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Hilsen fra vara-ordføreren 
 

 
 
Velkommen til Lillehammer! 
Vi ønsker bridge-familien og Norsk Bridgefestival velkommen tilbake til Lillehammer. At dere har 
valgt Lillehammer som sted for den 21. festivalen synes vi er veldig hyggelig.  
 
Selv om dere har kommet hit til Lillehammer for å spille bridge, håper jeg dere vil nyte noe av alt 
det Lillehammer har å by på. En morgentur opp i hoppanlegget er en fin start på dagen. Etter 930 
trappetrinn kan du nyte utsikten på toppen. Eller du kan ta en tur bort til naboen Maihaugen for å 
se alt de har å by på. Maihaugen har blitt et levende museum for barn og voksne i alle aldre. 
 
Vi i Lillehammer er også veldig stolte av vår gågate som vi mener er landets fineste. Ta gjerne 
turen ned i gata, slapp av på en av fortausrestaurantene og bedøm selv! Jeg håper dere blir like 
fornøyde som meg.  Shopping er det også rikelig med muligheter for. I tillegg kan jeg anbefale en 
tur bort til Fabrikken, der du kan handle unike produkter i unike omgivelser, og der du kan se og 
oppleve håndverkere i aksjon og slå av en prat om arbeidet. 
 
Uansett hva dere velger i et stramt program er vi glade for at dere valgte Lillehammer! 
 
Jeg ønsker arrangør og deltakere lykke til med årets festival, og håper den blir preget av fine 
opplevelser, både ved og utenfor spillebordet. Om vi alle viser forståelse for og forholder oss til de 
aktuelle smittevernreglene, så er jeg sikker på dette blir en festival med mye spenning og moro. 
 
Hjertelig velkommen til Lillehammer, til årets bridgefestival – og velkommen tilbake ved neste 
anledning. 
 
Vennlig hilsen 
Terje Rønning 
Varaordfører 
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Her er vi igjen 
Av: Vegar og Elisabeth 
 
Tilbake på Lillehammer. I det andre Korona-året er vi tilbake på Lillehammer. Da vi reiste i fjor 
trodde jeg at 2020 kom til å bli et enestående år, nå vet vi bedre.  Dette er en situasjon som kan 
komme til å vare. 
 
Mange har fått vaksine, og hele bulletin-redaksjonen er fullvaksinert. I fjor bodde vi på 
naborommet til et av dem som var karantene-rom for passasjerer fra et Hurtigrute-skip (er vi 
temmelig sikre på). Stille, men det bodde noen der – de fikk all mat servert utenfor døren og vi så 
aldri noen ut eller inn i rommet. 
 
I år er vi alle mer vant til alle tiltakene – og det føles faktisk litt nakent å ikke bruke ansiktsmaske. 
Men vi har den er alltid med – en vet jo ikke når meteren ikke lenger er en mulighet. Og i lommen 
er det alltid antibac. 
 
I fjor fikk vi se masser av Lillehammer, men langt fra alt. Så i år blir det noen flere steder som skal 
presenteres for dere. Og vi ser ikke bort fra at det kan bli en reprise på enkelte ting.  
 
Er det noen som har et godt forslag til noe det bør skrives, som et spill eller noe annet, så er det 
bare å ta kontakt med oss i redaksjonen.  Og selvsagt ønsker vi at noen løser bridge-oppgavene 

       Vegar tar seg av bridgestoffet, mens Elisabeth klokelig holder seg til alt annet.  Ønsker du 

ikke å komme bort til bordet (og bli fristet av litt godteri) kan du jo sende oss en mail: 
bulletinredaksjonen@bridgeklubb.no  
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Hilsen fra presidenten 
 

 
 
 

Kjære alle sammen 
 
Også i år påvirker koronaen oss. Festivalen må avholdes innenfor gjeldende smittevernregler.  I 
skrivende stund betyr det 2 kohorter av maks 200 personer. Det gir utfordringer både i forhold til 
hvilke turneringer som skal avholdes, og tak på deltakerantall i den enkelte turnering. Festivalen 
skal være både for toppen og bredden i organsasjonen, og gi tilbud innen segmentene bridge som 
sport og bridge for alle. Noen måtte bli skuffet, innspillene har vært mange og diskusjonene har 
gått høylydt. Vi har forsøkt å gjøre flest mulig til lags, og er glade for at vi også i år klarer å 
arranger festival! 
 
Den lange pausen fra ekte bridge gjør at det ekstra godt å se dere. En hel uke med kortspill, 
kåring av norgesmestere, gjensyn med gamle venner og stifting av nye bekjentskap. Festivalen er 
sommerens høydepunkt for mange, selv i redusert form. 
 
Følg smittevernreglene og ha en trivelig uke. Hjertelig velkommen til hver og en av dere.  
 
Kari-Anne Opsal  
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Velkommen til bridgefestival 
 

 
 
Vi er endelig kommet til årets høydepunkt i bridgenorge, og jeg og min utmerkede stab har den 
glede å ønske dere alle velkommen til Lillehammer og Norsk Bridgefestival 2021.    
 
I år som i fjor må vi redusere en del på deltagerlisten grunnet virussituasjonen i Norge, og i tillegg 
blir det en del mas med at festivalen arrangeres i to kohorter.  Disse to er tydelig adskilt, og vi ber 
alle deltagere om å holde seg til sin kohort hver dag, og sørge for at avstanden til dem i den andre 
kohorten er minst 2 meter.   
 
Hver og en får låne en meldeboks som skal være privat, skrives på navn og kun brukes av en 
spiller.  Den tas med til neste bord når man flytter, og gjerne med på rommet på kvelden og tilbake 
til spillesalen dagen etter.  Det vil også finnes samlebord de kan legges på over natten.  Når man 
er ferdig med det man skal spille i løpet av festivaluken, så legger man meldeboksen sin på tilvist 
plass.  Dette er jo for å minske muligheten for smittespredning. 
 
Vi har også fordelt ansvaret ved bordene, slik at muligheten for smittespredning blir minimal og ber 
dere alle følge våre anbefalinger og regler nøye slik at vi holder oss friske og ikke får 
smitteutbrudd under bridgefestivalen i år. 
 
Hotellet lover å gi oss den beste service og god mat hele uken gjennom, men husk at smittefaren 
er tilstede 24 timer i døgnet, så følg også hotellets regler og anbefalinger under oppholdet. 
Er det noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med noen i staben, så kan de hjelpe dere. 
 
Da håper jeg alle får en fantastisk bridgeuke her på Lillehammer, mye artige spill og at de beste 
står på seierspallen etter hver turnering i år også. 
 
Med hilsen 
Festivalsjefen. 
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Årets festivalkrus 
 
 

 
 
 

 
Festivalprisen 2021 
 

 
 
Det skal kåres hvilket spill som er det beste utført under Bridgefestivalen 2021.  
 
Juryen som skal kåre det beste spillet består av: Jon-Egil Furunes, Liv Marit Grude og Allan 
Livgård. 
 
Spilleren som spilte spillet får et gavekort på kr. 3.000,- fra Skeidar, mens journalisten som skriver 
om spillet får et gavekort på kr. 1.500,- 
 
Spillet må være offentliggjort i bulletin eller på annen måte for å komme i betraktning. 
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Når systemet klaffer 
Det er flott at internettet gir oss mange muligheter for å spille bridge i denne korona-tiden. Det er 
flust med turneringer, noen er åpne for alle, men de fleste er nok begrenset til medlemmer i en 
klubb, en region eller lignende. 

På mandager er det Vestfold-kvelder, åpen for alle medlemmer i Vestfold, og avhengig av været 
har det vært 8 til 27 par som har møtt opp. 

Bulletin-redaktøren og junior ligger godt an sammenlagt, og i dette spillet ga meldesystemet oss 
en god score.  Vi bruker AGA, som er et system utviklet for å klargjøre åpnerens hånd etter åpning 
1 NT.  Og her tok junior kontroll og ledet oss frem til en god lilleslem: 

 

 

V (junior) Ø (bulle-redaktøren) 
 1 NT  (15-17) 

2 kl (hvilken 
fordeling?) 

3 kl (17p, 4-4 eller 5-kort 
minor) 

3 ru (hvilken 
variant?) 

3 sp (5-kort ruter) 

4 kl (Gerber) 4 NT (3 ess) 

6 ru pass 
 

Hjerter kom ut, og det er to muligheter for å få hjem kontrakten, pen sits i kløver eller at spar dame 
sitter foran K-J.  Her forsvant hjertertaperen på kløver, og det gjorde ikke noe at spardamen satt 
feil. 

Ved alle de andre bordene ble det spilt 3 NT, 
med alt fra 11 til 13 stikk.  En som fikk 13 stikk 
var Tommy Birkelund: 

Anne Foon i syd fant riktig farve (hjerter) ut, 
men avtalene forlangte uheldigvis 10’eren i 
utspill.   

Dermed oppstår denne sluttposisjonen etter at 
minorstikkene er vunnet, hvor Nord blir skviset 
i spar og hjerter når det siste kløverstikket blir 
innkassert.   

Aktuelt ble det kastet en liten spar, og Tommy 
vant de 3 siste stikkene i spar. 

Men topp fikk han ikke       
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Uten mat og drikke – informasjon om hotellet 
 
Mange bor på hotellet, og alle spiller her. Selv om det er publisert informasjon om dette på både 
festivalens hjemmeside (https://www.bridgefestival.no) og Facebook, så gjentar vi den her. 
 
For alle gjester på hotellet serveres det en rikholdig frokostbuffet hver morgen. For å overholde 
godt smittevern har hotellet innført tidspunkter for frokost. Alle gjester velger pulje i resepsjonen 
for kommende dag. Puljene er delt inn slik: 
 
    Pulje 1: 07:00 - 08:00 
    Pulje 2: 08:15 - 09:15 
    Pulje 3: 09:30 - 10:30 
 
Når det gjelder lunsj så serveres det dagens rett i Lysgård, som ligger ved siden av frokostsalen. 
En god porsjon koster kr. 150,- og du får kjøp bong til denne i kiosken som du finner i glassamfiet 
(mellom spillesalene).  
Kiosken er åpen daglig mellom 11.30 og 18.30. I tillegg til lunsjbonger selger kiosken brus, pølser 
bagetter og noe snacks. 
 
Middag på hotellet kan enten inntas som A'la carte i restaurant Salt & Pepper eller som buffet i 
«Tre diktere» (som er navnet på frokostsalen). 
 
A'la carte gir deg mulighet til å velge forretter, hovedretter og dessert. Restauranten er åpen frem 
til kl. 22 og det er mulig med bordbestilling. Restauranten har et rikholdig vinkart. 
 
Hotellet har tilbud på den store buffeten i «Tre diktere» om du forhåndskjøper billett i kiosken, 
da koster det kr. 250,- mot kr. 365,- om du betaler ved oppmøtet uten forhåndskjøpt billett. 
Buffetrestauranten er åpen til kl. 21.00. 
 
      

Festivalen har også et sosialt program både med 
og uten kort: 
 
Søndag 1. august er det Quiz i Lysgård bar kl. 21.30 med Presidenten som quizmaster. Kr. 20,- 
per deltaker. 
Onsdag 4. august er det Festivalvert Margrethe som er quizmaster. Samme sted, tid og pris. 
 
Hver kveld er det turnering på Realbridge klokken 21.30, med pris kr. 50,- per spiller. 

 
Lunchmeny lørdag 31. juli 
 
 
Morgendagens lunch-meny: Karbonader med potetbåter og løk 
 

  

https://www.bridgefestival.no/
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Bridgeoppgave nr. 1 
 
Også i år blir det bridge-oppgaver, og løsningene kommer dagen derpå. 
 

Vi mottar gjerne svar på bulletinredaksjonen@bridgeklubb.no, eller ved fremmøte         

 

 

 
 
Slike kort får du ikke mer enn én gang i livet, så da 
er det trist om du ikke klarer å spille kontrakten på 

ditt beste       

 
Kortene til motparten er fordelt helt etter normalen, 
hvilken er din beste sjanse for å få hjem kontrakten? 
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Og så var vi gang 
 
Klokken 19.00 fredag kveld startet åpningsturneringen. Klokken 19.07 ble TL tilkalt til en som 
hadde meldt utenom tur.  
La en uerfaren få gjette: iveren etter endelig å ha kort i hånden, kombinert med mange måneder 
med Realbridge gjorde en vel «meldelysten». 
 
Bare gode miner hos alle og festivalen var i gang. 
 

 
 

 

….og klokken 19.15 ringte første mobiltelefon  
 
 

Bridge for alle 
Bridge for Alle vil ha plass til 200 spillere (100 par) i alle turneringene. Fra og med søndag 
ettermiddag er det to daglige turneringer; festivalhandikap i ettermiddagssesjonene og festivalpar i 
formiddagssesjonene. Alle turneringene går over 24 spill, med vanlig parberegning. 

Det blir premiering i hver enkelt turnering, og i tillegg blir det sammenlagtpremier til de tre beste i 
henholdsvis festivalpar- og festivalhandikapturneringene - det brukes poengserier til 
sammenlagtpremiering. 
 
Det blir forhåndspåmelding til alle turneringene - etter først-til-møllaprinsippet. Ved behov 
opprettes det ventelister. Når/hvis turneringer fulltegnes, stenges de for påmelding. 
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Dette brevet er stilet til deltaker på Norsk 
Bridgefestival – fra NBF 
 

Norsk Bridgeforbund har utarbeidet en risikoanalyse for gjennomføring av Norsk Bridgefestival 
under gjeldende forhold. Vi har utarbeidet retningslinjer som skal gjøre det mulig å gjennomføre 
Norsk Bridgefestival på en trygg måte.  
 

Det er viktig at alle følger disse retningslinjene for å unngå å utsette seg selv eller andre for smitte. 
En god regel er at vi alle oppfører oss som om vi selv er smittebærer, og vil unngå å utsette andre 
for smitte. 
 

Ikke alle kan eller bør delta på Norsk Bridgefestival i år. For de som ikke kan/bør delta, vil vi prøve 
å arrangere bridgeaktiviteter online som alle kan delta på i festivalperioden. 
 

Disse kan IKKE møte:  

• Ingen personer med smitte, eller personer som er i karantene kan møte opp. Ingen med 
feber og/eller luftveissymptomer (sår hals, forkjølelse, hoste, tung pust) kan møte  

• Ingen med magesmerter eller løs mage uten kjent årsak, uvanlig slapphet, nedsatt smak 
eller luktesans, muskelsmerter, uvanlige leddsmerter kan møte opp. Følg med på FHI’s liste 
over symptomer på Covid-19 som kan oppdateres med nye symptom.  

 

Disse bør ikke møte uten vurdering om risiko: 

• Personer med underliggende sykdom bør ikke møte opp uten å ha rådført seg med fastlege  

• Personer med alder som tilsier at de kan være i risikogruppen bør ikke møte uten å ha 
rådført seg med fastlege  

• Personer som i jobb eller privat har jevnlig kontakt med personer i risikogruppen bør ikke 
møte  

 

Vanlige smittevernregler følges:  

• Håndvask før man går inn i lokalet.  

• Ingen spillere må ta seg selv i ansiktet uten håndvask/desinfeksjon etterpå  

• Tilgjengelig hånd-desinfeksjonsmiddel ved alle bordene  

• Desinfeksjon av alle flater (bord, armlener, dørhåndtak etc) før og etter bruk  
 

Tiltak for smittebegrensning og smittesporing under festivalen:  

• Folk bør komme til (litt) forskjellige tider slik at det ikke oppstår kø i dør eller garderobe  

• Ingen mingling før, under eller etter spilling (pass særlig på røykeområdet)  

• Holde seg til sin gruppe (makker + motstanderparene), og ikke være i kontakt med flere enn  
disse personene  

• Tilgjengelig hånd-desinfeksjonsmiddel ved alle bordene, samt i egen lomme/veske  

• Desinfeksjon av alle flater (bord, armlener, dørhåndtak etc) før og etter bruk  

• Ikke skift til neste runde før beskjed er gitt  
 
 

Velkommen til en trygg Norsk Bridgefestival. 
 
 

Hilsen Norsk Bridgeforbund  
v/Svein-Jarle Ludvigsen (festivalgeneral) og Allan Livgård (generalsekretær)  
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Hva hvis noen er smittet med covid-19? 
 
Ingen med symptomer som ligner covid-19 får delta på festivalen (med mindre det er dokumentert 
av lege at disse symptomene skyldes en annen og ikke-smittsom tilstand). Personer som får 
nyoppståtte symptomer på festivaldagen skal varsle arrangøren umiddelbart og bestille covid-19 
test uten opphold i tid. Arrangøren vil være behjelpelig med å få til hurtigtesting. Startkontingent 
refunderes for spilleren det gjelder. 
 
Dersom det skulle bli oppdaget smittetilfelle(r) på festivalen, vil vi reagere ansvarlig i tråd med 
kommuneoverlegens anbefaling. Det betyr at i ytterste konsekvens kan festivalen da bli avbrutt. 
Hvis det skjer, vil startkontingent refunderes, mens alle andre utgifter i forbindelse med reise og 
opphold dekkes av den enkelte.   
 
Eventuelle spørsmål vedrørende smittevern under Norsk Bridgefestival 2021 kan rettes til NBFs 
generalsekretær. 
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Hvilken er din kohort? 
 

 
 
Av smittevernhensyn er turneringene delt inn i to kohorter.   
 
Kohort 1 holder til i Lillehammersalen.   
 
Kohort 2 (Bridge for alle) holder til i Birkebeiner-salen og Weidemann-salen. 
 
Det settes opp fysiske og visuelle sperrer for å hindre at kohortene blandes. 
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Bridge i koronaens tid 
Av: Espen Gisvold 
 
16. mars ble all bridge-aktivitet stanset i det som mange anser som bridgens hjemland - England. I 
motsetning til Norge har det vært fullt forbud mot bridge spilling “Face 2 Face” som det heter på 
“nynorsk” helt til 19. juli i år. Hvordan har stormakten klart seg? 
 
Som i de fleste andre land blei det er rush for å komme inn på BBO. Før pandemien startet har vi 
anslått at ca. 10% av engelske bridgespillere spilte på nettet. I løpet av de neste måneden hadde 
halvparten av forbundets medlemmer kommet seg på nett!  
 
I starten var det arrangert av kretser (counties) og forbund, men i løpet av sommeren 2020 hadde 
klubbene fått den kunnskap, og forbundet den infrastrukturen på plass som gjorde det mulig for 
klubbene å spille klubb bridge på BBO 
 
Nede I Cambridge satt det en kar kalt Gordon som kan mye mer enn meg om programmering og 
som hadde behov for ett “lockdown” prosjekt - RealBridge ble resultatet!  
 
I løpet av høsten hadde mange blitt forelsket i denne nye plattformen. En dame på 106 tok opp 
bridge gjennom RealBridge! En annen spilte på RealBridge som bilpassasjer, noe som ga med og 
motspillere innledning til å nyte det skiftende landskapet.  
 
 
På BAMSA 2021 forutsa jeg, med følgende forbehold: 
 
A professor once made a prediction 
It was brilliant with great conviction 
The future it came 
Put his prediction to shame 
He now have to live with its rejection!  
 

 
 
 
 
Fremtiden til bridge er online, fordi det er grønnere, mer inkluderende og mer komfortabelt. 
Fremtiden til bridge er Hybrid fordi vi er sosiale skapninger og vi liker å være med vår stamme.  
 
27. juli gjennomførte Manchester Bridge Klubb det som litt tvilsomt var annonsert som verdens 
første hybride bridge-turnering med 4 bord i klubben og 4 bord på nett i samme turnering. 
Konseptet har visstnok vært utprøvd allerede i November 2020 såvel som i Sverige! Og det 
engelske forbundet vil utnytte dette konseptet på sin bridge festival i August. 
 
Lykke til med Festivalen! 
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Smittevern ved bordene 
Lagturneringer 
 
Australsk bordplassering: 
I årets festival kommer vi til å bruke en spesiell variant for hvilket bord man spiller på. Alle lag får 
sitt eget «hjemmebord» hvor man sitter Nord-Syd. Man samles også på dette bordet for 
sammenligning etc. Lag 1 sitter altså fast NS på bord 1, lag 2 sitter fast NS på bord 2 osv. Øst-
Vest flytter seg så til motpartens hjemmebord. Det spilles Monrad selv om bordnummeret ikke 
angir plassering. 
 
Smittevern på bordet: 
Alle sammen har ansvar for at vi ikke blir smittet – det er den innsatsen hver enkelt gjør som 
avgjør om vi reiser hjem friske og raske.  
 
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 bordet etter 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. 
Meldebokser: 
Alle meldebokser er «private». Det betyr at du skal bruke samme meldeboks hele turneringen/hele 
festivalen. Det ligger merkelapper på hvert enkelt bord slik at du kan merke den med navnet ditt. 
Ta gjerne med meldeboksen opp på rommet om kvelden. Når du har spilt din siste turnering på 
festivalen leverer du meldeboksen inn.  
 
Systemkort: 
På grunn av korona vil det være litt spesielle regler for systemkort under årets festival. Først og 
fremst gjelder; alle skal ha med 2 eksemplarer av komplette utfylte systemkort under spilling.  
Men for at systemkortene ikke skal kunne bli en smittekilde skal disse ikke legges frem på bordet 
som vanlig. I stedet skal man ved starten av hver runde/kamp gi motstanderen en kort 
oppsummering av sitt eget system.  
Den korte oppsummering skal inneholde hvilket grunnsystem man spiller, fargelengder på 1-
trinnet, styrke på NT-åpning, åpninger på 2-trinnet og utspill-/motspillsavtaler. Bruker man ellers 
noe spesielt bør dette også gis beskjed om. 
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Systemkortet skal være tilgjengelig dersom motparten/TL har spesielt behov for det. Før en da tar 
i systemkortet skal man sprite hendene, og dette skal også gjøres etter bruk. For TL vil tilgang på 
systemkort være særdeles viktig i feks situasjoner hvor det er feil forklaring på en melding. 
 
BBO: 
BBO-bordene er plassert bak bridgeresepsjonen. NS på hjemmebordet får beskjed om at man 
skal spille på BBO i neste runde, og tar da med seg bridgematen til BBO-bordet (og meldeboksen 
selvfølgelig).  
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Til lags åt alla – det er komplisert det. 
Av: Elisabeth 
 
Det var ikke lettere å sitte på fingrene sine mens diskusjonen om hvem som fikk delta her på 
Lillehammer raste på Facebook. 
Mens tankene rullet var jeg glad jeg ikke skulle spille. Har etter hvert klart å karre til meg en 
kløvernål, men jeg regner med at de fleste som er her ikke engang kan huske når de fikk sin. Og 
for å ha sagt det; jeg forstår argumentene som ble tatt opp i forhold til NM. 
 
Man kan mene mye om argumentene i diskusjonen som gikk, men tonen kunne vel vært 
hyggeligere. 
 
Mine tanker på det tidspunktet diskusjonen gikk surret rundt en av de siste satsningene fra NBF. 
«Savnet» kampanjen. Som leder i en liten klubb, som stadig blir mindre er det stadig aktuelt å 
jakte på tidligere spillere. Det er ikke toppspillerne som har havnet på savnet-listen hos oss. På 
den listen er de som ofte lå på nederste del av resultatlisten, og noen som aldri opplevde 
mulighetene HC-turneringer ga. De er savnet, de ga liv og litt latter til kveldsturneringene og jeg er 
glad for det sparket i baken NBF har gitt meg med kampanjen. 
 
Men hvorfor dette midt inne i diskusjonen rundt deltakelse ved årets festival? Jo, fordi nettopp en 
festival gjør det attraktivt å gjenopplive fellesskapet bridgen gir for mange. Kanskje spesielt viktig i 
disse Koronatider. Selv om mange av oss opplevde en boost da vi fikk Realbridge – så er det noe 
eget å sitte der med ekte kort i hendene. 
 
Og så kom noen svært befriende ord fra den andre siden av jorden. 1. juli kom et innlegg i Geos 
blogg som gjorde godt, i alle fall for meg. Med sin silkemyke penn klarte han å levere et spisst 
budskap – et budskap om forsoning, som poengterte bridgens sjel. Dette avsnittet er for meg blitt 
veldig viktig å ha med meg i bridgeverden:  
 
«Bridgen er som en stor familie. Å spille bridge gjør at man får mange ulike slags venner. Det er 
noe av det fineste med bridgen. Erlend Skjetne beskrev det på en god måte i en bok han ga ut 
nylig, hvor hovedrolleinnhaveren var bridgespiller, dette om at i bridgen kan bankdirektøren kan bli 
venn med bomsen. En får alle slags venner ved å spille bridge, ulike personligheter og fra ulike 
sosiale lag. Bridgen er nesten som et klasseløst samfunn. Og det er supert! Det er derfor det 
smerter litt å se at bridgespillere går i strupen på hverandre i en debatt som for så vidt har sin 
berettigelse, men egentlig er om noe som er bra for de som utøver hobbyen vår.» 
 
Jeg blir aldri en turneringsvinner i bridge, men bridgen har fått meg til å føle meg som en vinner. 
Selv om det å ha vunnet over Gunn H (det var en hyggeturnering med HC) selvsagt rager høyt, er 
det noe annet som rager aller høyest: alle «nye» venner og opplevelse bridgen har gitt meg – jeg 
føler meg faktisk som en av familien. 
 
Det blir godt å se dere alle igjen – jeg gleder meg som bare det. Og for å si det med Geos ord fra 
bloggen 22. juli i år:  
 
«Bridgefestival inneholder jo mye mer enn selve turneringene! Det sosiale er i høysetet.»  
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Program for 2021 - Bridge som Sport 
 
Dag Dato Start Slutt Aktivitet Spill Passer for 

Fredag 30.7.21 19:00 23:00 Åpningsturnering 30 Alle 

              

Lørdag 31.7.21 10:00 14:15 NM mixpar sesjon 1 30   

              

Lørdag 31.7.21 15:30 19:45 NM mixpar sesjon 2 30   

              

Søndag 1.8.21 10:00 14:15 NM mixpar sesjon 3 30   

              

Mandag 2.8.21 10:00 14:15 NM mixlag sesjon 1 28   

              

Mandag 2.8.21 15:30 19:45 NM mixlag sesjon 2 28   

              

Tirsdag 3.8.21 10:00 14:15 NM mixlag sesjon 3 28   

               

Tirsdag 3.8.21 15:30 19:45 NM monrad par sesjon 1 30   

Tirsdag 3.8.21 15:30 19:45 NM damepar sesjon 1 32   

Tirsdag 3.8.21 15:30 19:45 NM veteranpar sesjon 1 32   

              

Onsdag 4.8.21 10:00 14:15 NM monrad par sesjon 2 30   

Onsdag 4.8.21 10:00 14:15 NM damepar sesjon 2 33   

Onsdag 4.8.21 10:00 14:15 NM veteranpar sesjon 2 33   

              

Onsdag 4.8.21 15:30 19:45 NM monrad par sesjon 3 30   

Onsdag 4.8.21 15:30 19:45 NM damepar sesjon 3 30   

Onsdag 4.8.21 15:30 19:45 NM veteranpar sesjon 3 30   

              

Torsdag 5.8.21 10:00 14:15 Patton sesjon 1 28   

              

Torsdag 5.8.21 15:30 19:45 Patton sesjon 2 28   

              

Fredag 6.8.21 10:00 14:15 NM monrad lag sesjon 1 28   

              

Fredag 6.8.21 15:30 19:45 NM monrad lag sesjon 2 28   

              

Lørdag 7.8.21 10:00 16:30 NM monrad lag sesjon 3 42   

 

Med forbehold om feil og mindre endringer. 
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Program for 2021 - Bridge for Alle 
Dag Dato Start Slutt Aktivitet Spill Kommentar 

Fredag 30.7.21 19:00 23:00 Åpningsturnering 30   

              

Lørdag 31.7.21 21:00 23:30 Kveldskos 1 på RealBridge 21   
        

Søndag 1.8.21 15:30 19:15 Festivalhandikap 1 24   

              

Søndag 1.8.21 21:00 23:30 Kveldskos 2 på RealBridge 21   

              

Mandag 2.8.21 10:00 13:45 Festivalpar 1 24   

              

Mandag 2.8.21 15:30 19:15 Festivalhandikap 2 24   

               

Mandag 2.8.21 21:00 23:30 Kveldskos 3 på RealBridge  21   

              

Tirsdag 3.8.21 10:00 13:45 Festivalpar 2 24   

               

Tirsdag 3.8.21 15:30 19:15 Festivalhandikap 3 24   

               

Tirsdag 3.8.21 21:00 23:30 Kveldskos 4 på RealBridge 21   

              

Onsdag 4.8.21 10:00 13:45 Festivalpar 3 24   

              

Onsdag 4.8.21 15:30 19:15 Festivalhandikap 4 24   

               

Onsdag 4.8.21 21:00 23:30 Kveldskos 5 på RealBridge 21   

              

Torsdag 5.8.21 10:00 13:45 Festivalpar 4 24   

              

Torsdag 5.8.21 15:30 19:15 Festivalhandikap 5 24  

              

Torsdag 5.8.21 21:00 23:30 Kveldskos 6 på RealBridge 21  

              

Fredag 6.8.21 10:00 13:45 Festivalpar 5 24  

             

Fredag 6.8.21 15:30 19:15 Festivalhandikap 6 24   

               

Fredag 6.8.21 21:00 23:30 Kveldskos 7 på RealBridge 21   

              

Lørdag 7.8.21 10:00 13:45 Festivalpar 6 24   

Med forbehold om feil og mindre endringer. 

https://play.realbridge.online/cz.html?p=210731122321&q=SpillerFestivalKveld1
https://play.realbridge.online/cz.html?p=210801122322&q=FestivalKveld2
https://play.realbridge.online/cz.html?p=210802122323&q=SpillerFestivalKveld3
https://play.realbridge.online/cz.html?p=210803122324&q=SpillerFestivalKveld4
https://play.realbridge.online/cz.html?p=210804122326&q=SpillerFestivalKveld5
https://play.realbridge.online/cz.html?p=210805122327&q=SpillerFestivalKveld6
https://play.realbridge.online/cz.html?p=210807122328&q=SpillerFestivalKveld7

