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Sunndalsøra mestere før siste kamp!
Av Vegard Brekke

Sunndalsøra BK har bare fortsatt den maktdemonstrasjonen de har hatt gjennom hele mesterskapet. Laget har nesten 17 VP i snitt på de seks første kampene, og da røyken hadde lagt seg
etter sjette kamp ledet Sunndalsøra med over 35,5 VP. Da er det bare å gratulere Steinar Overid,
Ole Berset, Roar Voll, Asbjørn Kindsbekken, Ulf Tundal og Nils Kåre Kvangraven med NM-gullet
for klubblag 2018 en runde før slutt. Klarer de å vinne med to kampers margin?
TopBridge BC har tatt kraftig innpå de to bergenslagene, som så langt har hatt et godt grep
om de to neste pallplassene. Før siste kamp skiller det i overkant av 5 VP mellom sølvplassen og
den sure fjerdeplassen. Spenningen lever i det minste her.
Ikke bare har Sunndalsøra så langt levert tidenes lagfinale resultatmessig, finalen kan bli
historisk på en annen måte også. Hvis vi tenker oss at Sunndalsøra fortsetter storspillet og slår
Bergen Akademiske BK 2 klart, Båsmo gjør det samme med førstelaget til Bergen Akademiske BK
og til slutt så tar Flekkefjord skalpen til TopBridge BC kan vi faktisk oppleve at årets
sølvmedalje vinnes på under middels!
Det var nok ikke ventet at norgesmestrene skulle være klare allerede lørdag kveld, men vi har
hele tiden visst at vinnerne av Sparebank 1 Nord-Norge Cup ville være klar innen Båsmo BKs
jubileumsmiddag. Vinnere av den 42 par store turneringa ble Skjalg N. Solum og Espen Larsen,
som i praksis ledet fra start til mål. Gratulerer!
Båsmo BK inviterte også til jubileumsmiddag lørdagskveld. Her ble både vinnerne av
jubileumsturneingen hyllet og også de nybakte norgesmestrene. Men det var tross alt Båsmo BK
det skulle gjøres aller størst stas på denne kvelden.
Kurt-Ove og hans team fikk velfortjent kredit for den fantastiske jobben som har blitt gjort
med årets arrangement - jeg vil kalle det tidenes lagfinale.
I anledningen av 50års-jubileumet delte klubben i tillegg ut tre æresmedlemskap i klubben
Båsmo BK, samt et æresmedlemskap i «Rana-bridgen». Gratulerer alle sammen!

Sluttresultat Sparebank 1 Nord-Norge Cup, topp 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
4

Espen Larsen – Skjalg N. Solum
Sverre Selfors – Bjørnar Småli
Villiam Ovesen – Bård Kåre Græsli
Lars Arthur Johansen – Tor Eivind Grude
Lars Tore Hatten – Joakim Sæther
Tor Arne Reppen – Jarle Bogen
Anita Karlsen – Bjørg Tvinnereim
Helge Stanghelle – Gerd Marit Harding
Sofie G. Sjødal – Agnethe Kjensli
Anne Irene Bogen – Frank Bogen

62,90
60,00
58,99
57,41
57,16
56,31
56,07
55,73
55,43
55,00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Praktisk info
Program
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

Husk utsjekk senest klokka 1200 søndag!
Resultater lørdag 12. mai
Runde 5:
Topbridge BC – Sunndalsøra BK
Båsmo BK – Nøtterøy BK
BAK 2 – BK Norrøna
BAK 1 – Flekkefjord BK

6,35
3,23
6,35
6,69

–
–
–
–

Tabell etter 6 av 7 kamper
1. Sunndalsøra BK

101,32

2. Bergen Akademiske BK 2

65,73

3. Bergen Akademiske BK 1
4. TopBridge BC

64,28
60,57

5. Flekkefjord BK

50,66

6. BK Norrøna
7. Båsmo BK

49,13
45,43

8. Nøtterøy BK

44,48

6

13,65
16,77
13,65
13,31

Runde 6
Nøtterøy BK – BAK 2
Sunndalsøra BK – Båsmo BK
BAK 1 – Topbridge BC
Flekkefjord BK – BK Norrøna

14,93 – 5,07
18,45 – 1,55
6,01 – 13,99
14,93 – 5,07
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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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Mestergull Meyers pris for 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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Gull til Sunndalsøra BK
Av Kristian B. Ellingsen

Lørdag morgen ble andre halvrunde i kamp fem spilt.
Etter runde fem så tabellen slik ut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

82,87
60,66
58,27
46,58
44,06
43,88
35,73
29,55

Med andre ord åpnet det seg litt opp, i alle fall i kampen
om sølv og bronse. Sunndalsøra BK så unektelig ut til
stadig å ha et klamt grep om gullmedaljene, selv om det
fortsatt var to runder igjen. Imidlertid skulle de i kamp
seks møte hjemmelaget Båsmo BK til BBO-kamp.
Båsmo BK hadde på sin side hadde fortsatt et visst håp
om medalje og aktet ikke å gi ved dørene. Ramarommet var fylt til randen, og de fleste av tilskuerne var
supportere av hjemmelaget. Alt lå i alle fall til rette for
et underholdende oppgjør!
I et av de første spillene fikk nord-syd utdelt følgende kort:
€E 9 5
~ K 10 6 5 3 2
}E 8 2
|K

Nils Kvangraven og Ulf Tundal var ett av to par som
meldte seg fram til lilleslemmen i hjerter:
Vest

Nord

Øst

S.G. Karlberg

N. Kvangraven

K.O. Thomassen U. Tundal

Syd

pass
pass
pass
pass
pass
pass
pass
pass

1~
2|
2€
3|
3NT
4}
4€
6~

pass
pass
pass
pass
pass
pass
pass
pass rundt

1NT
2}
2NT
3}
4|
4~
5}

Dette var et langt meldingsforløp fram til 6 hjerter.
1 grand var utgangskrav. Deretter er resten av meldingene fram til og med 3 grand releer og svar. Nils fikk
vist fordelinga 3-6-3-1 og 14-15 honnørpoeng. 4 kløver
var sleminvitt i hjerter, 4 ruter var cuebid og lovet
samtidig minst fem kontroller (ess teller som to, konger
teller som én og trumfdama som én). 4 hjerter var
forslag til kontrakt. Da Nils hadde én kontroll mer enn
han hadde lovet, gikk han på med 4 spar, som var
spørsmål etter ess. 5 ruter viste to ess uten trumfdama.
Utspillet fra Kurt-Ove Thomassen var ruter 5 (norsk
fordeling). Hvordan ville du planlagt spilleføringa?
Nils prøvde dama i bordet, og den holdt stikk. Så
lenge trumfen nå løses med bare én taper, er kontrakten
hjemme. Hvordan maksimerer du sjansene for å lykkes
med det?

N

V

G

Ø

S

€ K D 10 6
~E 9
} D 10 3
|E D 7 3

Finner du noen farbar vei til toppkontrakten 6 hjerter?

To ess hos makker var nok for Nils, som meldte 6 hjerter
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Nils spilte seg hjem på hånda på kløver konge. Deretter fortsatte han med hjerter til nieren. Vest vant med
knekten og spilte en ruter. Nils stakk med esset på hånda,
spilte hjerter til esset og fikk se begge motstanderne
følge farge. Dama kom sågar på fra øst. Hele spillet så
slik ut:
€E 9 5
~ K 10 6 5 3 2
}E 8 2
|K
€8 7 3
~ kn 8 4
} kn 7 6
| 10 9 5 4

N

V

G

€ kn 4 2
~D 7
}K 9 5 4
| kn 8 6 2

Ø

S

Nils fant, ikke overraskende, beste variant med hjerter
til nieren. Sitter trumfen 3-2 spiller det ingen rolle
hvordan du spiller den. 4-1-sits kan du imidlertid få
med deg dersom det er øst som har 4-korts med dameknekt i spissen. Muligens kan man også få med seg
dame-knekt fjerde i vest ved å spille på trumreduksjon.
Hjerter til nieren taper til singel knekt eller dame
i vest, men med singel firer, syver eller åtter i vest
vinner du kontrakten ved å spille på denne måten.
Dermed blir det 3 mot 2 for å spille hjerter til nieren.
Det andre paret i feltet som meldte 6 hjerter var
Nøtterøys Per Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød.
Et par spill senere fikk Håkon Bogen en utspillsprøve
mot 3 grand:
N
G

€ K D 10 6
~E 9
} D 10 3
|E D 7 3

V

S

Nå handler det bare om å komme seg tilbake på hånda
og få tatt ut trumfen. I og med at hjerter dame kom på
fra øst, har Nils nå de to største gjenværende trumfene
på hånda. Dermed er det 100 % safe å spille kløver til
stjeling med tieren, ta ut siste trumfen for så å spille inn
bordet og kaste rutertaperen på stående kløver.
Nils spilte aktuelt spar til esset. Selv om det vel
fantes en ørliten mulighet for at den av motstanderne
som satt igjen med den siste trumfen (etter alt å dømme
vest) kunne være renons i spar, skulle det jo fryktelig
mye til for at dette skulle gå galt.
Det ble 13 IMP til Sunndalsøra da Båsmo stoppet
i 4 hjerter i lukket rom etter et litt slapt hopp til utgang
fra syd:
Vest

Nord

Øst

Syd

S. Ovrid

A. Flakstad

O.A. Berset

H. Bogen

pass
pass
pass rundt

1~
2~

pass
pass

1€
4~

Det er nok kanskje ikke bare enkelte å melde denne
slemmen i et naturlig system, men Håkon Bogen kunne
nok gjort noe mer for i alle fall å holde muligheten for
slem åpen.
Nils og Ulf profiterte på sitt presisjonssystem og
fikk meldt denne sjanserike lilleslemmen. Det var også
et interessant spilleføringspoeng hvordan man skulle
behandle trumfen.

10

Ø

€6 5 4 2
~D 8 7 5 4 3 2
}7
|9
Vest

Nord

S. Ovrid
2)

dbl
3NT

Øst

Syd

A. Flakstad

O.A. Berset

H. Bogen

1|
pass
pass rundt

1NT1)
3}

2~
pass

1) 15-18 hp
2) Negativ (4-korts spar)

Stor spenning før Håkon Bogen skulle spille ut
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I ramasalen, hvor det altså var mange Båsmo-supportere,
var det stor spenning knyttet til om Håkon ville finne
det eneste utspillet som beitet kontrakten.
Det var nemlig kløver 9 da hele spillet så slik ut:

I spill 7 skapte ulike meldevurderinger stor sving. Hva
ville du meldt med følgende kort?
€9 8 7 5
~ 10 3
}K
|E K 9 8 6 4

€ E 10 9
~ kn 9
} kn 5
| K kn 10 7 5 4
€ D kn 7 3
~E 6
} E 10 9 6 3
|D 8

N

€K 8
~ K 10
}K D 8 4 2
|E 6 3 2

G
V

N

Ø

S

€6 5 4 2
~D 8 7 5 4 3 2
}7
|9

V

G

Ø

S

Vest

Nord

Øst

Syd

Du

pass
1}

Håkon fant kløver ut. I denne situasjonen skal det trolig
en del til for at det skal bli riktig å spille hjerter ut. Etter
grandinnmelding fra øst er det en del som tyder på at
det blir svært vanskelig både å få satt opp hjerteren og
komme inn å hente stikkene. Dermed kan det være mer
nærliggende å prøve å finne makker. Denne gang hadde
han jo dessuten åpnet med 1 kløver.
Kløverutspillet gikk via dama til kongen, og Ole
Arild Berset lasjerte. Også kløverrunde nummer to
lasjerte han, før han vant tredje kløverrunde med esset
og tok de syv neste stikkene i rødfargene. Siden nord
var markert med spar ess var kontrakten dømt til å gå
beit, og dermed var det bare å legge seg på åtte stikk.
I åpent rom gikk meldingene slik:
Vest

Nord

Øst

S.G. Karlberg

N. Kvangraven

K.O. Thomassen U. Tundal

2|
3NT

pass
dbl
pass rundt

1NT
2}

Det er betimelig å få kløveren på banen, både for å strø
sand i motpartens maskineri og for å kunne finne en
stamp i gunstig sone dersom makker skulle ha tilpasning. Ville du meldt 2 kløver eller 3 kløver?
Hele spillet så slik ut:
€9 8 7 5
~ 10 3
}K
|E K 9 8 6 4
€K D
~ E D kn 6
}E 9 5 4 3 2
|D 8

Her ble det minst like naturlig med kløver ut, men det
var ikke opplagt at nord måtte ha spar ess. Dermed gikk
Kurt-Ove løs på sparen i et forsøk på å vinne kontrakten. Da det var nord som satt med inntaket i spar
kunne han forsyne seg med resten av kløverstikkene.
Dermed to beit og to IMP til Sunndalsøra.

N

V

G

€ E kn 10 6 4
~8 7 5 2
} D kn 8
|3

Ø

S

€3 2
~K 9 4
} 10 7 6
| D kn 10 7 5

Syd
pass
pass

pass

?

Og her er meldingsforløpet fra lukket rom:
Vest

Nord

Øst

Syd

S. Ovrid

A. Flakstad

O.A. Berset

H. Bogen

1}
4~
5}

2|
5|
pass rundt

pass
dbl1)
pass

pass
4|
pass

1) Negativ
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Steinar Overid fikk sjansen til å melde både 4 hjerter og
5 ruter

Etter at Alexander Flakstad valgte å melde inn 2 kløver,
fikk Steinar Ovrid sjansen til først å melde 4 hjerter for
deretter å melde 5 ruter i neste melderunde siden motparten var med til 5 kløver.
Det er betraktelig tryggere i ruterkontrakt enn i hjerterkontrakt. Aktuelt startet Alexander med kløver ess før
han fortsatte med hjerter 10, som gikk via makkers
konge til spilleførers ess. Steinar fortsatte med ruter
ess, og fikk se kongen komme på fra nord. Da var det
bare å trekke ut resten av trumfen før han kunne kreve
resten av stikkene.
I åpent rom ble øst-vest satt under mer press da det
ble meldt inn 3 kløver i stedet:
Vest

Nord

Øst

S. G. Karlberg

N. Kvangraven

K.O. Thomassen U. Tundal

1}
5~

3|
pass rundt

1) Negativ

12

pass
dbl1)

Syd
pass
5|

5 hjerter var altså en noe mer sårbar kontrakt enn
5 ruter. Selv om den står med åpne kort, var det fort
gjort å gå beit.
Nils startet med kløver ess før han skiftet til spar.
Svein Gunnar stakk med esset i bordet, og spilte en
hjerter til dama. Det er svært begrenset med forbindelse
mellom hendene, og dermed vanskelig å få gjentatt
hjerterfinessen uten risiko for at motparten får ei stjeling
på veien.
Svein Gunnar tok for hjerter ess i håp om at hjerterkongen kunne sitte dobbel. Da det ikke var slik, tok han
for spar konge, før han satte syd inn på hjerter konge.
Ulf spilte en kløver som gikk til stjeling i bordet, mens
en ruter forsvant fra hånda.
Spillefører kunne nå innkassere tre sparstikk i bordet,
men var uansett tvunget til å toppe ut ruter konge
i sluttposisjonen for å vinne kontrakten. Han hadde
telling på at nord etter all sannsynlighet hadde maksimalt
én ruter, og spilte ruterdama rundt. Dermed ble det ei
beit og 12 IMP til Sunndalsøra.
Men var det egentlig helt umulig å toppe ut ruterkongen? Nils har altså vist dobbel hjerter. Er det ikke
sannsynlig at han etter kløver ess ville skiftet til ruter
om han hadde en liten singelton? Da vil han få stjeling
om makker har enten ruter ess eller hjerter ess.
Dette var et godt eksempel på aggressiv bridge som
tvinger motparten å gjette på høyere trinn. Det ble altså
en del vanskeligere å lande på beina etter 3 kløver og
5 kløver fra motparten enn det var etter 2 kløver og
4 kløver.
Etter halvspilt kamp ledet Sunndalsøra 46-15. Dermed
gikk ikke første del av kampen slik flesteparten av
tilskuerne i rama-salen hadde håpet på. Men etter en
god lunsjpause stilte de fleste tilhengerne opp igjen for
å få med seg andre halvrunde. Selv om det så langt ikke
hadde gått veien, har det jo uansett stor underholdningsverdi å følge NM-finalistene melding for melding og
kort for kort.
I andre halvrunde ble kontrakten 3 grand ved begge
bord på følgende spill etter 1 grand fra øst og 3 grand
fra vest:
€ D kn 7 4
~ kn 5 2
} kn 10 8
| E kn 6

N
G
V

Ø

S

€E 9 6 5
~E K D
}K 5 2
|8 7 4
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Alexander Flakstad fikk kløver 5 ut fra Ulf Tundal. Han
valgte å legge knekten, og Nils Kvangraven vant med
kongen. Han fortsatte med en liten ruter som gikk til
esset i syd. Ulf spilte så kløver 9, og spillefører lasjerte,
mens nord saket en ruter. Nok en kløver gikk til esset
i bordet. Nord saket en hjerter.
Nå hadde Alexander tre hjerterstikk, kløveress og to
ruterstikk (ved å ta finessen). Dermed trengte han tre
sparstikk for å vinne kontrakten. Det er ikke rom for å
slippe syd inn siden han sitter med tre godspilte kløverstikk. Hvordan spilles sparen best for tre stikk med
dette utgangspunktet?
Hele spillet så slik ut:
€ 10 8 3 2
~ 10 7 4
}D 7 6 4 3
|K
€ D kn 7 4
~ kn 5 2
} kn 10 8
| E kn 6

N
G
V

Ø

S

€K
~9 8 6 3
}E 9
| D 10 9 5 3 2

€E 9 6 5
~E K D
}K 5 2
|8 7 4

Alexander spilte aktuelt spar dame fra bordet. Da kom
Ulf inn på sin single konge og fikk innkassert
kløverstikkene, ble det tre beit i kontrakten. Den beste
varianten er kanskje å spille spar til esset da det ikke
finnes skikkelig forbindelse til å få med seg K108x
i nord.
Ved det andre bordet kom det også kløver ut, og
Roar Voll prøvde også knekten i første stikk. Brynjar
Karlsen vant med kongen, og skiftet til hjerter 7. Roar
spilte tilsynelatende på å løse sparen uten taper etter at
han hadde bommet kløveren i utspillet. Ruter til knekten
ble vunnet av dama i nord. Deretter kom det mer hjerter
før ruter konge brakte Bernt Hagen i syd inn på esset.
Han fortsatte angrepet i kløver. Roar stakk med esset,
og seilte spar dame. Dermed ble det hele fire beit her
etter at forsvaret fikk tak i ett stikk mer enn ved det
andre bordet.
Sunndalsøra gikk seirende ut av andre halvrunde også,
denne gang med IMP-sifrene 37-11. Dermed fikk de
med seg 18,45 VP fra oppgjøret mot arrangørklubben.
Med det kunne de allerede før siste kamp kåres til
vinnere av årets NM for klubblag.
Gratulerer til Ulf Tundal, Nils Kvangraven,
Steinar Ovrid, Ole Arild Berset, Roar Voll og Asbjørn
Kindsbekken!
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Jubileumsmiddag
Av Kristian B. Ellingsen
Årets finale i NM for klubblag markerer Båsmo Bridgeklubbs 50-årsjubileum. Lørdag kveld ble
jubileet feiret med en flott bankettmiddag på Scandic Meyergården Hotell.

Primus motor for årets arrangement, Kurt-Ove Thomassen

I tillegg til NM-finalistene deltok også de som var med
på jubileumsturneringa og bridgelærerutdanninga, og
ikke minst mange fra bridgemiljøet i Rana. Totalt var
det rundt 130 deltakere på banketten. På menyen sto
reinsdyrbiff med gratinerte poteter til hovedrett og
Meyergårdens anerkjente karamellpudding til dessert.
Kurt-Ove Thomassen åpnet banketten med å fortelle
om veien fram mot å bli NM-arrangør, en prosess som
startet for 22 måneder siden.
– Det er vel omtrent like lenge som et elefantsvangerskap. Og denne elefantbabyen har blitt større og
større underveis. Det som startet med ideen om å
arrangere NM-finalen har etter hvert utviklet seg til
å inneholde både jubileumsturnering, kurs, juniorturnering og bridgelærerutdanning, sier Kurt-Ove.
Kveldens toastmaster var Geir Gisnås. Hans gode
humør og kvikke replikk bidro til å skape god stemning,
og samtidig klarte han å holde orden på rekken av
talere.

Sverre Gudbrandsen medlem av Båsmo BK siden 1968!

Eva Flått er NBFs representant under årets NM-finale.
Hun innledet med å spille av en snutt av DDE-sangen
«Det umulige e mulig», før bridgeklubbene på Mo fikk
skryt for alt de har fått til i forbindelse med årets NMfinale. Viktigheten av å rekruttere nye spillere er et av
de største satsingsområdene til NBF, og Båsmo BK og
Mo BK fikk skryt for å se muligheter der andre ser
begrensninger.
Ellers er jo en bankett anledninga for hyllest. Selvfølgelig fikk NM-vinnerne fra Sunndalsøra sin del av
denne, men det ble også foretatt æresutnevnelser. Liv
Hansen (93) ble utnevnt til æresmedlem i Ranabridgen,
mens ekteparet Brynjar og Ann Karin Karlsen, samt
Sverre Gudbrandsen ble utnevnt til æresmedlemmer
i Båsmo Bridgeklubb. Sistnevnte er den eneste som har
vært med i Båsmo Bridgeklubb helt siden oppstarten
i 1968.
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1. plass Sparebank 1 Nord-Norge Cup

Skjalg N. Solum (til venstre) og Espen Larsen dro i land seieren og den største sjekken!

2. plass Sparebank 1 Nord-Norge Cup

3. plass Sparebank 1 Nord-Norge Cup

Sverre Selfors og Bjørnar Småli ble nummer 2!

Villiam Ovesen og Bård Kåre Græsli ble nummer 3!
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Kostbar doblingslapp
Av Kristian B. Ellingsen

Utspillsdirigerende doblinger kan være svært viktige for
å hjelpe makker til å finne riktig utspill. Noen ganger
kan det imidlertid peke tilbake på en selv når man
velger å benytte seg av en slik en. Jan Mikkelsen fra
TopBridge BC fikk erfare nettopp dette i det BBOoverførte oppgjøret mot Sunndalsøra i fredagens siste
halvrunde. Men han var ikke alene om denne ulykksalige skjebnen:
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Forsvaret fikk ikke for mer enn de fire toppstikkene
i trumf. Dermed ett redoblet overstikk og 1160 på bok
til lederlaget.
I det andre rommet valgte Lasse Aaseng å passe
med vests kort. Deretter gikk det pass fra nord før
makker Tom Johansen doblet opplysende. Lasse hoppet
så til 3 grand. Etter kløverutspill kunne syd forsyne seg
med de fire første stikkene, men deretter hadde Lasse
resten.
600 på bok kunne uansett ikke måle seg med 1160
fra åpent rom, og dermed ble det 11 IMP til Sunndalsøra.

Nils Kåre passet ned redoblinga og noterte 1160

Meldingsforløpet ble kopiert i åpent rom i oppgjøret
mellom Bergen Akademiske 1 og Flekkefjord. Der fikk
Tonje Brogeland åtte stikk, og tjente 2 IMP da kontrakten ved det andre bordet var 4 hjerter med tolv stikk.
Det var enda flere bord som var inne for å kunne
spille 2 kløver redoblet, men til syvende og sist var det
altså Sunndalsøra og Flekkefjord som fikk gleden av å
vinne redoblet delkontrakt.
Jeg synes ikke sydspillerne kan klandres mye for å
doble 2 kløver. Mange spiller med 2-kortsåpning
i kløver, og dermed er det er slettes ikke sikkert at
makker vil spille ut kløver mot 3 grand dersom det blir
sluttkontrakten. Neste gang kan det være avgjørende å
få doblet utspillsdirigerende for at makker skal finne
det drepende utspillet.
Når det er sagt kan det nok tenkes at enkelte er vel
ivrige i bruken av utspillsdirigerende doblinger. Men
med EKDknx virker det som risikoen er svært liten for
at motparten skal ønske å spille 2 kløver doblet.
I rettferdighetens navn bør det nevnes at kløver i utspill ofte bør vurderes av nord mot for eksempel
3 grand, også uten at syd dobler, dersom han ikke har
noen egen farge det virker nærliggende å godspille.
Det er makker som har åpnet, og dermed er det han
som sitter med inntakene. Og selv om makker ikke har
lovet mer enn to kløver, er det jo åpenbart slik at han
godt kan ha lengde i kløver.
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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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Powerbridge
Rapportert av Kenneth Syversen

Etter første halvrunde av kamp kom Kenneth Syversen
inn på bulletinrommet for å rapportere om et aktuelt og
godt meldingsforløp. Nøtterøy BK møtte Bergen
Akademiske BK 2 i den aktuelle kampen, og dene
gang var det de to motpartene Jim Høyland og
Tor Bakke som viste seg fram.
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Jim mener det er helt obligatorisk å melde inn på
firekort på denne handa, og akkurat denne gang skulle
det vise seg å være gull verdt. Etter at Kenneth i vest
hoppet til 5 i makkers åpningsfarge, tok Tor Bakke
i nord sats og klinte til med 7 spar. Powerbridge!
Kenneth spilte ut kløverkongen som ble stukket
i bordet. Spillefører Jim Høyland røffet to rutere i bordet.
Da ingen kunne trumfe liten hjerter fra bordet, etter at
ruteren var trumfet, kunne bergenserne som eneste par
i salen notere 1510 poeng på spillet. I kampen noterte
de 11 IMP, da Nøtterøy hadde meldt og vunnet 6 spar
på det andre bordet.
Et artig poeng er at denne gang står 7 spar på
4-4-tilpassning, mens det ikke er mulig å hente mer enn
elleve stikk på 6-4-tilpasningen i hjerter. 6 spar ble meldt
på to bord, mens et par meldte 6 hjerter og gikk bet.
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Jim meldte inn på firekortsfargen

Tor bakke viste muskler, og hoppet rett i 7
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Fra to kursdeltakere
Av Vegar Næss
Det ble registrert at Norsk Bridgeforbund kom med et utrolig godt tilbud på Bridgelærerutdanning under NM for klubblag i Mo i Rana. Det gjorde det veldig fristende å delta.

Men allikevel, Mo i Rana er veldig langt fra Vestfold.
Så kom vår andre klubb, Nøtterøy BK seg fram til
6. runde i NM, og da falt avgjørelsen: Hvis Nøtterøy
kvalifiserer seg til finalen i bortekampen mot Sunndalsøra BK 2, så melder vi oss på. At Elisabeth sitt svar
«da blir jeg med» på det om Nøtterøy vinner – var ment
som ledsager – ja, det ble kanskje ikke tydelig nok
kommunisert. Så overraskelsen om morgenen da konen
oppdaget at kveldens beskjed «da er vi påmeldt» omfattet deltakelse på bridgelæreropplæringen var mer enn
et lite utbrudd. Men heldigvis var Horten bridgeklubb
sin mest erfarne bridgelærer raskt ute med beroligende
kommentarer om at dette nok gikk bra.
Så her er vi da, både Nøtterøy og vi.
For en som har holdt noe kurs, for egen familie og
for andre, så er det greit å få fylt på med litt «formell
kompetanse» og kanskje finne ut om man har gjort ting
riktig eller feil.
Dessuten er det viktig at man ikke alltid tærer på de
samme personene i klubbene, men kan gi de avløsning.
I vår klubb, Horten BK, er det et par som alltid har
holdt kurs, år ut og år inn, nå skal de få lov å delvis
trekke seg tilbake.
Vi har gått på kurs, og lært en god del vi får bruk for
videre. Kursholderne har vært gode og inspirerende, så
jeg vil tro at det er mange som kommer til å kaste seg
over rekrutteringsarbeidet når de kommer hjem til sine
respektive hjemsteder.
Så spørs det da, når de har holdt sine første kurs,
og det kanskje ikke har kommet så mange deltakere,
hvis det kommer noen i det hele tatt, hvor lenge de
klarer å opprettholde entusiasmen. Og da er det kanskje
viktig at NBF klarer å holde kontakten med dem, for de
er like viktige for forbundet selv om de ikke lykkes
i første omgang.
Vi skulle holdt kurs her også, men dessverre kom
det ingen på det kurset vi skulle holde :-(. Men vi har
fått med oss litt av det som har skjedd i noen av de andre
gruppene, som fikk få, men i alle fall noen, deltakere.

Vegar Næss har deltatt på bridgelærerkurs og i tillegg fulgt
Nøtterøy BK i finalen.

Og har fått med oss noen gullkorn.
Som da Elisabeth tok over som blindemann etter Marianne,
og fikk klar beskjed om at «det e æ som e spællefører,
og som bestæmme ka du skal gjøre». Denne gutten var
12 år, og var rask til å påpeke at av motspillerne var den
ene bare 10 år, og den andre ikke ble 12 før i desember.
Eller da denne jenta som blindemann utbrøt «jippi» når
spillefører vant et stikk :-)
Vi får håpe at klubbene i området klarer å holde på
disse.
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Vi har våre egne utfordringer når vi kommer tilbake til
Vestfold, det er vanskelig å lokke dem under 67 til
bridgekurs, og de over 67 kommer av og til på kurs,
men det blir med ytterst få unntak klubbspillere av
dem.
Og så kan det hende vi får en skikkelig utfordring
neste år, å holde bridge-kurs for interesserte under påskestevnet på Brunstad (Smiths venner). Der kommer det
veldig mange mennesker. Så spørs det hvor stor
interessen i dette miljøet kan være.
Men uansett, takk til Marianne, Anita, Lars Arthur
og Bjørg, så skal vi prøve å omsette deres idéer og
prinsipper til nye bridgespillere. Forhåpentligvis.

At Elisabeth ikke hadde fått med seg at «påmeldt»
også inneholdt det å være med på en stor jubileumsturnering er bare litt krydder – utrolig hva man kan bli
revet med på langt hjemmefra. Så der bekler vi
nederste del av resultatlisten, men krangler ikke :-)
Takk, Norsk Bridgeforbund og Båsmo Bridgekubb
for oppholdet i Mo. Og til alle, vi sees vel på Bridgefestivalen?
Og til høsten er det gratis turneringslederkurs på Tjøme.

Hilsen oss fra
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Finner du veien til toppkontrakten?
Av Kristian B. Ellingsen

I andre halvrunde av kamp fire dukket det opp et spill
der 6 kløver var en meget god kontrakt. Hvordan ville
du meldt disse kortene sammen med din favorittmakker?
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I finalefeltet var det tre av åtte bord som fant lilleslemmen i kløver, alle etter sterk 2 kløveråpning fra øst
og deretter relativt naturlige fortsettelser. Vi ser her på
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Hele spillet så slik ut:
€ E kn 10 6
~ 10 6 4
} D kn 9 7 6
|4
€8 5
~5
} 10 8 5 2
| E D kn 10 8 5

N
G
V

Ø

S

€K 9 2
~ E K kn 9 3 2
}E K
|K 3

€D 7 4 3
~D 8 7
}4 3
|9 7 6 2

Sven-Olai Høyland visste at han ville melde slem da
makker gjentok kløveren. Han la inn 4 spar som ei praktisk
melding i tilfelle 4 ruter kunne misforstås.
Kontrakten er på riktig hånd etter 2 kløveråpninga
fra øst. Dermed er spar konge beskyttet. Sven-Olai fikk
spar ut til esset og skift til ruter dame. Etter å ha vunnet
på hånda, fortsatte han med hjerter ess og hjerter til
stjeling med kløver 8. Da nord fulgte farge var han så
godt som hjemme. I stikk fire spilte Sven-Olai kløver
til kongen og ny hjerter til stjeling, før resten av trumfen
ble trukket ut og den godspilte hjerterfarga sørget for
resten av stikkene.
Sven-Olai hadde en mulig tilleggssjanse dersom
hjerteren ikke lot seg godspille (og den andre hjerterrunden ikke ble overstjålet av nord). Da kan han stjele en
ruter på hånda og kaste den siste ruteren på hjerter konge.

De to første meldingsforløpene er hentet fra oppgjøret
mellom Båsmo og Norrøna. Det ble dermed buttspill
i den kampen etter at begge bordene meldte lilleslem.
Det siste meldingsforløpet er fra kampen mellom
Flekkefjord og Bergen Akademiske BK 2.

Sven-Olai klar for slem da makker gjenmeldte kløver
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Ved et av de andre bordene var det altså øst som tok
initiativ til å gå mot kløverslemmen etter at vest hadde
vist fram kløverfarga og deretter gjenmeldt 3 grand.
Alexander Flakstad så stort potensial i hjerterfarga og
forventet dessuten god kløver hos makker. Dermed
gikk han på med 4 kløver, noe som skulle vise seg å bli
ei god melding. Makker Håkon Bogen var ikke tungbedt,
og hoppet til 6 kløver.
Alexander fikk også spar ut til esset, men her kom
det fortsettelse i spar. Spillefører vant med kongen og
tok for ess-konge i ruter. Deretter spilte han kløver til
esset og konstaterte at trumfen ikke satt 5-0. Nå kunne
han stjele en rutertaper på hånda med kløver konge.
For å komme seg inn på bordet og ta ut trumfen stjal
han en spar. Så lenge motpartens fordelingsutspill var
ærlig, var det risikofritt. Etter å ha trukket ut all trumfen
forsvant bordets siste ruter på hjerter konge også ved
dette bordet.
Litt skuffende at bare tre av åtte bord fant denne
sjanserike slemmen. Det kan være at ikke alle spiller
slik at de kan melde 3 kløver som naturlig utgangskrav
over 2 kløver. Uansett er det viktig at de som spiller
slik, har gode avtaler på hvilke krav man stiller til
positive svar på makkers 2 kløveråpning. Det kan i noen
tilfeller, som i Alexanders tilfelle, være avgjørende for
om man velger å gå for slem eller ikke.

Alexander Flakstad så potensialet i hjerterfargen

Vi leverer arctisk kjøtt til jubileumsmiddagen og til avslutningslunsjen
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