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Utdeling av mesternåler
Tirsdag ble det delt ut nåler til nye stormestere.

Ny stormester m/stjerne: Rønnaug Asla

Nye stormestere: Olav Lillebuen og Sverre Johan Aal

Vi gratulerer!
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Festivalkosen på Microbryggeriet
I fjor var Festivalvertene på spaningsrunde for å finne et egnet sted å gå ut en større
gjeng. Da microbryggeriet ble spurt om de kunne åpne spesielt for oss – svarte de ja
på flekken (i fjor altså).

Ikke nok med at de åpnet spesielt for
oss, de stilte med trubadur også. Så
det ble rikelig med anledning til å
delta i allsang utover kvelden.
Maten som ble servert var
kjøkkensjefens viltgryte med
tyttebær og urtepoteter. En rett som
kan anbefales på det varmeste.
Redaksjonen har også prøvd andre
deler av menyen, som har
lokalt/kortreist mat som fokus og kan
forsikre leserne om at der noe for
enhver smak på den.
Vi mistenker at festivalvertene i år også spaner rundt for å finne egnet plass for neste
års festivalkos.

Det virkes som om deltakerne koste seg i felles lag på byen ette en lang dag med
kortspill. Men likevel kunne vi legge merke til at et og annet spill nok ble diskutert
rundt bordene i dette lystige laget også.
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Skulle du være over gjennomsnittet interessert i øl og/eller akevitt samt kortreist mat
kan det være at dette er akkurat stedet for deg. Hvorfor ikke ta en tur?

Og igjen…

Årets ildsjel 2021: Iwona Larsen
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Ekren tråkker i vadesteinen
Av: Nils Kvangraven
Bjørn Olav Ekren er kjent for å være en av våre beste innen systemutvikling. Selv om
han har sluttet å bruke Ekrens 2ruter kan vi vel med sikkerhet si at Ekrens
konvensjon har gjort han til en av Norges mest kjente bridgespillere der ute i den
store bridgeverden.
Men Boek er også en gnistrende god bridgespiller og har spilt på høyeste nivå i en
mannsalder med flere norgesmesterskap i premieskapet.
Dette spillet er fra mixlag, og Ekren var i spilleform hvor han kombinerte kortene flott
frem til en liten vadestein frem til hjemgang.
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Et rimelig meldingsforløp ga Ekren god informasjon om sits og var kanskje det som
skulle til for å finne den riktige kombinasjonen for hjemgang.
Ruter konge i utspill fra vest ble trumfet hos nord fulgt av spar 7, øst la liten og det
samme gjorde Ekren. Ny spar vant øst med esset fulgt av liten hjerter som Ekren
trumfet på hånden!
Nå fulgte spar konge og spar knekt til damen hos øst som spilte mer hjerter til trumf
hos Ekren.
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Posisjonen var nå blitt denne
Sonen: ingen ♤ Giver: Syd
♥ E 10
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Ekren spilte kløver ess, kløver konge, ruter ess med avkast av hjerter hos nord. Nå
var vadesteinen klar og han fortsatte med kløver til knekten hos øst som måtte spille
tilbake hjerter. Nord vant med esset og 10 stikk ble vunnet med de godspilte
kløverstikkene.

Lyst til å teste mer av kunnskapen din?
Samme hvordan du gjør det i bridgen – så er det stadig muligheter for å teste flere
sider av kunnskapen. Møt opp til Quiz klokken 21.30 i spiserestauranten. Lag gjerne
et lag med blandet kompetanse – så øker vinnersjansene for her er det spørsmål i
mange kategorier.
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En god score
Av: Vegar Næss / GeO Tislevoll
Verina Dahl og Anders Østrem fikk en god score på dette spillet fra NM mix par:
GeO skriver på sin blogg: «Hva tenker du om denne
hånden idet nord passer og øst åpner med 1 spar? En
mulighet er å bruke Michaels Cuebid hvis det er avtalt
som minst 5-5 i umeldt major pluss en minor. Det
går an å starte forsiktig og, melde inn 2 hjerter.
Dette er kort som tyder på at det ikke blir stille og
rolig dette meldingsforløpet. Enkelte velger å doble
opplysende med slikt for senere å forsøke å vise en
sterk hånd, en strategi som ofte ikke er så bra med
to-fargede hender.
Samme hva syd velger som sin første melding blir det ikke fred å få, vest støtter
åpnerens spar. Flere steder hoppet vest til 3 spar, sperrebetont. Makker på nords
plass melder nok ikke over det, så det blir syd som må gjøre det meste her.
Spørsmålet er hvor lenge og høyt syd skal være med om motparten melder spar over
syds melding. Noen få på syds plass ga opp over Ø/V sin 4 spar, mange var med til
fem-trinnet, men ga opp over 5 spar, og noen få meldte på seks-trinnet! Slik så hele
spillet ut:»
Jeg lever etter følgende regel: Spiller du ut i
makkers farge får du aldri kjeft
Vest syntes ikke det hørtes ut som Østrem
hadde spar, så han valgte å lette ruter ess i
stedet.
Det ble en «katastrofe». Ut med trumfen,
bordets spar forsvinner på kløver og 13 stikk
blir fasit.
+1860 er en sjelden, men god, score

Kjent profil, Anders Østrem (Johansson)
NORSK BRIDGEFESTIVAL LILLEHAMMER 2022

BULLETIN 6 - ONSDAG

SIDE NR. 7

Løsning festivaloppgave nr. 5
Mot 4 hjerter spiller Vest ut spar to, Øst vinner
det første stikket med damen og fortsetter med
esset som du stjeler.
Du spiller en trumf, vest vinner med esset, og
er så grei å skifte til kløver. Øst vinner med
esset og returnerer en kløver som du stikker
med kongen.
Du tar ut den siste trumfe som Vest hadde, og
trumfer kløver knekt, Øst er renons.
Hvordan behandler du ruterfargen?
Hvis øst hadde hatt 7 spar hadde hen
garantert vært med til 3 spar, så sparen sitter
nok 6-4. Da har øst 4 ruter, og farven løses
ved ruter til kongen, ruter til finesse med
9eren, inn på trumf og ny ruterfinesse!
Oddmund Midtbø løste selvfølgelig denne
også

Anders Holmen Gundersen gikk av som styremedlem på tinget.
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Fullskala intervju
Intervjuene til brosjyren til bridgens måtte vi klippe grovt for å få plass til på liten
plass, og det er en glede å presentere bidraget fra Christian Vennerød i fullskala her
Jeg begynte å spille bridge da jeg var
13, dvs i 1959. Min far var bridgelærer
under krigen, da tyskerne unntok bridge
(og sjakk) fra det generelle forbudet
mot å samles.
På gymnaset var jeg to år forman i Oslo
Høyere skolers bridgeforening, som
årlig arrangerte Oslomesterskap i både
par og lag. Uten noen økonomisk støtte,
og helt uten voksne! Uten støtte fra
krets og forbund.
Jeg er for gammel til noen gang å ha
blitt med i organisert ungdoms- eller
juniorbridge. Men spilte som student
sammen med Kåre I Wang på Bergen
bylag i det som jeg tror ble kalt
Firkampen (mellom Oslo, Bergen,
Stavanger og Trondheim) – en slags
forløper for 1. divisjonsbridge.
Som 26-åring la jeg opp, og tok i praksis ikke i en kortstokk på over 20 år, men
Sammen med Kåre etablerte jeg Bergen Akademiske Bridgeklubbs storturnering (jeg
var turneringsleder, tror jeg) – etter modell fra Akademisks storturnering i Oslo.
skiftet fullstendig miljø og ofret meg for Gateavisa, anarkismen, forfattervirksomhet
(4 bøker) og senere å eie og drive Dine Penger.
Kåre og jeg møttes på ny og drev Michelin-restauranten Le Canard sammen i over ti
år. Jeg var innom førstedivisjon og i 1999 og det aller første norske bridgelandslaget
for oldboys med Harald Nordby som sjef (og Jon Sveindal og Henning Hellemann som
mine makkere).
Jeg har i ca 30 år vært redaksjonsmedlem i
ett av verdens aller beste tidsskrift: Bin, og
begynte å skrive om det norske landslaget i
2008. To år senere var jeg blitt landslagssjef,
men av de 12 første jeg spurt om å spille for
Norge, svarte 11 nei. Bare Boye sa ja. Geir
og Tor hadde dratt til Monaco, og mange
andre nordmenn ville heller bli proffe i USA.
Et nytt lag måtte bygges opp.
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Særlig de første årene slet både vi og spillerne. Det er mye som skal på plass for å
bygge seg opp i verdenseliten! Men spillerne, Sten Bjertnes og NBF og jeg fant til
slutt ut av prinsippene vi kunne bygge videre på. Og til slutt lyktes vi med EM-gull i
2018 og VM-bronse i 2019. Da ga jeg meg.
I dag spiller jeg med gode venner og først og fremst med min strålende makker
Petter Goldenheim.
For ordens skyld -bildet tok redaksjonen under NM Veteran lag på Lillehammer
tidligere i år. Vi takker for at han stilte opp, helt uten å tenke seg om svarte han u
middelbart ja til å bidra.

Det kjempes flere steder
– juniorene i åpent junior-VM
Mange av de norske parene som spiller åpent junior VM har kvalifisert seg til finalen i
parturneringene!
I U21 har Anders Brogeland - Magnus Sætre, Nicolai Heiberg-Evenstad - Andreas
Abragi (Sverige) og Ida Øberg - Marius Austad kvalifisert seg til finalen.
Det samme har Thea Indrebø - Kaja Brekke gjort i U26W.
Den siste klassen med nordmenn er U16, hvor Einar Osen - Kristian Austad har
kvalifisert seg til finalen.
Klokken 13.35 onsdag begynte det å bli veldig spennende å vende blikket vekk fra
festivalen og snu seg mot Italia. Der leder Norge med Anders og Magnus i U21. I U26
ligger Indrebø og Brekke på 6. plass mens vi følger resultatene.
Resultatlenke:
http://bridgeresults.iserv.no/?fbclid=IwAR2R1v8t7CAsQ95wczEkMWce1nVZmXu7S4Qi
ddcGSnPjz_k61R9YIafi9ZI
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Mona vinner NM Mix
Av: Nils Kvangraven
Mona Lindstrøm har en rekke flotte plasseringer sammen med Geir Brekka. At de
vant årets NM Mix Par var ingen overraskelse. Geir kan ikke få skrytt nok av sin
makker Mona, dette spillet var riktig så bra og bidro til seieren i sluttspurten
Sonen: NS
Giver: Øst
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Geir Brekka gikk tøft innpå med 2 ruter for å
vise begge major og Mona fikk være
spillefører i 2 hjerter.
Ruter ess ble spilt ut og kløver 4 kom i vri til
esset hos øst som spilte ruter tilbake til
stjeling hos syd. En kløver til kongen ble fulgt
av spar til dame, spar ess og spar til stjeling
ble fulgt av nok en ruter til stjeling. Mona
fortsatte med spar og når øst kom på med
knekten kastet hun kløver. Vest skulle nok
kastet kløver dame, men lot heller en ruter
slippe.
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Hjerter trakk 10, knekt og ess og følgende posisjon var oppnådd
Sonen: NS
Giver: Øst
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Nå spilte Mona kløver til stjeling fulgt av ruter fra hånden og dermed måtte hun få et
stikk til i trumf. 9 stikk ga 63 av 70 mulige plusspoeng etter en flott spilleføring og
meldinger i beste parturneringsstil!

Bridge for Alle-turneringene vokser stadig

Det blir stadig flere bord på sideturneringene, i dag var det 16 fulle bord i den 5.
Festivalturneringen.

Vi gleder oss over utviklingen
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Festivalpar 5
32 par stilte til start i Festivalpar 5.

Pallen: Bogen/Larsen, Flo/Landvik og Haugen/Cristoffersen
Og over middels kom:
1.
2.
3.
4.
5.

66,3
65,6
61,7
59,7
59,0

Bjørg Landvik - Sølvi Flo, Flesberg BK - BK Sølvknekt
Frank Bogen - Espen Larsen, Mo BK - Fauske BK
Arvid Haugen - Oddny Christoffersen, Kløver Ess
Ole Årland - Tore Berge, Austevoll BK - Lyngdal BK
Frode Tveito - Kurt Langhelle, Indre Hardanger BK - Sjømannsbridgen BK

6. 58,8 Cathrine Wedvik - Solvei Grande-Weberg, Trondheim ungdomsbridgeklubb
7. 56,4 Hågen Andre Mathisen - Jonas Brekke, Helgeland JBK - Jessheim BK
8. 55,3 Kay Strand - Birgit Iren Nygård, Heimdal BK - Larvik BK
9. 54,9 Erik Hegbom - Tor Jostein Hunstad, Sinsen BK - Bertnes BK
10. 54,7 Linus Hjelvik - Karl M. Hjelvik, BK Grand
11.
12.
13.
14.
15.

53,9
53,2
52,1
51,8
50,7

Bjørn Svela - Unni Rustand, Klepp BK
Vidar Larsen - Steinar Ringen, Gudbrandsdal BK
Anne Marit Knutsen - Magne Gjestemoen, Flesberg BK - BK Sølvknekt
Sten Bjertnes - Olav Lillebuen, BK Sølvknekt
Liv Kongelf - Tone Risberg, Kolbotn BK

16. 50,3 Sigurd Reiten - Pål Dahl, Vestre Gausdal BK - Inderøy BK
50,3 Frank Ståle Karlsen - Henning Pettersen, Hjerter Fire - Jessheim BK
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Juniorene
Senket gjennomsnittsalderen på Festivalhandicap nr. 3 i Bridge for Alle delen av
festivalen tirsdag 9. august

Hele 8 juniorer deltok på denne turneringen – og tok godt for seg av premiene.
Dersom noen tror det bare er godt
voksne som diskuterer spillene etterpå –
er det bare å ta en titt på bildet.
Her diskuteres flere av spillene og alle
disse 6 deltok ivrig i å forklare hvordan
både kontrakter skulle vært meldt. Ikke
minst beste spilleføring og hvordan en
kunne beita motstanderne.
Disse 6 – to av juniorene var ikke ferdig
spilt – deltok alle ivrig med sine
meninger i diskusjonen, som
redaksjonen bivånet på noe avstand
(derav litt kornete bilde).
Tror de godt voksne synes det var greit
å bli slått av fremtiden i bridgen, det var
i alle fall ingen som ga motsatt tilbakemelding.
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IMP’en
IMP’en holdt på å bli avlyst i år, bare i siste liten fikk man stablet 12 par på bena for å
få en turnering med forbundspoeng.

Her er vinnerne fra Astra/ABC

Og så resten av pallen

Resultatlisten
1. 520 Einar Jørgenrud - Per Erik Opsahl, Astra/ABC
2. 374 Villiam Ovesen - Svein Ingar Sæther, Lundamo BK - Melhus BK
3. 236 Niels Krøjgaard - Leif Fjellro, NBF Utland - Os BK
4. 188 Jim Høyland - Sigurd Østebøvik, Bergen Akademiske BK - Kopervik BK
5. -8 Odd Halvor Schjølberg - Tommy Kristiansen, Vega BK - Mo BK
6. -33 Roger Boltås - Stein Statle, Skånland BK - Vestvågøy BK
7. -135 Roger Bogen Kalås - Espen Branderud, Haga og Aurskog BK - Frogner BK
8. -162 Arnfinn Johansen - Kåre Pettersen, Rognan BK - Fauske BK
9. -203 Bjørn Tore Hallén - Sven-Åge Lund, Posten BK
10. -218 Jens Kaltenborn - Werner Øverli, Sinsen BK - Vestre Gausdal BK
11. -223 Helge Bjaaland - Per Ongstad, Astra/ABC
12. -336 Inge Dyrkorn - Jan Kåre Tangen, Molde BK
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Kaninen er nyforelska igjen
Geir «Kaninen» Brekka og Mona Lindstrøm ble årets norgesmestre for mixpar etter en
solid sluttspurt. I tredje siste runde dukket følgende spill opp:

Mona ble altså spillefører i 2 hjerter på syds hånd etter at «Kaninen» hadde våget seg
innpå i ugunstig sone for å vise begge major.
Vest startet med ruter ess. Deretter skiftet hun til kløver, som gikk til esset hos
makker. Han spilte ruter som gikk til stjeling i bordet før spillefører spilte kløver til
kongen.
Mona fortsatte så med en spar til dama fulgt av spar ess og spar til stjeling. Begge
motstanderne fulgte på alle tre sparrundene. Deretter fulgte ruter til stjeling og nok
en spar fra bordet. Da øst fulgte med knekten, saket Mona kløvertaperen sin fra
hånda, mens vest saket en ruter.
Øst skiftet til trumf, som gikk via knekten i vest til bordets ess. Kløver til stjeling på
hånda i stikk elleve gikk fint, og dermed var vi framme i følgende sluttposisjon:

Mona kunne nå spille sin siste ruter fra hånda for på den måten å forfremme et
trumfstikk for ni stikk i kontrakten. Hele spillet så slik ut:
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Scoren 140 ga +63 (av 70 mulige) til vinnerparet. Også åtte stikk ville gitt en meget
solid score til nord-syd. Med den aktuelle innledninga på spillet måtte vest ha saket
kløver i stedet for ruter på den fjerde sparrunden, men det tar likevel ikke bort
glansen fra Monas spilleføring.

Etter å ha innkassert NM-gullet kunne «Kaninen» fortelle at han følte seg som
nyforelsket etter å ha sett sin bedre halvdel føre kortene i 2 hjerter.
- Nå spilte du som ei gudinne, makker, sa han med et stort glis.
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Bridgens dag – 3. september
Det begynner å komme i orden med litt av hvert til denne begivenheten.
På festivalen kan du prøve ulike størrelser av T-skjorter og hettegensere
Brosjyren er kommet i første trykk, helt
fersk på festivalen. Det er kun et bittelite
opplag, noe som er bra for det er et par
feil i forhold til en av de som er
presentert i den. Det gikk litt fort på
slutten for å rekke festivalen, så vi har i
farten blant annet ribbet noen for
medaljer/titler – men dette rettes før
den trykkes i større opplag.
Brosjyren er tenkt å deles ut i
forbindelse med Bridgens dag i hele
landet. NBF har som mål at hele landet
skal ha hørt om Bridge, og hva det er før
vi våkner til datoen 4.9. Da trenger vi at
alle stiller opp og promoterer vår
fabelaktige hobby.
Sjekk om klubben din har bestemt seg
for noe du kan hjelpe til med.
I anledning av Bridgens dag, som vi altså feirer 3. september i år – som i tillegg er
frivillighetens år, er det laget egen hjemmeside: https://bridgensdag.no
På denne hjemmesiden er det også et kart, hvor en kan finne alle klubber som har
bestemt seg for, og gitt NBF beskjed om et arrangement. Siden har vi fått fra vårt
Danske søsterforbund, og den finpusses daglig. Derfor er den ikke helt ferdig ennå,
men oppe og går (som det heter).
Rollup – altså de plakatene med fot som står flere steder i Bridge for Alle salen er til
salgs og kan også bestilles med den enkelte bridgeklubbs logo på (evt. Også klubbens
sponsor).
På forsiden av t-skortene
og hettegenserne er det
NBF logo og Frivillighetens
år logo – på baksiden
denne teksten du ser til
venstre. I tillegg er det
laget drops med fruktsmak
i både singelpakket utgave
og småesker.
Liver er kort, spill bridge er
trykket på begge deler.
Klubbene har fått
bestillingsinformasjon om
produktene.
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Bogø og Helgemo går bet i 7 NT
Men det var de ikke alene om!
Hele 5 par meldte seg opp i denne
sjanseløse storeslemmen, det er 11
toppstikk, og det er mulig å hente det
12. stikket ved å ta kløverfinessen.
Men når Øst holder spar og Vest holder
ruter, er det siste stikket ikke å finne.
7 hjerter derimot, den er ikke mulig å
bete, og 7 par fant fram til den.

Geir hoppet over 7 hjerter
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Mennene fra Torrevieja
Til NM veteran par er kommet Per Aulid. Han har vært drivkraften bak den Norske
bridgeklubben i Torrevieja i mange år, og også i den nordiske klubben. Nå forteller
han at han har gitt fra seg taktpinnen, og at det er Bjørn Sture Valen som har tatt
over. Han er heldigvis også til stede

Per Aulid

Bjørn Sture Valen

Hvordan går det der nede på Costa Blanca?
Den norske klubben har dessverre ikke kommet i gang igjen etter koronaen. Så nå er
det den Nordiske (svenske) klubben i Mas Amigos som gjelder.
Der er det normalt 8-10 bord på spillekveldene, og deltagelsen er internasjonal.
Nordiske, engelske, nederlendere, ja til og med en inder dukker opp med ujevne
mellomrom.
Hvordan opplevde dere koronaen?
Vi måtte jo stenge vi som alle andre, det var jo litt trist. Hadde det ikke vært for
bridgen, så hadde jeg aldri kjøpt leilighet der nede.
Når spiller dere?
Sesongen vår går fra ca. 20. september til utgangen av april. Vi spiller to kvelder i
uka, mandag og onsdag.
Det er en veldig sosial klubb, det serveres kaker mm på hver spillekveld, og folk
koser seg. Og alle er velkomne
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Traff sitsen, men bare til middels
Av: Vegar Næss
I NM Monrad par er det mange dyktige spillere. Dette spillet er hentet fra 1 sesjon og
det måtte en fin spilleføring til for å berge middels!
Sonen: Alle
Giver: Syd

♤
♥
♢
♣

♤
♥
♢
♣

9843
Kn 7 6 2
9
ED87

K
K984
KD
K kn 5 4 3 2

♤
♥
♢
♣
♤
♥
♢
♣

Kn 7 6 5 2
10
E87632
6

E D 10
ED53
Kn 10 5 4
10 9

Vest

Fyrun
Nord

Øst

Kvangraven
Syd
1♢

2♧

Dbl

Pass

2♡

Pass

Pass

Pass

Vest startet motspillet med ruter konge og ruter
dame som ble trumfet hos nord, hjerter knekt
seilte rundt til kongen og hjerter 9 kom tilbake til
damen hos syd.
Kløver 10 trakk knekt og dame. Nå begynte det å
se ut som sitsen kunne være 1-4-2-6 hos vest,
eller 1-4-3-5. Ettersom det ikke var all verden til
honnørpoeng hos vest satset jeg på at
innmeldingen var basert på fordeling og kunne
være på 1-4-2-6. Fortsettelsen var derfor spar til
esset som tok med seg kongen!
Kløver 9 fikk seile og øst kastet en ruter.

Kvangraven
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Posisjonen var blitt denne:
Sonen: Alle
Giver: Syd

♤
♥
♢
♣

♤ 984
♥ 7
♢
♣ E8

84
K543

♤
♥
♢
♣
♤
♥
♢
♣

Kn 7 6
E87
-

D 10
E5
Kn 10
-

På hjerter ess la vest hjerter 4 og det skulle han angre da han i neste stikk ble spilt
inn med hjerter 5 til 8!
Han måtte nå spille kløver tilbake til nords gaffel med E 8 før en spar til tieren
avsluttet for 10 stikk.
Nå skulle historien sluttet med en høy prosentscore, men slik gikk det ikke. Det viste
seg at ved flere bord hadde ØV meldt på og gått sonebeiter, 170 var kun en
middelsscore!

Her brant OL-ilden i 94
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Oppheves – med øyeblikkelig virkning
Etter harde diskusjoner og
avstemning har staben
besluttet å oppheve
forbudet mot å rydde etter
seg.
Det er derfor nå tillatt å sette
brukte kopper (etc.) på trallen
som står i NM salen.
Slanter – det er hva vi kaller
rester av drikke som ikke skal
inntas, kan helles i bakkene
som koppene skal i. Sett
gjerne koppene på hodet – da
går bakkene rett i
oppvaskmaskinen.
Trallen har lovet å være grei
med alle som oppsøker den.
Festivalstaben takker for
hjelpen

Som poteten?
Av og til kan det kjennes som poteten å være i redaksjonen for festivalens bulletiner.
Vi sitter nå her i den ene salen, når vi ikke er
rundt for å ta bilder eller snakke med våre
intervjuobjekter (dere altså). Da er det lett å tro
at vi har oversikt over alt, men det er altså langt
fra tilfelle. Ikke tar vi imot hverken påmeldinger
eller penger (kunne kanskje vært en ide?!).
heller ikke selger vi bøker, men vi serverer godis
til de som stikker innom. Inklusive de som løser
festivaloppgavene.
Og rett som det er gjør vi litt annet – siden vi
har med både sysaker og litt plaster og slike
greier.
Redaktøren er litt ekstra utsatt, med en TL
oppgave en gang i blant. Resten av redaksjonen
er veldig glad for ikke å ha fullført den
opplæringen. Da er det bedre å rydde kopper og
veilede folk dit hvor de får riktig hjelp. Takk til
alle dere som tålmodig svarer på spørsmålene
vår eller smiler optimistisk når vi er rundt og tar bilder
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Har røyken lagt seg?
Det svingte noe voldsomt når Markus og Børre Lund ankom BBO-bordet når siste
sesjon av NM Monrad par. Men kruttrøyken har lagt seg nå?
I det første spillet var Helgemo rimeligvis
aktiv i meldeforløpet, men det satt ikke
veldig heldig.
2 hjerter med sløyfe gikk 3 ned.
500 og +21 til Lund/Lund.

Denne gangen var det Børre Lund som
var aktiv mot en 4 hjerter som ikke står,
Og måtte betale for det med 3 doblede.
500 og +30 til Bogø/Helgemo

Men vi var ikke ferdige med det.
Helgemo åpner her i 4 spar, den blir
naturlig nok doblet, og ingen hadde mer
å tilføye.
4 doblede beter ble det denne gang!
800 og +24 til Lund/Lund

Børre og Markus bød opp til dans.
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Katja og AK i motspill
Av: Nils Kvangraven
Sørlandet har hatt en flott festival så langt her på Lillehammer. I NM Damepar leder
Katja Nilsen – Ann Karin Fuglestad tett fulgt av Mona Lindstrøm – Marianne Homme.
Vakre sørlandsdamer skal du passe deg for, særlig når de setter deg på prøve som
spillefører. Se bare her fra første runde i NM Damepar.
Sonen: ingen ♤ D 6
Giver: Øst
♥ E 10 9
♢ ED7643
♣ E kn
♤ K kn 9 8 5
♥ 84
♢ Kn 10
♣ 7532
♤ E 10
♥ D kn 7
♢ 982
♣ KD864

♤
♥
♢
♣

7432
K6532
K5
10 9

Syd ble spillefører i 3NT etter et litt komplisert meldingsforløp hvor Ann Karin hadde
vist frem spar.
Ann Karin spilte ut hjerter 8, spillefører ba om liten og Katja vant på kongen. Hun
fulgte pent opp med spar i vri til 10, konge og liten. Ny spar rensket den fargen.
Spillefører tok ess-knekt i kløver fulgt av hjerter ess og hjerter til damen.
Kløverstikkene ble hentet og Ann Karin saket en ruter og en spar.
Nå sto spillefører ved et nytt valg og da hun spilte ruter til damen kunne Katja vinne
med konge fulgt av spar til Ann Karin som hentet beiten med sparstikkene.
Et flott motspill av damene som leder damepar etter første sesjon.
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Festivaloppgave nr. 6
Du blir i hver bulletin presentert for en bridgeoppgave, ingen skal være uløselige på
noen måte. Så får du løsningen i morgendagens bulletin.
Og oppsøker du redaksjonen med riktig løsning, så vanker det en premie

Vest spiller ut spar konge, du legger liten to
ganger og stikker den tredje sparen. Øst kaster
en liten hjerter.
Hvordan planlegger du spillet?

Har du lyst på disse to bøkene, så ordner nok Sten en deal for deg!
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