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Min avgjørelse

Svein Jarle Ludvigsen anbefaler klubben å kjøpe Bridge+More

Båsmo BK har laget et helt fantastisk arrangement her påMeyergården. Både en flott NM-finale

i fine lokaler og et bridgelærerutdanningskurs med ivrige deltagere fra hele landet. På toppen

av det hele har de også fått med 42 par i sin jubileumsturnering over tre kvelder.

I jubileumsturneringa, Sparebank 1 Nord Norge cup, har de tatt i bruk Bridge+More for å

få ut kort og yte veldig god resultatservice til spillerne. Spillerne kan i etterkant også se hvordan

kortene ble spilt på hvert enkelt spill. Dette er virkelig en god nyhet for oss bridgespillere.

Bridge+More var også tenkt brukt i selve finalen, både for en enklere korthåndtering og for

å få den gode resultatservicen dette systemet gir. Siden finalen spilles med skjermer, fikk vi

problemer med stabiliteten på maskinene. Kort-dealerne, altså hovedmaskinen, måtte flyttes

mellom spillebordet og støttebordet ved oppstart og avslutning av hvert spill. Dette medførte at

maskinene ikke fikk jobbet korrekt, og det ble mye venting på omgiv som en følge disse

forstyrrelsene.

I tredje halvrunde (runde 2.1) hadde jeg ett møte med TL-kollega Hans Arne Forseth og

NM-sjef Kurt-Ove Thomassen der jeg anbefalte at vi skulle gå tilbake til vanlige kortmapper for

resten av turneringen – de var enige. Avgjørelsen ble da tatt, fra og med runde 2.2 skulle det

bruke plastmapper og bridgemate slik vi er vant med fra tidligere. Dette var ingen enkel av-

gjørelse, da jeg personlig synes idéen om å bruke Bridge+More i denne turneringen var både

god og spennende.

Jeg var så heldig å lære meg bruken av og å kjøre turneringer med Bridge+More da vi hadde

EM i Tromsø i 2015. Til sammen kjørte jeg 27 sideturneringer, med kun én times opplæring på

forhånd. Vi hadde ingen problemer med gjennomføringen av disse turneringene. Den gang fikk

utstyret stå i ro på bordet hele tiden, og fikk da jobbe på en korrekt og stabil måte.

Min anbefaling til klubbene i Norge er å gjøre som Båsmo BK, kjøp Bridge+More. Jobb

gjerne mot lokalt forretningsliv og få dem til å sponse investeringen av det nye utstyret, for

eksempel mot reklame på kort-dealerene, og bruk systemet i klubben. Klubben slipper dublerings-

maskin, andre dubleringskostnader samt transport av kort fram og tilbake – med Bridge+More er

det bare å sette dealeren på bordet, programmere tableten og kjøre på, enkelt!

Ellers må jeg få skryte av bridgespillerne her i klubblagfinalen, flinke kortspillere og trivelige og

blide selv om jeg maser på dem om å spille raskere. Virkelig en glede å lede en turnering med så

mye kjekke deltagere. Stå på, og måtte de beste vinne i år også!

Svein-Jarle Ludvigsen

Bulletin 3, NM-klubblag 2018, Fredag 11. mai

4



Sunndalsøra ser seg foreløpig ikke tilbake
Av Vegard Brekke

For øyeblikket virker det ikke å være noen tvil, Sunndalsøra feier all motstand av banen på

veien mot et mulig NM-gull. De økte den klare ledelsen de hadde mot Flekkefjor i gårdagens

hengekamp med ytterligere 8 IMP, og endte til slutt opp med 18 VP i kamp 3. I kamp 4 var det

utfordrerne Bergen Akademiske BK 1 som stod for tur. Etter to solide halvrunder stod

Sunndalsøra igjen med snau 16 nye VP. Heller ikke TopBridge BC har fått noe særlig schwung

på sakene mot lederlaget, da lagene tok kvelden lå lederlaget over med 28 IMP i kampen.

Sunndalsøra har nok det tøffeste programmet i innspurten, men med 23 poengs ledelse ser det

tungt ut for de andre å ta igjen det godtspillende laget.

På de to neste plassene følger de to bergenslagene. For øyeblikket er det kun 0,01 VP

mellom dem. Foreløpig er det Christian Bakke som har marginene på sin side i forhold til far Tor

Bakke på Bergen Akademiske BK 2 på tredjeplassen. Men husk at førstelaget nærmest hadde

full pott i den innbyrdes åpningskamepn – nå har dette forspranget skrumpet til fattige 0,01 VP.

Kanskje mine spådommer om sølv til de gamle heltene skal slå til likevel?

For øyeblikket virker det som om det skal bli vanskelig for de andre lagene å blande seg inn

på pallen, men ingenting er umulig med to og en halv kamp igjen. Aller nærmest de to

bergenslagene ligger arrangørklubben med 46VP, ca. 15 VP bak sølvet og bronsen.

Vi gleder oss til innspurten i lagfinalen!

Som i går blir det arrangert jubileumsturnering i kjelleren. Espen Larsen og Skjalg N. Solum

holder fortsatt stand i tet etter kveldens sesjon, paret har så langt 65,27%. Nest øverste trinn på

pallen innehar foreløpig Sverre Selfors og Bjørnar Småli. Bronsen ligger for øyeblikket an til

å gå til Lars Arthur Johansen og Tor Eivind Grude. Vi ønsker alle de 42 parene lykke til i

morgendagens innspurt!

Sparebank 1 Nord-Norge Cup, topp 10, 2 av 3 sesjoner

1. Espen Larsen – Skjalg N. Solum 65,27 %

2. Sverre Selfors – Bjørnar Småli 61,61 %

3. Lars Arthur Johansen – Tor Eivind Grude 58,44 %

4. Sofie G. Sjødal – Agnethe Kjensli 57,10 %

5. Villiam Ovesen – Bård Kåre Græsli 56,79 %

6. Lars Tore Hatten – Joakim Sæther 56,61 %

7. Helge Stanghelle – Gerd Marit Harding 56,38 %

8. Tor Arne Reppen – Jarle Bogen 55,63 %

9. Anita Karlsen – Bjørg Tvinnereim 54,69 %

10. Ole Jonny Tøsse – Thomas Tøsse 53,93 %
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Praktisk info
Program

Lørdag 12. mai
09.00 – 11.00 Runde 5, 2. halvrunde
11.10 – 13.10 Runde 6, 1. halvrunde
13.10 – 13.50 Lunsj
14.00 – 16.00 Runde 6, 2. halvrunde
20.00 Jubileumsmiddag

Søndag 13.mai
09.00 – 11.00 Runde 7, 1. halvrunde
11.10 – 13.10 Runde 7, 8. halvrunde
13.30 Lunsj/premieutdeling

Line-up gjøres 10 minutter før halvrunden starter

Resultater fredag 11. mai
Runde 3:
BAK 1 – Nøtterøy BK 18,45 – 1,55
Topbridge BC – BK Norønna 10,24 – 9,76
Båsmo BK – BAK 2 0,00 – 20,00
Sunndalsøra BK – Flekkefjord BK 17,72 – 2,28

Runde 4:
BK Norrøna – Båsmo BK 8,65 – 11,35
Nøtterøy BK – Topbridge BC 1,31 – 19,15
Sunndalsøra BK – BAK 1 15,91 – 4,09
Flekkefjord BK – BAK 2 2,18 – 18,37

Runde 5 (halvspilt):
Topbridge BC – Sunndalsøra BK 4,77 –15,23
Båsmo BK – Nøtterøy BK 5,37 – 14,63
BAK 2 – BK Norrøna 7,43 – 12,57
BAK 1 – Flekkefjord BK 10,00 – 10,00

Tabell etter 4,5 av 7 kamper
1. Sunndalsøra BK 84,45

2. Bergen Akademiske BK 1 61,58

3. Bergen Akademiske BK 2 61,57

4. Båsmo BK 46,02

5. TopBridge BC 45,00

6. BK Norrøna 43,15

7. Flekkefjord BK 32,42

8. Nøtterøy BK 27,41
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Kampoppsett

Runde 5 Runde 6
Bord Bord
1 Topbridge BC Sunndalsøra BK 1 Nøtterøy BK Bergen Akademiske BK 1
2 Båsmo BK Nøtterøy BK 2 Sunndalsøra BK Båsmo BK
3 Bergen Akademiske BK 1 BK Norrøna 3 Bergen Akademiske BK 2 Topbridge BC
4 Bergen Akademiske BK 2 Flekkefjord BK 4 Flekkefjord BK BK Norrøna

Runde 7

NB! Husk line-up 10 minutter
før hver halvrunde

Bord
1 Båsmo BK Bergen Akademiske BK 2
2 Bergen Akademiske BK 1 Sunndalsøra BK
3 BK Norrøna Nøtterøy BK
4 Topbridge BC Flekkefjord BK
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Vi tar i mot bidrag: Finalens beste spill!
Tradisjonen tro så deles det ut pris for finalens beste

spill. Mestergull Meyer sponser spiller og journalist

som har det beste finalespillet med en flott kniv.

NBP (Norsk Bridgepresse) deler tradisjonen tro ut plakett

til spiller og journalist.

For at spillet skal telle med i konkurransen, må spillet

ha vært publisert i bulletin 2 til 4 (torsdag, fredag og

lørdag). I juryen sitter Nils Kåre Kvangraven (leder NBP),

Per Tjelmeland og Christian Vennerød.

For å delta i konkurransen, som journalist, trenger du

ikke fysisk være tilstede her på Mo. Finner du en artig

vinkling eller en god analyse av noe du for eksempel

ser på BBO, er det bare å sende artikkelen eller ta kontakt

med meg, Vegard Brekke, eller Kristian B. Ellingsen –

så skal vi sørge for å få den publisert.

Kontakt Vegard Brekke

Telefon: 922 98 770
E-post: vegard@gammagrafisk.no
Facebook: Privat melding på profil

Kontakt Kristian B. Ellingsen

Telefon: 906 66 459
E-post: kristian.ellingsen@hotmail.com
Facebook: Privat melding på profil

Mestergull Meyer sponser premien for årets beste finalespill
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Kenneth Syversen elsker øl!
Av Vegard Brekke

I spill 3 i fjerde kamp ble det omsatt en del IMP rundtomkring i salen. Det var både hjemganger
og bortspill av stående utgang, samt bet og hjemgang av utgang som vel strengt tatt ikke burde
vinnes.

En av heltene denne halvrunden var Kenneth Syversen

på Nøtterøy BK i kampen mot TopBridge BC. Kenneth

var våken, eventuelt øltørst, og fikk hjem utgangen som

vel alltid står med perfekt spilleføring.
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Vest Nord Øst Syd
J. Mikkelsen H.B. Skjæran J.E. Furunes K. Syversen

1€
pass 1NT pass 2}
dbl 3} 3~ 4}
4~ 4€ pass pass
dbl pass pass 5}
dbl pass rundt

Jan Mikkelsen i vest spilte ut hjerteress og mere hjerter,

til tieren og kongen. Det første Kenneth hadde merket

seg da han plukka opp handa i syd, var selvsagt at han

hadde fått utedelt ruter 7. Så sorterte han kortene og

talte honnørpoeng. Allerede før meldingsforløpet var i

gang drømte Kenneth om en kald, duggfrisk bayer

seinere på kvelden – bare han klarte å ta vare på gaven

han hadde fått utdelt. Denne drømmen gjorde derfor

spilleprøven enda lettere for Kenneth, som smattende

trumfet andre hjerterrunde med ruter 9. Drømmen om

siste stikk på ruter 7 levde fortsatt.

Kenneth fortsatt med ruterdame, og så den leie

sitsen i trumf. Sitsen var skuffende nok, og håpet om

gratis øl ble også fjernere.

Kenneth endte opp med hjemgang av dobla utgang

Kenneth gikk over til plan B – å få hjem den dobla

kontrakten. I stikk fire spilte Kenneth en spar mot

bordet, som beholdt stikket. Neste sparrunde ble vunnet

av vests ess.

Etter å ha fått for sparesset valgte Jan Mikkelsen å

fortsette med nok en spar. Kenneth trumfet med kongen

i bordet, mens Jon-Egil Furunes i øst saket sin single

tier i kløver. I og med at trumfen satt 4-0 var Kenneth

avhengig av å få spilt trumf gjennom to ganger

gjennom øst, siden han hadde tatt så godt varepå ruter

7 i andre stikk, kunne han nå dra ruter 8 rundt fulgt av

nok en ruter. Kontrakten var nå i boks – 11 stikk og

hjemgang.
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G

Bulletin 3, NM-klubblag 2018, Fredag 11. mai

10



Det ble ikke øl på Kenneth denne gangen, men

kanskje smakte de 3 IMPene han vant på spillet, etter at

TopBridge hadde fått hjem 4 spar på det andre bordet,

nesten like godt.

Ikke vet jeg om det var en avholdsmann som satt

syd på BBO, men øltørst var han i hvert fall ikke.

Utspill og fortsettelse var det samme, men her valgte

syd å trumfe med ruter 7. I tredje stikk ble trumfsitsen

avslørt, før to runder spar ble stukket av vest. Som i

kampen mellom Nøtterøy og TopBridge spilte vest nok

en spar, ruterkongen ble brukt i bordet og øst saket en

kløver (tieren). Ruter til kapp med ruter 9, men nå fikk

øst stjålet – og betet kontrakten – da syd forsøkte å

komme seg inn på kløveress for nok en trumfkapp.

Bernt Hagen på hjemmelaget Båsmo spilte forøvrig

helt likt som Kenneth i 5 ruter udoblet i kampen mot

BK Norrøna.

Halvparten av salen gikk aktuelt bet i utgang mens den

andre halvparten fikk hjem utgang på spillet. Du kan

lese Kristian B. Ellingsens kommentarer rundt spillet

litt lengre bak i bulletinen.

Både 4 spar og 5 ruter ble vunnet i spill 3, mens andre endte

opp med bet i de to kontraktene.

NORD Advokatfirma DA 
Gjennom fagkunnskap, engasjement og erfaring, 
tilbyr vi kvalifisert juridisk rådgivning til bedrifter, 
private og offentlige etater. 
www.nordadvokatfirma.no 
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Ikke avslør sitsen!
Av Kristian B. Ellingsen

Det følgende spillet er allerede omtalt på foregående

side. Da var kontrakten 5 ruter, men som nevnt var det

litt forskjellig som skjedde på dette spillet. Tre bord

prøvde seg i 4 spar. Tilpassen er litt dårligere, men man

trenger ett stikk mindre for å få utgangsbonus. Dessuten

kan man nyte godt av ruteren som reservetrumf. Aberet

er at man er mer sårbar i trumf og det kan være fare

for å bli trumfmatt.
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I oppgjøret mellom Flekkefjord og Bergen Akademiske

2 gikk meldingene slik ved det ene bordet:

Vest Nord Øst Syd
B. Brogeland T. Bakke T. Brogeland J. Høyland

1€
pass 2| 1) pass 2} 2)

pass 2NT3) pass 3}
pass 4€ pass rundt

1) Tvetydig – enten naturlig eller invitt med spar
2) Kunstig tillegg
3) Krav

Utspillet fra Boye Brogeland var kløver 2 (norsk for-

deling). Nå var det et viktig poeng ikke å bruke knekten

fordi det kunne være svært avslørende og til hjelp for å

finne det beitende motspillet.

Jim Høyland la liten fra blindemann, og vant stikket

med kongen på hånda. Deretter fulgte en trumf mot bordet.

Boye visste ikke om det var makkeren eller spillefører

som hadde singel kløver. Det kunne jo være at spille-

fører ville prøvd knekten om han hadde kongen dobbel

på hånda?

Aktuelt la Boye liten spar, og da var kontrakten

hjemme. Han lasjerte også neste sparrunde. Jim fulgte

opp med ruter til dama. Den kunne Boye stjele, men

det var ikke mer å hente for forsvaret enn trumfesset og

ett hjerterstikk.

Ved et av de andre bordene skulle det vise seg at det

ble svært avslørende da spillefører spilte kløverknekt

i bordet i første stikk.

Asbjørn Kindsbekken fra Sunndalsøra var spille-

fører i 4 spar i oppgjøret mot Thomas Charlsen og

Arild Rasmussen fra Bergen Akademiske BK 1. Etter

kløver ut til knekten, ble det spilt spar i stikk to. Thomas

kunne stikke med esset og gi makker ei stjeling i kløver

siden spillefører var markert med kløver konge etter

utspillet. Arild fant ruter tilbake til stjeling hos Thomas.

Dermed fant bergenserne, som eneste par blant de tre

som spilte mot 4 spar, å beite kontrakten.

Sunndalsøra hadde imidlertid en sterk kamp sett

under ett, og vant med IMP-sifrene 77-44. Dermed fikk

de med seg nesten 16 VP fra et viktig oppgjør i kampen

om NM-gullet.

Jim Høyland var en av dem som ikke

avslørte kløversitsen.
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Finalens superstjerne
Av Vegard Brekke

Det er mange gode spillere og flotte bridgerepresen-
tanter til stede her på årets Lagfinale. Men det er vel
ingen tvil om hvem som er den største stjerna – Boye
Brogeland!

Vi her hjemme har vært godt kjent med Boye Brogeland

de siste tiårene. Boye ledet an en av de sterkeste

juniorgenerasjonen vi har sett her til lands, med utal-

lelige opptredener på det norske juniorlandslaget

gjennom 90-tallet. Boye var makker med bl.a Geir

Helgemo, Espen Erichsen og Øyvind Saur for å nevne

noen. Det ble stort sett medaljer når denne gjengen var

ute og representerte landet vårt. Boye Brogeland og vår

andre internasjonale megakjendis Geir Helgemo vant

blant annet tidenes første VM for juniorpar i Ghent

i 1995 foran Thomas Charlsen, som også spiller årets

finale, og Espen Erichsen på sølvplass. To år senere

forsvarte han nesten dette VM-gullet, sammen finalist

av året Trond Hantveit, med en flott bronsemedalje

i Santa Sofia i Italia.

Boye rykket raskt opp på landslaget i åpen klasse.

Boye, sammen med makker Erik «Silla» Sælensminde,

og lagkamerater Geir Helgemo og Tor Helness utgjorde

stammen av det som skulle vise seg å bli tidenes norske

bridgelag. Norge var alltid med og kjempet i toppen av

de internasjonale mesterskapene, og vi fikk flere medaljer

på 2000-tallet.

I 2006 var det klart for EM i Polen, her spilte Boye

på lag med Silla, lagfinalister Bjørn Olav Ekren og

Ulf Tundal i tillegg til Tor Helness og Geir Helgemo.

Laget spilte seg fram til bronsemedalje, bak suverene

Italia og Irland. Med dette var Norge nok en gang

kvalifisert for Bermuda Bowl, som skulle arrangeres

i Shanghai 2007.

Høsten 2007 var altså Norge på plass i verdens-

metropolen Shanghai for å kjempe om nok en topp-

plassering. Norge stilte med det samme laget som i EM

2006, bortsett fra at Glenn Grøtheim var kommet inn

på laget for Bjørn Olav Ekren. Norge kom seg trygt

gjennom gruppespillet, og var klare cup-spillet. Norge

cruiset gjennom sluttspillet og til slutt stod Boye og

resten av landslaget igjen med gull - Norges første og

så langt eneste VM-gull!

Finalens internasjonale superkjendis – Boye Brogeland

Etter den populære seiren i 2007 gikk egentlig det

norske laget litt i oppløsning, og mange var nok litt

bekymret sor hvordan det skulle gå framover. Det

skulle vise seg at det ikke var noen som helst grunn til

å ta disse bekymringen alt for alvorlig.

Sommeren 2008 var det nok en gang klart for EM,

denne gangen i Pau i Frankrike. Boye og Silla hadde

etter VM-seieren skilt lag, og Boye skulle denne gang

spille i par med den unge Espen Lindqvist. Det

nyetablerte paret imponerte voldsomt i sin mesterskaps-

debut og var ikke snauere enn at de ble turneringens

beste par. Solid spilling fra de andre på laget, gjorde at

Norge nok en gang klatret helt til topps og ble Europa-

mester i 2008. De andre på laget denne gang var Geir

Helgemo, Børre Lund, Terje Aa og Jørgen Molberg.
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Vinnerlaget Bermuda Bowl 2007. Fra venstre Vegard Brekke (coach), Tor Helness, Boye Brogeland, Erik Sælensminde,

Sten Bjertnes (NPC), Ulf Håkon Tundal, Glenn Grøtheim og Geir Helgemo

Vinnerlaget EM i Pau 2008. Fra venstre Boye Brogeland, Terje Aa, Sten Bjertnes (NPC, litt bak), Børre Lund, Jørgen Molberg,

Geir Helgemo, Espen Lindqvist og finalist Harald Berre Skjætran (coach)
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Boye var selvsagt heltidsproff allerede før Norge tok de

imponerende gullmedaljene i 2007 og 2008. Med disse

seirene i beltet ble han og makker enda mer etertraktet

på den internasjonale arenaen, og han og makker

Espen Lindqvist rykket stadig oppover i hierarkiet i det

amerikanske proffsirkuset.

Etter en del år i dette sirkuset skulle verden, og da

ikke bare vi bridgespillere, virkelig få øynene opp for

Boye Brogeland. Etter et surt tap i finalen i et av de

amerikanske mesterskapene klarte ikke Boye å slå seg

helt til ro med resultatet. Han gikk gjennom finale-

spillene til sine motstandere, og tidligere lagkamerater,

Fisher–Shwartz fra Israel – det han fant var ikke vakkert!

Boye oppdaget at paret ikke hadde reint mel i posen,

og Boye var tidlig ute og varslet at tidenes bridge-

skandale var under oppseiling. De neste månedene

var kaos. Bridgeverdenen mobiliserte og blant annet

gjennom nitidig gjennomgang av videobevis og

statistiske analyser verden over gikk flere av verdens

fremste bridgepar i nettet og ble rett og slett tatt for

juks for så å bli utestengt fra bridgen.

Boye ledet an denne verdensomspennende kampen,

og ble av Jeff Meckstroth utropt som den «nye

Sheriffen i byen’». Boye vant flere priser for sitt ni-

tidige arbeid i å avsløre jukset på det øverste nivået

i internasjonal bridge. Her hjemme ble Boye kjent for

hele det norske folket da han deltok i talk-showet til

Anne Lindmo i beste sendetid på NRK.

Boye mottok som sagt mye støtte for den kampen

han tok, men den hadde også konsekvenser. Da det stod

på som verst måtte han og familien flytte på hemmelig

adresse etter til dels alvorlige trusler fra sør i Europa og

fra andre siden av Middelhavet. Boye stod i mot stormen,

og stod til slutt igjen som den ubestridte vinneren

i denne ubehagelige saken. Sjeldent har vel utmerkelsen

Bridge Personality of the Year som han etter hvert

mottok vært mer fortjent!

Ikke bare har Boye representert Norge med bravour,

spilt proff på de beste lagene og avslørt den stygge

skyggesiden av internasjonal toppbridge, han har også

i en årreke drevet Norges aller fremste bridgepubli-

kasjon BIN – Bridge i Norge. Bladet kommer ut seks

ganger i året, bortsett fra de årene han har vikarstilling

som Sheriff, og abonnement på BIN er nesten et must

for alle oss norske bridgespillere.

I årets finale spiller som kjent Boye for Flekkefjord BK

på lag med kona Tonje Brogeland, Kjetil Myhre, Svein

Skarpenes, Jostein og Geir Austad. Det dere kanskje

ikke vet er at Boyes aller første lagfinale også ble spilt

her på Mo helt tilbake i 1994. Jeg har sakset en del

artikler fra 94-bulletinen hvor Boye var hovedaktør og

presenterer disse på de neste sidene.

Alle blomster i forbindelse med NM-2018 er gitt av
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Vi leverer arctisk kjøtt til jubileumsmiddagen og til avslutningslunsjen
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Bridgekurs under NM-uka
Av Marianne Harding

25 grader og sol fra skyfri himmel. Et fryktelig uvær for arrangøren av bridgekurs!

Marianne Harding sammen med ivrige kursdeltakere på Mo. Foto: Geir Gisnås

Båsmo BK og Mo BK har annonsert disse kursene

i flere uker, både i avisen (Rana Blad har vært en veldig

god samarbeidspartner), via kinoreklame, facebook og

i egne klubber. De hadde store forventninger til oppmøtet,

og da var det noe skuffende at været ikke ble det folk

flest anser som kose-seg-inne-med-kortspill-vær.

Likevel var det 13 store og små personer som valgte

å trosse finværet for å lære seg bridge – de aller fleste

på minst to kurs hver i løpet av helga. Spennet på

deltakere var fra søstrene Gabriella (6) og Sandrine

(10), brødrene Sigve (10) og Sofus (12) med hyttenabo

Sander (7), til Helen (voksen – lærer bridge for første

gang), og Kari og Britt som kom tilbake til bridgen

etter 30års fravær. Og om det ikke kvantitativt sett kom

så voldsomt mange, så var det ingenting å si på

kvaliteten på deltakerne. Alle var supermotiverte, koste

seg med bridgen, og tok til seg bridgekunnskapene

lynkjapt. Guttene og jentene i 10. klasse løste alle

oppgavene med ulike former for finesser, og ble kjapt

ekte juniorer i meldingene.

Da klubbene i januar, før oppstart av den da

planlagte juniorbridgeklubben, fikk ha lynkurs i bridge

på 7 ulike skoler i Rana, var spenningen stor når dagen

for oppstarten av juniorbridgeklubben kom. Ville det

komme 1 eller 50 unger? Fem minutter før spillestart

var det kommet én person, og man var naturlig nok litt

skuffet. Det hadde vært gøy med ett helt bord! Rett

etter rydde det inn med unger, og da kvelden var omme

hadde 64 unger fått spilt mer bridge, og kost seg med

pizza og brus.

Med dette friskt i minne hadde evig-optimisten

Kurt-Ove lagt opp til tre parallelle sesjoner med kurs

for å få plass til alle folkene som ville komme på kurs.

Deltakerne på bridgelærerutdanningen skulle praktisere

allerede her på Mo, ved å holde lynkurs grunnkurs,

lynkurs videregående 1-kurs, og lynkurs videregående

2-kurs for ekte kursdeltakere. Heldigvis hadde bridge-

lærerne forståelse for at det ville blitt litt voldsomt

om 42 bridgelærere skulle veilede de tre kursdeltakerne

torsdag morgen.
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Om kursopplegget
Det første, grunnkurset, er det vi har kalt et lynkurs

i bridge. Da lærer deltakerne om kortstokken og fargene,

og å ta stikk og markere stikkene riktig som vi gjør

i bridge. Deretter teller vi honnørpoeng, innfører

muligheten for å velge å spille trumfkontrakt, og ser

i stikktrappen hvor mange stikk/trekk makkerparet bør

greie. Når vi i tillegg innfører bonusnivåene utgang,

lilleslem og storeslem, så er dette et fullverdig og

morsomt bridgespill (selv med forenklede melderegler

i forhold til vanlig bridge). Kursleder koste seg like

mye som deltakerne, og vil på det varmeste anbefale

alle lesere å samle 4 barn i alderen 7-12 år og lære dem

lynbridge. Fullstendig oppskrift på hvordan dere lærer

bort lynbridge finner dere på:

www.bridge.no/laer-bridge/skolemesterskap/materiell

Kursleder var til noens skuffelse av den strenge sorten,

og innførte 11 års aldersgrense på meldeboksen.

Meldinger er abstrakt. Man må evne se for seg skjulte

hender, regne med intervaller og prosessere flere typer

informasjon samtidig. I tillegg er det vanskelig å forstå

hvorfor vi melder, når vi ikke har erfaring med det å ta

stikk, og å vinne bonusene utgang og slem. Jeg vil

anbefale å spille lynbridge med ungene og ha fokus på

teknikker for å ta flest mulig stikk fram til de mestrer

spillet så godt at de begynner å dikte egne melderegler.

Da er de klare og vil synes det er gøy med «ekte»

meldinger.

First we take Manhatten –
then we take Berlin
Det første målet er turnering på søndag. Turnering etter

bare 9 timer med bridgeopplæring kan være ambisiøst

nok. Bordet med unge spillere på fredags morgen

hadde klart høyere ambisjoner på sikt – de ville vinne

et verdensmesterskap i bridge. Og kanskje er det ikke

helt utenfor rekkevidde, for da Kristian Ellingsen,

juniorverdensmester fra 2014 satte seg ned for å spille

et spill, så ble han rundspilt og gikk beit i 3NT. Når de

henger medaljen rundt halsen i ungdoms-VM i 2028,

da skal kursleder på Mo 2018 felle en liten tåre.

Vi har levert biler til transport av deltakere til og fra flyplassen
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Frisk meldestil
Av Kristian B. Ellingsen

I kamp 4:2 måtte østspillerne i ett av spillene ta ei

beslutning som svingte en hel del IMP. Ville du meldt

noe med østs kort i følgende posisjon?

€ K 9 8 3 2

~ K kn 6

} 7

| K 9 4 3

Vest Nord Øst Syd
Du

pass pass 1~
pass 1NT pass 2| 1)

pass 2} 2) ?

1) Tillegg med en minorfarge
2) Minst 8 hp

Hele spillet så slik ut:

€ kn 6 4

~D 9

}D kn 6

| E 10 8 5 2

€ E D 7 5 € K 9 8 3 2

~ 10 3 ~ K kn 6

} 10 5 4 3 } 7

|D kn 6 | K 9 4 3

€ 10

~ E 8 7 5 4 2

} E K 9 8 2

| 7

Som du ser har øst-vest god tilpasning i spar, men det

var kun ved de færreste bord at øst-vest kom med.

I det BBO-sendte oppgjøret mellom lederlaget Sunn-

dalsøra og Bergen Akademiske 2, gikk meldingsforløpet

slik i lukket rom:

Vest Nord Øst Syd
U. Tundal C. Bakke N. Kvangraven B. O. Ekren

pass pass 1~
pass 1NT pass 2| 1)

pass 2} 2) 2€ 3}
3€ 4~ pass pass
4€ dbl pass rundt

1) Tillegg med en minorfarge
2) Minst 8 hp

Nils Kvangraven kom med ei litt tøff innmelding etter

at motstanderne tilsynelatende var i ferd med å lukte på

en utgang. Meldingsforløpet kunne imidlertid tyde på

en viss spartilpasning hos makker.

Ulf Tundal støttet til 3 spar, og var også med til

4 spar i og med at han hadde dårlige motspillsverdier

i 4 hjerter.

Det var spill for kontrakten, men da motspillerne

hadde ei kløverstjeling ble det ei beit i 4 spar. Aktuelt

spilte Bjørn Olav Ekren ut ruter ess før han skiftet til

kløver til esset og kløver til stjeling. Hjerter ess sikret

senere beita.

Uansett ble det 9 IMP til Sunndalsøra da Voll – Kinds-

bekken fikk spille 4 hjerter med ti stikk i åpent rom

uten at Charlsen – Rasmussen kom med i meldings-

forløpet:

Vest Nord Øst Syd
T. Charlsen R. Voll A. Rasmussen A. Kindsbekken

pass pass 1~
pass 1NT pass 2|
pass 3~ pass 4~
pass rundt

En velkjent bridgeklisjé lyder: «Det kan være farlig å

melde, men det kan også være farlig å la være».

N

S

V Ø

G

N

S

V Ø

G
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Det andre paret som kom med øst-vest var Svein Gunnar

Karlberg og Kurt-Ove Thomassen for arrangørlaget,

om enn på en litt annen måte enn Kvangraven – Tundal:

Vest Nord Øst Syd
S. G. Karlberg M. Scheie K.O. Thomassen M. Haga

pass 1€ 2€ 1)

2NT2) pass 3| 3) 3~
pass 4~ 4€ pass
pass dbl pass rundt

1) Minst 5-5 i hjerter og en minor
2) Minst invitt med 4-korts spar
3) Minimum

Svein Gunnar og Kurt-Ove har en aggressiv meldestil

og praktiserer tynne åpningsmeldinger. Med andre ord

er det standard at de åpner med den type hender som

øst hadde på det aktuelle spillet.

Marcus Scheie og Marius Haga kom med i meld-

ingsforløpet og fikk meldt 4 hjerter, men øst-vest hadde

ingen problemer med å finne den gode stampen.

Også her ble det spilt ut ruter ess før kløverskift til

esset og ny kløver til stjeling fulgte. Dermed ei beit.

Da Båsmo hadde stoppet i delkontrakt ved det andre

bordet, ble det 1 IMP til Norrøna. Men det kunne blitt

atskillig flere dersom ikke Svein Gunnar or Kurt Ove

hadde funnet stampen.

Tre par hadde utgang i hus nord, syd, mens tre par

hadde stoppet i delkontrakt i hjerter. Ved de to siste

bordene fant, som vi har sett, øst-vest stampen i 4 spar.
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Dagens spørretime
En av mange ting som er fascinerende med bridgen er at det finnes forskjellige systemer og at vi
i tillegg har ulike tilnærminger til hvordan vi best får vist ulike håndtyper. Et tema de lærde strides
om er hvordan vi bør melde 6-4-hender.

I den forbindelse har Liv Marit Grude tatt på seg

jobben med å foreta ei rundspørring blant et utvalg av

alle bridgefrelste som er tilstede her på Mo under årets

NM-langhelg. Hun fikk jaggu lurt inn et spørsmål som

har med et helt annet fag enn bridge å gjøre også.

Liv Marit sjekker hvordan man melder 6-4 på Mo

Hånda som danner utgangspunkt for dagens spørretime

er denne:

€D 2

~D

} K 9 7 5 4 2

| K kn 8 3

Spørsmål 1

Åpner du med denne hånda?

Spørsmål 2

Gitt at du åpner med 1 ruter og makker svarer 1 hjerter,

hva gjenmelder du og hvorfor?

Spørsmål 3

Hvilket fotballag heier du på?

Tonje Brogeland, Flekkefjord BK

1: Nei

2: 2 kløver fordi jeg på den måten får vist fram flere

kort. Det er bedre å vise fram ni kort enn 6 kort.

3: Newcastle. Har sett dem live med min mor.

Bjørn Olav Ekren, Bergen Akademiske BK 1

1: Ja, åpner med 1 ruter

2: Ville gjenmeldt 2 ruter fordi 3 kløver i neste melde-

runde vil indikere ei svak hånd med 6-4.

3: Leeds

N

S

V ØG
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Sven-Olai Høyland, Bergen Akademiske BK 2

1: Nei, jeg ville ikke åpnet, selv om jeg tror mange nok

vil gjøre det. Soneforholdene er viktige, men jeg

ville passet uansett.

2: 2 ruter. Med 6-4 og minimum pleier jeg å gjenta

6-kortsfarga. Over ei eventuell krav- eller invitt-

melding fra makker kan jeg så melde 3 kløver etter-

på for å få vist kliss minimum.

3: Sogndal – etter noe tvil. Har gått på videregående

skole der.

Nils Kåre Kvangraven, Sunndalsøra BK

1: Ja, jeg ville åpnet med 1 ruter. Når jeg spiller

presisjon er det helt klart åpning 1 ruter, som viser

11-15 hp og minst 1 ruter.

2: Ville gjenmeldt 2 ruter med plan om å melde 3 kløver

i tredje melderunde over en eventuell 2 grand fra

makker for å vise ei svak hånd med 6-4-fordeling.

3: IK Start

Dag Jensen, BK Norrøna

1: Nei

2: 2 kløver. Ruterfarga er dårlig, og jeg anser 2 kløver

som en mer fleksibel melding.

3: Derby

Agnethe Hanssen Kjensli, Nessodden BK

(og deltager på bridgelærerutdanninga)

1: Ja, ville åpnet med 1 ruter

2: 2 kløver. Jeg vil vise makker at jeg har god kløver.

Ruterfarga er dårlig, og om makker har singel ruter

og støtte i kløver er det dumt å ende i 2 ruter. Jeg

melder 3 ruter dersom makker kommer igjen med

2 spar eller 2 NT over 2 kløver.

3: Nesodden Idrettslag. Heier på dommeren fordi han

er onkelen min.
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Thomas Tøsse, Heimdal BK

(og deltager på bridgelærerutdanninga)

1: Åpner med 1 ruter

2: 2 kløver fordi jeg ønsker å vise fram sidefarga.

3: Barcelona og Arsenal

Christian Bakke, Bergen Akademiske BK 1

1: Nei, jeg åpner ikke. Liker ikke tynne åpninger med

begge minor og bortkasta majorhonnører, særlig

ikke i sonen.

2: 2 kløver for å få vist sidefarga. Kan ikke melde slik

med makker Bjørn Olav, for da viser 2 kløver tillegg.

Må da melde 2 ruter i stedet.

3: Liverpool

Roger Fagerdal, Båsmo BK

(og medlem av staben)

1: Ja, jeg ville åpnet med 1 ruter

2: Med denne svake hånda ville jeg gjenmeldt 2 ruter.

3: Liverpool og Stålkameratene
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