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NM mix par resultater 
 

 

Det var veldig mange par som var innom og ledet 

NM mix par i løpet av turneringen, så her var det om 
å gjøre å lede på riktig tidspunkt!  Det gjorde til 

slutt Mona Lindstrøm og Geir Brekka, det ble til slutt 
god margin ned til resten av pallen! 

 
Gratulerer! 
 

Av de 10 beste til slutt, var 6 av disse i ledelsen på 

et eller annet tidspunkt siste dag       

 

 

1. 58,7  Mona Lindstrøm - Geir Brekka, Klepp BK - Kristiansands BK              

2. 57,4  Liv Marit Grude - Øyvind Saur, Studentenes BK - Vikersund BK            

3. 57,2  Liv Bugge - Audun Gustavsen, Bergen Akademiske BK                     

4. 56,9  Egil Homme - Marianne Homme, Kristiansands BK                         

5. 56,1  Ann-Mari Mirkovic Juvik - Ole Arild Berset, BAK - Sunndalsøra BK    

6. 55,7  Jonill Storøy - Leif Arild Lothe, Førde BK                                 

7. 55,7  Ida Wennevold - Erik Berg, TopBridge BC - Klepp BK                  

8. 55,2  Lisbeth K. Glærum - David Ueland, Åsane BK - Klepp BK                      

9. 54,9  Geir Egil Bergheim - Ellen Kjær, Skien BK                                 

10. 54,9  Marian W. Grude - Tor Eivind Grude, Sømna BK                                 
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Tell stikk! 
Av: Gerd Marit Harding 

 

 

Øst åpnet svake to hjerter, og jeg fikk spille 2 spar med to 
bet. 

 
Men hvis jeg hadde talt stikk og spilt ordentlig står kontrakten 

alltid! 
 

Hjerter ess kom ut til stjeling, ruter til esset, hjerter til 

stjeling, ruter til kongen og hjerter til stjeling.   
 

Sammen med kløver ess og EK i spar blir det 8 stikk. 
 

Selv om åpneren hadde hatt de 6 hjerterne han lovet, og jeg 
hadde fått en overstjeling, ville jeg nok fått det 8. stikket på 

ruter D. 
 

Ryktet går om at en kjent trønder spilte på samme måte som 

meg, og fikk masse minus       
 
 
 
 

Fargerik dame        
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Tor Helness valgt inn i bridgens Hall of fame 
 

Tor Helness sang 

(Mel: Guantanamera) 
Tekst og Ide Yngve Eiring og Åse Langeland  

 

En Tor Helness 

Fins bare en Tor Helness,  

En Tor Helness 

Fins bare en Tor Helness 

Han ga finansliv på båten 

og ville knekke bridgegåten 

En nestor i landslagsstallen 

hans latter runger i hallen 

Ja han er best av de beste 

mer merittert enn de fleste  

Når han tar frem vinnerskallen 

da står han ofte på pallen 

En Tor Helness 

Fins bare en Tor Helness,  

En Tor Helness 

Fins bare en Tor Helness 

En høylytt tøffing fra Bodø 

med bra system oppi hodet 

Han har et øye for spillet 

og han vil motstandern ille 

Beregner kjapt beste trekket 

en variant av de frekke 

Og så betaler de prisen 

når Helness tryller frem skvisen 

En Tor Helness 

Fins bare en Tor Helness,  

En Tor Helness 

Fins bare en Tor Helness 

 

 

 

Tor Helness ble endelig valgt inn i Bridgens Hall of Fame i år. 

Fra før er Geir Helgemo og Boye Brogeland medlemmer.  På neste side følger NBFs 

«anbefalingsbrev»! 
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Tor Helness regnes som en svært etisk spiller og møter alltid motstanderne med et 

smil. Du kan ofte høre ham le, og de fleste som noen gang har spilt samme turnering 

som Tor kan lett kjenne igjen latteren hans langveis fra.  

Han er alltid åpen for alle som ønsker å diskutere bridge, fra nybegynnere til 

verdensstjerner. Og han klarer alltid å se problemet fra deres perspektiv og gi dem et 

godt råd de kan lære av. Han er alltid omringet, hver turnering han spiller, fra den 

lokale klubben til internasjonale turneringer, fordi alle ønsker å diskutere spillene med 

ham. Det er denne lidenskapen for selve bridgespillet som har holdt Tor i den 

absolutte toppen av spillet i fire tiår. Dette gjør ham til en god ambassadør for vår 

fine idrett. 

Tor har 34 norske titler, som er to flere enn hans mangeårige partner Geir Helgemo 

og ti flere enn personen på tredje. 

Han tok sin første internasjonale tittel i 1980, med det norske juniorlaget, i 

europamesterskapet, og har spilt på toppnivå med mange flotte resultater siden den 

gang. Dette har resultert i mange seire: 

❖ Europamesterskapet for juniorlag 1980 

❖ Europeisk transnasjonalt mesterskap – mix par 2005 

❖ European Transnational Championship – Mixed lag 2005 

❖ Åpent verdensmesterskap – Åpne lag 2006 

❖ VM for lag – Norway Open 2007 

❖ World Bridge Games – Open Individual 2008 

❖ VM for lag – Transnasjonale lag 2009 

❖ European Teams Championship – Monaco Open 2012 

❖ VM for lag – Transnasjonale lag 2015 

❖ Europeiske vinterleker – Åpne lag 2016 

❖ Champions Cup 2016 

❖ World Bridge Series – Åpne lag 2018 

 

Han har også vunnet Vanderbilt (1), Spingold (3), Reisinger (2), Jacoby Open Swiss 

Teams (1) og Nail Life Master Pairs (1) 

I tillegg til alle seirene har han også 24 internasjonale sølv- og bronsemedaljer fra 

europa- og verdensmesterskap. 

Norges Bridgeforbund nominerer herved Tor Helness til EBL Hall of Fame. 

 

 



NORSK BRIDGEFESTIVAL LILLEHAMMER 2022   BULLETIN 4 MANDAG    SIDE NR. 6 

Historisk – handicap-premie i NM mix par 
 

 

 
 

Premien var gavekort på 1000,- hos 
Lillehammer Restaurant & bar! 

 
Og vinnerne var Cathrine K. Leithe fra 

BK Mix Tromsø og Truls Mathisen fra 
Askim BK. 

 
Cathrine er kløvermester med handicap 

40,6, Truls er også kløvermester, med 
handicap 48,2. 

 
Tøft å stille i NM med det grunnlaget, så 

de varmeste gratulasjoner til dere! 
 

Par i hjerter 
 

Par i hjerter er beste par hvor 
ingen i paret har mer enn 

hjerternål. 
 

Vinnerne fikk hvert sitt trykk av 
fjorårets festivalkunstner Eva 

Willix! 
 

Og vinnerne ble Svein Erik Dahl 
fra Larvik BK og Tone Evenby fra 

Askim BK. 
 

Vi gratulerer! 
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Johnny anbefaler – del 2 
Holmebakken er sikker i sine anbefalinger. Hvelvet restaurant er en av dem. De var 

med på sponsorlaget i fjor med et gavekort og stiller med det samme i år. 

Restauranten holder til i det tidligere Norges Bank-bygget fra 1913 på Stortorget i 

Lillehammer. Byggets historie er vert å ta en nærmere titt på.  

Det var hit hele Norges gullbeholdning ble flyttet 9. april 1940. Gull som den gang var 

verdsatt til 240 millioner kroner ble i all stillhet fraktet ut av Oslo på lastebiler. Den 

siste forlot Oslo kun minutter før tyske tropper marsjerte inn i byen. I hvelvet på 

Lillehammer ble gullet lagret i ti døgn, før det ble fraktet videre nordover med tog og 

videre ut av landet med båt. 

 

Restauranten har lekre lokaler 

og stor uteservering. Har du noe 
å feire og skal på et spesielt 

sted, med kvalitetsmat og 
samtidig litt rolig atmosfære kan 

det være at stedet er det rette 
for deg.  

Menyen finner du på 
hjemmesiden: Hvelvet.no om du 

vil planlegge besøket hit litt 
ekstra. 

Restauranten åpner klokken 16 og har for tiden også sommermeny (se 

hjemmesiden). Vin er det godt utvalg i og de har også egne vinpakker som passer til 

menyene. 

Årets festivalkunstner Kari Nordnes har fanget 
kveldsstemningen fra Stortorget med restauranten i 

det trykket hun har gitt til Festivalen.  
Kunstneren skal du få vite mye om i en senere 

bulletin, vi skal presentere henne bredt. Kunsten 
hennes og mange andres kan du se og kjøpe på 

«Fabrikken» i Løkkegate 9. 

 

Du husker vel å nominere 

 

Til prisen Festivalens hyggeligste. 

Det er enten opplevelse eller annet, 
men det må stå en person bak. 

Alle kan nominere, og nominasjonene 
leveres bulletinredaksjonen senest 

innen spilleslutt fredag 12. august. 
 

Nominasjonene kan enten leveres på 
papir direkte til redaksjonens disk eller 

på mail til: 
bulletinredaksjonen@bridgeklubb.no. 

Husk begrunnelse! 
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Løsning festivaloppgave 3 
 

 

 
 
Vest spiller ut spar 10, bordet og Øst legger liten 
og du vinner med kongen. 
 
Du spiller så en ruter, til 9-eren, kongen og liten.  
Hvordan fortsetter du? 
 
Øst ligger unna med begge essene sine, og sikrer 
dermed at det aldri blir mer enn 2 ruterstikk (etter 3 
runder ruter er det ingen innkomst til ruterene). 
 
Da er det bare en dobbelfinesse i kløver å falle 
tilbake på, så inne på kongen så spilles kløver til 8-
eren!  Stikker Øst med 10 eller 9 legges knekten 
(som taper til damen), og østs siste høye kløver 

kan gafles       

 
3 kløverstikk + 2 stikk i hver av de andre fargene 
gir hjemgang i 3NT. 

 

 

 

 



NORSK BRIDGEFESTIVAL LILLEHAMMER 2022   BULLETIN 4 MANDAG    SIDE NR. 9 

Festivalpar 3 - mandag 
 

 

De beste parene: Statle/Boltås, Oldernes/Meldieset og Schølberg/Haarde 

Resultater: 
1. 68,5  Svein Meldieseth - Ragnhild Oldernes, Rena BK - BK Mix Tromsø                                    

2. 59,6  Roger Boltås - Stein Statle, Skånland BK - Vestvågøy BK                                 

3. 59,5  Odd Halvor Schjølberg - Sverre Audun Haarde, Vega BK - Ølen BK                                          

4. 58,3  Svein Ingar Sæther - Cathrine K. Leithe, Melhus BK - BK Mix Tromsø                                  

5. 56,4  Sten Bjertnes - Markus Hansen Moe, BK Sølvknekt - Helgeland JBK                 

6. 54,8  Bjørn Hauge - Knut Ottem, Os BK - Bridgesenteret BK                                  

7. 53,3  Egil Nerheim - Leif Fjellro, Søgne BK - Os BK                                           

8. 53,1  Bjørn Randen - Erik Granly, Dombås BK - Otta BK                                        

9. 52,1  Per Øyvind Furuheim - Tone Skatrud, Vestre Gausdal BK                                          

10. 50,8  Roger Bogen Kalås - Espen Branderud, Haga og Aurskog BK - Frogner BK                            

11. 50,5  Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud, Kløver Ess                                                 

12. 50,4  Tove Buene - Gunnar Buene, Fagernes BK   

23 par deltok.  
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Stens skattekister 
 

 

 

Bridgeforbundet har hatt masse bøker til salgs gjennom årene, men det som blir lagt 

ut til salgs på festivalene er stort sett det som er utgitt i de siste årene. 

Men nå har Sten med restopplag av eldre bøker, som han har lagt i to «skattekister» 

hvor du får kvantumsrabatt        Tre for 200,- for de dyreste bøkene, og 3 for 100 for 

de billigere. 

Redaktøren har allerede sikret seg tre, her gjelder først til mølla! 

Men som vanlig har Sten også det siste i bridgelitteratur, og det kommer et 

pakketilbud på serien «In the menagerie» av Victor Mollo!  Så stikk innom       
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Grønt systemkort – mer enn et kort 
For ordens skyld – dette har vi hentet fra Bridge.no sin side – og Sofie Græsholt 

Sjødal er forfatter. Men vi mener det er riktig å minne om dette her på festivalen 

også. 

Når den nye sesongen starter skal vi prøve noe nytt: Grønt systemkort. Det grønne 

systemkortet er laget for de ferske spillerne, så det skal bli enklere for dem å spille i 

klubben og andre steder etter endt nybegynnerkurs. 

Reglene er enkle 

Møter du et par som legger fram det grønne systemkortet, må du spille et helt 

naturlig system denne runden.  Spillere med handicap mellom ca. 48-52 kan bruke 

det grønne systemkortet om de ønsker. 

Konsekvenser for motparten 
Motparten til paret som har grønt systemkort, 

må også spille med et grønt systemkort i denne 
runden. Motparten får lov til å spille med sin 

foretrukne fargelengde i majoråpning, dvs. det 
er fritt fram om man vil spille 4-korts eller 5-

korts majoråpning. Man er nødt til å ha minst 2 
kort i minorfargen man åpner i. 

 
1NT må være 15-17 og (semi)balansert. 2kl er 

sterk og 2ru, 2hj og 2sp er svake 2 med ca. 5-10 
honnørpoeng.  

2NT er en sterk åpning, men man kan selv velge 

intervallet. Alle innmeldinger må være naturlig, 
med unntak av Michaels og Marmic, og 2kl som 

begge major over 1NT. Alt dette står på det 
grønne systemkortet, så man kan se der om man 

er usikker på hvilke meldinger man kan bruke.  
Når motparten melder i fred, har de lov til å bruke andre avanserte konvensjoner. Det 

er vanskelig å vite når man kommer til å melde i fred og ikke, så derfor er det 

bestemt at hvis det blir krevd til utgang eller begge motstanderne har passet kan 

man bruke de konvensjonene man ønsker. I tillegg er det lov å bruke det systemet 

man måtte ønske etter åpning 1NT, 2kl og 2NT. 

Hovedbegrensningene ligger altså i åpningsmeldingene fra 1NT og oppover, hvilke 

sterke kravåpninger som kan brukes, og at det må brukes naturlige svarmeldinger på 

de naturlige åpningsmeldingene. 

Når kan det brukes? 

Kan ikke brukes i forbundspoengturneringer, med unntak av 1. og 2. runde i NM for 

klubblag. 

Vi starter å bruke grønt systemkort når den nye sesongen starter. For de klubbene 

som skiller på sommer- og høstbridge blir det når høstbridgen starter. Hvis man ikke 

skiller kan man starte første spillkveld i september, eller tidligere om man ønsker det. 
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Tulla – en hedersperson 
 

Bridgetinget 2022 har tildelt Astrid Steen Lybæk forbundets hederstegn.  Beviset ble 

delt ut på jubileumsfesten i går. 

 

 
Tulla flankert at President i NBF, Åse 

Sophie Langeland og styremedlem i 
NBF, Tonje Brogeland 

 

Kriterier for tildeling av NBFs hederstegn: 
 

«Medlemmet må ha nedlagt en 
bemerkelsesverdig administrativ innsats 

for NBF. Hederstegnet kan også tildeles 
medlemmer som har utmerket seg ut over 

det spesielle innen kretsen, samt 
fremragende internasjonale spillere og 

kapteiner/lagledere.» 
 

Gjennom mange år har Astrid Steen Lybæk 
lagt ned et stort arbeid for bridgen i Norge, 

gjennom NBFs ungdomsutvalg (1980-84), i 
NBFs forbundsstyre som styremedlem 

(2010-16) og visepresident (2016-20). 

 
Men man kommer ikke dit, uten at man er 

bridgespiller! 

 

Tulla ble født på Kongsvinger, og var kjæreste med Svein-Harald siden videregående.  

Hun lærte bridge ca. 1970.  Svein-Harald var tannlege, og avtjente verneplikten som 

det i marinen i Horten, mens Tulla gikk på lærerskolen. 

Så åpnet Svein-Harald praksis i Horten, og da ble de der. 

I Horten var det to bridge-klubber, BK Junior var medlem i NBF, så der havnet Tulla. 

Tulla ble etter hvert leder i klubben, og nestleder i Kretsstyret i Vestfold. 

Høydepunkter fra Bridge-CV’en: 

- Sølv lagfinalen 1986 (BK Junior) 

- Gull NM damepar 2000 (med Ida Wennevold) 
- Gull NM Mixlag 2004 (med Tor Helness, Gunn Helness og Tarjei Eck Hansen) 

- Landslagsspiller, deltatt i 3 Nordiske mesterskap (to bronse) og ett EM (6.pl) 
- Stormester 

Siden bulltin-redaksjonen representerer Horten BK, så vil vi vi spesielt nevne 

lagfinalen       BK junior kom til lagfinalen i 1986 som forventet listefyll, men klatret på 

resultatlisten helt opp til 2.plass bak Golias stjernelag.  Tulla (den gang kjent som 

Tulla Riisnæs) spilte med Job Karlsen, mens Svein-Harald Riisnæs og Svein Bjerkan 

var det andre paret.  
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På 70- og 80-tallet var det mer opp til rektorene på skolene å bestemme hva som 

skulle være mulige valgfag ved skolene sine.  Så Tulla var bla. Bridgelærer på 

ungdomsskolen i Horten.  Hun fant det vanskelig å finne gode lærebøker, så da skrev 

hun i stedet sin egen.  Den blir fra flere hold beskrevet som den eneste virkelig gode 

boka for nybegynnere som noensinne er skrevet.   

Boka er utsolgt fra forlaget, men finnes på Nasjonalbiblioteket: 

https://www.nb.no/items/cc6af54b2d148fc2432749acf7f3560b?page=0&searchText=

bridge 

Lærerveiledningen er dessverre ikke tilgjengelig på nett. 

 

 

Tulla og Ida Wennevold etter å ha tatt NM-gull i 2000. 

Tulla flyttet til Oslo i 99, og var litt engstelig for det, men som hun sier «jeg fikk jobb 

i skolen, og ville bli kjent med kolleger der, og så kjente jeg jo mange i bridgemiljøet 

     ».   

Og det stemte, hun jobbet ikke lenge som lærer, men bridgemiljøet har du med deg 

resten av livet. 

Det er umulig å se på Tulla at hun fyller 75 på nyttårsaften, men hun påstår at slik er 

det. 

 

Gratulerer med en velfortjent utmerkelse, Tulla! 

 

https://www.nb.no/items/cc6af54b2d148fc2432749acf7f3560b?page=0&searchText=bridge
https://www.nb.no/items/cc6af54b2d148fc2432749acf7f3560b?page=0&searchText=bridge
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 Lillehammer restaurant og bar sponser oss 
Det aller første stedet bulletinredaksjonen besøkte første gang vi var på Lillehammer 

var Lillehammer pizzeria/Lillehammer restaurant og bar. Vi må innrømme at vi var 

hektet fra første biten. Adressen er Storgata 61 (inngang i en sidegate). 

 

Det har blitt flere besøk der – 

og bare for å nevne det: i 

tillegg til de 44 ulike pizzaene 
du finner på menyen er den i 

tillegg spekket med annen 
mat. Kjøttretter, fiskeretter, 

hamburgere, salater, pasta og 
tyrkiske retter i tillegg til egen 

barnemeny. Skulle du ville 
kikke på menyen – så ligger 

den i bulletinredaksjonen og 
selvsagt på nett. 

Sjefen nølte ikke et eneste sekund da vi snakket med han om det å sponse premier til 

Bridge for Alle delen av festivalen. Da vi kom for å hente de fire avtalte gavekortene 

fikk vi i tillegg et stort gavekort som vi fikk finne verdige vinnere av. Hvem som endte 

med det gavekortet skal du få vite senere. 

    

 

Det er egentlig bare en ting det er grunn til å advare mot, når det gjelder dette 

fabelaktige stedet og det er å se på menyen eller besøke Facebook siden deres når du 

hoppet over frokosten og klokken nærmer seg 14. 

 

For å nevne det – så skal 
Kretslederen i Vestfold tar 

med seg «sine» ut hver 
festival. Hun bestiller bord, og 

selvsagt betaler hver enkelt 
for seg. Og i år er det hit vi 

skal. Kan hende får dere en 
rapport fra det ved en senere 

anledning. Heldigvis er det 

kort vei hjem, for her blir vi 
mette.  
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Typisk lagkamp       
 

Øst i dette spillet fant ut at når makker inviterte til utgang, måtte 12 hp pluss en 

dobbelton være glimrende å melde utgang på.  Og takket være svakt motspill føk 

kontrakten hjem, mens det bare ble 9 stikk på det andre bordet. 

 

 

Øst åpnet i 1 kløver, resten 
av meldingsforløpet ser du til 

venstre. 
 

Ved begge bord kom kløver 
konge ut, den ble stukket 

med esset mens spillefører 
saket en spar.  Så kløver til 

stjeling. 

 
Nå spilte Stine Holmøy 

hjerter til kongen, som syd 
lasjerte!? 

 
Da fulgte kløver til stjeling, 

ruter til damen og ny kløver 
til stjeling (syd saket en 

ruter). 

Nå fulgte ess-konge i ruter, og syd stjeler og spiller spar. 

 

Den stikkes med esset, og 

bordets siste spar sakes på 
ruter 8.  Syd stjeler igjen, 

men kan nå bare få for 
hjerter ess, og kontrakten er 

hjemme. 
 

Hvis Øst stikker opp første 
hjerterspillet og fortsetter 

med høy hjerter, kan ikke 

kontrakten vinnes. 
 

 

Å gå gjennom dette spillet på DeepFinesse er spesielt, kløver ut registreres som et 

tapende utspill, men kløver ess fra bordet er det eneste påspillet som gir forsvaret 

overtak igjen       
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Sulten, men ikke lyst på hotellmat eller en tur 
ned i byen? 
Det er flere som leverer mat til adressene i Lillehammer, festivalhotellet inkludert. En 

av dem er Pizzabakeren, som også har sponset festivalen med 4 gavekort på valgfri 

pizza til premier på Bridge for Alle delen. 

 

 

 
Skulle du ønske å bestille en av deres 

40 ulike pizzaer, men ikke vil bruke 
nett eller app – så har redaksjonen 

menyene liggende på sitt bord,  
det er bare å forsyne seg. 

Det er både porsjonspizza og pizza i 
tre størrelser (20, 30 og 40 cm) til 

deling. 
For ordens skyl er telefonnummeret til 

pizzabakeren her på Lillehammer 61 
26 26 26 adressen er Jernbanegata 6. 

 

 

Fra jubileumsfesten 

 



NORSK BRIDGEFESTIVAL LILLEHAMMER 2022   BULLETIN 4 MANDAG    SIDE NR. 17 

Så nær, så nær! 
Jarle Bogen hadde alle odds mot seg i dette spillet fra 5. runde i NM mix lag, men var 

nær å vinne kontrakten takket være et defensivt utspill fra motparten. 

 

Ruter 3 kommer ut, og Jarle må lete etter 

innkomster på hånden for å kunne 
behandle major-farvene. 

 
Så ruteren løper til hånden, så følger liten 

hjerter.  Nord går opp på esset, og 

fortsetter med en ny ruter. 
 

Hvilken fordeling skal han satse på?  Sitter 
hjerter og ruter 3-3?  Da har han en 

mulighet. 
 

Inne på bordet, fortsetter Jarle med hjerter 
10 for å presse ut damen og få innkomst til 

knekten for å ta sparfinessen.  Det 
fungerte for så vidt, men nå fulgte ny ruter 

til stjeling i syd og 1 bet. 
 

Klarer han å lese fordelingen, og spiller 
hjerter konge så fyker kontrakten hjem 

med 3+3+4+0 stikk! 

 
Veldig mange betalte ut 300 og 400 etter 3 

og 4 bet i 4 hjerter, så Jarle og Liv fikk 

allikevel pluss på spillet       

 

Men, med kløver ut… 

 

 

En blid, nykåret stormester, Jarle Bogen 
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Du blir i hver bulletin presentert for en bridgeoppgave, ingen skal være uløselige på 

noen måte.  Så får du løsningen i morgendagens bulletin. 

Og stikker du innom redaksjonen med riktig løsning, så vanker det fort en premie! 

 

 

 
Vest spiller ut kløver konge mot 4 spar, du 

stikker med bordets ess. 
 

Hvordan vil du planlegge spillet? 
 

 
Når turneringslederen skal 
 vurdere en melding, må  

han ofte spørre andre spillere  

hva de ville ha meldt       

 

 

 

 

 

 


