
 
 

 

 

 

Gull til Studentenes BK 
Sølv til TopBridge BC 5 

Bronse til Sortland BK 



Bulletin 4, NM klubblag 2019, lørdag 01.juni - kveld 

2 
 

Innhold 
Redaktørens side: Superspennende innspurt! 4 

Bilder av medaljevinnerne    5 

Resultater fra tredje dag    7 

Butler       8 

Finalens beste spill: På merket   9 

Handicap-turnering     11 

Tilbakeblikk: Rica-prisen 2005   12 

Grip sjansen!      13 

 

Sluttresultat: 

 

 

 

 
 



Bulletin 4, NM klubblag 2019, lørdag 01.juni - kveld 

3 
 

Superspennende innspurt! 
Studentenes BK vant til slutt NM for klubblag 2019 

suverent. Gratulerer med gull til Håkon Kippe, Kristoffer 

Hegge, Tor Eivind Grude, Lars Arthur Johansen og Petter 

Eide! De inntok ledelsen etter kamp tre, og så seg aldri 

tilbake. 

Ledelsen før siste kamp var på 17 vinnerpoeng. Dermed 

skulle det svært mye til for at det ikke skulle bli gull. I siste 

kamp gjorde de det helt klart hvem som var best i årets 

finale ved å innkassere en komfortabel seier mot Heimdal BK 1.   

Laget har både imponert og underholdt med høy kvalitet på spillinga og evnen til å sette motparten under 

press. 

I kampen om de andre medaljene var det langt mer spennende. Før siste runde var det mindre enn to 

poeng mellom nummer to og nummer fem. I løpet av sistekampen byttet lagene i sølv- og bronsekampen 

stadig plass på tabellen, og de to lagene som var inne på pallen ved halvtid endte til slutt utenfor.  

TopBridge BC 6 kapret til slutt sølvet, mens Sortland BK ble bronsevinnere. Sortland vant sin kamp mot 

Heimdal BK 3 med ti IMP. Det var nok til å holde dem bak seg. Men de måtte legge enda ett av lagene i 

medaljekampen bak seg. Ville det holde for min moderklubb? 

Da de var ferdige med sin kamp hadde Stavanger BK to spill igjen i sin. Med to spill igjen lå Sortland så vidt 

foran. Stavanger fikk imidlertid IMP inn i nest siste spill, og lå 0,05 VP foran før det siste spillet. Der fikk 

TopBridge BC 8 en liten sving inn, men stor nok til at Sortland igjen hoppet opp på pallen.  

Det var til stor glede både for spillerne på laget og bulletinredaktøren, men selvfølgelig kjipt for 

arrangørlaget. 

Heimdal BK 1 må sies å være den største skuffelsen i finalen med sin sjetteplass. Dermed gikk ikke mitt 

forhåndstips inn. Men totalt sett sier jeg meg brukbart fornøyd da jeg i alle fall hadde gull- og sølvvinnerne 

oppført på min forventede pall.  

Kristian Barstad Ellingsen 
Bulletinredaktør 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Det ble vel spennende for bulletinredaktøren i innspurten  
med moderklubben Sortland Bridgeklubb i intens medaljekamp! 



Bulletin 4, NM klubblag 2019, lørdag 01.juni - kveld 

4 
 

Gull: Studentenes BK  

 

Fra venstre: Lars Arthur Johansen, Tor Eivind Grude, Petter Eide, Håkon Kippe og Kristoffer Hegge. 

Sølv: TopBridge BC 5 

 

Fra venstre: Fredrik Helness, Kåre Bogø, Odin Svendsen, Olav Ellestad, Bjørnar Halderaker og Steffen Fredrik Simonsen. 
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Bronse: Sortland BK 

 

Fra venstre: Olav Ellingsen, Ståle Digre, Stig Arne Iversen og Håkon Arild Bergsrud. Ikke tilstede: Gunnar Harr og Silje Rasmussen. 
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Resultater lørdag 

 

Tabellen etter kamp 6: 

 

 

 

Tabellen etter kamp 7:1 (halvtidsresultat): 
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Sluttresultat 
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Butler NM klubblag 2019 
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Finalens beste spill: 7 kløver av Petter Tøndel
Prisen for beste spill i årets NM-finale ble vunnet 

av Petter Tøndel (til venstre) for spillet der han 

vant  7 kløver på tross av at en av motstanderne 

hadde utstyrt seg med  knekt-ni femte i trumf. 

Atle Grefstad (til høyre) skrev om spillet. 

Gratulerer til både spilleren og skribenten! Juryen  

besto av John Helge Herland (NBF Rogaland), Jan 

Muri (NBF) og Knut Kjærnsrød (Norsk 

Bridgepresse).  
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På merket - av Atle Grefstad 
I kamp fem dukket det opp et spill med store kort 

nord-syd. Petter Tøndel og Glenn Grøtheim 

meldte seg opp i 7 kløver mot Gunnar Harr og Stig 

Arne Iversen: 

 

 

Petter fikk hjerter ut til esset i 7 kløver.  

Han tok for kløver konge og fikk se sitsen. Så kom 

spar ess og spar til stjeling fulgt av hjerter til 

kongen og stående spar. Da var øst ferdig. Han 

valgte å trumfe, men da trumfet bare Petter over 

og spilte seg inn på kløver dame. Ny stående spar 

gjorde slutt på drømmen om stikk for øst-vest. 

Det var et par detaljer som ikke ble nevnt da 

spillet var omtalt i Bulletin 3. Petter spilte kortene 

i akkurat den rekkefølgen som måtte til for å 

vinne kontrakten.  

Hjerter i utspill ble altså vunnet med esset på 

hånda. Deretter kom de dårlige nyhetene for en 

dag da kløver konge ble spilt i stikk to. Nå kom 

det første essensielle poenget. Spar ess fulgt av 

spar til stjeling må til for å korte blindemann 

tilstrekkelig i trumf.  

Deretter var det en viss spenning knyttet til om 

hjerter til kongen ville holde stikk. Det gikk bra. 

Jeg diskuterte spilleføringa med Petters makker, 

Glenn Grøtheim lørdag. Han sa at det egentlig 

bare var å kreve 13 stikk da hjerter konge holdt 

stikk! 

Inne på hjerter konge var det bare å spille stående 

spar. Neste poeng er at det er viktig å kaste 

kortene i riktig rekkefølge fra bordet. De to sist 

kortene man skal holde igjen utenom trumfen er 

ruter ess og den siste hjerteren.  

Om øst fortsetter å kaste ruter i stedet for å 

trumfe, kastes hjerter fire. Så spilles den siste 

stående sparen. Om øst kaster ruter, kastes ruter 

fra bordet. Hjerter til stjeling med bordets fjerde 

siste trumf følges opp av kløver til dama og 

hjerter fra hånda opp mot bordets ess-ti i trumf i 

tokorts-posisjonen. 

Dersom øst i stedet trumfer, trumfer man over og 

innkasserer ruter ess. Deretter kløver til dama og 

samme tokorts-posisjon oppstår. 

PS! I bulletin 3 sto det at 4 ruter var 

kontrollmelding. Det stemmer ikke. Det er 

spørsmål etter ess. 

 

Petter Tøndel kunne smile etter  
å ha spilt hjem 7 kløver.



 
 

Handicap-turneringa: 18 lag på startstreken 
Parallelt med siste dag av NM-finalen ble det arrangert ei åpen lagturnering med handicap-beregning. Hele 

18 lag stilte på startstreken. Helt til topp gikk Bente Evertsen Faag, Vetle Faag, Per Ove Egeli og Maiken B. 

Skaaren. 

 

 

Vinnerne av handicap-turneringa: Fra venstre Per Ove Egeli, Maiken B. Skaaren, Vetle Faag og Bente Evertsen Faag. 

 

Beste juniorlag og 6.plass totalt: Fra venstre Maja Nesdal, Erleta Plana, Sigrunn Faag og Maren Idland Sægrov. 
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Tilbakeblikk: Rica-prisen 2005 
Studentenes Bridgeklubb var såpass suverene i årets finale at gullkampen praktisk talt var avgjort før siste runde. Det 

var imidlertid desto mer spennende i kampen om de andre medaljene der de fire neste lagene på resultatlista lå 

praktisk talt side om side. TopBridge BC trakk til slutt det lengste strået i kampen om sølvet. Da Stavanger 

Bridgeklubb hadde ett spill igjen i sin kamp lå de på bronseplass, men kun 0,05 VP foran laget fra Sortland 

Bridgeklubb. Da det ble IMP ut i siste smatt Sortlandslaget forbi. Håkon Arild Bergsrud (75) er superveteranen på 

Sortlands lag. Han spilte alle halvrundene den siste spilledagen, og bidro til å sikre medalje da både Studentenes BK 

og Heimdal BK 3 ble slått. Han er en av nestorene i Lofoten og Vesterålen, og var inntil nylig den eneste 

stormesteren med stjerne i kretsen. Nå har han også fått selskap av lagkamerat Olav Ellingsen, som fikk utdelt ny nål 

under årets finale. Dette var Håkon Arilds fjerde lagfinale. Høydepunktet kom i 2005 da han gikk helt til topps i Ski 

sammen med Olav, Pål Tore Fondevik og Sigve Smørdal. Den gang vant han Rica-prisen for beste spill. Vi koster på 

oss et tilbakeblikk: 
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Grip sjansen! 
I første halvrunde av kamp seks var 5 ruter en 

populær kontrakt nord-syd. I oppgjøret mellom 

Nesodden BK og TopBridge BC 8 var det nettopp 

denne kontrakten Jo Arne Ovesen og Anne Lene 

Johnsen meldte seg opp i: 

 

 

Hva er din spilleplan etter spar 9 ut fra øst som 

går via tieren i vest til esset på hånda? 

Øst må nesten ha ruter konge. Hva eller skal 

doblinga være basert på? Det bør i alle fall være 

en grei plan å starte med ruterfinessen. Vest er 

aktuelt fri for ruter allerede første gang farga 

spilles.  

Etter tre runder ruter fortsatte Jo Arne Ovesen 

med liten hjerter fra bordet til knekten og 

lasjering. Vest tok for spar konge, og med det fikk 

spillefører den hjelpen han trengte da hele spillet 

så slik ut: 

Hele spillet så slik ut: 

 

 

Det spiller ingen rolle hva vest fortsetter med 

etter dette. Vest blir til syvende og sist skvist 

sønder og sammen. Blindemanns siste spar 

trumfes på hånda og kløver ess innkasseres. 

Deretter kjøres trumfen til bunns. Før den siste 

spilles er situasjonen denne (for eksempel etter 

at vest fortsatte med spar etter å ha fått ett stikk i 

hver av majorfargene): 

 

Idet ruter 7 spilles fra bordet kaster spillefører 

håndas siste kløver. Øst fanges i en skvis i hjerter 

og kløver, og spillefører må få resten. Merk at om 

hjerteren var fordelt 3-3 fra start ville spillefører 

fått med seg denne varianten og. 

Vest kan bryte skvisen ved å skifte kløver inne på 

hjerter 10. For å komme inn i skvistempo er 

spillefører avhengig av å gi bort ett stikk i hver av 

majorfargene uten at motparten får hentet ett 

kløverstikk.  

Jo Arne Ovesen tok vare på muligheten han fikk. 

Det må sies å være en vinnende resept!

 


