ulletin 1
NM-klubblag 2018, Båsmo BK, 10.–13. mai 2018

Ordfører
Skjermer

Program
Lagpresentasjoner

Kurt-Ove
Et dukkehjem

Bulletin 1, NM-klubblag 2018, Onsdag 9. mai

Innhold
Velkommen til bridgefest i Rana! 4
Velkommen til Mo i Rana! 5
Spennende dager
Praktisk info

7

9

Presentasjon Båsmo BK

11

Svein Gunnar finaledebuterte med DNB-prisen
Presentasjon Flekkefjord BK

14

16

Presentasjon Bergen Akademiske BK 2
Presentasjon Sunndalsøra BK 1
Presentasjon TopBridge BC 6

20
23

Presentasjon Bergen Akademiske BK 1
Presentasjon Nøtterøy BK

26

Presentasjon BK Norrøna

28

18

Reglement for bruk av skjermer

24

30

BBO-kamper torsdag 10. mai

2

Kamp 1: Nøtterøy BK – Flekkefjord BK

Klokka 0930/1140

Kamp 2: BK Norrøna – Bergen Akademiske BK 2

Klokka 1420/1630

Kamp 3: Båsmo BK – Bergen Akademiske BK 1

Klokka 1840/0900

Bulletin 1, NM-klubblag 2018, Onsdag 9. mai

Velkommen til bridgefest i Rana!

Det er en stor glede for meg som ordfører å ønske velkommen til finalen i NM-klubber 2018 her
i Polarsirkelkommunen Rana. Jeg vil også gratulere Båsmo Bridgeklubb med 50-årsjubileet.
Mange kort har vært lagt siden starten i 1968.
Dere kommer til landsdelens tredje største by, med over 26 200 innbyggere i en kommune
som er landets fjerde største i areal.
Byen har i snart 70 år også vært kjent som Jernverksbyen, og industrien er fortsatt en bærebjelke
i Rana næringsliv. Etter industriell omstilling og omstrukturering gjennom 30 år er det i dag
offentlig og privat tjenesteyting som sysselsetter flest i Rana.
Mo i Rana har også i 1994 vært vertskap for finalen i NM-klubber. Det er 24 år siden, så det
var på høy tid at vi fikk landets beste bridgespillere hit igjen!
I Rana kommune har vi i alle år hatt et godt bridgemiljø med mange gode spillere. Her finner
du flere spillere med NM-medaljer og internasjonale medaljer i alle valører.
Likevel er det den frivillige innsatsen rundt rekrutteringsarbeidet som gjør meg mest
imponert. Det som frivillige fra jubilantklubben Båsmo BK og aldersmessige storebror Mo BK
får til i år er ikke mindre enn fantastisk!
Rana har tusenvis av frivillige innen lag og foreninger, og det formidable arbeidet som de
legger ned gjør kommunen rikere, og til et bedre sted å bo.
I tillegg til NM-finalen er det en egen nybegynnerturnering og en stor jubileumsturnering.
Hele Mo kommer til å stå i bridgens tegn denne uka.
Jeg håper at de tilreisende finner tid til andre opplevelser også. Vi har mange ting å by på.
Kanskje får vi noen flere Rana-ambassadører blant de tilreisende underveis i bridgeuka.
Jeg ønsker spillere og arrangører lykke til! Og kanskje en litt ekstra lykkeønskning til de
mange nybegynnerne der mange får stifte kjennskap med et stort bridgearrangement for aller
første gang!
Geir Waage
Ordfører Rana kommune
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Velkommen til Mo i Rana!

Det er en glede å ønske alle bridge-elskere velkommen til byen under Polarsirkelen.
Bridgen har gjennom lang tid stått sterkt i Rana. Oppbyggingen av industrisamfunnet på
50- og 60-tallet gjorde at fritidssysler som bridge ble svært populært. På slutten av 60-tallet var
det nærmere ti bridgeklubber i drift i kommunen. Med tiden har en etter en av disse falt fra, og vi
sto for litt siden igjen med to klubber.
Det å innse at tiden er inne for å gjøre drastiske ting er ofte den største hindringen for å få noe
gjort. To klubber hvor det har vært en viss rivalisering har nå gått sammen og et felles barn har
sett dagens lys. Rana Junior Bridgeklubb vil forhåpentligvis bli det som redder bridgens eksistens
i framtidens Rana.
Det å kunne tilby bridgelærerutdanning i forbindelse med NM-finalen er spesielt artig, det skal
bidra til at vi framover skal gi ungdommen et tilbud om å ta del i vår fantastiske sport. Det er
ekstra gledelig at flere av våre yngste landslagsspillere selv vil bidra i rekrutteringsarbeidet, og jeg
ønsker dem spesielt velkommen.
Så over til den egentlige grunnen til at vi samles her på Mo, finalen i NM-klubber. Det å
komme seg helskinnet gjennom seks utslagsrunder står det respekt av. Det er ikke en enkel
oppgave å vinne mange kamper på rad, og hvert eneste år ser vi at lag som anses som klare
favoritter går på bitre tap. Det er det som er sjarmen med cup i bridge, som i andre idretter. Jeg er
ikke i tvil om at sju av lagene i årets finalefelt har gjort seg vel fortjent til sine finaleplasser, og
jeg vil gratulere dem hjerteligst.
Når det gjelder det siste finalelaget, Båsmo BK, så ble denne gjengen utslått i fjerde runde.
Vi håper likevel at det skal være mulig for oss å komme med ett og annet overraskende resultat
i finalen.
Jeg har tidligere gått høyt ut og annonsert at dette skal bli noen fantastiske bridgedager. Det
ser i alle fall ut til at værgudene er på vår side slik at rammene rundt arrangementet blir de beste,
så da er resten opp til vår stab. Da gjenstår det bare å ønske alle finalister, kommende bridgelærere,
spillere i jubileumsturneringen og staben: Lykke til!!
LET THE GAMES BEGIN!!
Kurt-Ove Thomassen
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Spennende dager

Først av alt vil jeg ønske alle finalistene velkommen til Mo i Rana, og gratulere til alle sammen
med flotte prestasjoner i de seks utslagsrundene!
Det har vært spennende å følge arrangørenes iherdige jobb fram mot finaleuka. De har hentet
inn en rekke sponsorer, de skal som første arrangør bruke Bridge+More i turneringen og ellers
har de jobbet for å legge alt til rette for årets deltakere. Som om ikke å arrangere selve finalen er
et stort nok arrangement, slår klubben på stortromma og inviterer til tredagers jubileumsturnering de neste kveldene.
Drivkreftene bak turneringa, og da må jeg trekke fram Kurt-Ove i særdeleshet, har den siste
tiden vært den pådrivende kraften for rekruttering i regionen – til stor inspirasjon for resten av
landet. Det har blitt etablert juniorklubber og mange av de nyrekrutterte juniorene vil delta
i jubileumsturneringa. Det blir gøy!
Selv klarte jeg ikke å komme gjennom nåløyet i tredje runde i år, men er takknemmelig for å
få sjansen til å delta som bulletinredaktør. Med meg på lagt har jeg Kristian Ellingsen, som blant
annet er landslagssjef for vårt aller yngste landslag. Vi håper og tror vi skal klare å dekke
mesterskapet med spill og historier, men vi tar gjerne i mot artikler og innspill fra alle dere der
ute. Målet er å ha klar en bulletin innen klokka 2200 hver kveld, så fint om bidrag kommer inn så
tidlig som mulig!
Avslutningsvis vil jeg forsøke meg på et lite forhåndstips. Som vanlig er det relativt stor
spredning i feltet, alle lag kan bite godt fra seg på en god dag og det vil garantert komme
overraskelser, men jeg prøver meg likevel.
Vinner Sunndalsøra: Godt med rutine på dette laget, og jeg ser ingen svake punkter. Laget
leders an av tidligere verdensmester Ulf Håkon Tundal og landslagsmakker Nils Kåre
Kvangraven. Tror de trekker det lengste strået til slutt.
Sølv Bergen akademiske 2: Også her er det mye rutine, og jeg tror det vil avgjøre sølvkampen.
Sven Olai Høyland spilte på fjorårets, noe overraskende, bronselag og er nok interessert i å klatre
en plass eller to i år. Resten av gutta har spilt finaler i bøtter og spann.
Bronse Bergen akademiske 1: Laget har absolutt potensiale, og jeg regner med at de ønsker å
gjøre mine spådommer til skamme. Unge og fremadstormende Christian Bakke er nok sugen på
å slå pappa Tor Bakke på BAK2, men jeg tror de havner rett bak. Laget stiller kun med fire
spillere da Thor Erik Hoftaniska var forhindret fra å spille denne gang.
Bak min palltrio kommer det fem sultne lag, som alle kan klatre opp på pallen med god spilling.
Personlig tror jeg Flekkefjord BK og TopBridge BC, egentlig programforpliktet til å tippe dem
helt øverst på pallen men men, vil være nærmest pallen. De neste plassne tror jeg går til Båsmo
BK, Nøtterøy BK og BK Norrøna. Gjør mine spådommer til skamme!
Vegard Brekke

Bulletin 1, NM-klubblag 2018, Onsdag 9. mai

Praktisk info
Program
Torsdag 10. mai
09.15 – 09.30 Åpning
09.30 – 11.30 Runde 1,
11.40 – 13.40 Runde 1,
13.40 – 14.20 Lunsj
14.20 – 16.20 Runde 2,
16.30 – 18.30 Runde 2,
18.40 - 20.40 Runde 3,
Fredag 11. mai
09.00 – 11.00 Runde
11.10 – 13.10 Runde
13.10 – 13.50 Lunsj
14.00 – 16.00 Runde
16.10 – 18.10 Runde

1. halvrunde
2. halvrunde
1. halvrunde
2. halvrunde
1. halvrunde

3, 2. halvrunde
4, 1. halvrunde

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

4, 2. halvrunde
5, 1. Halvrunde

Line-up gjøres 10 minutter før halvrunden starter

Bridge+More
Det brukes Bridge+More under mesterskapet. Instruksjon i forbindelse med bruk av disse vil være tilgjengelig
i spillelokalet. Disse sendes også ut til lagets kaptein uka før NM.

BBO
En kamp i hver runde overføres på BBO. Valg av BBO-kamper gjøres av BBO-ansvarlig, Liv Marit Grude.

Minnepremier til medaljevinnerne
er gitt av oss
9
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Kampoppsett
Runde 1
Bord
1 Sunndalsøra BK
2 Bergen Akademiske BK 2
3 Topbridge BC
4 Nøtterøy BK

BK Norrøna
Bergen Akademiske BK 1
Båsmo BK
Flekkefjord BK

Runde 2
Bord
1 Bergen Akademiske BK 1
2 BK Norrøna
3 Nøtterøy BK
4 Flekkefjord BK

Topbridge BC
Bergen Akademiske BK 2
Sunndalsøra BK
Båsmo BK

Nøtterøy BK
BK Norrøna
Bergen Akademiske BK 1
Flekkefjord BK

Runde 4
Bord
1 BK Norrøna
2 Nøtterøy BK
3 Sunndalsøra BK
4 Flekkefjord BK

Båsmo BK
Topbridge BC
Bergen Akademiske BK 2
Bergen Akademiske BK 1

Runde 5
Bord
1 Topbridge BC
2 Båsmo BK
3 Bergen Akademiske BK 1
4 Bergen Akademiske BK 2

Sunndalsøra BK
Nøtterøy BK
BK Norrøna
Flekkefjord BK

Runde 6
Bord
1 Nøtterøy BK
2 Sunndalsøra BK
3 Bergen Akademiske BK 2
4 Flekkefjord BK

Bergen Akademiske BK 1
Båsmo BK
Topbridge BC
BK Norrøna

Runde 7
Bord
1 Båsmo BK
2 Bergen Akademiske BK 1
3 BK Norrøna
4 Topbridge BC

Bergen Akademiske BK 2
Sunndalsøra BK
Nøtterøy BK
Flekkefjord BK

Runde 3
Bord
1 Bergen Akademiske BK 2
2 Topbridge BC
3 Båsmo BK
4 Sunndalsøra BK

NB! Husk line-up 10 minutter
før hver halvrunde

Vi leverer arctisk kjøtt til jubileumsmiddagen og til avslutningslunsjen

10

Bulletin 1, NM-klubblag 2018, Onsdag 9. mai

Presentasjon Båsmo BK
Svein-Gunnar Karlberg (50)

En av de beste kortspillerne Helgeland har fostret.
I følge onde tunger claimet han resten av stikkene
når det var 7 kort igjen på en skvis allerede i 12-års
alderen. Han har mange store meritter. Landslag junior
og åpen klasse. Sølv i EM og VM junior, 15 parfinaler
med sølv og bronse. Mange sesonger i 1. divisjon osv
osv. Når jeg spør han hva hans største prestasjon er så
sier han at gull i NM monrad par med Dala høyest!
Spiller med Kurt-Ove Thomassen. Når du ser SveinGunnar se i taket så har Kurt-Ove funnet på noe rart.
Kurt-Ove «Knockout» Thomassen (49)

Alexander Flakstad (44)

En spiller uten de store merittene. Tre parfinaler. Seier
i Patton på festivalen og kretsmester. Har de siste årene
spilt 2. divisjon før han i fjor rykket opp i 1. divisjon
med makker Håkon Bogen på Nord-Trøndelag. Det gikk
straka vegen ned igjen. En spiller som har mye flaks og
som derfor ikke trenger så mye dyktighet. Dette kan
innebære store svinger. Da helst svinger inn. Liker best
å spille med skjermer da hans makkere ofte blir så
frustrert over spill og motspill at de ikke klarer å
skjule det. Mest kjent for heldige varianter mot oddsen
og den avvæpnende «vi tar neste spill» når makker ikke
klarer å holde sinnet inne.
Håkon Bogen (31)

Kjent for sine nokså ville meldinger. Det passer da godt
med hans forkjærlighet for å spille på 2-2 og 2-1
tilpass. Spilt på landslaget for junior og åpen klasse.
Sølv i VM junior. Mange medaljer i ulike NM. Utallige
KM for lag og par. Mange parfinaler og mange
sesonger i 1. divisjon. Spiller ofte med solbriller slik
at motparten ikke skal se i øynene hans akkurat hvor
gal han er i meldingene. Uten tvil en vinnertype som
alltid tar frem sitt beste på slutten av jevne turneringer.
Primus motor for NM lag 2018 og juniorsatsningen på
Helgeland. En veldig bra mann for bridgen på Helgeland. Ikke så bra mann for motstanderne!

Har etter hvert blitt en rutinert spiller. Han er en meget
god spillefører. Norgesmester mix par i 2017 med mor
Anne Irene Bogen, i tillegg til norgesmester for junior
2007 og mix lag i 2015. Utallige kretsmesterskap både
par og lag. Representert Norge som junior ved flere anledninger med bronser som beste resultat. I tillegg har
han en imponerende sølvmedalje i VM individuelt
i 2010 bak nåværende proff Dennis Bilde. En spiller
som vil skape mange IMP inn for laget. Har fått bridgen
inn med mors- og farsmelka og flyter mye på talent.

11
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Øvelse og systemdiskusjon er for puddinger! Håkon er
en stillferdig fyr som ikke kaver seg opp for noe, men
ikke la deg lure! Han er kjent for sine små gullkorn ved
bordet. «E det en potensiell pølseskvispos så må du
hold på kortan som kan stå!»

Brynjar Karlsen (69)

Bernt Hagen (52)

Bernt har ikke vært så mye i toppen i nasjonale og
internasjonale turneringer, men han har i mange år
hevdet seg lokalt både her på Helgeland og i Vesterålen.
15 år i strekk i 3. divisjon! Han og makker Brynjar
Karlsen var overlegne vinnere i turneringen, som ble
arrangert av Båsmo BK, for å avgjøre hvem som skulle
representere hjemmelaget i NM-finalen. Bernt er en
mild og rolig fyr. Han smiler hyggelig til deg i skjegget
sitt mens han tar den første og den andre beita.

12

Har spilt lagfinaler på 80- og 90-tallet. Har en fjerdeplass som beste resultat. Var visstnok åtte tusendeler unna
medalje!! Han har også noen sesonger i 1. divisjon.
I tillegg har han diverse titler i KM lag og par. Brynjar
har nettopp gått av som formann i Båsmo Bridgeklubb
etter mange år i styre og stell. Som spiller er Brynjar
ofte ute på glattisen, men som fetter Anton så har han
en lei tendens til å lande på beina. Brynjar må nok
ta ansvar for flere bridgespillere på Mo. I sin lærergjerning hadde han bridgeundervisning på Båsmo Skole
der han blant annet hadde Svein-Gunnar som elev.
En spiller man kanskje tror man har på kroken, men
skinnet bedrar!

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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Svein Gunnar finaledebuterte med DNB-prisen
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Presentasjon Flekkefjord BK

Fra venstre sitter Jostein Austad, Boye Brogeland, Tonje Aasand Brogeland og Svein Skarpenes. Bak gliser Geir Austad
og Kjetil Myhre.

Boye Brogeland (45) er lagets verdenskjendis. Profesjonell bridgespiller, født og oppvokst på Moi i Rogaland,
som er nabokommune til Flekkefjord. Bachelor fra
NHH (siviløkonom-utdanningen strandet da det ble
bridge på heltid fra 1998). Eier og redaktør av Bridge
i Norge, skriver Dagbladets bridgespalte sammen med
Peter Marstrander. Gift med Tonje, sammen har de
barna Anders og Mie. Boye begynte å spille bridge som
8-åring, det var tremannsbridge med mormor og morfar.
I dag har han så mange meritter at vi ikke har kondisjon
til å ramse dem opp her! Nevner bare VM-gull i 2007,
EM-gull i 2008, og seier i Spingold og flere andre
amerikanske mesterskap. Spilte sin første lagfinale i 1994
– i Mo i Rana – og tapte gullet på kvalitet mot
Høyland-laget! Ellers er han litt fotballinteressert, og
har fortid som keeper på Mois A-lag i daværende
5. divisjon da han var i slutten av tenårene.

16

Tonje Aasand Brogeland (44), gift med Boye, lærerutdannet, arbeider nå i Bridge i Norge. Fra Kongsberg,
bosatt i Flekkefjord siden 2004. Ekteparet har barna
Anders og Mie, og puddelen Bonnie komplementerer
kjernefamilien. Unge Anders følger i foreldrenes landslagsspor og er på U16-landslaget. Tonje begynte å spille
bridge da hun 21 år gammel hadde flyttet til Bergen.
Av meritter nevner vi EM-gull i mixedlag (med Boye)
i 2005, nordisk mester for damer to ganger, to lagfinaler, tre NM-gull for damelag. Har representert
Norge på damelandslaget flere ganger. Ellers er hun
glad i å lese bøker.
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Geir Austad (55) er it-konsulent/programmerer, samboer
med Kirsti, og far til Kaja, Millie og Olea. Begynte
med bridge i 14-årsalderen, har vunnet kretsmesteskap
for par i Bergen i hine – og hårde – studenterdager, og
er kretsmester for lag i Rogaland flere ganger. Har to
NM-lagfinaler. Var makker med Erik Sælensminde da
han studerte. Geir dro videre til Oslo da Boye kom som
student til Bergen, og overfor «Silla» anbefalte han
«unge og lovende» Brogeland som ny makker. Som
kjent resulterte det i et mangeårig og suksessrikt
makkerskap. Ellers løper og trimmer Geir så mye at det
er på grensen til det fanatiske, men han er likevel over
gjennomsnittet interessert i øl!
Svein Skarpenes (55) er fetter til Geir, jobber som
prosjektleder hos elektroentreprenør, og er fisker på deltid.
Gift med May Helen, paret har barna Vidar og Mariann.
Begynte med bridge 14 år gammel, samtidig som Geir.
Har to NM-lagfinaler, og flere KM i lag i både
Rogaland og i Vest-Agder. Dessuten har han vunnet
flere klubbmesterskap i turn (for over 40 år og mange
kilo siden)! De to jevngamle fetterne utgjør et veldig
godt makkerpar med stort potensial, men har dessverre
nærmest «gjemt seg bort» i nærmiljøet og deltar nesten
aldri i parturneringer utenfor distriktet. Svein er eier av
et gammelt gårdsbruk i sjøkanten utenfor Flekkefjord.
Det er base for fiskerivirksomheten hans, og han bruker
mye fritid på «godset».

Jostein Austad (51) er lillebroren til Geir, jobber som
teknisk sjef i it-firma, og er gift med Monica. De har
sønnene Marius og Kristian, førstnevnte med flere års
fartstid på U16-landslaget. Jostein, som var 11 somre
ung da spillet vårt fanget interessen hans, er den på laget
som har det mest avslappede forholdet til bridge. Han
var kvalifisert til NM lag-finalen både i 2006 og i 2011,
men valgte i stedet å reise henholdsvis for å se VMkvalikkamp i fotball i Portugal og å feire bursdagsfesten
til en venn i Tyskland. Har sølv i junior-NM par 1990
(med Boye), og flere kretsmesterskap for lag i Vest-Agder
og i Rogaland. Ellers er han trener for yngre avdelinger
i fotball og i håndball, og han har flere kretsmesterskap
i fotball både som spiller og som trener.
Kjetil Myhre (54) jobber offshore som boresjef, er gift
med Gjertrud Margrethe, og sammen har de tenåringene
Aksel og Andrea. Kjetil var såpass tilårskommen som
i 20-årsalderen da han oppdaget bridgens vidunderlige
verden, men har deretter kommet sterkt på banen.
Han har spilt to NM-lagfinaler, og han har vunnet
lag-KM i Rogaland. Men aller mest minnerikt er det at
han i 2013 vant IMP-turneringen i Biarritz International
Bridge Festival i Frankrike, med selveste Zia Mahmood
som makker! Andre hobbyer er godt øl og fotball –
inntatt i sofakroken.

Alle blomster i forbindelse med NM-2018 er gitt av
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Presentasjon Bergen Akademiske BK 2
Trond Hantveit, f. 1972

Jeg er gift med en fantastisk kvinne (Yanira), og vi har
to friske barn i sammen. I august foretok vi et veiskille
i vårt liv og valgte av å flytte tilbake til Bergen for å
være nærmere familien. Medaljer har det blitt litt av her
og litt av der, men det som teller er denne finalen.
Jeg ser forresten at de andre har fått en del gull fra
forbundet, men det kjenner jeg meg ikke igjen i. De som
gir meg gull husker jeg! Det er vel heller slik at jeg går
i kraftig minus i disse mesterskapene. Jeg må ta fri fra
jobben og betale min egen overnatting, så litt gull hadde
vært en utmerket kompensasjon. Ja, til og med sølv
hjelper på... Jeg gleder meg forresten stort til å reise til
Mo i Rana og oppleve den nordlandske gjestfriheten.
Jeg sender på forhånd en stor takk til alle som gjør
mesterskapet mulig – det er en stor innsats som ligger
bak. Takk skal dere ha alle sammen – dere utgjør den
store forskjellen.

Tor Bakke, f. 1948

Gift med Kari. Lektor og siviløkonom.
NM for klubber: 5 gull
Førstedivisjon: 4 gull og 10 sølv
NM par: 1 gull, 3 sølv, 2 bronse
NM monrad lag: 2 gull
NM mixpar: 1 gull
NM veteranlag: 3 gull
Nordisk mesterskap: 2 gull
Representert Norge to ganger i EM i åpen klasse med
4. plass som beste resultat og flere ganger i seniorklassen med 5. plass i VM som beste resultat.
Magne Eide, f. 1959

Samboer med Margot. Jobber i Bergen Kommune
NM for klubber: 2 gull, 1 sølv, 2 bronse.
Førstedivisjon: 3 sølv, 1 bronse
NM monrad lag: 2 gull
Nordisk mesterskap: 1 gull
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Jim Høyland, f. 1963

Sven-Olai Høyland, f. 1961

Samboer med Hildegunn. Lærer.
NM for klubber: 4 gull, 1 sølv, 3 bronse
Førstedivisjon: 1 gull, 3 sølv, 2 bronse
NM junior: 2 gull
NM monrad lag: 3 gull
NM par: 1 gull, 3 sølv
Nordisk mesterskap: Gull
EM junior lag: Bronse

Singel. Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet.
Åpent EM-lag 2017: Gull
NM for klubber: 4 gull, 1 sølv, 4 bronse
Førstedivisjon: 1 gull, 4 sølv, 2 bronse
NM par: 1 gull
NM junior: 1 gull
Nordisk mesterkap: Gull og bronse
Kaptein for Juniorlaget: 2000–2008
Ansvarlig for bridgelærerutdanningen: 2008–2013
Kaptein for jentelaget: 2013–
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Presentasjon Sunndalsøra BK 1
Asbjørn «Kinds» Kindsbekken (59 år)

Ulf Tundal (55 år)

Asbjørn er lagets kaptein. Han bestemmer og organiserer til alles beste. Han bor på Sunndalsøra, er gift
med Laila og har to voksne barn. Han arbeider ved
aluminiumsverket på Sunndalsøra, men ser frem til han
blir pensjonist og kan bruke all tid på fisking. Asbjørn
og fruen er glad i å reise og leiligheten på Gran Canaria
er flittig brukt. Oppussing av sjøbu er snart gjennomført og da blir det vel ikke mindre fisking på den
sindige sunndalingen.
Asbjørn er stormester med stjerne, har vunnet et
seriemesterskap og et utall turneringer. I NM LAG har
Kinds tidligere vunnet sølv.

Ulf er gift og har to voksne barn. Han bor på «øra» og
er lokalpatriot til fingerspissen. Til daglig treffer du Ulf
som leder for en gruppe forskere innenfor aluminium
hos Hydro. Han har doktorgrad i aluminium, ryktene
sier han er vel så dyktig i sin profesjon som han er
i bridge!
Ulf liker seg best i bakgrunnen, men resultatene ved
det grønne bord er så imponerende at han ikke kommer
i skyggen av noen! Ulf har vunnet alt i bridge, høydepunktet kom i 2007 da han vant Bermuda Bowl.
Ulf har vunnet 10 NM titler. Men hans kjære Sunndalsøra har enda ikke vunnet NM Lag, det har han
planlagt å fikse i år!
I 2007 ble Ulf tildelt prisen som Årets idrettsutøver
på Nordmøre i forbindelse med VM tittelen, det finnes
ikke mange bridgespillere med en slik tittel!

Steinar «Stinus» Ovrid (47 år)

Steinar jobber til daglig ved aluminiumsverket på Sunndalsøra. Han nyter tilværelsen uten andre forpliktelser
enn å levere tippelappen og møte opp på jobb.
Bridgemessig er Stinus relativt ubeskrevet, men la
deg ikke lure. Skal vi tro lagkapteinen er makkerparet
Stinus-OleB det som vil dominere i årets finale, Stinus
spiller med en stormesters styrke. I NM LAG har
Stinus tidligere vunnet sølv.
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Roar Voll (55 år)

Som bridgespiller har Nils vunnet 8 NM titler, er
stormester med stjerne, har blitt Europamester og spilt
på det Norske landslaget. Nils har de siste 10 årene
spilt for Møre i 1. divisjon i makkerskap med Roar
Voll, Terje Lie og Ulf Tundal. I NM lag har Nils sølv
fra tidligere finaler.
Noen av dere leser kanskje bridgebloggen
www.kvangraven.no hvor Nils skriver om spill og
aktualiteter, du skal ikke se bort fra at publiseres en
historie eller to fra NM LAG i løpet av finalen.
Ole Berset (51 år)

Roar kommer opprinnelig fra Sunndalsøra, men har
siden 90-tallet bodd i Østerdalen. Roar bor sammen
med Hedvig og har tre voksne barn. Han bor på Tynset
og er til daglig Administrerende Direktør på Alvdal
Skurlag hvor han med sin kløkt og skarpe analyser har
snudd en tradisjonsrik bedrift fra røde tall til en voldsom
vekst og solide resultater. Nevner du Roar Voll for en
Nord-Østerdøl nikker han på hodet, dette er en dyktig
leder det virkelig har blitt lagt merke til.
Som bridgespiller har Roar en imponerende rekke
resultater. Han er stormester med stjerne og har blant
annet vunnet 7 NM titler. Han spilte på landslaget som
junior allerede på 80-tallet hvor han vant NM titler og
hentet medalje i EM. Etter 15 års pause fra aktiv
spilling kom han tilbake til 1. divisjon og Møre hvor
han har vært fast inventar de siste 10 årene. Fra
NM LAG har Roar både Gull og Sølv fra før.
Nils Kvangraven (40 år)

«OleB» arbeider til daglig ved aluminiumsverket på
Sunndalsøra. Han er en beskjeden kar og liker seg best
i bakgrunnen. Når han ikke spiller bridge liker Ole å
reise, men han har alltid en tippelapp i lomma. Han
venter enda på den store gevinsten!
Som bridgespiller er Ole et unikum. Han er superstormester og har en mengde seiere fra lag- og parturneringer. Han har spilt på det norske landslaget og nyter
stor respekt blant landets elitespillere. Ole har spilt
flere lagfinaler og har tidligere vunnet sølv.

Nils kommer opprinnelig fra Dalsbygda i Østerdalen,
men har siden 2001 bodd i Kristiansand. Han har tre
gutter og bor sammen med Maria. Til daglig jobber
Nils med forretningsutvikling.
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Presentasjon TopBridge BC 6
Lasse Aaseng, 51 år

Jon-Egil Furunes, 60 år

Produkteier i Handelsbanken, gift, tre barn. Bor i Oslo.
Sær, asosial og uhøflig.
14 medaljer, hvorav 5 seire, i Seriemesterskapet, NM-lag
og NM-par. Diverse sølv eller bronse som juniorspiller
i VM, EM, Nordisk og NM.

Gift med Trine, tre utflyttede barn og fem barnebarn,
deltidsstilling som sportssjef i Norsk Bridgeforbund.
Bor i Oslo.

Tom Johansen, 54 år

Adm. dir. i Nasta, gift, to voksne barn. Bor i Stavern.
Begynte å spille like før Sapporo-OL i 1972.
2 x 3. plass i junior EM (1984 med Terje Aa og 1988
med en unggutt fra Røros (husker ikke navnet).
Nordisk mester junior med samme Rørosgutten i 1989
(og yngre junior med Berset i 1983).
Bronse i NM par med Aaseng og NM lag med fatter’n
i 1993. Seriemester med Aaseng i 1994.
Sluttet med bridge i 1998, begynte igjen i 2016.
Jan Mikkelsen, 60+

Seire i norske mesterskap:
Norgesmester Par 2002 og 2003
Seriemester 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007
og 2009
Norgesmester Klubblag 2000, 2002, 2004, 2006 og 2013
Norgesmester Mix par 1996 og 2004
Norgesmester Mix lag 2017
Norgesmester Monrad lag 2007 og 2009
Internasjonale mesterskap:
3. plass EM, Malta 1999
4. plass VM, Bermuda Bowl, Bermuda 2000
5. plass Bridge-OL, Maastricht 2000
4. plass OL, Salt Lake City 2002
1. plass Nordisk Mesterskap 2003 og 2009
Diverse:
1. plass IcelandAir Open pairs 1999
1. plass Rottneros Nordic Cup 1999
1. plass Bonn Nations Cup 1999
3. plass Spingold 2002
3. plass European Champions Cup 2002
5. plass European Champions Cup 2003
5. plass Reisinger 2007
7. plass EM par 2009
2. plass Patton, NM 2013
1. plass Patton, NM 2014
1. plass Bedrift lag 2017

Siviløkonom, jobber i DNB. Bor i Oslo.
Gift, tre voksne døtre.
Et NM for klubber, en seier i SM, vant NM Senior
lag 2018
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Presentasjon Bergen Akademiske BK 1
Sist NM-finalen ble arrangert i Mo var det også to BAK-lag i finalen. Den gangen tapte Arild
gullmedaljen på kvalitet mot lag Høyland, så vi håper selvsagt at det blir motsatt denne gangen!
Totalt sju spillere har spilt på laget i cuprundene, men i finalen blir vi bare fire stykker.
Christian Bakke

Arild Rasmussen

22 år, studerer til å bli lektor i matematikk/fysikk på UiB
4 gull NM junior
1 bronse NM klubblag
2 sølv og 4 bronse fra junior VM/EM
Joan Gerard Award

Sølv i VM
3 bronser i EM
2 nordiske titler
5 norske mesterskap

Bjørn Olav Ekren

Thomas Charlsen

Spiller med det nye stjerneskuddet Christian
Jobber i Statoil som spesialist i geofysikk
Har vunnet NM-lag og 1. divisjon samt en 3. plass
i EM-lag åpen klasse.

Thomas var en av våre fremste juniorspillerne siste
halvdel av 90-tallet. Thomas har to gull fra junior EM
og flere sølv sammen med det norske juniorlaget.
Han har vunnet 1. divisjon og NM-klubber tidligere,
i tillegg til en rekke andre topplasseringer i de to
turneringene.
De senere årene har han vært mer eller mindre fast
på det norske åpne landslaget sammen med makker
Thor Erik Hoftaniska.
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Presentasjon Nøtterøy BK
Per Bryde Sundseth, 73

Knut Kjærnsrød, 75

Bor på Lørenskog, men tilbringer perioden apriloktober på Tjøme hvert år. Gift med Bjørg, har en
datter og to barnebarn.
Bridgespiller: Jeg lærte bridge i en alder av 14 år
ved å sitte bak min far på hver klubbkveld, og det tok
ikke lang tid før jeg begynte å spille selv. Spiller bridge
sammen med Knut Kjærnsrød i Nøtterøy BK.
Meritter: Beste resultat er en 4. plass i NM for
klubblag helt tilbake i 1967, samt sølv og bronse i NM
Veteran i nyere tid. Bronse i Åpent EM for veteranlag
2015.
I perioden 1992 til 2004 hadde jeg ansvaret for det
norske damelandslaget med 4. plass i bridgeolympiaden
i Maastricht i 2000 som beste prestasjon.
Ble utnevnt til æresmedlem i NBF av Bridgetinget
2016.
Yrke/Bridgeadm.: Har jobbet hele mitt yrkesmessige
liv i DnB innen administrasjon, personal og eiendomsforvaltning – pensjonist siden 2009. Siden 1980 har jeg
vært knyttet til Norsk Bridgeforbund først som styremedlem, og senere som visepresident og president.
Deretter begynte arbeidet med Bridge for Alle på Tenerife,
og de siste 7 årene har det vært vellykkede arrangementer
på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos.

Bor i Hårkollen på Nøtterøy. Gift med Lise, har en
voksen datter og tre barnebarn.
Bridgespiller: Lærte bridge av onkel Johannes som
14-åring og har siden vært hektet på spillet.
Er leder av Nøtterøy BK og makker med Per Bryde
Sundseth.
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Harald Berre Skjæran, 53

Bor på Rekkevik i Larvik. Gift med Heidi, har to
voksne sønner.
Bridgespiller: Lærte bridge hjemme som 8-9-åring
og har siden vært hektet på spillet. Startet å spille
i klubb som tolvåring.
Meritter: Norgesmester for monrad lag i 2010 og
har dessuten sølv og bronse fra samme type mesterskap
tidligere. Har spilt fire lagfinaler tidligere med sølv (2001)
og bronse (2010) som beste resultat. To parfinaler.
Nordisk mester yngre junior i 1987. Europamester åpen
klasse 2008 som coach.
Yrke/Bridgeadm.: Har jobbet ett år på laboratoriet
til Norsk Jernverk, Mo i Rana og er i mitt 27. år i Norsk
Bridgeforbund. Har vært kasserer og leder i et par bridgeklubber tidligere, og var styremedlem i Trondheim
Bridgekrets på slutten av 80-tallet. Kretsautorisert TL
i 1981, forbundsautorisert i 1992. Har vært TL i utallige
norgesmesterskap i stort sett alle klasser, samt i åpent
EM i Tromsø 2015.
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Kenneth Syversen, 43

Tina Ovenstad, 43

Bosatt i 3050, eller Mjøndalen for de uinnvidde. Samboer
med Heidi, og far til Mina (4) og Nils (7).
Bridgespiller: Gikk kurs hos Lars Eide i 12–13 årsalderen. og har spilt aktivt siden. Makker med Harald
Skjæran og Tina Ovenstad.
Meritter: Norgesmester NM Mixlag 2005, tre
parfinaler (15.plass som beste resultat, men aldri under
middels). Debutant i lagfinalen.
Yrke/Bridgeadm.: Utdannet sivilingeniør i datateknikk, har jobbet med prosessforbedring i Forsvaret
i snart 12 år.
Har ingen aktive verv, men har vært styremedlem
i NBF i to perioder, blant annet som utvalgsleder for
internasjonal representasjon og medlemsbladet, styremedlem i NBF Midt-Trøndelag, leder for Studentenes
BK og Hamar BK, festivalgeneral 2005–2007, forbundsautorisert TL, har sittet i Lovutvalget i flere år.
Brenner for rekruttering og jobbet særlig aktivt med
dette i Trondheim (1997–2004). Har holdt nybegynnerkurs i flere klubber.

Bosatt i Hokksund. Mor til Marcus og Celine.
Bridgespiller: Begynte å spille bridge for ca 20 år
siden. Makker med alle.
Meritter: Sølv i Åpent NM-lag 2001. En parfinale.
Debutant i lagfinalen.
Yrke/Bridgeadm.: Miljøarbeider ved akuttinstitusjon
i BUFetat.

Vi har levert biler til transport av deltakere til og fra flyplassen
27
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Presentasjon BK Norrøna
Marius Haga, 47 år

Per Bjerkan, 60 år

Jeg har blitt dratt med på bridgeturneringer igjen
av Marcus Scheie. Bor på Strømmen og spiller på
BK Norrøna. Driver et antikvariat i Oslo, jobber litt
med taksering og er medeier i Osnordic As som leier ut
hjertestartere. Reiser uforskammet mye.
Jeg har flere sesonger i 1. og 2. divisjon, og flere
parfinaler.

Per jobber som lærer. Startet i Lundamo bridgeklubb
tidlig på 70-tallet og har deltatt i fire lagfinaler
tidligere. Bridgehøydepunkt er europamesterskap for
juniorer i 1980.
Dag Jensen, 65 år

Marcus Scheie, 22 år

Kommer fra Strømmen. Tredje generasjons bridgespiller. Begynte å spille bridge i 2008, men fikk ikke
stor interesse før et par juniorleire, rundt 2012. Studerer
siste året Informatikk ved Universitetet i Oslo.
Jeg hadde på meg en rosa t-skjorte en gang på
juniorleiern i 2010 og har siden gått under navnet
«Pinky». Har i flere år seilt med Kaptein Sabeltann og
er nå klar for å røve stikk.
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Jobber som økonomisjef i en logistikkbedrift. Gift, bor
(snart) i Lørenskog, og har to voksne barn. Begynte
med bridge i 1972 sammen med Leif Jørgen Jensen fra
Mehamn. Vi meldte oss på i Akademisk Bridgeklubb
som makkerparet Jensen-Jensen, og der ble det god
stemning da de trodde at det var stjerneparet Monica og
Tore Jensen som skulle komme tilbake til klubben.
De måtte nøye seg med et makkerpar litt lengre nede
på stigen. Beste plassering i NM-lag er en 2. plass
på 90-tallet.
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Reglement for bruk av skjermer
Dette reglementet er en direkte oversettelse av World Bridge Federations skjermreglement og vil bli forsøkt
oppdatert med jevne mellomrom. I tvilstilfeller er det alltid WBFs publiserte versjon som gjelder.
Lenke til WBFs publiserte versjon per 18. september 2017:
http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2016/11/generalconditionsofcontest.pdf

1.1 Beskrivelse av betjening
Spillerne i nord og øst sitter på samme side av skjermen
gjennom hele turneringen. Det er nords ansvar å
plassere spillet på, og ta det vekk, fra meldebrettet.
Sekvensen er slik: Nord plasserer spillet på meldebrettet. Skjermluken lukkes (og forblir slik gjennom hele
meldeperioden) slik at meldebrettet akkurat kan passere
under. Spillerne tar opp kortene fra mappen.
Meldinger blir avgitt med meldekort fra meldeboksen.
Spilleren plasserer den valgte melding på meldebrettet,
som bare skal være synlig på spillerens side av
skjermen. En spillers første melding skal tangere den
ytterste venstre delen av spillerens eget segment på
meldebrettet, med videre meldinger overlappende jevnt
og likt mot høyre. All meldinger skal være i kontakt
med ytterste del av skjermbrettet mot spilleren og ligge
delvis overlappende forrige melding.
Spillere skal gjøre alt de kan for at disse handlingene blir så lydløse som mulig. Med skjermer i bruk
er en melding avgitt når den er plassert på meldebrettet
og sluppet. En spiller som fjerner ett eller flere av sine
meldekort fra brettet i en bevegelse som antyder pass
betraktes å ha avgitt en pass.
Etter at to spillere på samme side av skjermen har
avgitt deres meldinger, skal Nord eller Syd (spilleren
på samme side av skjermen) skyve meldebrettet under
skjermen slik at det bare blir synlig på andre side av
skjermen. De vil så avgi sine meldinger på samme måte
og meldebrettet skyves tilbake igjen. Denne prosedyren
gjentas inntil meldingsforløpet er avsluttet. Det er hensiktsmessig at spillerne varierer tempoet tilfeldig når de
returnerer meldebrettet under skjermen.
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Etter at alle fire spillere har hatt muligheten til
å studere meldingsforløpet (likestilt med muligheten
til å få meldingsforløpet gjentatt) skal spillerne sette
meldekortene tilbake i deres respektive meldebokser.
Nå skal spillefører eller blindemann fjerne meldebrettet fra bordet og legger mappen tilbake midt på
bordet. Bare spillefører eller blindemann kan fjerne
meldebrettet og bare spillefører eller blindemann kan
legge mappen tilbake midt på bordet.
Åpningsutspillet må gjøres med fremsiden opp før
skjermluken åpnes, og bare spillefører eller blindemann
kan åpne skjermluken eller be om at denne åpnes.
Når spillet er avsluttet plasseres meldebrettet tilbake
på bordet.
Etter at et lovlig åpningsutspill er gjort med fremsiden opp, skal skjermluken åpnes slik at alle spillere
kan se blindemanns kort og kortene spilt til hvert stikk.
Om en motspiller viser et kort og spillefører, på grunn
av skjermen, ikke ser det, kan blindemann gjøre bordet
oppmerksom på uregelmessigheten.
Kortene må alltid bli lagt på bordet i samme retning,
vertikalt eller horisontalt og i lik avstand fra forrige
kort. Brudd på korrekt prosedyre vil kunne medføre
prosedyrestraff.
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1.2 Alertering og forklaring
a) En spiller som avgir en melding som skal alerteres
i henhold til Turneringsreglementet må gjøre sin
skjermkamerat oppmerksom på alerten, og makker
må avgi en alert på sin side av skjermen når meldebrettet skyves under. Alerten må avgis ved å plassere
alert-lappen over den siste meldingen til skjermkameraten, i sitt segment av meldebrettet; spilleren
som blir alertert gir til kjenne at han er oppmerksom
på alerten ved å gi alert-lappen tilbake til sin motspiller. En spiller kan, ved skriftlig spørsmål, spørre
etter en forklaring på motstanderens melding; skjermkameraten gir et skriftlig svar.
b) På et hvilket som helst tidspunkt under meldingsforløpet kan en spiller skriftlig be om en fullstendig
forklaring på en av motpartens meldinger. Svaret
skal også være skriftlig.
c) Helt fra meldeperioden starter til spillet er over skal
hver spiller bare motta informasjon fra spilleren på
sin side av skjermen om betydningen av meldinger
og forklaringer. Spørsmål under spill av kortene bør
gis skriftlig med skjermluken lukket. Skjermluken
åpnes igjen etter at spilleren har fått svar. Turneringslederen kan derfor ikke gjøre undersøkelser på vegne
av en spiller på den andre siden av skjermen under
meldeperioden eller spillet.

1.3 Endring av korrigeringer
når skjermer er i bruk
a) En uregelmessighet som er sendt gjennom skjermen
faller inn under de normale lovene, men med
følgende endringer:
i) en melding som ikke er tillatt – se § 35 – må
korrigeres
ii) om en spiller krenker lovene og, utilsiktet (ellers
kan § 72C komme til bruk), uregelmessigheten
er sendt gjennom luken av skjermkameraten, har
sistnevnte akseptert handlingen for sin side i situasjoner hvor lovene tillater den venstre motspilleren
å akseptere uregelmessigheten.

b) Før en uregelmessighet er sent gjennom luken skal
spilleren som begikk uregelmessigheten eller hans
skjermkamerat tilkalle TL. Meldinger som ikke er
tillatt skal ikke aksepteres, og skal rettes opp uten
andre rettelser (men se (a)(ii) over); alle andre
uregelmessigheter skal rettes opp og TL skal sørge
for at bare den lovlige meldingen blir sendt gjennom
luken. Ingen spiller på den andre siden av skjermen
skal bli gjort oppmerksom på hva som har skjedd
om ikke fullbyrdelse av loven krever dette.
c) Skjermkameraten bør prøve å hindre et åpningsutspill utenfor tur. Alle åpningsutspill utenfor tur skal
trekkes tilbake uten andre korrigeringer så lenge
luken ikke er åpnet. I andre tilfeller:
i) når luken har blitt åpnet uten feil fra spilleføres
side (og den andre motspilleren ikke har spilt ut
med billedsiden opp) gjelder § 54.
ii) når spilleføres side har åpnet luken er utspillet
akseptert. Den antatte spilleføreren blir den aktuelle
spilleføreren. § 72C kan komme i betraktning.
iii) når to åpningsutspill er spilt med billedsiden opp
er det feilaktige utspillet et stort straffekort.
iv) et kort vist med billedsiden opp fra spilleføres
side faller under § 48.
d) Når en melding som skal alerteres er avgitt, se punkt
1.2 over.
e) Når en spiller bruker mer enn normal tid til å avgi
sin melding, er det ikke et brudd på lovene om
spilleren selv påpeker bruddet i tempo. Skjermkameraten, derimot, skal ikke gjøre det.
f) Om en spiller på siden av skjermen som mottar
meldebrettet anslår at det har vært et brudd i tempo
og det derved kan ha vært formidlet uautorisert
informasjon, bør han, under § 16B2, tilkalle TL.
Han kan gjøre dette på et hvilket som helst tidspunkt
før åpningsutspillet er gjort og skjermen åpnet.
g) Ved å ikke gjøre som i (f) kan TL bli overbevist om
at det er makker som påpekte bruddet i tempoet.
Om det skjer kan TL dømme at det ikke var noen
forsinkelse og med det ikke noen urettmessig
informasjon. En forsinkelse i sending av meldebrettet på opptil 20 sekunder er normalt ikke ansett
som signifikant.
h) Hvis derimot spillerne ikke har variert tempoet
i sending av meldebrettet som beskrevet i punkt 1.1,
fjerde avsnitt, så kan en forsinkelse på mindre enn
20 sekunder anses som signifikant.
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