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Åpning av NM-finalen i bridge

Ordfører i Rana kommune, Geir Waage, holdt tale til årets NM-finalister før alvore braket løs.
Foto: Geir Gisnås

Kjære alle sammen!
Når det gjelder bridge, så må jeg som ordfører melde at akkurat her kommer jeg til kort. Det er
derfor vi politikere har en administrasjon å støtte oss på. Og i administrasjonen i Rana kommune
er det mange som mener seg over gjennomsnittet kompetent i bridgens kunst.
Men fra spøk til alvor; Jeg er kjent med at vi har et godt bridgemiljø i Rana, og at spillerne
herfra har en imponerende merittliste å vise til, nasjonalt og internasjonalt.
Forhåpentligvis kan våre egne spillere by opp til god kamp når finalen nå straks starter opp.
Hele uka kommer til å stå i bridgens tegn her på Mo. Båsmo Bridgeklubb fyller 50 år og
arrangerer ei stor jubileumsturnering som går samtidig med NM-finalen.
I tillegg arrangeres ei nybegynnerturnering for dem som nylig er rekruttert til bridgen. I den
forbindelse må jeg si at jeg er mektig imponert over det fantastiske rekrutteringsarbeidet som er
gjort her.
Det er flott at unge kan måle krefter med sine langt eldre konkurrenter på like vilkår. Her
møtes flere generasjoner til kappestrid. Vi burde hatt flere slike arenaer som bridgen!
Det ville alle generasjoner hatt godt av.
Jeg håper dere får et fint opphold her i Mo i Rana. Jeg føler meg sikker på at arrangementet er
i de aller beste hender, og at dere etter endt dyst kan se tilbake på et godt arrangement og et
hyggelig opphold her i Polarsirkelbyen.
Måtte de beste vinne – dersom det er Båsmo Bridgeklubb!
Med det ønsker jeg spillere og arrangører lykke til!
Geir Waage
Ordfører Rana kommune
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Forhåndsfavorittene har tatt føringa
Av Vegard Brekke
Da går en hektisk og lang førstedag mot slutten. Klokka 0930 var lagkapteinen på plass
for «captains meeting», før ordfører Geir Waage stod for den offisielle åpninga av
mesterskapet klokka 0915. Rett over klokka 0930 satt spillerne seg ned for å ta fatt på veien
mot seierspallen.

I finalen har forhåndsfavorittene, Sunndalsøra BK,
tatt en grei ledelse etter at to og en halv kamp er
ferdigspilt. To solide seiere og god ledelse halvveis mot
Flekkefjord gjør at laget så langt har scoret imponerende 52,07 VP, over 17VP i snitt.
Nærmest lederlaget følger Bergen Akademiske BK 1.
Laget smadret egne klubbkamerater med bortimot full
pott i dagens første kamp – Christian Bakke og resten
av laget har virkelig gjort mine tips til skamme så langt
i den interne klubbkampen. Med omtrent uavgjort
i kamp 2 og 22 IMPs ledelse nå ved halvtid i kamp 3
ligger BAK1 ca. 8VP bak Sunndalsøra så langt.
Gledelig er det også at arrangørklubben, Båsmo BK,
holder godt følge i teten. Laget vant sine to første
kamper relativt greit, mens de ligger an til tap etter
halvspilt tredjekamp. Må si jeg er veldig imponert over
laget så langt, samtlige spillere på laget har stått på dag
og natt den siste tida for å lande NM-arrangementet. At
de klarer å konse såpass bra om bridgen i tillegg er for
meg nesten uforståelig - stå på Båsmo BK!
Morgenen og formiddagen ble litt mer hektisk enn
mange av oss hadde ventet. Etter at spillerne satte i gang
fikk vi fort en del tekniske utfordringer i gjennomføringen. Dessverre fungerte det ikke godt nok med

Bridge+More når man skulle spille med skjermer.
Vi hadde en del problemer med at maskinene falt ut, og
dermed ble livepubliseringen heller ikke som den skulle.
Etter andre halvrunde av kamp 2 måtte hovedturneringsleder Svein-Jarle Ludvigsen ta den tunge avgjørelsen
om å gå over til tradisjonell Ruter-gjennomføring av
resten av lagfinalen.
Etter å ha gått gjennom spill og resultater fra de tre
første halvrundene, var man endelig ajour med liveoppdatering, butler osv litt ut i tredje kamp. Vi regner
nå med at vi skal klare å holde dere der hjemme bedre
oppdatert utover i mesterskapet
Båsmo BK fyller som kjent 50 år, og i den forbindelse
arrangerer klubben jubileumsturnering på kveldstid nå
under NM-arrangementet. Parturneringa startet opp
torsdag kveld, og har samlet hele 42 par. Uten skjermer
og mye flytting av Bridge+More-maskiner, gjør at dette
arrangementet så langt har gått på skinner med det nye,
framtidens system, systemet.
Etter at den første av tre sesjoner er ferdigspilt har
Espen Larsen og Skjalg N. Solum tatt føringa med hele
72% så langt. Nærmest følger norgesmestrene for par
Lars Arthur Johansen og Tor Eivind Grude med 67%
og Bjørnar Småli og Sverre Selfors med 59% på tredje.

Vi leverer arctisk kjøtt til jubileumsmiddagen og til avslutningslunsjen
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Praktisk info
Program
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

3, 2. halvrunde
4, 1. halvrunde
4, 2. halvrunde
5, 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
Line-up gjøres 10 minutter før halvrunden starter

Resultater torsdag 10. mai
Runde 1:
Sunndalsøra BK – BK Norønna
BAK 1 – BAK 2
Topbridge BC – Båsmo BK
Nøtterøy BK – Flekkefjord BK

18,53 – 1,47
19,74 – 0,26
6,35 – 13,65
6,69 – 13,31

Runde 3 (halvspilt):
BAK 1 – Nøtterøy BK
Topbridge BC – BK Norønna
Båsmo BK – BAK 2
Sunndalsøra BK – Flekkefjord BK

15,78 – 4,22
6,01 – 13,99
4,63 – 15,37
16,77 – 3,23

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

15,51 – 4,49
10,70 – 9,30
3,12 – 16,88
4,22 –15,78

Tabell etter 2,5 av 7 kamper
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1. Sunndalsøra BK

52,07

2. Bergen Akademiske BK 1

44,82

3. Båsmo BK

33,93

4. Bergen Akademiske BK 2

31,14

5. BK Norrøna

26,16

6. Flekkefjord BK

20,89

7. TopBridge BC

16,85

8. Nøtterøy BK

14,14
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Kampoppsett
Runde 3
Bord
1 Bergen Akademiske BK 2
2 Topbridge BC
3 Båsmo BK
4 Sunndalsøra 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

NB! Husk line-up 10 minutter
før hver halvrunde
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Finalens beste spill
Tradisjonen tro så deles det ut pris for finalens beste
spill. Mestergull Meyer sponser spiller og journalist
som har det beste finalespillet med en flott kniv.
NBP (Norsk Bridgepresse) deler tradisjonen tro ut plakett
til spiller og journalist.
For at spillet skal telle med i konkurransen, må spillet
ha vært publisert i bulletin 2 til 4 (torsdag, fredag og
lørdag). I juryen sitter Nils Kåre Kvangraven (leder NBP),
Per Tjelmeland og Christian Vennerød.
For å delta i konkurransen, som journalist, trenger du
ikke fysisk være tilstede her på Mo. Finner du en artig
vinkling eller en god analyse av noe du for eksempel
ser på BBO, er det bare å sende artikkelen eller ta kontakt
med meg, Vegard Brekke, eller Kristian B. Ellingsen –
så skal vi sørge for å få den publisert.

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

Kontakt Kristian B. Ellingsen
Telefon: 906 66 459
E-post:
kristian.ellingsen@hotmail.com
Facebook: Privat melding på profil
Mestergull Meyer sponser premien for årets beste finalespill
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På skinner
Det er ikke første gang det blir arrangert NM-finale for
lag på Mo. Også i 1994 ble finalen arrangertt nettopp
her, tilbake på 90-tallet var det Sam Inge Høyland,
i makkerpar med årets finalist Tor Bakke, som stakk
avgårde med den gjeve Rica-prisen for 1994-finalens
beste prestasjon.
Som så mye annet som ble skrevet i bulletinene fra
1994, ble også vinnerspillet referert av Geir Gisnås.
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Strøken redoblet beit
Av Kristian B. Ellingsen
I finalens aller første halvrunde dukket det opp et spill hvor resultatet varierte mye i feltet.
Hvordan ville du og din makker meldt disse kortene?
€ E 10 5
~E K 7 5 3
} kn 6
| D 10 5

N

G

V

€D 2
~D
}K 9 7 5 4 2
| K kn 8 3

Ø

S

Ved tre av bordene prøvde øst-vest seg i 3 grand, mens
to par endte i utgang i ruter. Alle disse måtte bite i det
sure eplet og notere beit i protokollen da hele spillet så
slik ut:
€ K kn 9 3
~ kn 10 9 6 4
}–
|E 9 7 6
€ E 10 5
~E K 7 5 3
} kn 6
| D 10 5

N

G

V

€D 2
~D
}K 9 7 5 4 2
| K kn 8 3

Ø

S

€8
~8
}E
|4

764
2
D 10 8 3
2

Bernt Hagen fra arrangørklubben hadde nok trumf!

Bernt Hagen fra arrangørklubben Båsmo fant fram til
ei litt tøff dobling i oppgjøret mot TopBridge:
Vest

Nord

Øst

Syd

Aaseng

Karlsen

Johansen

Hagen

1~
2€ 1)
rdbl

pass
pass
pass rundt

1}
2|
3}

pass
pass
dbl

1) Fjerde farge

Bernt regnet med å få fire ruterstikk, og mente at det
i tillegg var gode sjanser for at makker kunne ha ett
sparstikk siden ingen av motstanderne meldte grand.
Lasse Aaseng fikk siste ord i meldingsforløpet med ei
redobling, en ikke unaturlig aksjon.

Utspillet var en spar fra syd som gikk til esset i bordet.
Spillefører kunne stikke med esset og kaste spartaperen
på det andre hjerterstikket. Deretter måtte Bernt få sine
fire trumfstikk, og makker Brynjar Karlsen måtte dessuten
få for kløver ess.
Ei strøken beit og 400 inn for arrangørklubben. Ved
det andre bordet gikk Svein Gunnar Karlberg ei beit
i 3 grand, og dermed ble det syv IMP til hjemmelaget
på det aktuelle spillet.
Et litt morsomt poeng er at scoren 400 ble kopiert ved
ett av de andre bordene, riktignok på en helt annen
måte. Der ble kontrakten 5 ruter udoblet med fire beit.
Den høyeste scoren nord-syd var 1100 i 5 ruter doblet,
mens toppscoren øst-vest var 800 i fantomstampen
4 spar.
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Dagens melding?
Av Kristian B. Ellingsen
I et av oppgjørene i runde to møttes TopBridge BC og Bergen Akademiske BK 2. Spillerne
på disse lagene har til sammen flere hundre års erfaring. Begge lagene gikk på tap i første
runde. Mens bergenserne tapte klart i internoppgjøret mot sine klubbkamerater, fikk Oslolaget med seg drøyt 6 vinnerpoeng fra kampen mot arrangørklubben Båsmo BK.

Dermed var det ingen av lagene som hadde fått den
starten de drømte om i jakten på NM-medaljer. Det var
bare å krumme nakken og gyve løs på runde to.
Kampens aller første spill bød på en morsom vei til
dobbeltscore for et av lagene.
Ville du meldt noe på følgende hånd etter pass fra
makker og 1 hjerter fra din høyre motstander (ingen i
sonen)?
€ 10 5 3
~3
} 10 9 5 4
| E D kn 7 6

Jim Høyland valgte å slenge innpå ei utspillsdirigerende
melding med sin gode kløverfarge. Hele spillet så slik ut:
€E K D 4
~ kn 9 7 6 5
}2
|8 5 2
€9 6 2
~ 10 2
} E K kn 8 7
| 10 9 4

N

Vest

Nord

Øst

Syd

T. Hantveit

T. Johansen

T. Bakke

L. Aaseng

1~
pass

pass
pass

1NT

pass

Etter liten ruter ut fra Trond Hantveit, startet motspillerne med fem ruterstikk. Tor Bakke kastet styrke
i hjerter, mens spillefører etter hvert saket fra seg
hjerterholdet i bordet. Dermed ble det fire hjerterstikk
til bergenserne, og totalt tre beit i kontrakten.
Det skjer ikke hver dag at samme laget får ni stikk
i grandkontrakt ved begge bord!

€ kn 8 7
~E K D 8 4
}D 6 3
|K 3

G
V

Utspillet fra Jon Egil Furunes var hjerter konge.
Da makker la svakhet med tieren, skiftet han til spar.
Nå kunne Sven-Olai Høyland ta de ni neste stikkene
i svartfargene da kløver konge satt i kapp og sparen var
fordelt 3-3.
Bergen Akademiske fikk også ni stikk i grandkontrakt ved det andre bordet i kampen, men der spilte de
motspill:

Ø

S

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

Nord

Øst

Syd

J. Mikkelsen

S.O. Høyland

J. E. Furunes

J. Høyland

pass
2NT

1~
pass

2|
pass

pass
pass

Kom Jim Høyland med dagen melding?
Han var i hvert fall involvert i flere spill på rappen.
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Allerede i neste spill fikk Sven-Olai sjansen til å briljere
som spillefører:
€ E kn 7 5 4
~8 4 3
}K 2
|9 8 6

N

G

V

€ K 10 9
~ kn 5
}9 5 4 3
|E K 5 2

€E
~8
}–
|9

Ø

S

Vest

Nord

Øst

Syd

J. Mikkelsen

S. O. Høyland

J. E. Furunes

J. Høyland

1)

2~ 2)
pass
3~

gikk med, forsvant samtidig muligheten for å stjele den
siste hjertertaperen i bordet.
Men Sven-Olai visste råd. Etter å ha tatt for ruter
konge, fulgte kløver til esset og ruter til stjeling på
hånda. Idet han tok for den siste trumfen ble øst skvist
i minorfargene i følgende posisjon:

1NT
pass
pass
pass rundt

pass
2€
3€

pass
dbl3)
pass

1) 8–12 hp
2) Spillemelding
3) Opplysende

Hele spillet så slik ut:

N

G

V

N

G

V

Ø

S

€–
~–
}D
| kn 7

€–
~–
}9
|K 5
Etter en godt timet spilleføring, fikk Sven-Olai lønn for
strevet med vunnet kontrakt. Da bergenserne fikk spille
2 hjerter med ni stikk ved det andre bordet, ble det
7 IMP inn på dette spillet.

Mot slutten av runden dukket det igjen opp en meldeprøve for sydspillerne:

€ E kn 7 5 4
~8 4 3
}K 2
|9 8 6
€6 2
~K D 9 7 6 2
} E kn 8
| D 10

€–
~K 9 7
}–
|–

Ø

€D 8 3
~ E 10
} D 10 7 6
| kn 7 4 3

N

€ K kn 10 6
~8 7
} D 10 7 5 4
|8 2
Vest

V

G

Ø

S

Nord

Øst

S

€ K 10 9
~ kn 5
}9 5 4 3
|E K 5 2

Utspillet var en ruter til esset. Deretter fant Jan Mikkelsen beste motspill ved å skifte til en liten trumf. Den
gikk til nieren i bordet. Spillefører fortsatte med hjerter.
Inne på dama fortsatte vest med nok en trumf, som gikk
til tieren i bordet.
Sven Olai spilte nå en liten kløver, og vest vant
stikket med dama. Deretter fulgte hjerter til esset, før
Jon Egil fortsatte med spar dame. Da bordets siste trumf
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Syd
Du

1~
4}

2}
5}

2~
5~

3}
?

Hva ville du meldt som syd i den aktuelle posisjonen?
Jim Høyland var en av dem som fikk prøven. Her kan
du se hvordan meldingsforløpet endte ved hans bord:
Vest

Nord

Øst

Syd

J. Mikkelsen

S. O. Høyland

J. E. Furunes

J. Høyland

1~
4}
6~

2}
5}
pass rundt

2~
5~

3}
5€
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Jim tenkte at makker fort måtte ha ekstralengde i ruter
siden han var med til 5 ruter. Med 4 ruter og høyning til
lilleslem fra vest kunne det dessuten tyde på at det ikke
var et eneste stikk å hente i ruter. Dermed kunne det
være essensielt å dirigere et sparutspill fra makker. Det
var nettopp det som var tilfelle da hele spillet så slik ut:
€D 7 5
~6
}E K 9 6 3 2
|K 7 3
€E 8 4
~ K D kn 10 9 4 2
}–
|E 5 4

N

V

G

Ø

S

€ K kn 10 6
~8 7
} D 10 7 5 4
|8 2

€9 3 2
~E 5 3
} kn 8
| D kn 10 9 6

Med alt annet enn spar ut er det tolv enkle stikk for
spillefører. Etter å ha tatt ut trumfen kan kløver konge
presses ut, og håndas to spartapere forsvinner på
godspilte kløverstikk i bordet.
Brødrene Høyland var de eneste med score nord-syd
på dette spillet. Alle de andre bordene som spilte
hjerterkontrakt fikk tolv stikk, riktignok på utgangsnivå.
Da Jim spurte meg hva jeg ville meldt over 5 hjerter,
sa jeg at jeg nok ville passet ved bordet.
– Her kan man ikke være redde for å melde, svarte
han. Og han traff virkelig blink med denne meldinga.
Kanskje var det dagens beste melding?
Ved det andre bordet i kampen spilte Trond Hantveit
5 hjerter doblet med ett overstikk. Dermed ble det 13 IMP
til Bergen Akademiske på dette spillet.
Til halvtid ledet bergenserne med 24 IMP, og økte
forspranget med ytterligere 6 IMP i andre halvrunde.
Dermed fikk de med seg 15,51 VP fra oppgjøret mot
TopBridge. I den halvspilte tredjerunden mot Båsmo
leder Bergens-laget 39-7, og de har dermed spilt seg
inn i medaljekampen etter marerittstarten mot klubbkameratene.

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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Hva åpner du med?
Av Kristian B. Ellingsen

La oss se hvordan meldingsforløpene utviklet seg ved
to bordene som ble vist på BBO:

€E K 8
~ kn 7 2
}8 6 4
|E K 7 6

Om det spiller noen rolle, så kan du få vite at du sitter
i andre hånd med alle i sonen.
1 grand, 15–17, vel?
Ja, du har 15 honnørpoeng og jevn hånd. Men er det
helt opplagt å åpne med 1 grand da?
Faktisk valgte vestspillerne ved begge bordene i det
BBO-sendte oppgjøret i første runde mellom Nøtterøy
og Flekkefjord å nedvurdere vesthånda og åpne med
1 kløver. Både Kenneth Syversen og Boye Brogeland
åpnet med 1 kløver i stedet for 1 grand.
4-3-3-3-fordelinga er et minus, og du har heller
ingen tiere eller niere. Det som er positivt med hånda er
at du har ess-konge i to farger.

Kenneth og Boye valgte 1| framfor 1NT – 15HP til tross

Ifølge Kaplan and Rubens hand evaluator er hånda
verdt 14,7 poeng. Hele spillet så slik ut:
€ 10
~–
} E K kn 3 2
| D kn 10 8 5 4 2
€E K 8
~ kn 7 2
}8 6 4
|E K 7 6

N

V

Ø
G
S

€9 7 6 5 2
~ E 10 4 3
}9 7 5
|3

18

€ D kn 4 3
~K D 9 8 6 5
} D 10
|9

Vest

Nord

Øst

Syd

B. Brogeland

K. Kjærnsrød

T. Brogeland

P. B. Sundseth

1| 1)
1~ 3)
4~
dbl

1}
2|
5|
pass rundt

dbl2)
3~
pass

pass
pass
pass
5}

1) Minst 2 kløver
2) Minst 4 hjerter
3) 3- eller 4-korts hjerter

Med hjerter konge ut er det faktisk mulig å vinne
kontrakten med åpne kort. Spartaperen forsvinner i
første stikk. Så må man ta for ess-konge i trumf. Når
dama kommer på, kan man også ta for knekten før esset
og kongen i kløver presses ut.
I praksis ble det spilt kløver mot hånda i stikk to.
Vest vant med esset før spar ess fulgte. Spillefører stjal,
tok en runde trumf før det ble spilt en kløver. Da denne
kunne stjeles av øst, mistet spillefører kontrollen over
spillet, og det hele endte med tre beit og 800 til østvest.
I lukket rom gikk meldingene slik:
Vest

Nord

Øst

Syd

K. Syversen

G. Austad

H. B. Skjæran

S. Skarpenes

1| 1)
dbl3)

1}
3}

dbl2)
4~

pass
2}
pass rundt

1) Minst 2 kløver
2) Minst 4 hjerter
3) 3-korts hjerterstøtte

Etter at forsvaret startet med to ruterstikk og nok en
ruterrunde måtte spillefører spille hjerter til syveren på
direkten for å vinne kontrakten. Det var i praksis
umulig i og med at nord tross alt ikke hadde vist fram
mer enn 5-korts ruter i løpet av meldingsforløpet.
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I praksis stjal Harald Berre Skjæran den tredje ruterrunden på hånda, og la ned hjerter konge. Svein
Skarpenes vant med esset og fridde seg i spar. Nå var
det ikke forbindelse til å vinne kontrakten.
Spillefører slapp sparreturen til hånda, og spilte
hjerter til syveren. Deretter tok han for hjerter knekt og
kløver ess, før han prøvde å stjele seg inn på hånda
i kløver. Da stjal syd over, og det ble ei beit i kontrakten og 13 IMP til Flekkefjord.
Men tilbake til spørsmålet i overskrifta; hva åpner
du med? Er du av typen som aldri nedvurderer, eller
følger du i fotsporene til Kenneth Syversen og Boye
Brogeland og lar dette være ett av få unntak?
Svein Skarpnes vant med esset og fridde seg i spar

Alle blomster i forbindelse med NM-2018 er gitt av

Vi har levert biler til transport av deltakere til og fra flyplassen
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Båsmo BK 50 år: Jubileumsturneringa!
Av Kristian B. Ellingsen

Topp 10 etter sesjon 1 av 3 i Båsmo BKs jubileumsturnering. Aller best etter dag 1 var Espen Larsen og Skjalg Solum.

Gledelige 42 par har tatt veien til Båsmo BKs jubileumsturnering. Best av alle etter første dag er Espen Larsen –
Skjalg N. Solum, fulgt av Lars Arthur Johansen – Tor Eivind Grude på andre og Bjørnar Småli – Sverre Selfors tredje.

Vi skal her ta en titt på et spill som dukket opp i tiende
runde av Sparebank 1 Nord Norge cup, Båsmo BKs
jubileumsturnering.
Ved et av bordene møttes far og sønn Johansen,
Arnfinn og Lars Arthur, og bror og søster Grude, Tor
Eivind og Liv Marit, til et legendarisk prestisjeoppgjør.
€ kn 10 6 5 3
~E
} 10 4 3 2
|E 9 4
Vest

N

V

Ø
G
S

Nord

L. A. Johansen L. M. Grude

1€
2€

dbl1)
4~

€E D 9
~ kn 2
} K kn 9 8 6
| K kn 7

Øst

Syd

T. E. Grude

A. Johansen

2| 2)
4€

1|
2~
pass rundt

1) Minst 4-korts hjerter
2) God løft i spar

Utspillet mot 4 spar fra Liv Marit var spar 8. Hvordan
vil du planlegge spilleføringa?
Får utspillet deg til å gå bort fra finessen, eller
spiller du trumfen på «vanlig måte»?
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Lars Arthur valgte å satse på singel spar konge hos
sin far. Det ble ikke riktig da hele spillet så slik ut:
€K 8
~ D 10 9 8 7 5
}7 5
|8 5 2
€ kn 10 6 5 3
~E
} 10 4 3 2
|E 9 4

N

V

Ø
G
S

€E D 9
~ kn 2
} K kn 9 8 6
| K kn 7

€7 4 2
~K 6 4 3
}E D
| D 10 6 3

Liv Marit oppnådde akkurat det hun ønsket med
utspillet. Hun skapte en illusjon for spillefører som
fikk ham til å velge feil variant.
Det skal sies at Lars Arthur og Tor Eivind fikk +7
(av 20 mulige) for 620 fordi noen få par hadde stoppet
i delkontrakt øst-vest, mens en del hadde funnet den
gode stampen i hjerter nord syd hvor det kun var -500
i 5 hjerter doblet.
Med elleve stikk ville det blitt +13 til Lars Arthur
og Tor Eivind i stedet. Med andre ord tjente Liv Marit
seks poeng på sitt kreative utspill. Dessuten har hun og
makker en god del av æren i behold etter dette
familieoppgjøret.
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Beinhardt familemøte i Sparebank 1 Nord Norge cup. Fra venstre ser vi Arnfinn Johansen, Lars Arthur Johansen, Liv Marit
Grude og Tor Eivind Grude. I bakgrunnen ser vi en rystet Håkon Bogen. Foto: Kristian B. Ellingsen
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Butler etter 5 halvrunder
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