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Speilvendt ? 
Av: Vegar Næss 
 
Staben til Svein Jarle (og ikke minst bamsefar selv) stod på som helter for  
å få satt i stand spillelokalene søndag ettermiddag.  Og resultatet var bra. 
 

 
 
Helt til Harald og Heidi Berre Skjæran kom søndag kveld.  ‘ 
De gjorde noe ingen hadde tenkt på, nemlig å heve blikket: 
 

 
 
Det var faktisk mulig å se kortfordelingen ved bord i nærheten via speilene  
i taket i Weidemann-salen.  Dermed måtte det en kjapp omrokering av  
bord for å hindre det, en ny sal måtte tas i bruk!   
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Sam Inge overser en pass 
Av: Vegar Næss 
 
 
 
Når du skal legge årets egg, er det like greit at du gjør det slik at hele Norge får det med seg: 
 

 
 
Meldingsforløpet var som følger: 
 

V N Ø S 

  p p 

p 1 kl p 1 ru 

p 1 hj p 2 ru 

p 2 sp p 3 ru 

p 3 hj p 4 ru 

p 4 sp p 5 ru 

p 6 ru p p 

p (!?)    
 

«Sorry, makker, jeg overså passen din!»    Det ble «bare» 3 bet        
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Svar på bridgeoppgave nr. 1 
Av: Knut Kjærnsrød 
 

Svar: ruter fire eller konge. 

Her gjelder det å sikre kontrakten med en stjeling på Syds hånd. Det kan være fristende å 

forsøke å komme inn på bordet for å spille ruter mot kongen, men med ruter ess bak, vil 

motparten returnere trumf hver gang, og det ender med et stikk for lite. Ruter sikrer en 

stjeling på Syds hånd og det åttende stikket. 

 

Motpartens kort: 

  V      Ø 

     [ K Kn 9 4     [ D 10 

 ] 7 3      ] 8 6 2 

 { E Kn 9 5     { D 8 6 2 

 } D Kn 10     } K 9 7 4  

 
Her var det mange med riktig svar, faktisk alle som svarte hadde riktig svar! 
 
 

Svar på hvem er dette-oppgaven (1) 
 
Her var det person nr. 1 den som skapte problemer for deltakerne.  Han var sjef i Drammenshallen 
da festivalen ble arrangert der, og bildet er hentet fra bulletin nr. 5 / 2018.  Og er mer kjent fra lek 
med ball på gress for Strømsgodset, Panatinaikos og Norge, Arne Dokken.   
 
Person nr. 2 skapte få problemer, en av regjerende Norgesmestere for par Jo Arne Ovesen. 
 

    
 
Her var det flere med 1 poeng. 

 
Da leder Oddmund Midtbø og Kenneth Syversen med 4 poeng, og Per Bryde Sundseth med 3 
poeng. 
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Uten mat og drikke fungerer heller ikke 
bridgespilleren 
Av Elisabeth 
 
Det var mandag formiddag en viss forvirring over lunsjtilbudet på hotellet. Hva skulle serveres og 
hvor, og hvordan bestilte og betalte man? 
 
Festivalbamsen var raskt på saken og kunne komme tilbake med fyldig informasjon: 
 
Lunsjen serveres i pub’en ved siden av det ene spillelokalet. Maten bestilles og betales der – og 
menyen er følgende: 
 

Mandag 
Viltgryte 
Serveres med poteter, grønnsaker og tyttebær 
 

Tirsdag 
Laksefilet 
Serveres med poteter, grønnsaker og urtesaus 
 

Onsdag  
Kyllingbryst 
Serveres med grønnsaker og ris 
 

Torsdag 
Kokt ferskt kjøtt 
Serveres med grønnsaker, poteter og løksaus 
 

Fredag 
Svinenakke 
Serveres med grønnsaker og stekte poteter 
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Hvem er dette? (2) 
Av: Vegar Næss 
 
I dag skal vi finne fram til en aktuell person og en bridge-person.  Hvem er så disse? 
 

       
 
Svar sendes til festivaloppgaver2020@vegar-naess.net eller ved fysisk oppmøte hos redaksjonen. 
Innleveringsfristen er i begge tilfeller tirsdag 4. august kl. 16:00. 
 

Bridgeoppgave nr. 2 
Av Knut Kjærnsrød 
 

N/ingen   
     [ E K 

     ] K D Kn 10 9 

     { E 8 

     } D 6 5 4 

          N 

  [ 10 8 4 

  ] E 6 

  { Kn 10 9 7 5   V 

  } E 8 3 

Meldinger: 

N   S 

2 kl      2 ru 

2 hj   2 sp 

3 kl   3 NT 

Pass rundt 

 

Vest spiller ut ruter knekt til bordets ess, og Øst bidrar med sekseren. Så følger hjerter 

konge, fireren fra Øst, toeren fra Syd, og Vest kommer inn på esset. Hva skal han returnere 

i stikk tre? 

 
Svar sendes til festivaloppgaver2020@vegar-naess.net eller ved fysisk oppmøte hos redaksjonen. 
Innleveringsfristen er i begge tilfeller tirsdag 4. august kl. 16:00. 
 

mailto:festivaloppgaver2020@vegar-naess.net
mailto:festivaloppgaver2020@vegar-naess.net
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Det skal mer til for å stoppe Geir Egil 
Av Elisabeth Groseth. 
 
Etter å ha sutrer litt over et kne som var lite samarbeidsvillig, fikk jeg tips om å ta en prat med Geir 
Egil Bergheim. Han spiller Patton på laget Pas(o)doble, og skal spille NM Monrad lag, med laget 
Dbl. 
 
Geir Egil sa ja med engang jeg spurte om noen minutter til en prat, og syntes overskriften var grei. 
Konen hans nikket også aksepterende til den. 
Før jeg skred over gulvet mot Geir Egil, hadde jeg blitt fortalt litt om hans bridgemeritter – og i 
tillegg sjekket handicapet hans, som var så lavt at han ville nok gått i lederballen hadde han spilt 
golf – og samtidig fått med meg at han er Stormester i bridge. 
 
Så du er her til tross for alt, begynte jeg forsiktig. Med et herlig smil fikk jeg beskjed om at Geir Egil 
har FOKUS BRIDGE. Etterfulgt av beskjeden om at han synes det går greit nå. 
 
Nå har jeg jo bare kreft i lungene, kunne den blide mannen fortelle. Det var verre i fjor fortsatte 
han, og kunne opplyse at få dager før bridgefestivalen i Drammen i fjor kom beskjeden om kreft 
med spredning. «Og da spilte han bra» kom det uoppfordret fra kone og makker Ellen (Kjær). 
 
Geir Egil er veldig åpen om det siste året. På søndagen da festivalen var over ble han lagt inn på 
sykehus for operasjon påfølgende dag. Det var den første av fem operasjoner. Ikke for å glemme 
2 tøffe cellegiftkurer på fire uker hver.  
 

 

Livskritisk ble det ikke før leverfunksjonen var 
nede på så vidt tosifret prosent, sier Geir Egil. 
Etter tre operasjoner snudde det, og til og 
med legene var overrasket over hvor bra dette 
gikk. Men så tok de skikkelig grep, og det noe 
utenom boksen – noe som nok har bidratt til 
at det nå ser lyst ut – synes Geir Egil.  
 
Men han blir sliten etter 27 spill så han og 
Ellen er litt spent på resultatene av bridgen 
her i år.  
 
Noen flere prøver står igjen før høstens 
lungeoperasjon, men han virker mer spent på 
resultatene av dem, enn bekymret for 
operasjonen. Til tross for visse 
skrekkopplevelser fra deler av helsevesenet, 
er han ikke sen om å rose legens innsats. 
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Artikkelforfatteren på Maihaugen 
Når jeg spør om hvilken av sine Bridgebragder 
han setter høyest, kommer svaret uten 
betenkningstid. Det er 2. plassen i Monrad par 
i fjor. Den tok vi etter beskjed om kreft med 
spredning og bare dager før jeg skulle legges 
under kniven, og få utlagt tarm. Stolt over at 
jeg klarte å holde bridgefokuset. 
Ellen og jeg er blitt enige om at Geir Egil har 
brukt flaksen på helsen og «skillsene» på 
bridgen. Og vi er alle enige i at godt humør har 
ikke hatt negativ virkning på hverken helsen 
eller bridgen. Redaksjonen ønsker lykke til. 
 
Til høyre er Geir Egil på pallen sammen med 
Andre Øberg etter 2.plassen i Monrad Par 
2019.  Bak står Odd Frydenberg som Geir Egil 
også har vunnet mange turneringer sammen 
med. 
 

 
(og plutselig virker kneet mitt helt greit – ingenting å klage over her i gården) 
 
 
 
 

 
Fra Maihaugen 
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Ovesen lot seg ikke vippe av pinnen 
Av: Vegar Næss 
 
I dette spillet fra 6. runde i Patton var Espen Fasting og Terje Lie svært aktive i meldingsforløpet. 
Uten at det hindret Jo Arne Ovesen fra å melde en lilleslem som stod på ruter-kappen:  
 

 
 

Spar kom ut, trumfen ut i 3 runer, så ruter dame, og Fasting kan intet gjøre. Vidar Smith claimet 12 
stikk når kongen kom seilende. 
 
Ved det andre bordet gikk meldingene: 

V N Ø S 

  p 1 ru 

p 1 hj 1 sp p 

2 sp 3 sp p 3 NT 

p 4 ru p 4 sp 

p 6 ru! p p 

p    
Svein Arild Naas Olsen tok en god tenkepause før 6 ruter ble lagt ned, men det skaffet et 
utgangspunkt for uavgjort på spillet.   
 

 

 
Asbjørn Kindsbekken måtte også ta seg en 
lenger tenkepause, da Siv Thoresen ikke 
dekket ruter dame med kongen.  Men han 
landet til slutt på å la damen seile, og vant 
kontrakten 
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Lenge siden sist?  
Av Nils Kvangraven 
 
Har du sjekket tempen? Munnbind og antiback har plaget oss i lang tid nå, men henger det enda 
igjen litt Korona blant deltagerne her på bridgefestivalen mon tro?  
Dette spillet er hentet fra andre runde i Patton. La oss se om du finner løsningen.   
 

Syd   E 

Ingen   9 7 6 4 2 

   D kn 10 3 

   D 4 2 
 
 

   K 8 7 5 4 3 

   D 

   E 7 6 4 

   9 3 
    

Vest Nord Øst Syd 

   2  

P P P  

 
Vest starter motspillet med ruter 5 til dame, 9 og 4. Nå kan du ta over, har du en plan for mulig suksess?  
Det ser ikke så dumt ut. Er trumfen fordelt 3-3 hos motparten kan du vinne 5 stikk i trumf og 3 eller 4 stikk i 
ruter. Men du må unngå at motparten får unødige stikk i trumf.  
 
Ruter 5 i utspill kan være fra K 8 5 2, 5 2 eller singleton. Hvis det er singleton kan du vel nesten ikke unngå 
at vest får et par stjelinger. Er det fra 4-kort er det en risiko for at øst kan stjele to ruter. Det er vel nesten så 
du må håpe det kan være originalstikk for motspillet.  
 
Men hva om utspillet er fra doubleton? Jo da må du være litt forsiktig. Hvis du tar en ny finesse i ruter vil 
vest kunne få en stjeling før du får spilt trumf. (forts.) 
 

 
Et av Patton-lagene: Far&son x 2 
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Spillefører var litt for rask da han tok for spar ess fulgt av hjerter. Spillet så nemlig ut som dette 

Syd   E 

Ingen   9 7 6 4 2 

   D kn 10 3 

   D 4 2 

 6 2     D kn 10 9 

 K kn 8 3    E 10 5 

 5 2     K 9 8  

 K kn 10 6 5    E 8 7 

   K 8 7 5 4 3 

   D 

   E 7 6 4 

   9 3 
 
Vest kom inn på hjerter konge og fortsatte med kløver knekt til dame, ess og liten. Nå fulgte tre runder 
kløver som syd måtte stjele.  
 
Når spilleførere fortsatte med spar konge og ny spar ble det ekstra ille, øst kunne ta sine to stikk i trumf og 
fri seg i hjerter. Spillefører fikk for sin siste trumf og ruter ess, det endte med 2 beit.  
 
Løsningen var litt intrikat, men absolutt ikke umulig. Etter å ha vunnet første stikk på ruter dame skulle 
spillefører spilt HJERTER! Det etablerer overganger mellom hendene for spillefører. Motspillet angriper 
med 3 runder kløver som spillefører trumfer. Nå følger spar til ess og ruter knekt som øst lasjerer.  
 
Spillefører blir belønnet for sitt hjerterspill og kan stjele seg hjem i hjerter fulgt av spar konge. Når ruter ess 
nå spilles faller kongen fra øst og ruter til tieren sikrer spilleførers åttende stikk. Trumfer øst vinner syd stikk 
på en av sine trumf, hvis ikke vinner ruter 10.  
 
Det nytter ikke å spille spar til ess fulgt av ruter knekt. Øst legger lavt og nå har ikke syd direkte inntak til å 
ta ut trumfen fra vest. Motspillet vil enkelt kunne hente sin ruterstjeling og kontrakten går en beit.  
 
 
 

 
Bilde fra Maihaugen 
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Ikke alt kan være like alvorlig 
Av: Elisabeth Groseth 
 
Det er bare så behagelig å ha det gøy på bridgefestivalen. >Man er jo blant folk som i det minste 
har et snev av konkurranseinstinkt. Og med en gang man nevner noe det kon konkurreres i er det 
tilstrekkelig med støtte til å prøve ut de fleste «prosjekter». 
 
Inspirert av tidligere tiders aviser tenkte jeg at det måtte gå an å prøve en liten variant av «fem på 
gaten». 
 
Med friskt mot og med notatbok i hånden, strenet jeg mot bilen hvor en velvillig Vegar skulle frakte 
meg til byen. Men fristelsen ble for stor da jeg møtte på en gjeng med turglade turglade damer 
halvveis over parkeringsplassen utenfor hotellet. 
 
Tiden var inne for test. Jeg stoppet gjengen og spurte om de hadde noen minutter til meg, og da 
de bekreftet det, forklarte jeg hvem jeg var og hvorfor jeg var akkurat her. Og at spørsmålene var 
om litt av hvert. 
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Jeg forklarte at Norsk Bridgeforbunds Bridgefestival er tilbake på Lillehammer, med blant annet 
flere NM.  
Så spørsmål og svar: 

1. Lillehammer har ca 28 000 innbyggere. Hvor mange medlemmer tror dere Norsk 
Bridgeforbund har? 

 
Gruppen summet litt, men enkelte kom med forslag. En mente at det var vel ca 80 – og 
ble raskt rettet av venninnen som minnet om at det var jo hele landet det var snakk om, 
så det måtte være ca 1500. En som så ut som om hun prøvde å regne på det, foreslo 24 
tusen. Jeg takket for det og håpet vi snart blir så mange. De avkrevde svar og nikket til 
hverandre da svarte litt over ni tusen. 
 

2. I fjor var festivalen i Drammen. Drammensbrua er landets lengste. Vet dere hvilket 
nummer i den rekken Mjøsbrua (som ligger syd for Lillehammer) er? 

 
Mjøsbrua er 1420 meter fortalte hun ene, og fikk kred for å ha fått med seg det da de 
kjørte over den. Da var en av de andre rask fremme og ville vite lengden på 
Drammensbrua. Etter å ha fått opplysningen om at den er 1892 meter, tenkte hun en 
liten stund. Det var nesten så en kunne ense at bildene av lange bruer for gjennom 
hodet hennes. Så smilte hun og sa: Nr. 5. Helt korrekt, og applaus fra meg og resten av 
gjengen. 

 
3. Norge har 7 landslag i bridge. Tror dere de fleste deltakerne i disse lagene er over eller 

under 26 år? 
 

Nå var gjengen med og ville ha masse opplysninger om landslag i bridge. Jeg informerte 
så godt jeg kunne – uten å avsløre noen deler av svaret. De ble imponert over at Norge 
er en nasjon som ikke bare deltar i internasjonale turneringer, men også rett som det er 
enten vinner dem, eller i det minste er på pallen. 
 
Nå gikk diskusjonen friskt mellom damene – de kjente jo noen som spilte bridge, som 
var på deres alder (altså over 26 år). Etter utsagnet: «er ikke bridge for de eldre» fra den 
ene – så kom ytterfløyen av flokken på banen og sa: «det er sikkert et lurespøsmål». 
Samlet ble de enige om at de fleste som spiller på landslagene i bridge er under 26 år, 
noe som jo er helt riktig. 

 
Vi takket damene, og hørte de diskuterte hvem de kjente som spiller bridge, mens de langet ut på 
dagens tur. 
 

 
Fra Maihaugen 
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Ungdommen kan motspill 
Av: Vegar Næss 
 
Tor Eivind Grude og Christian Bakke viste fram blikk for motspillet  
i denne delkontrakten. 
 

 
 
Ved det andre bordet ble kontrakten 2 spar med 8 stikk,  
så å holde spillefører nede på det samme gir vunnet spill. 
 
Hjerter 5 i utspill ble stukket med esset i bordet, så følger ruter til esset, ruter konge med 
hjerteravkast, ruter dame trumfer Tor Eivind med spar 4, og spar 5 fra bordet. 
 
Nå går en hjerter fra bordet til damen og kongen, og Grude tar en tenkepause på denne stillingen: 
 

 
 
Nå fulgte spar dame til konge og ess, og Christian fortsetter med kløver ess, kløver til kongen og 
får kløver til stjeling.  Spar knekt gir selvsagt også stikk, så det ble to bet. 
 
Og til slutt ble det seier i Patton også, sammen med Fredrik og Tor Helness.  Gratulerer! 
 


