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Storeslem fra Patton
Av: Tor Bakke
Det er ikke ofte du ser på en gående 9-kortsfarge når
makker åpner med sterke 2kl.
Sven-Olai Høyland valgte å åpne med 2kl og Tor Bakke
hoppet til 3NT som viste en gående farge. Deretter
hoppet Sven-Olai til 5NT som var storeslem-invitt hvis
fargen kunne spilles mot renons og 7 hjerter avsluttet
meldingsforløpet.
Det ble raskt 13 stikk etter kløver konge ut til esset
etterfulgt av liten ruter til stjeling med hjerter 9.
Noen bord havnet i 6 eller 7 grand uten særlig suksess.
Det må være bittert å se på 9 hjerter-stikk uten inntak
til bordet!

Turneringsledere på jakt etter feildubletter!
Det har dessverre vært en del av disse, og det er bare å beklage de problemene det har medført.
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Ettersøkt-NBFs kampanje
Av Elisabeth
Noen av oss fikk med seg de «Ettersøkt» plakatene som ble lagt ut på facebridge tidligere i år. Der
bruker man bilde og tekst for å oppfordre til å
gjenoppta vår herlige hobby etter flere års
opphold.
I alle fall virket denne – for Lillemor var på
festivalen igjen etter mer enn 16 års opphold.
Mer om kampanjen vil bli kjent på NBFs
organisasjonsdager 22. – 12. september på
Scandic Sjølyst i Oslo.
Ikke vet jeg om når denne kampanjen ble startet
på «tegnebrettet», men jeg kan ikke tenke meg
et bedre tidspunkt å lansere den på.
Nå åpner vi vel (håper jeg) snart opp igjen og da
må noe til for ikke å desimere antallet aktive
klubbspillere. Vi trenger å møtes igjen og
klubbene trenger at vi møter opp.
Kanskje åpningen etter Korona-restriksjoner og
kampanjen kan bli en superboost for å møtes
med kort i hendene og kjempe om stikkene ved
fysiske spillebord og en TL som ikke bare finnes i
hjørnet på en skjerm.

Se opp, Markus har en lillebror
Av Elisabeth
Jeg er en av dem som har tapt skikkelig for Markus (Hansen Moe). Ikke nok
med at jeg tapte for han da han var bare 7 år gammel, men samme uke
tapte jeg for en eldre herre på 102 (som frekt nok ikke engang trengte
briller, det gjør jeg).
Det har vært lett å ha med Markus å gjøre – ikke mange intervju-objekter
klarer å både melde og spille hjem en 3NT mens de svarer på spørsmål.
Helt stille sitter han ved bordet og uanfektet tar mange av mine stikk, mens
han uten kort er både høyt og lavt.
Nå har vi også møtt Brage, lillebroren. Skremmende at han allerede nå har
«Stikkmaskin» t-skjorte på seg.
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Bridgeoppgave nr. 7- løsning
Er man optimist så kan man telle mange mulige stikk
her, men hvordan spiller du om du er mer pessimistisk
anlagt?
Hvis man ikke spiller kortene i riktig rekkefølge her, så
er det fort gjort å gå bet.
3 ganger spar, kløver gjennom, hjerter til kapp og mer
kløver gjennom gir 9 stikk.
Men det er en sikker vei til målet. Utspillet går til
kongen, to runder spar forteller om en spartaper, men
vi fortsetter med ruter ess og ruter til stjeling. Nå kan vi
spille hjerter til esset, og la motparten komme inn på
hjerter konge.
Kommer det kløver fra vest har vi max én kløvertaper,
kommer det kløver fra øst blir vest innspilt på
kløverhonnør og må spille kløver til kapp eller en rød
farge til dobbeltrenons
.
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Lysgårdsbakkene – utfordringen avslått
Av Elisabeth
I åpningsbulletinen fikk vi noen anbefalinger, eller utfordringer av varaordføreren. Vi har flittig fulgt
dem alle, med et unntak.
På toppen av Lillehammer ligger
Lysgårdsbakkene Hoppanlegg som ble bygd for
OL på Lillehammer i 1994, og har blitt selve
kjennetegnet på byen.
Hoppanlegget er topp moderne og var
ferdigstilt i 1992 med både en stor og liten
bakke, på henholdsvis HS140 og HS98. I 2007
ble den store bakken modernisert og endret
etter gjeldende regler og med plastdekke. I dag
står Lysgårdsbakkene som en av tre
nasjonalanlegg for skihopping i Norge og har
huset flere internasjonale konkurranser som OL
1994, Ungdoms-OL 2016, World Cup og Raw
Air.

…og for ordens skyld, det er ikke 930 trinn, men 936 trinn opp.
Når hel bulletinredaksjonen først var samlet, tenkte vi
at vi like godt kunne den olympiske ild igjen – for
festivalen. Siden redaktøren er den minst høyderedde
av oss, naturlig nok – tok han turen opp trappene, for å
utføre dette selvpålagte oppdraget.
Men med bare en fyrstikk og god vind ble det
beklageligvis et helt mislykket oppdrag. Kanskje vi må
ha med peistenner neste år? Riktignok var det mulig å
komme seg på toppen uten å ta trappene, men når det
kiler i magen allerede når en ser stolheisen på avstand –
så er ikke det noe brukbart alternativ.

Etterpå var det en tur ut i naturen for å få litt luft – dog i bil. På vei opp beiter det noen kyr på den
ene siden av veien. Ingen fare med kuene sa redaktøren
da vi snudde – og jeg hadde klargjort at jeg ikke kom til
å gå ut og flytte dem om de var midt i veien.
«De er gjerdet inn» forsikret han, før vi var på vei
nedover bakkene.
Det er ikke pent å lyve – har jeg forsøkt å si flere
ganger, men det ble bare kommentert med et smil.
Helt til vi traff på disse – her er to av dem, og de hadde
ikke klatret over gjerdet.
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Tor Helness tar beten
Med helt straight forward motspill kan N/S hente 3
bet i 5 hjerter x, men nord valgte å ta ut i 5 spar i
stedet.
Men da fikk han se hvem han yppet seg med!
Tor Helness tar for kløver ess, fortsetter med hjerter
2 (!) til damen hos makker, og med kløver dame i
retur er kontrakten bet direkte.

Per-Ove Grime spilte hjem overstikk i 3 NT, da måtte Jo Arne ha
en forfriskning og Siv måtte pusse brillene
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Heidi tar vare på sine
Av Elisabeth
Når en er her på bridgefestivalen er det godt med noen med lang erfaring som tar vare på en
nybegynner.
Det er Vestfold krets sin leder, Heidi Berre
Skjæran – for øvrig også leder i Larvik BK.
Her på festivalen tar hun vare på mange – for
oppgaven som en av tre festivalverter har hun
fått. Den bekler hun med glans.
Ikke bare står hun stand.by til å steppe inn som
makkergaranti om det trengs, men hun kjører
turneringer på både bridge for alle i den ene
salen og Realbridge på nett om kvelden.
Men rollen som kretsleder og klubbleder

er aldri lagt bort. Hun oppdaterer hjemmesider og ikke minst Facebook sider med en gang det blir
et ledig minutt til dette. Her skal ingen av de som ikke er her gå glipp av noe.
I tillegg føler hun som kretsleder at hun skal ta ekstra
vare på alle sine som er her på Lillehammer. Derfor
brukte hun mesteparten av den lille fritiden hun fikk
her en dag på å organisere felles restaurant-besøk for
flokken sin. Og vi kan love at det ikke er gjort i en fei å
finne et spisested som på relativt kort varsel kan ta
imot et selskap på 16-18 personer.
Det er akkurat sånne utfordringer Heidi tar på strak
arm. Nes til restaurant fikk hun oss – og trygt hjem
igjen.

Et strålende eksempel – og kanskje en idé for andre kretser neste år?
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Bridgeoppgave nr. 8
Vest starter med E-K i hjerter, og vrir til trumf. Er det
en 100% sikker vei til 10 stikk?

Litt frisk luft skal man ikke kimse av
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Ny stormester

Bjørn Inge Hansen
På ekskursjon-tur i dag kom vi over disse, som sikkert liker kløver, men aldri kommer til å spille
bridge:
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Til tross for en feilgjetting
Ved det andre bordet hadde Syd gått to bet i 4 spar, og
jeg så etter en mulighet for at N/S på dette bordet
kunne unngå å melde utgangen.
Men når Per Elvin Pedersen valgte å oppgradere sin
hånd til en spar-åpning var det ingen vei tilbake.
Utspillet ble stukket med esset, og ruter 5 ble spilt fra
bordet. 10-eren kom på fra øst, og etter en lang
tenkepause valgte Pedersen og lasjere. Vest valgte å
stikke over og fortsette med hjerter knekt(?).
Esset vinner, så følger ruter til stjeling, hjerter konge
med ruter-avkast, hjerter til stjeling med spar 7, ruter til
stjeling med spar ess, og hjerter 9 som øst stjeler, men
syd stjeler over.
Spar 10 blir lasjert av vest, så kløver til bordet og ny
kløver til spar 9.
Vest kan ta sine to sparstikk, men kontrakten er
hjemme.
De fleste som fikk hjem 4 spar hadde fått ruter ut.
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Snart er det nye muligheter
Av Elisabeth
Bridgefestivalen 2021 går mot slutten og det er veldig mange dager til neste festival. Men neste
mulighet for å møtes mange er ikke så veldig langt unna. Her faksimile fra NBF hjememside.
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Helge Stornes hadde oversikten
Man skal ikke alltid stole på det som vises på BBO av meldingsforløp og spilleføringer, viser det
seg.
I topp-oppgjøret i NM Monrad lag mellom «Godt fornøyd Olsen» og «Viego» var det noen
situasjoner som skapte noe forvirring.
Kløver ut til esset, så ruter til damen og ruter ess. BBO
fikk ikke med seg at den siste ruterhonnøren ble tatt
med kløveravkast, før hjerter 9 fikk løpe fra bordet til
vest dame.
Vest vrir spar, og 3 runder følger og syd er inne på
hånden.
Nå kan syd legge ned hjerter konge til esset og trumf,
og når knekten faller står syds hånd.
10 stikk!

I et senere spill ser det ut som Kvangraven grukker i over ett minutt før
han passer på 6 hj, men det hadde han nok ikke gjort, viste det seg.
Noen heiet på Nils, og 7 klx -4 gir bare 1100 ut mot 14nn i 6 major. Så
vi ventet i spenning….
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Festivalpar 5
Av Elisabeth
Nå Festivalpar 5 startet fredag morgen var det med spesielt sterke spillere. I startfeltet var blant
annet fersk Norgesmester Tor Eivind Grude, Sten Bjertnes (landslagskaptein) og Landslagssjef
Tolle Stabell..
Underveis kastet jeg et blikk på
resultatene som jo vises underveis i
spillelokalet.
Riktignok er det tidlig i turneringen,
men jeg hadde aldri trodd jeg skulle
se slik liste noen gang i denne
turneringen.
Det er jo noe med denne felles
hobbyen vi har – vi som er her på
Lillehammer. Du kan plutselig spille
mot en Norgesmester og lede.
Kortenes verden er vidunderlig.
For meg er dette noe av det helt unike
ved Bridgefestivalen. I en sal spilles
det om NM-titler og stor heder og ære.

I en annen sal spiller man «Bridge for alle» - med samme iver.
I Bridgefestivalen er det mange oppgaver
som skal løses. Ikke sjelden faller mange
oppgaver på samme person.
For eksempel Margrethe Lindquist som i år
både er festivalvert, quiz-master og TL.
Hun er ganske fersk autorisert TL, og vi i
redaksjonen tror dette er hennes første
oppdrag. Tenk at vi var tilstede og fikk tatt
bilde av det.
Som Quiz-master var hun både streng og
rettferdig, neo vi tror hun tar med seg i TLrollen.
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Så etter enkelte overrakende hendelser var det klart for resultatet i denne turneringen:

Plass
Navn
1
Tommy Birkelund - Sølvi Nicolaisen
Tor Eivind Grude - Jomar Lygre
2
Undheim
3
Sten Bjertnes - Tolle Stabell
4
Margot S. Alfheim - Kari Bakke
5
Randi Alsnes - Erna Lervik
6

Markus Hansen Moe - Hallgeir Lunde

7
8

Svein Meldieseth - Arvid Haugen
Håvard Moe - Bjørn Landsvik
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Klubb
Larvik BK - Hjerter Fire

Poeng %
32,90 63,71

Sømna BK - Klepp BK

26,90 61,22

BK Sølvknekt - Tøffelklubben
Åsane BK - Bergen Akademiske BK
Spiren BK - Namsos BK
Helgeland Juniorbridgeklubb - Hen
BK
Rena BK - Lillehammer BK
Sandnessjøen BK - Equinor BK

17,80 57,43
12,30 55,14
10,50 54,38
2,00

50,83

0,50
0,20

50,19
50,08
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Husk re-vervings-kampanjen!
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Festival-handikap 6
Plass
1
2
3
4
5
6

Navn
Tor Eivind Grude - Markus Hansen
Moe
Jarle Mikkelsen - Olav Olstad
Jomar Lygre Undheim - Hilde Vollan
Arne Osnes Devik - Håvard Moe
Erling Selfors - Randi Alsnes
Margot S. Alfheim - Kari Bakke

Bulletin 8 Fredag Lillehammer 2021

Klubb
Sømna BK - Helgeland
Juniorbridgeklubb
Vestre Gausdal BK
Klepp BK - Spiren BK
Breim BK - Sandnessjøen BK
BK Mix Tromsø - Spiren BK
Åsane BK - Bergen Akademiske BK

Poeng

%

24,40 62,70
11,20
9,50
8,10
1,70
0,10

55,85
54,95
54,20
50,88
50,07
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Sammenlagt Festival-handikap
1.
2.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.

223,1
217,4
217,4
207,6
206,0
206,0
203,5
202,4
198,4
186,8
175,2
175,2

Arvid Haugen
Ingeborg Haakenstad
Hilde Torstensrud
Svein Meldieseth
Unn Kristin Laberg
Willy Roger Ottemo
Per Øyvind Furuheim
Randi Alsnes
Erling Selfors
Gjermund Hansen
Ingebjørg Gåsbakk
Anne-Lise Rian

Sammenlagt-vinneren flankert av damene på delt 2.plass

Vi gratulerer!
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