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Favorittene vant junior-NM
Det ble til slutt favorittseier i junior-NM etter at Christian Bakke og Marcus Andreas Scheie tok teten i andre sesjon
og holdt den inn med god margin.
Joakim Sæter og Mia Stale som ledet etter første sesjon holdt inn til 2.plass, mens det i kampen om 3.plass var
spennende helt inn. Den plassen gikk til slutt til Kaja Brekke og Tomas Tøsse.

Andre måtte nøye seg med å se på premieseremonien denne gang, men kanskje senere en gang?
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Christian Bakke - Marcus Andreas Scheie, Bergen Akademiske BK - BK Norrøna
Joakim Sæther - Mia Statle, Melhus BK - Vestvågøy BK
Kaja Brekke - Thomas Tøsse, Jessheim BK - Heimdal BK

Tyver på ferde!
Det var plutselig borte 8 tablets til Bridge+More forsvunnet i dag, og politiet ble tilkalt.
Heldigvis er det overvåkningskameraer i hallen, og tyven ble filmet.
Politiet ble tilkalt, og ble litt lattermilde da de så hvem det var, en gammel kjenning.
Det er godt håp om at tyven blir tatt og tyvegodset returnert!

BBO-bordet
Det har vært mange innom BBO-bordet i dag, også en av vinnerne fra gårsdagens golfbridge, Sverre Johnsen var
innom. Denne gangen med Bjørg Lystad som makker.

Klarer han to strake turneringsseiere? Motstanderne er Svein Arild Naas Olsen og Siri Bråtane.

Det enkleste er ofte det beste. Eller?
Tittelen henspiller på at det er ikke alltid de lange meldingsforløpene leder dit man skal være, og mange er gode på
kvalifiserte gjetninger på hva kontrakten skal være.
Her er et eksempel på innertier og et eksempel på skivebom.

Øst tar en sjefsavgjørelse og legger 6 spar på bordet, og med E D i ruter foran K 10 er det ikke mulig å spille feil, og
ruter K gir avkast for kløvertaperen.
Det ble meldt slem ved ca. 33% av bordene, så denne gangen var dette en riktig avgjørelse.
Den neste situasjonen kjenner vi alle:

Skal vi spille en sikker delkontrakt i ruter, eller gamble på 3 NT? I lag er ingen i tvil, men i par?
Nord spiller inspirert ut spar 3, og N/S henter 6 stikk før Vest får sjansen til å claime.
Så denne gangen gikk det skeis, men det får Nord ta æren for. 33% spilte hjem sin 3 NT. Hjerter og ruter var de
mest populære utspillene!

Bridgebutikken

Sten Bjertnes styrer salg av bøker og andre effekter på Bridgefestivalen.
Han har holdt på med det på hver festival siden han ble ansatt i NBF i 2008.
«Vi driver dette ikke primært for å tjene penger, selv om vi selvsagt må ha dekket kostnadene. Det er først og fremst
en service for medlemmene, at de kan komme å bla i bøkene og finne ut hvilken bok som passer for dem. I tillegg får
de selvsagt gode råd! Ofte kan de få kjøpt bøkene billigere på nett, men det å holde i en bok og kikke er best»
«De aller ivrigste er her så fort vi har åpnet for å få handlet noe, andre kommer innom mange ganger før de får
bestemt seg for eventuelt å kjøpe noe.»

Har du en forfatter du gjerne anbefaler for
kundene ?
«Jeg har ikke lest alle bøkene vi har her, spesielt
ikke de aller nyeste. Men hvis jeg skulle
anbefale én forfatter, så må det bli Eddie
Kantar. Bøkene hans synes jeg er veldig
instruktive og gode».

’

FYLL PÅ, uten mat og drikke…..
Det er varmt i Drammenshallen. Selv når ventilasjonsanlegget går på 100% er det varmt. Anlegget er av typen som
henter inn luft og blåser den ut i hallen, uten å kjøle den ned. Det er derfor veldig liten hjelp i å lukke opp dørene –
da kommer det inn luft fra bakkenivå. Den er varmet opp av den varme asfalten og vil derfor ikke sette ned
innetemperaturen vår.
Men vi minner om at det er veldig lurt å passe på å få nok drikke, og selvsagt noe mat

Det står vannautomat i hallen.
Når alle fyller mer eller mindre
samtidig vil den ikke klare å kjøle
veldig effektivt. Så det kan være
lurt å benytte sjansen når man er
blindemann til å hente seg
skikkelig kaldt vann.
Så en liten bønn: ikke hell ut de
lunkne vannrestene i verken
søppel eller i beholderen på
vannautomaten. Vannautomatens
spillbeholder er IKKE koblet til
avløp, og det kan derfor bli veldig
vått på gulvet om alle heller ut
selv en bitteliten skvett lunket
vann i den.

Husk at hjernen trenger vann – i alle fall om den skal hjelpe deg med mest vriene finessene 😊

Hvor er ditt gode spill?
Vi vil gjerne ha spill til bulletinen, så har du gjort noe bra så kom løpende og fortell om det 😊

Langveisfarende?
Noen hadde reist lenger enn de fleste til Bridgefestivalen, trodde vi.

«Æ nei, æ ha itj reist langt nå, nei – æ ha bærre reist fra Trondhem, kor æ ha vørre i trevekka», er slik svaret huskes
på spørsmålet om reisens lengde for å nå festivalen

Dataguruen passer på resultatene

Are Utvik med full kontroll!

Fjerdehåndsåpning
Etter 3 passer sitter Nord med en kinkig avgjørelse i dette spillet fra NM Mix: Åpne eller ikke.

Antall poeng + antall spar er ikke akkurat 15, snarere 13. Men utenfor sonen kan vi vel ta sjansen?
Makker ser ut til å ha vært med på tynne fjerdehåndsåpninger før, og melder 1 NT i stedet for det naturlige 2 hjerter.
Nord passer selvsagt ut enhver melding makker kommer med.
Det var mange som gikk bet i 2 hjerter, så mange at pass rundt hadde gitt en liten pluss til N/S! Men 2 hjerter med 8
stikk er bedre.
Nå ble det 1 NT med 7 stikk, så Nord fikk betalt for åpningen sin.

NM Mix er et populært arrangement! Hele 183 par stilte til start.

Litt mer om Drammen – i dag om Spiralen
Det er sikkert ikke alle som vet at Drammen har en av verdens 10 mest spektakulære tunneler (kåret av CNN). Det
er ikke lett å se fra åpningen, som av noen beskrives som «et høl i veggen». Menn innenfor dette hullet skjuler det
seg en spennende tunell – og ikke minst en spennende historie.

Etter 1650 meter og 6 ½ runde kommer man ut på Spiraltoppen 213 meter over havet og kan nyte en spektakulær
utsikt.
Det var byingeniør Eivind Olsen sin idé som resulterte i at man i 1953 begynte
å bygge tunnelen. Byens ingeniørvesen hadde på den tiden tatt ut stein fra et
dagbrudd i Bragernesåsen for å bygge gater og veier. Dagbruddet ble etter
hvert skjemmende og med de to hovedgatene i byen, Rosenkrantzgate og
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate klare for bygging var behovet for stein stort.
Byingeniør Olsen mente man kunne slå to fluer i ett smekk – både stein til
veibygging uten stygge sår i naturen og en turistattraksjon.
70.000 kubikkmeter masse ble tatt ut. De som tar seg tid til å kjøre de 6 ½ rundene i denne tunnelen, vil altså kjøre
på en vei som er 3,65 meter under taket, og radien i spiralen er på 35 meter. Selve veibredden er 9 meter, så det
er god plass til toveis trafikk.
Vi takker igjen visitDrammen for lån av informasjon og bilder. Mer om festivalbyen vår kan du finne på deres
hjemmeside (VisitDrammen.no).
Som en kuriositet kan det nevnes at tunnelen har sin egen maskot,
Spiraltrollet – som lages på Vinn Industrier, en bedrift som gir arbeid
til mange yrkeshemmede.
I morgen skal vi se på Drammen og SPORT

