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Verdt å kjempe for
Av Elisabeth
Premien til «Par i Hjerter» i NM mix par er en skikkelig godbit av de helt sjeldne. Bryggerikjelleren
ved en kjempehyggelig daglig leder Kjetil Liljebäck har stilt opp med premien til det beste paret
hvor begge har mindre enn 100 mesterpoeng i NM mix par. Premien er et gavekort på hovedrett
og dessert, inkl. kaffe for to personer på restaurant Bryggerikjelleren.

Dette er en kjempehyggelig restaurant som selvsagt kan anbefales for alle, selv om de ikke har
noe gavekort i hånden.
Restauranten ligger i bryggerikvartalet og oser av god stemning. Skulle man ha behov for å bygge
opp en god sult er det Bare å klikke seg inn på hjemmesiden;
https://www.bblillehammer.no/velkommen/bryggerikjelleren/
Bryggerikjelleren er velvilligheten selv og vi har fått lov til å forsyne oss med tekst og bilder fra
deres hjemmeside.
Med over 30-års erfaring er Bryggerikjelleren Lillehammers beste biffhus, skriver de selv – og etter
gjestenes svært fornøyde ansikter er det helt trolig at dette er tilfelle. Restauranten ligger i en
gammel Bryggerikjeller fra 1855 hvor den da ble brukt til lagring av bryggeriets øl-tanker.
Restauranten består av tre saler og rommer 150 gjester med en stilfull bar i midten. Dette blir det
perfekte møtepunktet for et bedre måltid med drikke i et voksent miljø.
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Til god mat er det ofte man trenger godt drikke. For vinelskere er dette stedet, da
Bryggerikjellerens vinkjeller er godt assortert med 190 forskjellige viner fra hele verden og de har
egen Sommelier som kan hjelpe deg å kombinere dine preferanser. Beskriv hva du liker og de
fremskaffer det.
Allerede når du ankommer føler du
deg velkommen. Oppriktig smilene og
imøtekommende personale tar imot
deg og setter deg i den helt rette
stemningen for et stort måltid.
Har du noe å feire eller noe du vil
overskygge (det hender jo man har
kommet til å prestere et dårlig spill), så
er Bryggerikjelleren stedet.
De er åpne hver kvel fra 18 til 23.
Selv om dette er en biffrestaurant
trenger hverken fiskeelskere eller
vegetarianere å skremmes fra å
avlegge et besøk – for menyen er
rikholdig.
Og pizzamenyen står ikke tilbake for
noen. Her får du pizza stekt i steinovn.
Dessuten har dessertelskere virkelig
noe å se frem til.
Skulle du kjede deg er det bare å fordype seg i det 12 siders vinkartet og drømme seg litt bort –
om man er vinelsker (eller bare middels glad i vin). Men de har alkoholfritt drikke også.
Med fare for å bli betraktet som lett alkoholisert våger jeg likevel å ta med en ekstra godbit her.
På Bryggerikjelleren får du også servert den perfekte Gin Tonic. Med 35 typer Gin og 7 typer
Tonics har vi det største utvalget på Lillehammer og vi smaksetter din Gin Tonic med aromatiske
råvarer alt etter preferanse.
Trenger du flere gode argumenter for å oppsøke stedet? Vel det er jo i tillegg i gangavstand til
hotellet – og på veien opp kan man få litt luft før en er klar til å møte kvelden/natten med et
fornøyd smil om munnen.
Bryggerikjelleren s daglige leder har uttrykket glede over å ha oss tilbake her på Lillehammer og vi
er sikre på at vi også de neste årene skal ha et samarbeid med denne supre restauranten. I alle
fall ser vi i redaksjonen frem til å planlegge hyggelige besøk på en utsøkt restaurant.
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Makker fant motspillet
Selvskryt er en ting, men når noen skryter av makker skal man ta det alvorlig.
Pernille Lindaas var veldig fornøyd med makker Jørgen Lindaas Nordby i dette spillet.
Det er ikke bare å gjøre det riktige, men man skal gjøre det i tempo også. Og jo tidligere jo verre
for motstander å se hva som skjer.

Syd spiller ut hjerter ess, og får svakhet fra makker. Så spiller han i tempo kløver 8! Øst har et
umulig valg, finessen kan tas, med fare for at syd har singel kløver og får stjeling på direkten.
Spillefører valgte å gå opp på esset, og måtte gi bort stikk til kløver konge etter hvert.

Å holde spillefører nede på 11 stikk ga +52 til Lindaas / Nordby!
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Bridgeoppgave nr. 2 – løsning
Lag-turnering.
Kløverutspillet går til 9 – J – Q, du går inn på
bordet i ruter og spiller hjerter 10 som løper til
kongen.
Nå følger kløver konge som du lasjerer, og så
kløver 10 til esset (øst saker en spar).
Hvordan spiller du videre?
Måten Vest spiller kløveren på tyder på at hen
har en sikker innkomst. Så spar-finessen er
ikke noe særlig å satse på?
Du tok vel ruterstikkene og spilte hjerter til 9eren for 11 stikk?
Da fikk du for å undervurdere motstanderne,
når vest produserer hjerter knekt og tar
kløverstikkene til 1 bet

Visepresident Åse Langeland og president Kari-Anne Opsahl poserer 😊
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Storslagent
Av Elisabeth
Hvelvet. Enkelt og greit, eller alt annet enn enkelt, ganske storslagent faktisk. Det er et ord i mitt
vokabular som ikke er spesielt slitt, det gjemmes til det helt spesielle. Men her kommer jeg ikke
utenom det.
På formiddagen var jeg ute og tok noen eksteriørbilder. Bygget er så spesielt, og gir et like
imponerende inntrykk som navnet tilsier.

Tidlig ved middagstider var jeg tilbake og kunne gå inn den massive døren.
Denne gangen for å møte Kenneth A. Simsø.
Akkurat han hadde jeg hatt kontakt med og han
skulle gi Bridgefestivalen et gavekort.
Men først skulle jeg få anledning til å bese meg
rundt i lokalet, eller litt av det. Siden jeg ikke synes
det er veldig stas å forstyrre gjester – så ble vi enige
om at jeg hemningsløst skulle få låne bilder fra
Hvelvets egne hjemmesider.
Så alle de gode bildene er herved kreditert denne
juvelen av en restaurant.
Det er en egen opplevelse å møte på de som er
superstolte av restauranten sin og vet å ta vare på
den historien som bygget den er i huser. Her hadde
jeg truffet som virkelig tar vare på historien, og ikke
minst har evnen til å formidle den.
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Jeg er en av dem som har vokst opp med foreldre som kunne fortelle om gulltransporten. Det er
altså den transporten av Norges Banks gullbeholdning på nær 50 tonn i sikkerhet ved
krigsutbruddet i 1940.
Historien om bygget og gulltransporten kunne ha gitt en velfylt bulletin helt alene, men her velger
vi en helt annen variant – vi gir deg lenken, som vi fikk av Simsø: https://hvelvet.no/wpcontent/uploads/2017/12/hvelvet.pdf
Den er utrolig lesverdig og passer godt som lesing om du trenger å ta tankene vekk fra
kortstokken.

Her er et bilde av døren inn til det ene av byggets
fem hvelv, og et bilde vi lekkert har lånt fra
restaurantens hjemmeside.
Mens restaurantens interiør og historie ble fordøyd, kunne en smilende gjest på vei ut forsyne oss
med en helt enkel anbefaling; «helt utrolig nydelige blåskjell». Anbefalingen er herved
videreformidlet.

Mens Kenneth (føler liksom at han er en som inviterer deg helt inn til å benytte fornavn), bare
trengte noen minutter til å fylle ut gavekortet kunne han fortelle at de heldige vinnerne i en av
«Bridge for alle» turneringene her på Bridgefestivalen ville kunne velge en fireretters meny, eller
for eksempel en treretters med noe å drikke til. Verdien (kr. 615,-) ligger i kortet.
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Jeg gleder meg til å se vinnernes smil etter besøk på denne storslagne juvelen av en restaurant.
Regner med at de matcher de smilene jeg så på fornøyde gjester som gikk ut da jeg var der.
Herved er vinnerne oppfordret til å gi oss referat, gjerne med bilder.
Bon apetit.
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Bestått med glans
Du sitter med denne hånden etter at
meldingene har gått 3hj – X - 4 hj:
Hva melder du?

Ingunn Uran leste kortene riktig, og valgte korteste vei til målet:

Ingunn Uran og Jo Arne Ovesen kjempet som
ventet i toppen av resultatlisten!

Det er ikke ofte du melder lilleslem i første melderunde?
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Dobbelt innspill
En unøyaktighet i motspillet etter en unøyaktighet i spilleføringen gjorde at Anne Irene Bogen gikk
en bet mindre enn hun kunne ha gjort.
Hjerter konge ble stukket med esset og
stjålet av øst, som fortsatte med ruter
konge.
Så fulgte E-D i spar, og riktig spill for 9
stikk er nå å ta for konge og ess i kløver og
stjele den siste kløveren før øst spilles inn
på ruter og må spille til dobbelt-renons
etter å ha tatt for det siste ruterstikket.
Nå ble øst ble spilt inn etter at trumfen var
ute. Han har sjansen til å ta med et
ruterstikk til før han vrir kløver, men Øst
returnerer nå kløver 10.
Anne Irene leste nå situasjonen, stakk opp
med kløver konge, fulgt av kløver til esset
og kløver til stjeling, og så den siste
ruteren.
Øst er nå innspilt for andre gang, og nå er
det ingen vei tilbake, han må spille til
dobbelt-renons, som stjeles i syd og en
hjertertaper kastes i Nord. En bet.

Anne Irene Bogen
Uansett vant Ø/V spillet med +10, men den andre beten hadde gitt +39.
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Krystallbryllup – festivalen gratulerer
Av Elisabeth
På 10. plass på resultatlisten for NM mix par finner vi Eli Solheim og Ivar Magnus Anfinsen.
Noen har omsider kommet med tips til andre enn redaktøren selv, så paret ble bedt om å melde
seg i redaksjonen etter endt turnering.
To blide medlemmer i Klepp BK møtte før lunsj
litt spørrende ved redaksjonens bord bare for å
motta gratulasjoner. Det er nemlig 15 år siden
de giftet seg under bridgefestivalen på
Lillehammer.
Da var det hos byfogden som vielsen foregikk,
for dagens tilbud om vielse av NBFs president
Kari-Anne Opsal fantes ikke på den tiden.

«Det kan man trygt si» var svaret fra Ivar Magnus på spørsmålet om det var bridgen som førte
dem sammen. Ja, de hadde kjent hverandre lenge – men Ivar Magnus bøyde seg frem og sa at
han hadde nok mer øye for Eli, og lurte på hva hun så i han. Med et kjempesmil og lett latter sa
hun at det var hans enorme evne til alltid å spille hjem 3 NT. Så lo de begge godt.
De måtte redegjøre for når de hadde begynt å spille bridge, og svaret feiet meg (som er
nybegynner) av banen. Eli mintes at hun begynte med å se på foreldre spille sånn ca i 5-6 års
alderen, og fikk raskt være med å melde deres kort, men bare i første runde – legger hun snart til.
Ivar Magnus var ikke noe eldre – og sa det var helt naturlig, for han hadde tre eldre søsken.
Ingen synes de fikk mye hjelp i matten på skolen av bridgeferdighetene. Men i kor sier de «men så
gode vi er til å telle».
Med min egen ektefelle arbeidende på stolen bak, kan jeg ikke la være å spørre om de alltid spiller
sammen, og i tilfelle om det går bra. De nikker og svarer ja, da jeg slenger kommentaren «hører
du etter» bakover. Oppfølgingsspørsmålet er naturlig: Hva når den ene gjør en ørliten bommert
eller feil? Det får en akseptere er de enige i. Da jeg igjen sikrer meg at svaret er hørt skynder Eli
seg å legge til med litt høyere røst «men jeg liker det ikke».
Ivar Magnus kan fortelle at de har vært på alle unntatt en festival. Når det ikke er Koronastenging
spiller de hver mandag og tirsdag forteller Eli. Og kjapt legger Ivar Magnus til at selvsagt er de
med på alle festivaler og sånt som påskebridge og den slags.
Da jeg spør etter klubb er det så vidt de rekker å svare Klepp BK før de insisterer på å komme
med en flom av godord om Bjørn Svela. Pennen min glir ikke raskt nok over papiret til å få med
alle godordene om han. Men jeg fikk med meg at han er utrolig flink til å organisere. Alt han har
med å gjøre er tipp topp. Og i tillegg er han superhyggelig og verdens mest omgjengelige mann.
Jeg takker for bruk av tiden deres og spør om det er noe de vil ha mer av i bulletinen. Svaret er
kontant BRIDGE, de synes ikke det treng så mye av det andre stoffet. Vi er litt smalsporet påstår
de når de smilende går til lunsj.
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Lett for Eskil
Av: Nils Kvangraven
Eskil Monrad Hagen – Lise Blågestad var dominerende i første halvdel av NM Mixpar. Før siste
spilledag er de i god posisjon til å kjempe om medaljene, det blir spennende å følge innspurten
hvor disse to helt sikkert har ambisjoner om å være med.
På dette spillet fikk Eskil vist frem hvordan en toppspiller lar kortene løpe til sin fordel, enkelt for en
spiller av Eskils kaliber, noe å lære for den som er på vei opp.
Giver Øst, ingen i sonen
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Lises første dobling benektet 4-kort spar den neste var opplysende dobl, det var riktig medisin og
førte de frem til den fine kløverkontrakten.
Hjerter dame i utspill ble vunnet med ess. Kløver ess ble fulgt av hjerter til stjeling. Spar til kongen
og hjerter til stjeling.
Nå fullførte Eskil eliminasjonen når han spilte spar ess og ny spar. Uansett hvem som kom inn
måtte motparten løse ruterfargen for Eskil.
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Posisjonen var blitt denne
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På elegant vis hadde Eskil eliminert majorfargene. Øst måtte spille ruter som ble sluppet til damen
hos vest. Vest kunne ta for kløver konge, men måtte spille til dobbeltrenons eller ruter som løste
den fargen for Eskil. Et klassisk innspill.

Eskil Monrad Hagen

Bulletin 3 – søndag Lillehammer 2021

Side nr. 13

Bridgeoppgave nr. 3
Meldingsforløpet er vel ikke helt up-to-date,
men 4 spar er vel en grei kontrakt? En
hjertertaper, en rutertaper og kun én
kløvertaper hvis den farven sitter pent.
Man spiller ikke liten fra esset i en
trumfkontrakt, så liten fra bordet. Men øst
hadde både ess og dame, og esset trumfes på
hånden.
Trumfen satt 3-1 (3 i øst), så prøver vi kløver
ess. Øst saker 10’eren. Hvordan fortsetter
du?

Disse jobber for at du skal ha det bra: Svein-Jarle og Anne Berit 😊

Bulletin 3 – søndag Lillehammer 2021

Side nr. 14

Flott motspill av Agnethe
Av: Nils Kvangraven
Agnethe Hansen Kjensli – Anders Brogeland spilte en god første dag i NM mix par. Personlig fikk
jeg oppleve Agnethes motspill som nådeløst satte meg som spillefører i matt
Giver Vest, ingen i sonen
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Som syd kunne jeg meldt 2ruter for å be nord preferere i major, men med ruter konge og damen
dobbelton i hjerter så det best ut å holde grandåpner i utspill, derfor valgte jeg å preferere til hjerter
på direkten.
Agnethe startet motspillet med en liten trumf som løp til damen hos syd. En spar stakk hun med
kongen og vridde kløver til damen hos nord. Spar dame stakk hun med esset og spilte en spar til
9, 10 og trumf. Kløver til kongen ble så fulgt av hjerter konge som Agnethe stakk med ess.
Hun fridde seg bare med kløver knekt, ruter fra nord og øst og esset hos syd. Nok en kløver fulgte,
tieren fra Agnethe ruter hos blindemann og øst. Nå fulgte bare siste kløver og nord kastet en spar.
Ruter ess kunne nord trumfe lavt, ta for hjerter knekt, men det siste stikk og beiten gikk til Anders
på hjerter 10.
Jeg tenker mange ville blitt fristet til å prøve å ta for ruter ess med håp om at øst har konge
tidligere i spillet, men Agnethes leste kortene riktig og unngikk å gi spillefører stikk med å ta for
ruter ess eller spille hjerter etter å ha kommet inn på første spar.
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Par i hjerter

Det ble Bodil Krogh (kløvermester) og Mons Hordvik (rutermester m/stjerne) som vant premien
«Par i hjerter», beste par under NM Mix par som ikke var hjertermestere.
De oppnådde en svært respektabel 35.plass i det harde selskapet.

Vi gratulerer!
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Sluttresultat NM mix par
1.
2.
3.
4.
5.

907,5
789,1
700,0
669,8
647,9

58,0
57,0
56,2
55,9
55,7

Håkon Bogen - Anne Irene Bogen, Mo BK
Haldor Sunde - Stine Holmøy, Stryn BK - Lillehammer BK
Øyvind Saur - Liv Marit Grude, Vikersund BK - Studentenes BK
Tone Torkelsen Svendsen - Helge Svendsen, Sjømannsbr. - Rubbestadneset
Arild Rasmussen - Hilde Bjørlo, Bergen Akademiske BK - Klepp BK

6. 642,7
7. 620,5
8. 591,6
9. 535,0
10. 530,0

55,7 Andre Øberg - Unni Øberg, Skien BK - KGB Klyve-Gulset BK
55,5 Jon-Egil Furunes - Torild Heskje, TopBridge BC - Nærbø BK
55,2 Maria Ursin Ingebrigtsen - Nils Kvangraven, Kristiansands BK
54,7 Ole Arild Berset - Ann-Mari Mirkovic Juvik, Sunndalsøra BK - BAK
54,7 Ivar Magnus Anfinsen - Eli Solheim, Klepp BK

11. 515,6
12. 510,5
13. 486,2
14. 457,0
15. 451,2

54,5
54,5
54,3
54,0
54,0

Siv Thoresen - Espen C. Fasting, TopBridge BC
Ingunn Uran - Jo Arne Ovesen, TopBridge BC
Steffen Fredrik Simonsen - Bodil Nyheim Øigarden, TopBridge BC
Fredrik Helness - Gunn Kari Helness, TopBridge BC
Åse Langeland - Lars Arthur Johansen, Stavanger BK - Studentenes BK

Pallen NM Mix par – Vi gratulerer!
Det er andre gang Anne Irene Bogen og Håkon Bogen vinner NM mix. De vant første gang i
2017.
De ble da henholdsvis nr. 10 og 11 som har vunnet NM mix par mer enn 1 gang. Listen er:
5 titler: Siv Thoresen
4 titler: Geir Helgemo
2 titler: Alf Andersen, Ann Karin Fuglestad, Erik Sælensminde, Gunn Kari Helness, Ingeborg
Andersen, Jon-Egil Furunes, Åse Langeland, Håkon Bogen, Anne Irene Bogen
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Appell

Kommentar til meldingsforløpet: Doblingen i Nord etter tenkepause i syd.
TURNERINGSLEDERENS forklaring av de faktiske forhold, kommentarer og avgjørelse:
Doblingen kom etter tenkepause hos syd som formidlet UI.
Imidlertid viser en poll av ti spillere på tilsvarende nivå at alle dobler på nords hånd.
Dermed er ikke pass et logisk alternativ og resultatet blir stående.
16B1
APPELLANTENS begrunnelse for appellen:
Jeg mener at etter 3 kl har syd en opplagt melding i 3 ru. Den lange tenkepausen forteller jo syd
om at det er et problem.
I steden for å doble er det etter min mening naturlig og melde inn 3 sp på nord sine kort.
Nord har ikke til å doble opplysende med dobbel ruter i mitt hode.
Mener at 3 kl skal stå udoblet.
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De beste Par-i-hjerter-parene
35. 52,1 Mons Hordvk – Bodil Krogh
102. 47,7 Milan Milovic – Sissel Grebstad
104. 47,6 Marianne Fosaas – Jan Stråbø

Juniorenes plasseringer
41. 51,6 Anders Brogeland – Agnethe Hansen Kjenslie
75 49,5 Marius Dalemark Austad – Ida Marie Øberg
106. 47,6 Kaja Brekke – Thomas Tøsse

Festival-verter
Det er tre personer som har fått tittelen «Festival-vert» ved årets Bridgefestival Her er de:

‘Heidi Berre Skjæran, Bjørn Svela og Margrethe Lindquist
Disse skal ha oppsynet med Bridge-for-alle,
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En parkpause
Av Elisabeth
En utegående reporter trenger også en pause en gang i blant. Litt sliten av traving opp og ned (for
denne herlige byen er skapt for trening til bakkeløp), var det tid for en pause.
Langt i bakhodet lå erindringen om at jeg ikke hadde beveget meg i den andre enden av Storgaten
ennå. Oppdagergenet slo inn og det var ikke mange skritt før jeg befant meg i «søndre park».
Lillehammer kommune beskriver selv
parken slik: «Søndre park er Lillehammers
sentrale bypark og byens vakreste grønne
lunge. Parken har store mektige trær,
busker og blomster, spaserveger, benker,
vann, skulpturer, musikkpaviljong og kafé.»
For egen regning kan jeg si at det er ingen
overdrivelse.
Parken ble anlagt av «Selskapet for
Lillehammer bys vel» i perioden ca. 1885 til
1894. Stilmessig er parken inspirert av
strømninger ute i Europa på den tiden.
Lillehammer kommune kan opplyse om at i
1888 ble de første dyrene anskaffet til
parken. Det var etter hvert både ender,
svaner, ørneunger og trane. Ved dammen
var et lite fuglehus. Dette var en del av
tidens ideal og viste at man var oppdatert
og moderne. Alt dette er borte nå, men
falkegrotten minner oss om denne perioden
i parkens historie.

I 1933 ble dagens parkkafe bygget. Helt plutselig følte jeg meg hensatt til barndommen, og
datidens Cafe-besøk med foreldrene mine.
Kombinasjonen med en vakker park med
35 ulike tresorter, vakre blomsterbed og
springvann var spesielt.
For ikke å snakke om funkisbygget fra
1933. Dagens vertskap har drevet stedet
fra 1991 og stedet har 60 sitteplasser inne
og 300 ute.
Helt i tråd med barndomsminner måtte
det bli Solo og kake – supplert med en
kopp kaffe som har voksenlivets stempel
på seg. Kaken var en Sara Bernhard – og
var kjempegod, men førte til at lunsjen ble
droppet.
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Skulle man ha lyst på en mer fornuftig
lunsj enn sjokolade kake – er mulighetene
mange.
Nabobordet fikk besøk av to generasjoner
som var ute til lunsj og etter en kort
diskusjon ble det bestilt (jeg lyttet ikke,
men en av deltakerne hørte nok noe
dårligere enn meg).
De ble raskt servert og det er tydelig at
maten i parken er god.
Både smørbrød med skagensalat og
parkens Cæsar salat fikk svært rosende
omtale.
Skal du ha litt ro og annen atmosfære kan
parkcafeen anbefales.
Og jeg tror jeg fikk trimmet av noen av
kakens kalorier på gåturen opp til hotellet.
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