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TL-avgjørelse i Patton 
Av: Harald Berre Skjæran 
 
I den siste runden i Patton hadde vi en komplisert avgjørelse i et spill som var avgjørende for 
plasseringene 2-6 i turneringa. 
 
Problemet oppsto i følgende spill: 
 
24       A3 
Vest     AK6 
Ingen   Q95 
         QJ873 
742              KQ65 
53               102 
KJ10             A87632 
A10942           K 
         J1098 
         QJ9874 
         4 
         65    
 
Vest  Nord  Øst  Syd 
Espen  Per Erik Terje  Arild 
Fasting Austberg Lie  Rasmussen 

pass  1  1  1 

2  2NT  3  pass 

pass  3  pass  pass 
pass 
 

Austberg alerterte 1, og forklarte at meldinga benekta majorfarger. Dette var feil i og med at den 
etter avtalene viser 4-korts spar og minst 4-korts hjerter. 
 
Etter at ØV hadde meldt og støtta ruter, kom Austberg på hva som var den riktige avtalen. Korrekt 
framgangsmåte da etter lovene er å tilkalle TL og forklare feilen. Austberg var ikke klar over 

reglene på dette punktet og meldte 3, uten å rette opp den feilaktige forklaringa av 1. 
 
Etter at meldingsforløpet var slutt, forklarte Rasmussen – før utspillet – at makkerens forklaring av 

1 var feil, og forklarte betydninga av meldinga. Dette er korrekt opptreden når makkeren din 
forklarer ei melding feil. 
 
På dette tidspunktet ble TL tilkalt og kom til bordet og fikk forklart hva som hadde skjedd. Når det 
er avgitt ei feil forklaring kan meldingsforløpet gjenåpnes, idet den siste passen til den ikke-
feilende side kan kanselleres og vedkommende kan melde på nytt. 
 
Fasting fikk derfor tilbud om å endre sin siste pass og melde noe annet i stedet. Etter en 15-20 
sekunders tenkepause valgte han å ikke endre sin siste melding. 
 
Lie spilte ut spar konge, og Austberg vant etter hvert ti stikk. 

Fasting-Lie tilkalte TL på nytt etter spillet, og mente at de kunne vært med til 4 med korrekt 

forklaring av 1.  Dermed var det opp til TL-panelet å finne ut av hva som mest sannsynlig ville 
skjedd med korrekt forklaring. 
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TL foretok en spørreundersøkelse, for å finne ut hva andre ville gjort med østs kort med korrekt 

forklaring og samme meldingsforløp fram til 3. Av ti forespurte, ville seks passet og to meldt 4, 
mens to ikke klarte å bestemme seg for hva de ville gjort. 
 
Ut fra dette bestemte vi oss for å tildele en vekta skår på spillet. Når vi fastsetter vektinga, 
tilgodeses ikke-feilende side. Vi runda derfor oppover i favør ØV, og bestemte oss for at 

kontrakten skulle være som oppnådd ved bordet (3 N 10) i 60 % av tilfellene. 
 

Vi var temmelig sikre på at Rasmussen i syd ville melde 4 over 4. Igjen tilgodeså vi ØV, og 

bestemte oss for at kontrakten skulle være 4 Ø 10 stikk i 20 % av tilfellene, og at den i de 

resterende 20 % av tilfellene skulle være 4 av nord. I ¼ av disse tilfellene lot vi ØV klare 
motspillet, og bete kontrakten, mens den ville gå hjem i ¾ av tilfellene. 
 
Den endelige vektinga ble dermed: 
15 % +420 
60 % +170 
5 % -50 
20 % -130 
 
For alle disse skårene måtte vi så beregne poengene på spillet, samt fordelinga av Pattonpoengene. Det 
opprinnelige kampresultatet var 13-7, og med justeringa ble resultatet 12,4-7,6. 
 
Resultatet av det hele ble at Heimdal beholdt 2. plassen de hadde før spillet ble justert, mens Venteliste 
rykka fra de tre lagene de delte 3. plassen med, og tok denne alene. 
 

 
Patton sluttresultat 
 
    1.  101,00          Bakke                   
          Christian Bakke – Tor Eivind Grude – Tor Helness – Fredrik Helness         
    2    95,40          Heimdal                                  

Arild Rasmussen – Per Austberg – Glenn Grøtheim – Petter Tøndel     
    3    93,60          venteliste                               

Svein Arild Naas Olsen – Asbjørn Kindsbekken – Espen C Fasting - Terje Lie          
    4.   93,00  11,46   Crush Lack                               

Jo Arne Ovesen – Finn Brandsnes – Siv Thoresen – Vidar Smith        
    5    93,00  10,54   lensmann                                 

Sjur Arne Bøe – Erik Berg – Even Morken – Gunnar Nordby             
    6    93,00  10,52   Lillebaluba                              

Helge Stanghelle – Gerd Marit Harding – Anne Irene Bogen – Håkon Bogen - Frank Bogen 
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Podiet etter Patton 

 
 

Heimdal – Bakke – Venteliste 
 

Storefjell 2020 

 
Du kan melde deg på hos Eli Ann i resepsjonen!  
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Disse kan du få kjøpt 
Av Elisabeth 
 
Ikke Heidi og Harald, men de bridge-stilpassede munnbindene de viser på bildet, i både herre og 
dame modell. 
 
Det er noen her på festivalen, de står på «bulletin-redaksjonen»s bord og de koster kr. 269,- per 
stk. 
 
Heidi har vist frem den flotte funksjonaliteten, de har bant annet nesebøyle – og forsikrer om at de 
er lette å puste gjennom. Heidi presiserer at de på ingen måte er klamme å ha på. 
 
 

 
 
 
Disse munnbindene er håndlaget i Larvik. Heidi kan også formidle bestillinger til den som lager 
dem. 
 
Skal du ut og fly? Da har du nå muligheten for å vise at du er bridgespiller med et slikt munnbind. 
Og hvem vet, kanskje vi alle blir pålagt å pynte oss med slikt om en stund, da er muligheten her 
for å skaffe seg et som er tilpasset hobbyen din. 
 
 



Bridgefestivalen 2020 Lillehammer Bulletin tirsdag 4/8 2020  Side 6 
 

Hvordan finne og vinne 6 hjerter? 
Av: Vegar 
 
Dette spillet dukket opp i første runde av NM Monrad lag: 
 

 
 
En sparkontrakt er lett å finne her, det er 11 stikk etter å ha gitt bort for spar dame og kløver ess. 
 
Hjerterkontrakt er verre å finne, men med riktig og forsiktig spilleføring er det alltid 12 stikk i 6 
hjerter! 
 
Ruter konge ut til esset med sparavkast(!), kløver konge til esset og uansett motspill nå får 
spillefører kastet 2 spar på D-J i kløver og får stjålet en spar i andre runde i den fargen, og resten 
står! 
 
Derfor var det gøy å finne at det faktisk var ett par som klarte dette, Ole Mikkelsen og Aron 
Torfinnson fra BK Sølvknekt!  Gratulerer!  De fikk sperreåpning 3 kløver mot seg, og nevnte aldri 

noen sparfarve        Ole doblet, og meldte etter hvert 4 kløver, 6 ruter fra Aron som Ole korrigerte 

til 6 hjerter. «Man må jo melde de slemmene som står      » mente Ole etterpå. 

 

            
Aron Torfinsson    Ole Mikkelsen 
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Hvem er dette? (3) 
Av: Vegar 
 
To personer i dag også, en kjent og en med bridge som hobby. Hvem kan nå dette være da? 
 

       
 

Og som vanlig sender du svar til festivaloppgaver2020@@vegar-naess.net 
 

 

Svar på gårsdagens spørsmål 
Av: Vegar 
 
Gutta hadde ikke problemer med den første personen i går, den nysparkede treneren i Brann fra 
Bergen, Lars Arne Nilsen. 
 
Og alle kjente igjen Jon Egil «Turbo» Furunes. 
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Nye stormestere 
 

 
Foto: Allan Livgård 
 

Så fikk endelig Lise Blågestad og Roger Olafsen sine stormesternåler        

Vi gratulerer! 
 

Fra byen vi er i  
 

 
Birkebeiner fra Lillehammer sentrum                    Uterestaurant i Storgaten 
 

https://www.facebook.com/liseblg?__tn__=K-RH-R&eid=ARDszvr2Qe27kVzbvzh9X2kXPELWATE8GwpT6wEnrHuWXp-D9pHqpfb9rPEhfELzG5o6-j5qkfVTimZj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD35rv3E2D9AcpGGuzqcHr2Ye45tTKUsw1Csne73UY9TU_cfhCNkvk67bgkvU8EICRVVvU2OzKSb20McTXNMnUkZoXrOkEHmN2lgwiiX76oLf5D_Kg7EhEZss0CSMF9fZSnei27K-IJJnS5ZGs6AM42-vZbK_c-GH2DX3XIeoXWng6Igg8sx9Og7cnGEFc5SoQfVfzT42Nw3Y-pAF7UK8Ui7mXwigupgzTvHEtGPcrHCM9FFacBWqzBhTSYqwV4u4q4xP7OlEVgovlysx_TgTLi6FHrLJZxE8dDPOaI7On79gcNBjGpktsrdnc4QW1RNuijqcSXn4UTHhM
https://www.facebook.com/roger.olafsen.7?__tn__=K-RH-R&eid=ARD1ii0jweuJWvUxBGAqb31zVxuozJyIviMlXWqAA593xrWz5u4BPdgRSwdIbaUTNuXOzXPQh8uSFauO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD35rv3E2D9AcpGGuzqcHr2Ye45tTKUsw1Csne73UY9TU_cfhCNkvk67bgkvU8EICRVVvU2OzKSb20McTXNMnUkZoXrOkEHmN2lgwiiX76oLf5D_Kg7EhEZss0CSMF9fZSnei27K-IJJnS5ZGs6AM42-vZbK_c-GH2DX3XIeoXWng6Igg8sx9Og7cnGEFc5SoQfVfzT42Nw3Y-pAF7UK8Ui7mXwigupgzTvHEtGPcrHCM9FFacBWqzBhTSYqwV4u4q4xP7OlEVgovlysx_TgTLi6FHrLJZxE8dDPOaI7On79gcNBjGpktsrdnc4QW1RNuijqcSXn4UTHhM
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Løsning bridgeoppgave nr. 2 
Av: Knut Kjærnsrød 
 

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 kongen. Hva skal han 

returnere i stikk tre? 

 

Østs ruter seks må være et svakhetskast, og det er all grunn til å tro at Syd har K,D i 

fargen. Øst burde også avblokkert damen hvis han hadde den. Dermed er eneste sjanse til 

bet at Øst har K,Kn i kløver og at det må skiftes til den fargen. Det er imidlertid ikke 

likegyldig hvilket kort som må spilles først. Kløver åtte gjør susen når hele sitsen er: 

 

     [ E K 

    ] K D Kn 10 9 

    { E 8 

    } D 6 5 4 

 [ 10 9 4      [ D 7 5 

 ] E 6       ] 8 7 4 3 

 { Kn 10 9 7 5     { 6 3 

 } E 8 3      } K Kn 7 2 

    [ Kn 9 6 3 2 

    ] 5 2 

    { K D 4 2 

    } 10 9 

 

Kløver åtte til knekten, kløver tilbake til esset, og så settes kløver dame i saksen. 

 

 

Konkurranse-stillingen 
 
9 poeng: Oddmund Midtbø, Kenneth Syversen 
3 poeng: Per Bryde Sundseth, Anton Reynir Gunnarson 
2 poeng: Tonje Brogeland 
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Dagens melderunde 
Av: Vegar 
 
I går var det brødrene Høyland som hadde dagens melderunde, i dag var det et annet par som 
ikke helt fant tonen på BBO-bordet: 
 

 
 
Meldingene gikk om følger: 
 

V N Ø S 

  p 1 kl 

p 1 ru (1) 1 sp 3 ru (2) 

4 hj 4 NT X XX 

p 6 kl p 6 hj 

p p P  
 

1) Forklart som hjerter (kløverføring) 
2) Forklart som hjerter og kortfarve ruter 

 

Det skal sies at Espen Erichsen tok en kort tenkepause før han la en grønn lapp på 6 hj         

 

 
Fra Maihaugen 
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Kaffe (og te) smaker best når det er betalt 
Av Elisabeth 
 
Redaksjonen minner om at det er kaffe og te tilgjengelig hele tiden i automater utenfor 
spillelokalene. 
 

 
 
Prisen er kun kr. 50,- per dag. Betale gjør du med vipps. Gå inn på betal, <Norsk Bridgeforbund, 
Bridgefestival 2020 og velg «Kaffe/te pr. dag». Skal du være flere dager kan du betale for alle med 
en gang – da legger du til antall dager med + tegnet. 
 
Og Vipps – så smaker kaffen/teen mye bedre. 
 

Koronasystem ved bordene 
 
Vi minner om at i LAG sitter paret syd/nord fast ved bordet, «hjemmebordet». Hvert lag har et 
spesielt ansvar for sitt eget hjemmebord. 
 
Nord har ansvar for Bridgematen –og kun Nord skal trykke på denne. Nord kan vise frem til Øst 
for verifisering av resultatet. Dette kan også gjøres etter at alle spillene er spilt.  
Syd har ansvar for rengjøring av bordetetter hver runde. Det står egen desinfiseringsspray på 
hvert enkelt bord. Denne sprayes på der hvor ØV har berørt bord, stol og annet, og vil fordampe. 
Man trenger altså ikke tørke av bordene. Om det blir søl, så finnes det stasjoner med tørkerull i 
salen.  
Øst har ansvar for spillene. Alle turneringene er fulldublert, så ingen skal dele spill med andre. 
Turneringsstaben vil legge ut 7 spill på bordet i forkant av runden, og Øst sørger for at ett og ett 
spill tas frem til spilling. Når spillet er over bytter Øst ut spillet. Når runden er over skal Øst sortere 
spillene og legge de på kanten av bordet. Turneringsstaben vil så samle inn spillene igjen.  
Vest har ansvaret for at ØV tar med seg alle sine eiendeler etter runden. Det inkluderer 
kaffekopper som skal tas med/kastes. 
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Is og brus 
Av: Vegar 
 

 
 

De har vel representert «Norway» alle damene på lag «Is og brus» som ledet NM Monrad lag 
etter 3 runder. 
 

 
Ann Karin Fuglestad og Marianne Harding 

 

 
Torild Heskje og GunnTove Vist 
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Generasjonene møtes ved bordene 
Av Elisabeth 
 
Det er oppløftende for en gammel dame som meg selv, å legge merke til at ved veldig mange bord 
var det generasjonsmøter. Unge spilte mot eldre.  
De med lang erfaring kunne bekrefte at det aldri før på festivalen har vært så stort innslag av 
yngre spillere under Patton-turneringen, men også på Monrad lag var innslaget av unge godt 
tilstede. 
 

 
 

 

 
 

 

  
 
La oss håpe dette er starten, og at det er sånn bridgeturneringer vil se ut i fremtiden, og 
forhåpentligvis ikke så langt inn i fremtiden 
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Festival-prisen 
Av: Nils Kvangraven 
 
Juryen som skal kåre vinnerne av årets festival-pris er: 
 

Knut Kjærnsrød 
Sofie Sjødal 
Tolle Stabell 

 
Vi håper de skal få mange spill å velge mellom! 
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Sølvknekt i støtet 
Av: Vegar 
 
Mikkelsen og Torfinnson skaffet seg nok en side i bulletinen etter denne svingen mot Heimdal i 
NM Monrad lag..  Sitter du i dytten så skjer det ting. 
 

 
 
Ved det andre bordet fant Sølvknekt ruterutspillet mot 3 NT, og kunne notere +100 i protokollen. 
 
Grøtheim og Tøndel var vennlige nok til å presse Mikkelsen og Torfinnson opp i 5 kløver som de 
også doblet.  Det var to røde tapere, og doblet hjemgang. 
 
Dermed ble det 13 IMP inn til Sølvknekt, som vant 19-9 og ligger på 2.plass etter 3 runder. 
 

 
Thorfinnson og Mikkelsen i flytsonen! 
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Litt trim – av mer enn hjernen 
Av: Elisabeth 
 
Trim av hjernen er det nok godt med på festivalen, så her kommer et forslag til å småtrimme 
resten av kroppen. Ta turen bort til Maihaugen – det tar deg ikke mange minuttene bort dit. Der 
kan du tusle rundt i et av de største og eldste friluftsmuseene i Europa. 
 

 

 
På vei inn i museet har du en 
flott utsikt til den flotte Garmo 
stavkirke. 
Kirken ble bygget tidlig på 
1200-tallet, men fikk sin 
nåværende, karakteristiske 
korsform i 1730, etter flere 
utvidelser.  
Kirka stod opprinnelig i 
Garmo i Lom. Den ble revet i 
1880, men materialene ble 
samlet og kirka ble 
rekonstruert på Maihaugen i 
1921 

 
Det er en «rødmerket løype» som tar deg rundt store deler av muséet på en snau time. Men 
mulighetene er absolutt tilstede for kortere og lengre turer. 
 

 
 



Bridgefestivalen 2020 Lillehammer Bulletin tirsdag 4/8 2020  Side 17 
 

Det er massevis av fine tun og gamle gårder å beskue på dette museet – et veldig hyggelig 
museum, som etter vår mening overgår Folkemuseet på Bygdøy, men det er jo subjektivt hva man 
liker. 
 
 
 
Skulle du velge å legge lunsjen til Maihagen 
er det enkelt å kombinere en tur med mat. 
Vi var innom bakeriet og ble selvsagt fristet 
til å skeie ut med wienerbrød som lunsj, 
men det er mer sunne varianter av mat å få 
i kafeen. 
 
Maihaugen byr på mer en historien fra 
landet, den har også med seg delen «byen» 
som tar utgangspunkt i Lillehammer by, 
tidlig på 1900 tallet.  
Miljøene gir innblikk i liv og levekår for folk 
fra forskjellige sosiale lag. 

 
 
Det var spesielt å ta bilde av en av butikkene og oppdage på bildet at det hang en plakat – som 
både er riktig historisk i forhold til tiden for vel 100 år siden, og på grensen av dagsaktuell. 
 

 

 
På den lille håndskrevne plakaten sto 
teksten: 
 

Stengt 
på grunn av 

Spanskesygen 
 

 

 
Er det noen som tenker at historien gjentar seg? 
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Avslutningsvis i vår lunsjpause tok vi turen innom utstillingen «Langsomt ble landet vårt eget». 
Den tar deg på glimrende vis gjennom Norge fra istid til nåtid, absolutt å anbefale. 
 
Og husk på Maihaugen ligger også Postmuseet og Norges Olympiske Museum, som er en hyllest 
til idretten, til bragder og helter, til den olympiske idé og til folkefesten i -52 og -94. 
Kjøper du billetter til begge, samtidig – får du rabatt. Rekker du ikke begge samme dag – gi 
beskjed, så stempler de billetten slik at du kan komme tilbake en annen dag – i løpet av en uke. 
 

   
Galleri over viktige hendelser i Lillehammers historie 

 

 
 

Gateparti fra Maihaugen 
  



Bridgefestivalen 2020 Lillehammer Bulletin tirsdag 4/8 2020  Side 19 
 

Sosialt program – det skjer noe hver kveld 
 
Bulletinen minner om at de som ikke har fått nok bridge i løpet av dagen har muligheten til bridge 
fler timer om kvelden, eller Quiz/Kahoot. Her er programmet – som også ligger på festivalsidene 
på nett. 
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Bridgeoppgave nr. 3 
Av: Knut Kjærnsrød 
 

Oppgave 3 

    [ 10 9 7 6 

    ] K 7 6’   

    { D 10 

    } E K D 4 

          N 

[ E 4 3 2 

] 9 8 4 

{ E K 9 8 7      V 

} 5 

 

 N/ ingen 

Meldinger: 

 

N            Ø             S             V 

1 kl         pass          1 sp        2 ru 

2 sp        pass           4 sp       pass rundt 

 

Vest spiller ut ruter ess og konge, Øst legger treeren og toeren og Syd fireren og knekten. 

Hva bør Vest spille i stikk tre? 
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