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Praktisk informasjon 
Program NM klubblag 2019 

 
Har du et spill å rapportere? 
Om du kommer over et godt spill eller en god historie, rapporter det gjerne inn til bulletinredaktør Kristian Barstad 

Ellingsen (kristian.ellingsen@hotmail.com / 906 66 459). 

 

Premie for beste spill 
Det vil bli utdelt pris for finalens beste spill med premie til både spiller og journalist. Gavepremien er gitt av Rogaland 

bridgekrets. Juryen består av Knut Kjærnsrød (Norsk Bridgepresse), Jan Muri (Norsk Bridgeforbund) og John Helge 

Herland (NBF Rogaland). 

 

Festmiddag og premieutdeling 
Siste kamp er ferdig klokka 18 på lørdag. Klokka 19 blir det festmiddag med premieutdeling. På menyen står tapas. 

Klokka 21 blir det mulighet til å følge Champions League-finalen mellom Liverpool og Tottenham på storskjerm. 

 

Åpen lagturnering med handicap-beregning 
Lørdag 01.juni arrangeres det ei åpen lagturnering med handicap-beregning. I skrivende stund er det 18 lag påmeldt. 

Mer informasjon i NBFs turneringsoversikt. 

 

 

mailto:kristian.ellingsen@hotmail.com
http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/4053
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Studentenes BK i tet  
Første dag er unnagjort og spillerne har lagt to og en halv 

kamp og 70 spill bak seg. Laget fra Studentenes BK har 

kommet best i gang. Etter to komfortable seire mot 

Stavanger BK og Heimdal BK 3 sto Nesodden BK for tur i 

runde tre. I den halvspilte kampen leder de foreløpig 

klart, og har 48 VP totalt.  

På plassene bak følger TopBridge BC 5 og Sortland BK 

med henholdsvis 42 og 41 VP. Disse lagene møtes 

innbyrdes nå, og stillinga er uavgjort 43-43. Det er foreløpig et lite stykke ned til de neste lagene, nærmere 

bestemt 12 VP.  

Det gjenstår fortsatt nesten 2/3 av mesterskapet så det er ingenting som er avgjort ennå. Mine 

forhåndsfavoritter Heimdal BK 1 er nok ikke fornøyd med gårdagens poengsanking, og vil trolig komme 

sterkere igjen i dag. 

Det blir spennende å se hva dagen bringer! 

Kristian Barstad Ellingsen 
Bulletinredaktør 
 
 

Nålutdeling 
Ved åpninga av mesterskapet torsdag morgen ble det delt ut to mesternåler. Olav Ellingsen fra Sortland BK 
har blitt stormester med stjerne, mens Fredrik Helness har blitt stormester. Gratulerer! Nålene ble 
overrakt av generalsekretær Allan Livgård. 
 

 
Fra venstre: Olav Ellingsen, Allan Livgård og Fredrik Helness. 
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Resultater torsdag 

 

Tabellen etter kamp 1: 

 

 

 

Tabellen etter kamp 2: 
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Tabell etter kamp 3:1 

 

 

 

På bakrommet følges BBO-sendingene. Her er det Ida Wennevold (Nesodden BK) og John Helge Herland som studerer nok et interessant spill. 

 

 

 



Bulletin 2, NM klubblag 2019, fredag 31.mai 

7 
 

Butler etter første dag 
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Bilder fra første spilledag 

 

 

 

 

 

 



Bulletin 2, NM klubblag 2019, fredag 31.mai 

9 
 

Kampoppsett 
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Har du dekning? 
Hvordan melder du nords hånd etter at 

meldingsforløpet har startet på følgende vis? 

 

 

Er hånda god nok for et splinterhopp til 4 ruter? 

Har du dekning for å melde slik? 

Svaret på dette spørsmålet avhenger selvsagt av 

hvilke avtaler du og makker har om den aktuelle 

posisjonen. Om kortfarga passer bra til makkers 

hånd kan det selvsagt stå slem på relativt lite 

honnørpoeng. Men hva er det minste makker kan 

forvente av honnørstyrke om du hopper til 4 

ruter? 

Igjen; det er et spørsmål om avtaler. Og man kan 

komme opp i tilfeller der man ikke har en 

eksplisitt avtale. De makkerparene som lykkes 

best har en godt utviklet evne til å tenke likt om 

denne type posisjoner. 

Det negative med nords hånd er at de få 

honnørene hånda inneholder er lavhonnører. Det 

er vel ikke unaturlig å forvente minst en ekte 

kontroll for et hopp til 4 ruter? I tillegg er det kun 

tre små trumf på hånda. Firekorts spar hadde 

gjort hånda noe bedre.  

 

 

 

Hele spillet så slik ut: 

 

Fire av åtte bord meldte slem på spillet. Aktuelt 

fikk ikke nord-syd melde i fred ved alle bord da 

øst-vest hadde god rutertilpasning og 

soneforhold som gjorde det fristende å stampe.   

Som vi ser er ikke slemmen spesielt god, med det 

ordnet seg denne gang. Det ble, ikke unaturlig, 

spilt singel hjerter ut ved tre av bordene som var i 

slem. Nå kunne stjele både en store og den lille 

ruteren for å komme seg inn i bordet for å ha 

muligheten til å ta finesser i de svarte fargene. 

 

 

Kåre Bogø var blant dem som splintermeldte 4 ruter. Da kom han 
og makker Steffen Fredrik Simonsen i 6 spar med hjemgang. 
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En heller dårlig kontrakt 
I andre halvrunde av kamp to fikk vest utdelt 

følgende hånd. Hva ville du åpnet med? 

 

Mange valgte å oppgradere denne hånda til en 

15-17-grand på grunn av den gode kløveren.  

I den BBO-overførte kampen mellom Stavanger 

BK og TopBridge BC 5 fortsatte det som følger: 

 

Dette var en heller dårlig kontrakt da hele spillet 

så slik ut: 

 

Med åpne kort ser vi at motspillerne kan ta alle 

stikkene dersom syd starter med trumf gjennom 

bordets dame. Etter at nord har tatt for knekten 

og kongen i trumf, fortsettes det med en ruter til 

syds ess. Trumfen kan så trekkes ut før et 

gjennomspill i spar sikrer nord resten av stikkene! 

Aktuelt fikk spillefører skrapet sammen tre stikk 

for 1100 ut.  

Ved det andre bordet ble det også åpnet med 1 

grand i vest før nord doblet. Her valgte imidlertid 

Kåre Bogø å melde 2 kløver, som i 

utgangspunktet bare viser kløver. Han hadde til 

hensikt å redoble dersom han ble doblet i håp om 

å finne en form for tilpasning i ei av majorfargene 

hos makker. Da Bjørn Børre Leinan i syd meldte 2 

ruter hadde nord-syd mulighet til å snuse på 

lilleslemmen i ruter. Aktuelt fortsatte meldingene 

slik: 

 

Det var tolv kalde stikk i kontrakten. Dermed ti 

IMP til TopBridge BC 5. Om Eliassen hadde tatt 

med seg splintermeldinga 4 kløver, ville han og 

makker vært nærmere å kunne melde 

lilleslemmen. Hadde de meldt og vunnet 

slemmen, ville Stavanger vunnet syv IMP på 

spillet i stedet, på tross av 1100 ut ved det andre 

bordet. 

Seks av åtte bord hadde utgangsscore nord-syd 

på spillet, enten i ruter- eller sparkontrakt. Bord 

nummer syv hadde altså 1100 nord-syd, mens det 

siste bordet stoppet i 1 spar etter at vest åpnet i 1 

kløver, nord meldte inn 1 spar og syd valgte en 

passiv grønnlapp i meldeboksen. 260 i 

delkontrakt i spar er dårlig uttelling når det er 

mulig å innkassere 1370 i ruterslemmen.  

Uansett er det interessant å hvor forskjellig 

meldingsforløpene kan utvikle seg selv om det 

spilles med nøyaktig de samme kortene.  
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Tilbakeblikk på beste spill i 2018 
NM-finalen i 2018 gikk av stabelen i Mo i Rana. Den gang var det Tom Johansen som vant prisen for 

finalens beste spill. Journalistprisen gikk til Nils Kåre Kvangraven. Spillet ble senere kåret til årets spill i 

Norge. La oss ta et tilbakeblikk (hentet fra bulletin 5-2018): 
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Omsetningsrekord? 
I den siste halvrunden som ble spilt på torsdag var det 

stor omsetning i alle kampene. Totalt antalt IMP i 

sving var 361. Det gir et snitt på drøyt 90 per kamp 

eller 6,44 per spill!  

Aller mest sving var det i det BBO-overførte oppgjøret 

mellom Studentenes BK og Nesodden BK hvor 

trønderne leder 83-27.  

Minst omsetning var det i oppgjøret mellom Heimdal 

BK 1 og TopBridge BC 8. Der var det «kun» 82 IMP 

fordelt mellom de to lagene. Oslo-laget er i ledelsen 

med 52-30, og ser muligheten for sin første seier etter 

en tung start. Men se opp for favorittene fra Heimdal. 

De vil nok ha ett ord eller to med i laget når de siste 

14 spillene skal gjennomføres i morgenrunden i dag! 

Hvorfor var det så mange IMP i sving i gårdagens siste 

halvrunde? Ei mulig forklaring kan være at spillerne 

begynte å bli slitne etter en lang dag. Men kortene 

skal ha en betydelig del av æren. Det var mange spill 

med potensial for sving, deriblant flere slemspill. Vi 

skal kaste et blikk på noen av spillene som var kilden 

til omsetninga. 

I dette spillet var 3 grand den mest populære 

kontrakten: 

 

 

Flere steder hadde hadde nord meldt kløver, og det 

kom kløver ut ved samtlige bord. Rolf Sjødal fikk 

kløver 3 (norsk fordeling) ut fra Lars Arthur Johansen 

etter at Tor Eivind Grude hadde åpnet med 1 kløver. 

Utspillet gikk via knekten til esset før ruter 8 fikk seile 

rundt til knekten. Tor Eivind fortsatte med liten kløver 

som fikk løpe til nieren. Lars Arthur godspilte makkers 

langfarge, og inne på kløver konge skulle spillefører ta 

et avgjørende valg. Toppe eller kutte ruteren? 

Med fem toppstikk i spar, hjerter og kløver trenger 

ikke spillefører mer enn fire ruterstikk. Dermed har 

han råd til å gi bort ett stikk til i farga så lenge ikke 

nord får komme inn å hente kløverstikkene. Rolf fant 

løsninga, og spilte ruter til esset. Om syd har kongen i 

ruter er det etter alt å dømme ufarlig å slippe ham 

inn. Innledninga på spillet kan tyde på at kløveren er 

fordelt 6-3, og om så er tilfelle handler det bare om å 

holde nord ute.  

 

Rolf Sjødal fant løsninga i 3 grand.  

I en av de andre kampene møttes TopBridge BC 5 og 

Sortland BK, som begge var med og kjempet i toppen. 

Olav Ellingsen ble spillefører i 3 grand i øst etter at 

Kåre Bogø hadde åpnet med 1 kløver. Innledninga på 

spillet var den samme. Kløver til knekten og esset fulgt 

av ruter 8 rundt. Men Kåre ville sette spillefører på 

prøve, så han stakk med kongen! Kløverreturen ble 

stukket på hånda før en ny ruter til tieren fulgte. 

Spillefører «visste» jo at syd måtte ha knekten i ruter. 

Kåre kunne fornøyd stikke med knekten og innkassere 

fire kløverstikk for to beit i kontrakten etter å ha 

lyktes med en velkjent svindlevariant i motspillet. 

Det var tre spilleførere som fikk hjem utgang i grand, 

mens like mange gikk beit. Riktignok var en av de som 

gikk beit så høyt som i 4 grand, og der trenger man 

trolig fem ruterstikk. Dermed er det ikke urimelig å 

spille på dobbeltfinessen. 
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Det dukket da også opp noen slemspill i løpet av disse 

14 spillene. På det følgende spillet ble det sving i to av 

kampene da to av de åtte bordene ikke klarte å finne 

storeslemmen øst-vest: 

‘  

Ei vanlig innledning på meldingsforløpet var 1 ruter fra 

øst, 1spar fra vest og 3 hjerter, splinter, fra øst. 

Deretter fulgte en cuebid-sekvens før nøkkelkort ble 

sjekket. Det bør være greie muligheter for å finne 

storeslemmen uansett hvem som spør etter 

nøkkelkort.  

Om øst tar kommandoen vil han kunne få vite om alle 

nøkkelkortene, samt ruter konge hos makker. Da må 

storeslemmen være god.  

Om vest spør, er en mulighet å spørre etter 

tredjekontroll i ruter etter å ha fått vite at alle 

nøkkelkortene er på plass. Når makker har ruter dame 

kan man parkere de to kløvertaperne på ess-dame i 

ruter. Hjertertaperne kan enten trumfes eller 

forsvinne på ruter dersom den gir mange stikk. 

6 ruter er imidlertid ikke noen opplagt melding etter 

østs svar på Blackwood. Storeslemmen står jo også 

om makker har kløver konge i stedet for ruter dame. 

Vest får da kastet sin kløvertaper på ruter ess. 

Alternativet til 6 ruter blir altså 5 grand, 

storeslemsinvitt. Om du ikke bare tar sjansen på at 

makkers ruter kan godspilles og hopper til storeslem? 

Det er kanskje en fordel om øst blir den som spør 

siden den hånda lettest kan få telling på stikkene ved 

å få kontroll på om makker har ruter konge eller ei. 

På følgende spill var det kun to par som fant veien til 

toppkontrakten. Kristoffer Hegge og Håkon Kippe på 

lederlaget Studentenes Bk var ett av dem: 

 

 

 

Utspillet var hjerter knekt som gikk via dama og esset 

til stjeling. To runder trumf fulgte, og inne i bordet 

fortsatte Håkon Kippe med spar dame. Nord var 

favoritt til å ha minst en av sparhonnørene siden hun 

hadde åpnet. Da kongen kom på kunne spillefører 

kreve tolv stikk. Etter gode meldevurderinger ble det 

slemsving inn for Studentenes BK. 

 

Håkon Kippe i full konsentrasjon i torsdagens siste halvrunde. 
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Nettopp meldevurderinger er temaet for det siste 

spillet vi skal ta med fra denne halvrunden: 

 

 

 

Kanskje ikke noe stort hokus pokus, men to av 

bordene klarte ikke å melde utgang på dette spillet. 

Nord har ikke mer enn 14 honnørpoeng, men ei veldig 

spillesterk hånd. Noen ville kanskje strukket seg til et 

hopp til 3 kløver, som vel er invitt hos de aller fleste? 

Merk betydninga av mellomkortene. Vi teller ikke 

honnørpoeng for kløver 10 og 109 i hjerter, men disse 

mellomkortene er et pluss for håndas spillestyrke. 

Det er også viktig at syd ser potensial i hånda si etter 

at makkeren har gjenmeldt kløverfarga. Hva skal til for 

at utgang er spillbart? For eksempel ess-konge sjette i 

kløver og hjerteress hos makker. Så lenge motparten 

ikke kan hente mer enn fire ruterstikk er det etter alt 

å dømme ni enkle stikk.  

Merk at ruterlengden i syd er et poeng i 

meldingsforløpet som er referert. Det er liten grunn til 

å frykte at motparten kan hente fem ruterstikk når du 

sitter med 5-korts selv. Altså trenger man ikke 

nødvendigvis ruterstopper for å komme i 3 grand. 

Fargelengden gjør det rett og slett usannsynlig at 

motparten skal kunne hente beita der. 

3 hjerter fra nord gjør syd i stand til å ta ei god 

vurdering. Om syd ikke hadde hatt poengene i spar, 

men i stedet for eksempel hjerter konge, ruter ess og 

kløver dame ville 5 kløver vært riktig kontrakt.  

 

Lars Arthur Johansen spiller på lederlaget Studentenes BK med Tor 
Eivind Grude, Håkon Kippe, Kristoffer Hegge og Petter Eide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


