kurs og vi har fått mange nye medlemmer hun er en gledesspreder i klubben og vi alle er så 
glad i henne. Hun står på og sørger for at vi kan ha mesterskap i Narvik igjen. 
Nominert av Tove Leonhardsen 
Stine Elstad er entusiastisk og en humørspreder. Hun er også meget inkluderende overfor alle nye (som 
gamle) bridgespillere.  
1. Hun er for tiden sekretær/kasserer i en av Narviks bridgeklubber, samtidig som hun er leder for en annen 
klubb.  
2.Hun er per tiden nestleder i Troms og Ofoten bridgekrets.  
3.For omlag et år siden bidro hun sterkt til å få innmeldt Narvik Damebridge i Norsk Bridgeforbund, etter 
mange års fravær. Dette har fått aktiviteten i denne bridgeklubben til å blomstre.  
4.Stine tok initiativ til å skaffe byens klubber Bridgemate, hvor hun selv administrerer bruken på 
spillekveldene. Så presenterer hun etter endt spillekveld resultatene på facebook og emailer til 
medlemmene.  
5.Hun har deltatt på NBFs bridgelærerkurs, og senere kjørt kurs for ca 30 deltakere. Etter endt kurs har hun 
administrert fadderordning for deltakerne slik at mange av disse har fått en myk overgang til byens 
bridgemiljøer.  
Med sitt pågangsmot og smittende humør er Stine etter min mening en soleklar kandidat til Årets 
bridgeildsjel 2019.    
Nominert av Svein Arne Munkvold 
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Jeg har tidligere sendt forslag på Stine for den fantastiske jobben hun gjorde for å ta vare på den gamle 
damebridgeklubben som holdt på å dø ut. Den uttalelsen ble visstnok forbigått ved en forglemmelse.  Etter 
dette har Stine fortsatt å stå på for bridgen i Narvik. Hun har holdt kurs med over 30 deltaker i 10 uker 
høsten 2018. Mange av disse er nå aktive spillere. I Narvik damebridge er hun turneringsleder og tar 
ansvar for at alle får spille. Vi har både vanlige turneringer og singelturneringer. Gjennom Stine har Narvik 
Damebridge tatt på seg å arrangere KM for singel, samt par/damer. Vi har fått fantastiske tilbakemeldinger 
på arrangementene og Stine har vært primus moter.  
I Narvik Bridgeselskap er hun kasserer og har også her vært avgjørende for økning i aktivitet. Hun er også 
aktiv i kretsen. 
I tillegg til Stines kapasitet og innsats fysisk gjør hun en fantastisk sosial innsats. Hun er hele bridgen 
solstråle. Hun sørger for at alle føler seg velkommen og sprer god stemning. 
Det er med godt hjerte jeg anbefaler Stine som er verdig ildsjel. 
Nominert av Lisbeth Thoresen 
Hun organiserer, er turneringsleder i to bridgeklubber, leder i Narvik Bridgesrlskap, avviklet kurs der ca 30 
deltakere var med. Er aktiv støttespiller for de nye deltakerne. Sørger for at klubbene gir de nye deltakerne 
tid ( i begge klubbene), stiller opp i alle sammenhenger og er en fantastisk positiv person. Hennes 
positivitet og engasjement har virkelig smittet over på oss andre deltakere. Hennes innsats har sørget for at 
begge klubbene har fått økt medlemstall. Bridgen i Narvik sto virkelig i fare for å forsvinne, men det har hun 
klart å snu. I tillegg er hun med i kretsstyret. 
Stine fortjener virkelig denne prisen. 
Nominert av Reidun Stornes Pettersen 
 
Finalist D: Finn Nilsen (Kvinesdal BK) 

 
Jeg ønsker å nominere mangeårig nestor i Kvinesdal BK, Finn Nilsen, til årets Bridgeildsjel. Finn er 
Stormester innen bridgen, men han burde for sin mangeårige innsats for Bridgen, hedres med en pris.  
Finn har innehatt de fleste roller i klubben vår gjennom en årrekke, og brenner enda for å legge til rette så 
medlemmene skal få spilt den ukentlige runden med bridge. Finn har også teori for de som vil, så de kan få 
utviklet ferdighetene, han holder nybegynnerkurs, han er vår eminente kasserer, han står igjen og rydder 
så lokalet er shina, han møter en time før for å sette opp bord, meldebokser og kort. Kort sagt; uten Finn 
hadde vi ikke hatt en så vellykket Bridgeklubb. Vi er mange medlemmer til å være en liten bygd, og vi drar 
mange spillere fra omkringliggende klubber. Etter tilbakemeldingene å dømme pga vi er en hyggelig klubb 
å spille i, der det ikke hakkes på nybegynnerne, der folk får lov å gjør feil. Det har Finn Nilsen en stor del av 
æren for. Han oppmuntrer spillere i klubben vår til å være med på divisjonsspill, som for oss framstår som 
et stort høydepunkt i året, da også sosialt. Klubben har ved hjelp av Finn blitt solid, sånn at klubben dekker 
alle kostnader for våre medlemmer under Divisjonen. Det resulterte i at Kvinesdal BK i år stilte med hele 4 
lag. Heller ikke dette hadde vært mulig uten Finn. 
Nominert av Runar Nilsen  
Hadde det ikke vært for Finn, hadde det ikke eksistert noen klubb i Kvinesdal. 
Han holder kurs og har hatt liv i klubben i flere 10 år. Har hatt og har verv i klubben hele denne tiden. 
Nominert av Reidar Thomsen  
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Bridge for alle lørdag 
 

 
 

Vinnere: Ole Mikkelsen, BK Sølvknekt og Britt Bergan, Flesberg BK 
 
 

Festivalhandikap lørdag 
 

 
 

Vinnere: Yngve J Landro og Ingeborg Veim 
 


