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Festivalhandikap 6
Den siste Festival-handikapen ble avviklet fredag ettermiddag med 10 bord, og
gledelig var det at det ble mange juniorer på pallen.

På pallen: Brekke/Mathisen – Blisten/Jakobsen – Mathisen (Anjer ikke tilstede)
Disse kom over middelels og forbedret handikapet sitt:
1.
2.
3.
4.
5.

63,6
60,4
57,2
56,5
56,5

Ingeborg Blisten - Inger Jakobsen, Kløver Ess
Hågen Andre Mathisen - Jonas Brekke, Helgeland JBK - Jessheim BK
Tor Gunnar Mathisen - Bo Fodstad Anjer, Helgeland JBK - OBK/Kløverknekt
Erna Lervik - Mona Nordbø, Namsos BK - Sotra BK
Sigurd Reiten - Bjørn Svela, Vestre Gausdal BK - Klepp BK

6.
7.
8.
9.

54,7
53,2
51,6
51,0

Svein Meldieseth - Hilde Torstensrud, Rena BK - Kløver Ess
Grethe Lill Larsen - Irene Hvalgård, Rekrutteringsklubben Ruter 7
Morten Eide - Hanne Fosheim, Åsane BK
Narve Granøien - Grethe Marie Belboe, Sarpsborg BK
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Festivalhandikap sammenlagt

Sammenlagtvinner ble Arvid Haugen, som dermed ble vinner
av et gullpass neste år. Så da vet vi hvor Arvid kommer til
å være i begynnelsen av august 2023
Vi gratulerer!

Sammenlagt-listen:
1.
2.
3.
4.

222,1
218,2
213,1
213,0
213,0

Arvid Haugen
Oddny Christoffersen
Per Øyvind Furuheim
Irene .Hvalgård
Grethe. Lill Larsen

6. 209,0 Hilde Torstensrud
7. 207,6 Tone Skatrud
8. 207,5 Jonas Brekke
9. 204,1 Ida Kristine Mathisen
10. 203,9 Svein Meldieseth
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Noen går det til hodet på
Når de har fått seg en gullmedalje

Også i år: Endringer på pallen i NM Veteranpar
Etter NM Veteranpar i fjor skjedde det store omveltninger, da de utropte vinnerne
Harald Nordby og Jan Trollvik ble degradert fra gullmedaljer til bronsemedaljer etter
at seiersseremonien for lengst var avviklet.
Endringer ble det også i år. To feilpunchinger som ble rapportert men ikke endret i
systemet, er nå lagt inn, med det resultat at paret på 4.plass rykker opp til
bronsemedaljer og omvendt.

Nye bronsevinnere: Martin Reinertsen fra Farsund
og Atle Grefstad fra Stavanger Pensjonistbridge
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Superstormester
NBFs nåler starter med kløvermester. Den høyeste graden er Superstormester, og
inn i den kategorien har Leif-Erik Stabell kvalifisert seg gjennom god bridge år etter
år. Leif-Erik er også kjent fra NRK-kurset om bridge, «Bridge for nybegynnere», som
gikk som en serie på TV.
Han skrev boka til serien, og programmene gikk i 1987. De
som ønsker et nostalgisk tilbakeblikk, finner serien her:
https://tv.nrk.no/serie/bridge-for-begynnere

Vi gratulerer, Leif-Erik!

Olav Hjerkinn fikk Stormesternål på festivalen
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Norske superstormestere pr. 13.08.2022
Navn

Klubb

Mesterpoeng

Helness, Tor
Klepp BK
Helgemo, Geir
Heimdal BK
Nordby, Harald
TopBridge BC
Aa, Terje
Heimdal BK
Bakke, Tor
BAK
Brogeland, Boye
Flekkefjord BK
Grøtheim, Glenn
Heimdal BK
Høyland, Sam Inge
TopBridge BC
Høyland, Sven-Olai
BAK
Furunes, Jon-Egil
TopBridge BC
Lie, Terje
TopBridge BC
Sælensminde, Erik
Klepp BK
Marstrander, Peter
Tromsø BK
Aabye, Jon
Vikersund BK
Mæsel, Helge
Farsund BK
Høyland, Jim
BAK
Farstad, Arve
TopBridge BC
Ovesen, Jo-Arne
TopBridge BC
Mæsel, Roald
Kristiansands BK
Anderssen, Rune Brendeford
Tromsø BK
Thoresen, Siv
TopBridge BC
Rasmussen, Arild
BAK
Ekren, Bjørn Olav
Sunndalsøra BK
Austberg, Per Erik
Heimdal BK
Tislevoll, Geir Olav
NBF Utland
Eide, Lars
Hamar BK
Berset, Ole Arild
Sunndalsøra BK
Tundal, Ulf Håkon
Sunndalsøra BK
Høiland, Tom Anders
Kristiansands BK
Lund, Børre
Heimdal BK
Smith, Vidar
Vikersund BK
Kvangraven, Nils
Kristiansands BK
Lindqvist, Espen
Arendals BK
Charlsen, Thomas
BAK
Mikkelsen, Jan
TopBridge BC
Løwe, Per
Skien BK
Anfinsen, Ivar Magnus
Klepp BK
Jørstad, Kai
Skien BK
Stabell, Leif Erik
Bridgekam
(BAK = Bergens Akademiske BK)

7705.53
7021.11
5164.08
4881.51
4733.58
4609.28
4601.32
4591.81
4241.51
3862.78
3819.21
3789.33
3659.75
3621.14
3532.47
3440.46
3428.04
3406.58
3228.94
3191.87
3169.13
3108.34
3105.48
3039.04
2995.99
2904.64
2898.51
2894.38
2790.40
2733.33
2723.13
2647.04
2630.93
2606.91
2560.50
2559.82
2540.34
2527.13
2504.21

De 6 øverste på listen
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Superstormester uten medalje men med krus
Selv superstormestere, her representert ved Jon Egil
«Turbo» Furunes, setter pris på å vinne festivalkrus
Det ble ingen medalje på Turbo i år, men det var nær på!

Vi gratulerer Steinkjer BK
Det kan godt hende det er flere jubilerende klubber representert på festivalen, men
Ingen har markedsført det så heftig
overfor bulletinredaksjonen som
Steinkjer BK. De er 80 år i år, og skal ha
storveis feiring med både par- og
lagturnering.
Parturneringen går på bridgens dag 3.
september og lagturneringen går den
påfølgende dagen, søndag 4. september.
Premiene er heftige, 10.000,- for 1.
plassen i parturneringen og 12.000,- til
vinnerne i lagturneringen. Bulletinredaksjonen har ikke funnet noen
presisering om dette kun er ved
fulltegning, men……
I tillegg er det ekstrapremie etter
handicapsystemet i parturneringen –
som ikke kan vinnes av de som oppnår
ordinær premie.
Slik vi ser det er det en flott feiring av
Bridgens dag – og vi håper mange finner
veien til Steinkjer.
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Løsning Festivaloppgave nr. 8
Vest starter med spar 2. Øst vinner med
knekten og returnerer ruter 6.
Hvordan planlegger du spillet?
Så du faren for at Øst setter opp en
ruterstjeling?
Inne på trumfess setter hen Vest inn i spar,
og får stjelingen.
Er det noe du kan gjøre?
Ja, det er det
Du vinner ruter-returen med esset og spiller
kløver konge! Når Øst stikker med esset,
kaster du en spar på hånden, og
kommunikasjonen mellom Øst og Vest er nå
brutt.
Taper på taper, altså

Alexander Flakstad (th) løste oppgaven
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Juniorene vil heve stemmen
Av: Sofie Græsholt Sjødal
Det er nå stiftet et juniorutvalg som er opprettet for at juniorene skal få mulighet til å
uttale seg om saker som omhandler dem.
Tanken er at det er en liten gruppe på fem personer som er hovedgruppen, som
jobber mest med å få gjennomslag for det vi mener, mens en større gruppe og også
resten av juniorene skal få være med og gi sin mening i saker.
Det er en uavhengig gruppe, som fikk enstemmig støtte fra bridgetinget.
I tillegg til å utale seg om saker som omhandler juniorer, kommer de også til å jobbe
med å utvikle et program og opplegg for sommerleir for 60 barn, som skal arrangeres
i Rogaland til neste år.
Det er viktig for oss at gruppen skal representere alle juniorene, og skal derfor bestå
av både rutinerte og ferskere spillere. Det første året består gruppen av Sofie
Græsholt Sjødal som leder, Markus Lund, Erleta Plana, Joakim Isaksen og Cathrine
Wedvik.
Litt om medlemmene:
Sofie har spilt bridge i snart 12 år, og har spilt på
landslaget siden 2013, i år var hun en del av U26-laget
som spilte i Nederland. Hun har jobbet ett år i NBF, og
kommer til å fortsette der i en 20%-stilling, men dette er
uavhengig fra jobben i NBF. Hun er utdannet
bridgelærer, og har jobbet som bridgelærer siden 2015.

Markus har spilt bridge 8 år, og har spilt på landslaget
siden 2017. I år spilte han på U26-laget i EM. Han har vært
med på både Spill Bridge 1 og 2 kursene som NBF
arrangerer på nett. I tillegg er han valgt inn som
styremedlem i NBF, og kommer til å være et bindeledd til
styret.

Erleta har spilt bridge i 5 år, og ble med på jentelandslaget i
EM i Nederland i juli. Hun er en del av Sandnes
juniorbridgeklubb, og kommer til å representere den klubben i
utvalget, i tillegg til resten av juniorene. Erleta har tatt
bridgelærerutdanning, og skal være med som bridgelærer for
unge i Sandnes.
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Cathrine begynte å spille bridge for litt over et år siden,
og var allerede i år inne på U16-laget til Norge i EM. Hun
ble lært opp på sommerskole i Trondheim, og er en viktig
del av Trondheim ungdomsbridgeklubb. Hun kommer til å
representere klubben sin i utvalget, men hun vil også
jobbe for resten av juniorene i Norge.

Joakim begynte å spille bridge i fjor høst, og er medlem i
Helgeland juniorbridgeklubb. Han kommer til å representere
Norges største juniorklubb, men vil også gjøre det han kan for å
bedre bridgen for alle andre juniorer. Han har allerede vært
med som bridgelærer på kurs for unge.

Undertegnet protokollen
Før Bridgefestivalen ble Bridgetinget holdt, og til å undertegne protokollen fikk disse
personene tillit:

Elisabeth Groseth, Horten BK
Og Johnny Holmbakken, Lillehammer BK
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Festivalpar 8
10 par deltok i den siste Festivalpar-turneringen, og endelig var det plass til
minstemann på pallen!

På pallen fra venstre: Hansen Moe/Flo – Helmersen/Nilsen – Grønoset/Johndrud
Og over middels kom:
1.
2.
3.
4.
5.

63,5
57,8
52,6
50,5
50,0

Solfrid Nilsen - Sissel Helmersen, Heimdal BK - Solklubben BK
Sølvi Flo - Brage Hansen Moe, BK Sølvknekt - Helgeland Juniorbridgeklubb
Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud, Kløver Ess
Jonas Brekke - Markus Hansen Moe, Jessheim BK - Helgeland JBK
Hilde Torstensrud - Erna Lervik, Kløver Ess - Namsos BK
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Sammenlagt festivalpar
Det ble en ganske suverén og svært populær sammenlagt-vinner av Festivalparturneringene, nemlig 11 år gamle Markus Hansen Moe fra Helgeland
Juniorbridgeklubb. Han spiller gratis også neste år som junior, og i stedet for
gullpass får han en gratis overnatting på Lillehammer hotell.

Vi gratulerer!

Sammenlagt-listen:
1
2
3
4

352,6
317,7
313,3
313,3
313,3

Markus Hansen Moe
Arvid Haugen
Oddny Christoffersen
Ivar Grønoset
Eldrid Annie Johnsrud

6
7
8
9
10

305,8
289,2
285,2
273,6
262,5

Per Øyvind Furuheim
Håvard Moe
Svein Meldieseth
Erna Lervik
Ida Kristine Mathisen
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Spennende avslutning!
Før siste runde i NM Monrad lag, var det 3 lag som hadde skilt seg ut, og to av disse
skulle møtes innbyrdes i siste kamp.
Stillingen var
Viking Club
WorldBridgetour.org
Ekrens

175,09
169,36
167,32

I siste runde skulle Viking Club møte Ekrens.
Det begynner med at Berset/Ekren ikke klarer å melde en 6 kløver eller 6 ruter i spill
11 mot Livgaard/Aa.
Men så imponerer Berset /Ekren med å
klare å melde storeslem etter dette
meldingsforløpet:
4 kløver blir på BBO forklart som
Blackwood!

På det andre bordet har Tundal/Kvangraven betalt ut doblede beter i spill 8 og 9.
Men så spilte Kvangraven hjem 1 NT doblet i spill 7.
Så er Tøndel og Grøtheim fremme ved spill 11. De stoppet også i 5 kløver, men fikk
ikke hjerter ut og fikk 13 stikk, 1 IMP til Viking Club.
Etter 4 spill ligger WorldBridgetour under med 2-12!
I spilll 11 stopper Tøndel/Grøtheim i 6 ruter, dermed 13 IMP til Ekrens på dette
spillet.
Akkurat nå leder Ekrens NM Monrad par, men har et par akilleshæler på de første
spillene med doblede beter.
Og når Bakke trenger et godt resultat mot slutten av en turnering, så får han plutselig
det. WorldBridgetour vinner 24-12 over Astra/ABC, og blir Norgesmestere.
Ekrens får solid dobbel-score på spill 7, og vinner 26-11 over Viking Club.
Dermed ble slutt-stillingen:
1. Worldbridgetour 183,99
2. Ekrens
182,82
3. Viking Club
179,59
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NM Monrad lag

1. 183,99 WorldBridgeTour.org, Bakke - Charlsen - Grude - Johansen
2. 182,82 Ekrens, Kvangraven - Tundal - Ekren - Berset
3. 179,59 Viking Club, Grøtheim - Tøndel - Aa - Livgård
4. 172,75 Olsen på Hjørnet, Olsen - Melby - Holdaas - Sælensminde - Olsen
5. 168,44 Flått comeback, Flått - Kjørstad - Lunna - Flått
6. 163,63 Outsiderne, Hantveit - Thomassen - Høyland - Myrvold
7. 163,29 kløverknekt, Fodstad - Aarebrot - Hagen - Bang
8. 160,69 Ytre strok, Moe - Olsen - Hansen - Grønbech
9. 158,86 Viego, Brekka - Saur - Høiland - Olsen - Fuglestad
10. 157,59 Høyland, Bakke - Høyland - Høyland - Hantveit - Eide

1
2
3
4
5
6

1,44
1,29
1,16
1,13
1,12

0,92
0,92
8 0,91
9 0,90
10 0,89

Terje Aa - Allan Livgård, Viking Club
Espen Haugstad, Ueland
Arne Gothi, Team Wannberg
Hans Melby, Olsen på Hjørnet
Thomas Charlsen - Christian Bakke, WorldBridgeTour.org
Hans Herman Kalhagen - Willy Myhre, Team Nikkersen
Erik Sælensminde, Olsen på Hjørnet
Roy Hugo Olsen, Olsen på Hjørnet
Ole Arild Berset - Bjørn Olav Ekren, Ekrens
Leif Arne Halleraker, Team Wannberg
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Svein Meldieseth – festivalens hyggeligste
Lørdag formiddag ble kunstverket Kari Nordnes har gitt til Festivalen delt ut til Svein
Meldieseth, som hadde fått to nominasjoner:
Jeg – og mange med meg – har latt oss imponere av innsatsen hans. Han har tatt
ansvar, når han har blitt spurt om det, og spilt bridge med flere av spillerne som ikke
har hatt egen makker.
Han om sikkert til Bridgefestivalen med like store forventninger som alle oss andre,
men han har «ofret» seg hver dag, hver økt, for å spille- på forespørsel – med
«ukjente uten egne makkere».
Derfor mener jeg at han virkelig fortjener både ros og heder for sin innsats som
«reservemakker» for mange.
Utrolig hyggelig og positiv. Tar imot medspillere med et smil. Som jeg har sett, har
det vært mange forskjellige.
Viser at Bridge er for Alle, uansett. Han fortjener definitivt en oppmerksomhet.

Vi gratulerer han og håper å se han igjen på festivalen neste år.

NORSK BRIDGEFESTIVAL LILLEHAMMER 2022

BULLETIN 9 LØRDAG

SIDE NR. 15

Mange historier små – blir en side det (ogs)å
En hører, ser og opplever litt av hvert på en Bridgefestival – her er noen små snutter

Det er noe eget med å være «uniformert».
Da jeg var i heisen og et ektepar gikk på i 5.
etasje sa de til meg: »Resepsjon, please» så da har jeg prøvd meg som heis-piccolo

Det kives om medaljer, men det er ikke det
eneste. Rett som det er får redaksjonen
spørsmål om vi vet hvor mange som får
krus. Iblandet
forhåpninger om at de i neste turnering skal
klare å gjøre det så godt at de får et krus til

Enkelte deler av redaksjonen har litt problem med å
holde orden på alle i bridgefamiliene, hvem som er
hvem. Da en av sønnene Eide kom til bordet –
beklaget jeg at jeg ikke husket hvem av dem. Han
svarte: «greit, bare kall meg den flinke». Dessuten
kunne han fortelle at Lisbeth (mamma Eide) heller
ikke holder styr på dem – så hun tar like godt en
runde igjennom alle 4 navnene.

Sånn utpå lørdagen 6. august, satt redaksjonen opp
dette skiltet. Festivalens mest unyttige skilt – i alle
fall det minst leste. Neste år setter vi nok opp et
helt annet.

Så til slutt en oppsummering fra en mann
alle «kjenner» - Kjell Rune.. Vi spurte han
hvor mange dager fri han har når vi har
dratt. Svaret er to (men det kunne godt
vært flere avslører han). Han synes
bridgespillere er hyggelig, rolige folk. Det er
ikke mye tull og bråk med dem sier han. Og
vi spør om han tror det kan være fordi de
skal spille mer bridge dagen etter. Det tror
han nok.
Vi spør om det er noen som drikker mer kaffe enn bridgespillere – kontant kommer
svaret: NEI. Det har gått med over 4000 pappkopper i tillegg til de andre koppene.
Men han syntes det ga resultater å oppheve forbudet mot å rydde etter seg.
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Vi ses igjen – Lillehammer
Bulletinredaksjonen takker for i år og ser frem til
neste år.
Det har vært hyggelig å være her igjen. Mye av
stoffet i bulletinen har i år vært viet Bridgens dag,
som skal avholdes i hele landet 3. september.
I forkant av festivalene var vi i kontakt med
mange steder i byen og tagg premier.
Og det var ikke verdens tyngste jobb, for velviljen
sitter løst her i byen.
Vi har forsøkt å yte noe tilbake til alle som har
støttet oss, og både skrevet i bulletinen, selv vært
ute og spist med gode bridgevenner og ikke minst
aktivt sendt spillerne til bidragsyterne, som vel
mer korrekt bør omtales som samarbeidsparter.

Av: Elisabeth Groseth

Egentlig hadde vi planlagt å vandre en dag på Maihaugen, gå hele kulturstien og kose
oss timevis i gågaten med alle de trivelige spesialforretningene en finner der.
Men tiden strakk ikke til. Selv om vi kom en dag før det hele startet – var ikke det
nok til å oppleve denne perlen av en by. Ikke engang OL anlegget fikk vi tid til.
Ganske underlig, egentlig – for det er korte avstander her i byen mellom de ulike
attraksjonene og opplevelsesmulighetene. Endelig fant vi, etter flere år, den korteste
veien ned til byen også. Hotellet tilbud fikk vi heller ikke tid til å benytte oss av. Det
henger en «tilbudsmeny» over ulike spabehandlinger i heisene, men vi fikk ikke
engang tid til et dypp i bassenget – eller en runde på minigolfbanen. Den er for øvrig
nyoppusset.
Men vi var innom hotellets veranda – hvor praten går flittig, helst om bridge. Nytt av
året var muligheten til å få seg en matbit i teltet i hagen – rett ved siden av
spillelokalene. Med det fine været som noen har bestilt til festivalen – var det et
tilbud som ble flittig benyttet.
Det er alltid hyggelig å treffe gamle kjente og få nye bekjentskap på festivalen. Vi
regner med at mange av dere treffer vi igjen neste år. I tillegg er det klart at det er
flere vi møter i januar på Bridge for Alle på Tenerife.
Når dette publiseres gjenstår bare opprydding og pakking. Hvert år leker vi med
tanken på å reise med mindre bagasje, men ennå er det ikke gjennomført. Rett som
det er trenger noen nål og tråd, en sikkerhetsnål eller plaster. Så skrinet med det
rare i blir nok med i oppakningen neste år også.
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Fin timing av Nordby ga vunnet utgang
I syvende runde av NM Monrad lag ble Harald Nordby spillefører i 4 spar på dette
spillet:

Hvordan ville du planlagt spilleføringa med ruter 5, norsk fordeling, ut fra vest?
Harald Nordby la liten fra bordet, og kongen kom på fra øst. Han stakk med esset og
fortsatte med spar til esset. Deretter spilte han kløver knekt fra bordet, og øst dekket
med kongen, som han fikk beholde for.
Øst fortsatte så med ruter til dama i vest før en ny ruter til knekten i bordet fulgte.
Øst saket en kløver, og dermed tydet alt på at vest opprinnelig hadde knekten fjerde i
spar.
Spilefører spilte så en kløver til esset og en kløver til stjeling i bordet. Deretter tok
han for spar konge og hjerter ess før han stjal en hjerter på hånda.
Med tre kort igjen hadde motspillerne fått to stikk, og situasjonen var denne:

Spillefører kunne nå fri seg med ruter, og vest måtte avslutte med spar fra knekten
opp i dame-ti. Dermed ble det ti stikk og vunnet utgang etter perfekt timing fra
Harald Nordby i spilleføringa.
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Ved fem bord hadde nord-syd vunnet utgang i spar. Ellers var det mange som gikk
beit nord-syd, mens noen hadde vunnet delkontrakt.

Gjenglemt på hotellet
Denne dingsen ble sittende igjen i et strømuttak i
gangen mellom spillerlokalene.
Den er nå merket «Bridgefestivalen» og oppbevares
på hotellet.
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