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Gull til Sunndalsøra BK
Av Vegard Brekke

Norgesmestere Ulf Håkon Tundal, Nils Kåre Kvangraven, Steinar Ovrid, Ole Arild Berset, Roar Voll og Asbjørn Kindsbekken

Sunndalsøra BK kunne endelig ta i mot medaljene som vinnere av årets norgesmestere for
klubblag. Gratulerer! Årets mestere var klare med god margin allerede etter gårsdagen. Vinnerne
endte til slutt opp med et snitt på ca. 15,6. Sunndalsøras eneste tap kom i aller siste runde mot
sølvvinnerne Bergen Akademiske BK 2, og så vidt jeg har oversikt over så tapte ikke
Sundalsøra mer enn to halvrunder. På gulllaget spilte Steinar Ovrid, Ole Arild Berset, Roar Voll,
Asbjørn Kindsbekken, Ulf Håkon Tundal og Nils Kåre Kvangraven.
Bergenslaget fikk ikke en optimal start, da de knapt fikk vinnerpoeng mot egne klubbkamerater i aller første kamp. Solid og underholdene spilling resten av mesterskapet gjorde at de
innfridde undertegnedes forventning om at nettopp de skulle vinne sølvet. På sølvlaget spilte
Magne Eide, Trond Hantveit, Tor Bakke, Sven-Olai Høyland og Jim Høyland.
TopBridge BC begynte turneringa direkte svakt, men siste halvdel spilt de seg stadig
oppover. Snuoperasjonen ble til slutt kronet med bronse. På brosnelaget spilte Jan Mikkelsen,
Jon-Egil Furunes, Tom Johansen og Lasse Aaseng. Tom Johansen fikk i tillegg med seg
Mestergull Meyers pris for finalens beste spill, for sin eminente lurevariant som ble publisert
i den fjerde bulletinen - du kan lese spillet nok en gang litt lengre bak i denne bulletinen.
På den sure fjerdeplassen endte Bergen Akademiske BK 1. Laget gikk rett i tet etter første
runde, eneste gang de var ute av pallen var etter siste runde. Garantert bittert, men dette laget er
jeg sikker på at vil komme sterkere tilbake ved neste korsvei.
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Sluttresultat NM-klubblag 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sunndalsøra BK
Bergen Akademiske BK 2
TopBridge BC
Bergen Akademiske BK 1
BK Norrøna
Båsmo BK
Flekkefjord BK
Nøtterøy BK

109,14
77,91
76,22
71,15
62,95
58,56
55,01
50,66

Runde 7:
Båsmo BK – BAK 1
BAK 2 – Sunndalsøra BK
BK Norrøna – Nøtterøy BK
Topbridge BC – Flekkefjord BK

13,13
14,16
13,82
16,04

–
–
–
–

6,87
5,84
6,18
3,96

Sølvmedalje Jim Høyland, Sven-Olai Høyland, Tor Bakke, Magne Eide og Trond Hantveit

Bronsemedalje Jan Mikkelsen, Jon-Egil Furunes, Tom Johansen og Lasse Aaseng
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Siste dag av bridgeeventyret på Mo ble det arrangert juniorturnering på hotellet. De unge
spillerne spilte parturnering på Bridge+More. Etter at turneringa var over var det felles premieutdeling med Norgesmesterskapet.

Tom Johansen fra TopBridge BC vant «Mestergull Meyers pris for finalens beste spill».
Nils Kåre Kvangraven skrev om det fantastiske spillet i bulletin nr. 4. Begge to fikk en flott
Havmann-kniv sponset av Mestergull Meyer. Fra venstre ser vi journalist Nils Kåre Kvangraven, spiller Tom Johansen og jurymedlemmene Per Tjelmeland og Christian Vennerød.
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Fantastisk NM-arrangement!
Det er svært mange som har lagt ned mye arbeid for å få til et vellykket NM-arrangement på Mo.
Det har ikke bare vært NM-finale for lag, men også jubileumsturnering, bridgelærerutdanning,
bridgekurs og juniorturnering. Forhåpentligvis kan all den positive aktiviteten som har pågått den
siste tida bidra til at Rana-bridgen går ei lys framtid i møte – med et yrende aktivt bridgemiljø for
folk i alle aldre!
Takk til alle som har lagt ned en innsats! Og en spesiell takk til «NM-generalen» Kurt-Ove
Thomassen, som virker å ha hatt en finger på de fleste ratt. Han har jobbet både seint og tidlig
over en lengre periode for å tilrettelegge for et vellykket NM-arrangement.
Etter at siste kort var lagt i dag, nedrigginga på Meyergården var fullført og alle deltagere og
funksjonærer var kommet seg hjemover, kunne Kurt-Ove ta en velfortjent pust i bakken på
terrassen i et nydelig sommervær.
Vel blåst og takk for flotte dager på Mo!
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Mestergull Meyers pris for beste spill
Tradisjonen tro 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 generøst ut plakett til
spiller og journalist.
For at spillet skulle telle med i konkurransen, måtte
spillet ha vært publisert i bulletin 2 til 4 (torsdag,
fredag eller lørdag). I juryen satt Nils Kåre Kvangraven
(leder NBP), Per Tjelmeland og Christian Vennerød.
Juryen falt til slutt ned på Tom Johansens briljante
lurevariant som ble presentert i bulletin nr. 4. Juryen
hadde ingen problemer med å bestemme seg for hvem
som skulle ha prisen. Det var desidert det mest
interessante spillet. Oppfinnsomt og litt utenfor allfarveien. Med et snev av humor og et glimt i øyet da
svindelen lyktes.
Vi gjengir spillet som vant Mestergull Meyers pris for
beste spill på neste side. Tom Johansen og Nils Kåre
Kvangraven fikk de flotte knivpremiene under premieutdelingen rett etter spilleslutt.

Mestergull Meyer sponser premien for årets beste finalespill
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Tom Johansen med briljant lurevariant
Av Nils Kåre Kvangraven
For oss som har vært med noen år i bridgesirkuset er Johansen fra Tjølling et kjent navn.
Pappa Roy var landslagsspiller på midten av forrige århundre og Tom herjet på den internasjonale
junior-arenaen for drøyt 30 år siden!

Vi vet alle hva Tom er god for, han er rett og slett en
briljant bridgespiller. På dette spillet fra den tredje
kampen i NM LAG kommer dette spillet hvor Tom satte
opp en dyp felle det nesten ikke var mulig å avsløre.
Se bare på denne deilige varianten, du skal få prøve
deg i motspill med kortene til den dyktige Per Bjerkan
i vest.
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Ruter 5 var et naturlig utspill, den går til damen hos
blindemann, makker følger med ruter 6 og Tom Johansen
i syd følger med ruter 3. I neste stikk følger spar 3 fra
blindemann, femmeren fra makker går til sekseren fra
syd og din syver.
Du spiller rolig ruter 9 som løper til esset hos syd,
makker følger med ruter 2.
Kløver 7 er neste kort fra syd, du legger femmeren
og blindemann toeren. Makker følger med kløver 3!

Tom Johansen hadde en glimrende lurevariant i kampen mot BK Norrøna.
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Da ser du Tom Johansen blunke til deg idet han spiller
spar konge, kortene så ut som dette

Tom kamuflerte K D i spar med sin glimrende dukk
i første spar runde. Du trodde selvsagt at han hadde
K x x x i spar og hjerter konge for å spille slik og ante
fred og ingen fare da du la liten kløver. Men når du
dekker med spar ess trumfer Tom hos blindemann,
spiller ruter til kongen fulgt av spar damen med avkast
av hjerter hos nord.
Kløver 10 gjør så kål på den fargen for en taper og
kontrakten vinnes med en taper i spar, to i hjerter og en
i kløver!
Legg merke til at Tom både kamuflerte sparbeholdningen, men også måtte spille kløver 7 før han trumfet
ut spar ess da han trengte å spille kløver to ganger fra
hånden for å fange opp E D x hos deg.
Per Bjerkan mente han burde avslørt svindelen da
kløver 7 ble spilt, men det var vel nesten ikke mulig
Per. Jeg har stor sans for at du la liten kløver og ikke
tenkte på muligheten for at Tom hadde klart å spille
liten sparfra KD62! Hadde du avslørt den svindelen og
hentet tre hjerterstikk ville nominasjonen for beste spill
i NM LAG 2018 gått til deg.
Ni stikk for 110 i 3 kløver var det selvsagt ingen
andre i årets NM som kopierte.
For meg er slike spill det som viser at du virkelig
har forstått bridge. Dette spillet kvalifiserer til prisen
for årets spill etter min mening.
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Vi har levert biler til transport av deltakere til og fra flyplassen

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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Valg av åpningsmelding
Av Kristian B. Ellingsen

Det følgende spillet er hentet fra kamp 6:2. Ikke
hver dag man får utdelt 9-kortsfarge, men hva ville du
åpnet med?
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Samtlige åtte østspillere i årets finalefelt valgte å åpne
med 5 ruter. Ville du gjort det samme? Enkelte hevdet
på stedet at dette var altfor gode kort til den åpningsmeldinga. I disse soneforholdene hadde vel mange åpnet
med 5 ruter selv uten ess-dame i kløver.
Det som imidlertid er den store fordelen med denne
meldinga er jo den vanvittige sperreeffekten. Ja, du kan
riktignok risikere å brenne en slem egen vei, men det
kan sannelig vel så gjerne skje at du holder motparten
borte fra en høy kontrakt. En annen fordel ved å åpne
med 5 ruter er at du får utgangsbonus dersom
kontrakten skulle gå hjem.
Denne gang sto det slem da hele spillet så slik ut:

Om du gjør riktig i ruter vinnes alle stikkene. Det laget
som tjente flest IMP på dette spillet var Nøtterøy
i kampen mot Bergen Akademiske 2. Her er meldingsforløpet fra lukket rom:
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K. Syversen
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H.B. Skjærna

J. Høyland
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Utspillet fra Jim Høyland var hjerter dame som gikk til
stjeling hos Harald Berre Skjæran. Etter nords dobling
var det nå naturlig å spille på at han hadde renons
i ruter. Dermed fulgte ruter til sekseren fulgt av ruter
ess. Nå var det bare å innkassere ess-dame i kløver før
en spar brakte bordet inn på esset, og spartaperen kunne
kastes på kløver konge. 13 stikk og den innbringende
scoren 1200.
Ved det andre bordet ble det spilt 5 ruter udoblet
med 13 stikk. Dermed 13 IMP til Nøtterøy, som for
øvrig vant kampen med IMP-sifrene 57-31. De har
dermed to solide seire på rappen etter en heller tung
start på mesterskapet.
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Harald Berre Skjæran gjorde som alle andre i øst, og åpnet
med 5 ruter. Kenneth Syversen hadde ikke tro på bet selv om
nord doblet, og dro like godt opp blålappen. Harald hadde
inegn problemer med å ta alle stikkene, og noterte 1200 i rett
kolonne.
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Beitende utspill

Av Kristian B. Ellingsen

I kamp 5:2 møtte Nøtterøy og Båsmo. Harald Berre
Skjæran og Kenneth Syversen fant et motspill som satte
spillefører Kurt-Ove Thomassen på prøve:
€ D 10 6
~ K kn 3
} K kn 2
| 10 9 8 3

N

€E
~4
}8
|E

G
V

Ø

S

K852
2
4
KD4

Vest

Nord

Øst

S.G. Karlberg

K. Kjærnsrød

K.O. Thomasssen P.B. Sundseth

Syd

3~

pass
dbl

1€
4€

2~
pass rundt

Utspillet fra Kenneth Syversen var hjerter 6 (norsk
fordeling). Hvordan ville du planlagt spillet?
Kurt-Ove prøvde knekten i første stikk, og Harald
vant med dama før han skiftet til kløver 7. Spillefører
stakk med esset, og spilte spar ess og spar til dama.

Det måtte bli beit når hele spillet så slik ut:
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Spillefører må i praksis treffe hjerteren i utspillet for
å vinne kontrakten. Etter å ha bommet hjerteren er
eneste vei til hjemgang å spille spar til dame og seile
spar 10. Så må man senere gjøre rett i ruter for å ordne
seg et inntak i bordet slik at man kan fiske opp spar 9.
Men dette blir for skrivebordsbridge å regne.
Vanligvis er det obligatorisk å legge knekten i posisjoner som dette – rett og slett fordi man spiller på at
motparten ikke har spilt ut liten fra esset. Slik meldingsforløpet hadde gått, var kunne syd like gjerne kunne ha
spilt ut liten fra esset som fra dama. Det var uansett et
reint valg for spillefører.

Vi leverer arctisk kjøtt til jubileumsmiddagen og til avslutningslunsjen
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Alene om utgangsbonus

Av Kristian B. Ellingsen
Meldingsforløpet
Vest

Nord

Øst

Syd

J. Høyland

R. Voll

T. Hantveit

A. Kindsbekken
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1) Minst 5-5 i minor, enten svak eller 20+ hp

Jim Høyland spilte ut ruter 3. Asbjørn la liten i bordet,
og Trond Hantveit vant med kongen. Han fortsatte med
ruter 2, som gikk til stjeling i vest. Jim spilte spar
knekt, og esset vant stikket. Nå fulgte en trumf fra
bordet, og det var godt nytt for spillefører da kongen
kom på fra øst. Hele spillet så slik ut:
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Norgesmester Roar Voll takket Båsmo BK for et fantastisk
arrangement på premieutdelingen. I dette spillet var det kun
han og makker som fikk tak i utgangsbonusen.

I siste runde møttes Sunndalsøra og Bergen Akademiske 2 ved BBO-bordet. Mens Sunndalsøra allerede
hadde vunnet før siste kamp, hadde bergenserne alt å
spille for. De lå på andreplass før siste runde, men flere
lag jaktet like bak. Dermed kunne Bergen Akademiske
fort bli avhengige av et godt resultat i siste kamp for å
få med seg medalje hjemover. I spill 5 var Roar Voll og
Asbjørn Kindsbekken alene i salen om utgangsbonus:
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I neste stikk spilte Asbjørn hjerter til stjeling, fulgt av
kløver dame og ruter til stjeling. En ny hjerter ble
stjålet, og da kom enda en god nyhet for spillefører,
nemlig at esset kom deisende fra øst. Nå var det bare å
kreve resten da hjerter konge ga det nødvendige stikket
som manglet.
Om hjerter ess ikke hadde kommet på, har
spillefører fortsatt to overganger igjen til hånda. Han
kan stjele seg inn i ruter og spille hjerter konge. Om det
kommer en liten på fra vest, virker beste sjanse å være
å seile hjerter konge siden vest har flest ledige plasser
til hjerter ess.
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I åpent rom gikk meldingene på følgende vis:
Vest

Nord

Øst

U. Tundal

S.O. Høyland

N. Kvangraven M. Eide
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Selv om Sven-Olai Høyland viste begge minor med
doblinga, kom ikke nord-syd skikkelig på banen med
den gode tilpasninga i kløver. 3 spar gikk ei beit, men
det var uansett billig moro mot 600 i lukket rom.
11 IMP til Sunndalsøra.
Sunndalsøra ledet 43-28 til halvtid, men bergenserne kom sterkt tilbake i andre halvrunde. Den vant de
med 24 IMP. Det var nok til å sikre sølvet, og samtidig
påførte de vinnerlaget Sunndalsøra sitt første tap i
finalen.

Alle blomster i forbindelse med NM-2018 er gitt av
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Nøyaktig spilleføring

Av Kristian B. Ellingsen

I et av de siste spillene i årets NM-finale fikk syd utdelt
ei fordelingshånd med 5-7-fordeling i de harde fargene.
Kontrakten ble 5 ruter ved de fleste bord, så også i oppgjøret mellom Båsmo og Bergen Akademiske 1:
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Svein Gunnar Karlberg fikk liten hjerter ut fra vest,
som gikk til stjeling på hånda. Hva er beste plan videre?
Ved dette bordet ble det spilt spar til esset, hjerter til
stjeling og spar til stjeling. På den andre sparrunden
kom knekten på fra øst. Hva nå?
Om knekten er et ærlig kast, finnes det en spilleplan
som gir en så godt som sikker vei til hjemgang.
Svein Gunnar spilte trumf fra bordet. Da øst fulgte
lavt, nøyde han seg med åtteren. Vest var renons i ruter,
men spillefører hadde likevel full kontroll.

Svein Gunnar hadde full kontroll til tross for ruterrenons
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Hele spillet så slik ut:

Fortsettelsen var ruter ess og ny ruter. Svein Gunnar
satt nå igjen med to trumf, kløver knekt og D108 i spar
på hånda. Han kunne presse ut spar konge for å sette
opp ett sparstikk og kaste sin siste spar på kløver konge.
Elleve stikk og vunnet soneutgang ga 12 IMP til
Båsmo da det ble beit i 5 ruter ved det andre bordet.
Dette spillet bidro til at Båsmo gikk seirende ut av den
siste kampen i mesterskapet på hjemmebane. Det endte
med 6.plass etter fire seire og tre tap. Tapene ble for
store til å være med i medaljekampen til syvende og
sist, men Båsmo-laget viste at de kan spille jevnt mot
de fleste.
Det var kun én annen spiller i salen som fikk hjem
5 ruter på dette spillet. Det var Jim Høyland i det BBOsendte oppgjøret mot Sunndalsøra. Jim innledet på samme
måte som Svein Gunnar.
Men etter å ha stjålet én spar i bordet, fortsatte han
med hjerter til stjeling og ny spar til stjeling i bordet.
Øst kunne stjele over med dama. Om han nå hadde
fortsatt med sin lille trumf, måtte Jim ha tatt finessen
for å vinne kontrakten. Yngstebror Høyland ble
imidlertid ikke satt på denne prøven.
Da øst spilte hjerter, kunne Jim trumfe på hånda og
spille sin nest siste spar til stjeling med bordets siste
trumf. Øst kunne stjele over, men nå var det ikke mer å
få tak i for forsvaret. Spilleførers siste spar forsvant på
kløver konge.
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Dagens bløff

Av Kristian B. Ellingsen

Hva ville du meldt med følgende kort etter to passer
foran deg?
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Thomas Charlsen kom opp med en langt mer kreativ
variant i oppgjøret mot Båsmo i siste runde. Han åpnet
nemlig med 1 grand (15-17 hp). Med det kapret han
hele meldingsforløpet da hele spillet så slik ut:
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Med denne solide farga og 10 hp vil vel de aller fleste
velge å åpne med 1 ruter. Om motparten får kontrakten
er det fint å få fortalt makker at du ønsker ruterutspill.
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Thomas Charlsen slo seg virkelig løs i tredjehånd. Grandbløffen skulle vise seg å bli en innertier!
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15-17 hp
Stayman
Ingen major
Svak med begge major

I 2 hjerter ble det tre beit, og dermed 150 til øst-vest.
Det var billig moro da kontrakten var 3 grand med ni
stikk ved det andre bordet. Dermed 10 IMP til Bergen
Akademiske BK 2. Dagens bløff ble dermed i aller
høyeste grad vellykket.
Fem av åtte bord meldte og vant 3 grand øst-vest.
Da Håkon Bogen valgte pass i åpning, var det sannelig
ikke lett for øst-vest å komme med i meldingene etter
Thomas kreative åpningsmelding. Alexander Flakstad
var for svak til å doble 1 grand på direkten. I utdøende
kunne han meldt 2 grand for å vise begge minor, men
det var ikke lukrativt i disse soneforholdene med to så
dårlige farger. Uansett var nok spillet tapt da øst-vest
neppe ville funnet 3 grand på tross av en eventuell
balansering med 2 grand.
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