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Praktisk informasjon
Program NM klubblag 2019

BBO-kamper lørdag 01.juni

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. 18 lag stiller til start.
3

Bulletin 3, NM klubblag 2019, lørdag 01.juni

Jevnt om medaljene
Andre dag er unnagjort, og vi er nå ferdige med fem av
syv kamper. Studentenes BK har festet grepet om gullet,
men de kan ikke føle seg trygge på NM-gull ennå.
I medaljekampen er det svært jevnt. Heimdal BK 3,
Sortland BK, Stavanger BK og TopBridge BC 5 ligger på
plassene fra to til fem. Differansen mellom andre- og
femteplassen er ikke mer enn syv poeng.
Mine forhåndsfavoritter Heimdal 1 har skuffet så langt, og medaljetoget ser ut til å ha gått.
Dagen i dag åpner med BBO-kamp mellom mine venner fra Sortland og lederlaget Studentenes BK. Det er
duket for mange spennende oppgjør også i dag.
Jeg minner om at dere fortsatt kan sende inn bidrag i kampen om finalens beste spill. Det vil bli laget en
kveldsbulletin, og spill som skal være med i kampen om å vinne prisen må sendes meg innen siste kamp
avsluttes klokka 18.
Jeg ønsker deltagerne lykke til med dagens spilling, og sier god fornøyelse til dere andre som følger med!

Kristian Barstad Ellingsen
Bulletinredaktør
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Resultater fredag

Tabellen etter kamp 3:

Tabellen etter kamp 4:
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Tabell etter kamp 5:

Markus Bruno er turneringsleder og dermed den som holder styr på spillerne i årets NM-finale. Han melder om fin atmosfære i spillelokalet.
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Butler etter andre dag

7

Bulletin 3, NM klubblag 2019, lørdag 01.juni

Bilder fra andre spilledag
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Kampoppsett
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Riktig vending
I andre halvrunde av kamp tre fikk nord følgende
motspillsprøve:

Om det sløvt fortsettes med ruter i tredje stikk er
det fare på ferde for forsvaret. Spillefører får
eliminert ruteren og kan så spille spar. Nord blir
innspilt på spar konge og må spille til
dobbeltrenons.
Det går også greit å fortsette med trumf i tredje
stikk. På tross av 5-5-tilpasning og de seks
høyeste trumfene er det rett og slett ikke
kommunikasjon til å få eliminert ruteren og
fortsatt ha en trumf igjen i bordet. Å spille inn
nord på spar konge har liksom ikke samme effekt
når bordet ikke har flere trumf igjen.
Årsaken til at dette byr på problemer er at
ruterfarga er blokkert. Med trumfskift i stikk to er
går det altså en trumfrunde før spillefører har fått
tatt for ruteresset.

Erik Eliassen fra Stavanger BK startet med kløver
ess og fikk nieren fra makker. Spillefører la kløver
dame. Fortsettelsen var kløver konge. Makker
fulgte med, og spillefører la treeren. Hva bør det
fortsettes med nå?
Hele spillet så slik ut:

Et annet poeng med motspillet er hva syds påkast
i kløverrunde nummer to betyr. De fleste har vel
avtalt styrke-/svakhetskast på utspillet, men blir
det fordeling eller lavinthal andre gang farga
spilles?
Et fargeskiftsignal kan ha mye for seg i posisjoner
som dette. Om man har avtalt dette vil nieren
fulgt av åtteren kanskje bidra til å vekke nord til å
spille spar.
De fleste har avtale om lavinthalsignal når det
dukker opp singelton i bordet i en fargekontrakt.
Men kanskje er det grunn til å ha samme avtale
når det er dobbelton i bordet og man innkasserer
stikk nummer to? Da er jo også situasjonen den at
vi vet at vi ikke har flere stikk å hente i farga. Da
er det kanskje grunn til å signalisere hvor veien
videre bør gå?
Ved fem av åtte bord var kontrakten 4 hjerter, og
fire av disse gikk beit.

Erik fortsatte med spar konge før han fridde seg
med ruter. Makker Bjørn Børre Leinan måtte
senere få for spar ess for ei beit i kontrakten.
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På merket - av Atle Grefstad
I kamp fem dukket det opp et spill med store kort
nord-syd. Petter Tøndel og Glenn Grøtheim
meldte seg opp i 7 kløver mot Gunnar Harr og Stig
Arne Iversen:

Petter fikk hjerter ut til esset i 7 kløver.

Petter Tøndel var den eneste som fikk hjem storeslem.

Han tok for kløver konge og fikk se sitsen. Så kom
spar ess og spar til stjeling fulgt av hjerter til
kongen og stående spar. Da var øst ferdig. Han
valgte å trumfe, men da trumfet bare Petter over
og spilte seg inn på kløver dame. Ny stående spar
gjorde slutt på drømmen om stikk for øst-vest.
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Mini-grand til besvær?
I følgende spill fra andre halvrunde i kamp fem
gikk tre av åtte spillefører beit i 3 grand øst-vest:

oversikt over hvordan honnørene var fordelt. Han
fortsatte med å seile spar 9. Da spar 10 senere
falt under esset medførte det et ekstra sparstikk
for spillefører og dermed var kontrakten i havn.
Det ga nemlig et helt annet tempo å få spar ut fra
nord enn fra syd.
Til slutt endte det med ti stikk etter at Gunnar fikk
et ekstrastikk i ruter etter den nevnte
innspillsvarianten.
Her var altså den såkalte mini-granden litt til
besvær for Heimdalsparet. Uten denne åpninga
er det altså ikke like enkelt.

Selv med 14 honnørpoeng på hver hånd var
stikkpotensialet begrenset. Der øst ble spillefører
og syd valgte en liten spar ut ble det beit.
Forsvaret får satt opp to sparstikk, og selv om de
ikke automatisk får hentet begge, har spillefører
ingen opplagt vei til ni stikk etter denne
innledninga. Med åpne kort finnes det en
innspillsvariant i kløver mot nord etter å ha lasjert
sparen en gang og innkassert hjerterstikken. Nord
må åpne ruteren og spillefører får
kontraktsstikket på ruter dame. Men det er vel
neppe den teoretisk beste varianten å spille på.

Det er en dårlig skjult hemmelighet at denne
konvensjonen ikke er blant mine favoritter. Siden
alle de tre parene på Heimdal BK 1 har innført
denne konvensjonen i gitte posisjoner er jeg ikke i
tvil om at det kan ha noe for seg, selv om det
altså ikke ble suksess denne gang. Men det krever
nok en del arbeid for å få alt til å sitte. Blant
annet får jo denne konvensjonen innvirkninger på
grand-stigen.

I oppgjøret mellom Sortland BK og Heimdal BK 1
gikk imidlertid meldingsforløpet slik:

Med et norsk fordelingsutspill av spar 3 fra Allan
Livgård som gikk via knekten til kongen og
meldingsforløpet friskt i minnet, kunne Gunnar
Harr gyve løs på spilleføringa med temmelig god

Gunnar Harr fikk full oversikt, og dermed ble det en enkel vei til
hjemgang i 3 grand.
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Hvem har sparkongen?
Hvordan planlegger du spilleføringa i 6 hjerter
med kløver 7 ut fra nord?

Nå var vi kommet til følgende posisjon:

På ruter til kongen fulgte syd med knekten.
Nord var markert med singelton i både kløver og
hjerter. Det meste tydet på at han hadde
fordelinga 4-1-7-1.
Deretter ble det spilt ruter til kongen, og knekten
kom på fra syd.
Petter spilte ruter til esset. Syd saket en spar, og
hele fordelinga var telt opp.
Om hjerteren og kløveren oppfører seg
noenlunde bra bør dette kunne ordne seg. For
eksempel er 3-1-sits i hjerter og 4-2-sits i kløver
mulig å takle. Ett stjelestikk i bordet og ett
godspilt kløverstikk gir de nødvendige
ekstrastikkene for å sikre hjemgang.

Det fantes innspillsvarianter mot både nord og
syd, men hvem hadde spar konge?

Men hva om det sitter surt?

Hele spillet så slik ut:

Petter valgte riktig variant da han spilte ruter til
stjeling og satte syd inn på kløver dame. Han
måtte åpne sparen fra kongen, og dermed vunnet
kontrakt.

Petter Eide fra lederlaget Studentenes BK var
altså en av de som fikk prøve seg i denne
kontrakten. Han vant utspillet med esset, og
fortsatte med hjerter konge og hjerter til esset.
Nord saket en ruter på den andre trumfrunden.
Petters neste trekk var en kløver til kongen. Nord
saket enda en ruter. Dermed kom det for en dag
at kløveren ikke lot seg godspille.
Petter spilte nå en kløver til stjeling fulgt hjerter
til dama og stjal nok en kløver med håndas siste
trumf.
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Psykologisk variant
Fra andre halvrunde i kamp fire har redaksjonen
blitt tipset om dette spillet der Kristoffer Hegge
ble spillende 4 hjerter på vests hånd:

Selv om nord hadde vist hjerterfarge (normalt
eksakt 4-korts), hadde øst-vest klare avtaler om
at 4 kløver i denne posisjonen likevel var
overføring til hjerter.
Etter syds utspillsdirigerende dobling fikk
Kristoffer kløver 8 ut, som gikk via dama til esset
på hånda. Hvordan ville du gått fram nå?
En mulig plan er å spille tre runder ruter og kaste
alle bordets gjenværende kløver. Slik ble det spilt
på et bord der nord ikke hadde meldt. Det virker
meget rimelig.
For Kristoffer var det langt fra sikkert at dette
ville føre fram i og med nords innmelding. Han
vet at nord har minst fem ruter, men det er jo
absolutt en mulighet for at han kan ha seks også,
ja det er sågar ikke usannsynlig når du ser at han
har maksimalt fem honnørpoeng til sammen i
sine to langfarger. Da vil det vel være på sin plass
med kompenserende lengde? Om så er tilfelle

risikerer han at syd får stjele med singel trumf
idet den tredje ruterrunden spilles.
Hele spillet så slik ut:

Kristoffer fant fram en psykologisk variant som
virket godt. Han spilte hjerter 7 i stikk to. Da nord
la liten lot han den seile! Syd måtte følge med sin
tass i hjerter, og Kristoffer kunne nå innkassere
de tre ruterstikkene med kløveravkast i bordet før
hjerter knekt ble spilt. Alt forsvaret kunne få for
var de to majoressene. For å beite må nord stikke
med hjerter ess og få makker inn på spar ess. Syd
kan innkassere kløver konge før makker får ei
kløverstjeling.
Fire av seks spilleførere som fikk kløver ut gikk
beit. Kristoffer var den eneste som fikk elleve
stikk. En alternativ spilleplan kan være å
innkassere to ruterstikk før hjerter syv seiles. På
den måten får man kastet to kløver i bordet og
unngår med det at nord kan få kløverstjeling.
Poenget med å seile hjerter 7 var uansett fint. Og
det psykologiske aspektet ved å spille hjerter 7 i
stikk to skal ikke undervurderes. Vi er rett og slett
oppdratt til å legge lavt i andre hånd i disse
posisjonene.
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Gjennomtenkt melding
De interessante spillene kom som perler på en
snor i runde fem fredag kveld. Her var det Håkon
Kippe som kom på noe mange av oss kanskje ikke
ville tenkt på ved bordet:

godspille sparen til avkast av håndas
kløvertapere.
Ved samtlige bord ble det spilt utgang i hjerter.
Der nord-syd fikk stoppet på 4-trinnet var det
ingen sak å få notert utgangsscore i riktig
kolonne. Ved fire av bordene var imidlertid
kontrakten 5 hjerter. Ytterligere ett bord gikk beit
i 5 hjerter.

Over den friske sperremeldinga fra makker skulle
Håkon ta stilling til hva han skulle melde. Mange
av oss ville kanskje bare meldt 5 ruter uten å
tenke oss noe særlig om? Håkon Kippe kom på at
han skulle hjelpe makker med utspillet i tilfelle
motparten ble spillende hjerterkontrakt.
Om man likevel har tenkt å være med til 5 ruter
er det gratis å melde 5 kløver på veien. 5
kløvermeldinga bør i første omgang behandles
som naturlig. Om han blir doblet der tar Håkon
selvfølgelig ut i 5 ruter.
Etter den geniale meldinga var det ingen sak for
forsvaret å starte med to kløverstikk. Så kunne
Håkon bare sitte å vente på å innkassere det
beitende stikket med spar ess. For å få beit i
kontrakten er det som su ser avgjørende med
kløver ut. Med noe annet ut kan spillefører

Håkon fant ei genial melding som hjalp makker å finne utspillet.

15

Bulletin 3, NM klubblag 2019, lørdag 01.juni

Klassemotspill
I første halvrunde av kamp fem dukket det opp et
spill der en passiv og tilsynelatende uskyldig
fortsettelse skulle vise seg å bli fatal. Glenn
Grøtheim på Heimdal BK 1 var den av de som
unngikk å gå i denne fella:

Glenn nok en kløver. Gunnar vant med dama på
hånda før han innkasserte spar 8. Deretter fulgte
kløver til esset og hjerter til stjeling. Vi var nå
kommet til følgende posisjon:

Gunnar hadde nå ikke annet å spille på enn et
innspill mot syd. Glenn ble satt inn på spar 7. Om
han nå hadde hatt kun ruter igjen ville spillefører
vunnet kontrakten. Han hadde i praksis altså en
hjerter å fri seg med. Dermed ble det ei beit etter
klassemotspill av Glenn Grøtheim.

Utspillet mot 4 spar var hjerter 6 som gikk via
dama til spilleførers ess. Gunnar Harr fortsatte
med spar ess fulgt av spar knekt. Glenn kom inn
på dama og gikk i tenkeboksen. Om han fortsetter
med hjerter vil det bli fatalt. Det bidrar nemlig til
at spillefører får kortet seg tilstrekkelig ned i
trumf til å vinne kontrakten.

Som du kanskje har lagt merke til ville altså
spillefører vunnet kontrakten dersom Glenn i ei
eller annen anledning tidligere i spillet hadde spilt
hjerter. Da ville han ikke hatt mer hjerter å fri seg
med i sluttposisjonen.

Om man har autopiloten på kan det fort skje at
man bare spiller en hjerter, farga som makker
spilte ut, tilbake. Men om man tenker litt lenger
kan man kanskje få øye på nettopp denne faren
som truer.
Etter å ha tenkt seg nøye om fortsatte Glenn med
kløver. Gunnar stakk med kongen på hånda før
han fortsatte med spar 10. Inne på dama spilte

Glenn Grøtheim fant det beitende motspillet.
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Hvor godt forsikret skal man være?
I nok et interessant spill fra runde fem, andre
halvrunde, dukket det opp en mulighet for
safespilling som det er interessant å drøfte om
man skal benytte seg av. Får du øye på varianten?

Bør man benytte seg av denne varianten? I
parturnering er det selvfølgelig helt uaktuelt, men
i lagkamp bør man i alle fall tenke tanken.
Samtidig er det mulig å argumentere for at man
selv i lagkamp kan tape mer på denne varianten i
lengden enn man vinner. Du taper jo ett til to IMP
hver gang hjerteren ikke sitter 5-0. Merk at spar
10 også skal være plassert i syd for at denne
planen skal ha noe for seg.
Det var uansett en interessant variant som jeg
fant det verdt å skrive om. Takk til Markus Lund
som tipset om denne via BBO-chatten!

Du får spar 3, norsk fordeling, ut fra syd mot 4
hjerter. Nord vinner med esset, og spiller spar 4
tilbake. Hva er din spilleplan?
Frykter du brent slem, eller tar du fram
forsikringsbeviset?

Det var kun Olav Ellestad som valgte et aggressivt
sparutspill på dette spillet. Håkon Kippe trumfet
sparreturen, og ble dermed den eneste som gikk
beit i 4 hjerter. Men han kan vel ikke klandres
nevneverdig?

Om nord har kongen singel, dobbel eller tredje i
hjerter er det kun en spartaper i hjerterkontrakt.
Det satt så absolutt ikke slik:

Om du stjeler i stikk to blir du faktisk trumfmatt!
Det som imidlertid fører fram er å kaste en vinner
i minor for dermed å la syd få stikk for spar
konge. Knekt-ni i bordet vil med den aktuelle
plasseringa av spar 10 være sparstopper som
hindrer trumfmatten. Alt forsvaret kan få er to
sparstikk og ett hjerterstikk.

Olav Ellestad fant utspillet som bød på problemer for spillefører.

17

Bulletin 3, NM klubblag 2019, lørdag 01.juni

Illusjon i første stikk – av Kenneth Skov
I oppgjøret mellom TopBridge BC 5 og
Studentenes BK dukket følgende spill opp:

For hardt meldt av Halderaker – Ellestad, men
som vi skal se er det viktig å sette motspillerne på
prøve.
Syd spilte ut spar 3, og hovedpoenget i spillet
kom allerede i stikk en. Ellestad satte i spar dame,
og stakk kongen med esset. Trumfen ble tatt ut i
to runder, og inne på hånda spilte så Ellestad
hjerter knekt.
Syd gikk opp på esset selv om dette ikke kunne
haste noe. Ettersom nord ikke doblet 1 spar, og
Ellestad «prøvde» spar dame i stikk en så spilte
syd mer spar for å hente sparstikket. Da føyk
kontrakten hjem med 11 stikk siden to kløver
kunne kastes på godspilt hjerter.
Ellestad skapte en liten illusjon i stikk en, og fikk
godt betalt for det. I etterpåklokskapens lys kan
en sikkert klandre motspillet, og syd burde
kanskje klart prøven og skiftet til kløver etter
hjerter ess. Men kudos til Olav Ellestad for ett
godt påspill til stikk en.
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