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Takk for flotte NM-dager! 
Etter tre intense NM-dager på Clarion Air Hotel på Sola 

var det til slutt spillerne på Studentenes BK, TopBridge BC 

5 og Sortland BK som sto igjen med de største smilene. Å 

ta medalje i NM for klubblag henger høyt! 

Jeg vil gratulere Rogaland bridgekrets med et flott 

gjennomført arrangement! Mitt inntrykk er at det meste 

gikk på skinner og at atmosfæren var god gjennom 

mesterskapet. Fasilitetene på Clarion Hotel Air var gode. 

Romslige spillelokaler og et serveringstilbud det var lite å utsette på. 

Jeg har ikke hørt annet enn at spillerne er godt fornøyde også. Selvsagt er det noen av dem som gjerne 

hadde ønsket at poengsankinga skulle vært noe bedre, men sånn vil det vel alltid være.  

For min egen del har det som vanlig vært spennende å følge et mesterskap på nært hold selv om jeg ikke 

fikk ta plass ved det grønne bord denne gang. Det er noe eget med lagfinaler, og stor stas å være tilstede.  

Forhåpentligvis har du hatt glede av å lese bulletinene, enten du har vært på plass som spiller, supporter 

eller arrangør, eller du har fulgt mesterskapet hjemmefra. 

I oktober braker det løs igjen. Da er det klart for en ny utgave av NM for klubblag. Forhåpentligvis blir det 

minst like mange med lag som inneværende sesongs 228. Kanskje klarer du eller jeg å gå hele veien til 

finalen? 

Hvor finalen i 2020 skal arrangeres er foreløpig ikke avklart. Det er tradisjon for å arrangere finalen i 

forbindelse med Kristi Himmelfartsdag. Neste år faller den på 21.mai. NBF ønsker søkere til arrangementet. 

Kunne dette være noe for din klubb? 

Takk for denne gang og på gjensyn! 

 

Kristian Barstad Ellingsen 
Bulletinredaktør 
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Arrangøren har ordet 
Jeg vil på vegne av arrangør Rogaland bridgekrets 
takke for flotte dager på Sola.  
 
Spesielt vil jeg framheve Markus Bruno som sto for 
prikkfri turneringsledelse, Kristian B. Ellingsen som 
sørget for flotte bulletiner og Jomar L. Undheim som 
hadde full kontroll på BBO-overføringene.  
 
Takk også til alle som har bidratt for å få til denne 
NM-helga! 
 
Sportslig var vi nok litt skuffet umiddelbart da medalje 
var realistisk omtrent før siste kort ble lagt. Uansett 
godt jobbet av våre gutter. 
 
Takk til alle spillere som bidro til en spennende og 
actionfylt finale med en hyggelig atmosfære! 
 
Jeg vil også nevne handicap-turneringen for lag som 
ble en suksess med hele 18 lag på startstreken. 
Mange spilte turnering for første gang, men definitivt 
ikke siste. Dette konseptet kan anbefales for alle 
arrangører. 
 
 
På vegne av Rogaland bridgekrets 
 

Sjur Nedrebø 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kretsleder Sjur Nedrebø takket for ei fin NM-helg under premieutdelinga. 
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Butler NM klubblag 2019 
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Vertskapet i slemform 
Hvordan ville du og makker meldt følgende kort? 

 

Hadde dere funnet den sjanserike storeslemmen? 

I finalefeltet var det to av åtte bord som meldte 

storeslem. Fem bord meldte lilleslem, mens det 

siste bordet ikke kom lenger enn til utgang. 

Are Nesdal og Gjermund Rekstad fra 

arrangørlaget meldte slik: 

 

 

Gjermund Rekstad meldte storeslem da alle de nødvendige 
nøkkelkortene og kløver konge var på plass. 

Hele spillet så slik ut: 

 

Are fikk trumf ut til nieren og kongen. Deretter 

fulgte en trumfrunde til. Selv om øst var fri var 

det ikke annet valg enn å gå løs på kløveren selv 

om vest fortsatt hadde en trumf i behold. Dette 

fordi spillefører trolig er avhengig av å måtte 

stjele to kløver i bordet. Så lenge vest hadde 

minst to kløver ville det gå bra. 

Kløver ess, kløver til kongen og kløver til stjeling 

ble fulgt av spar til stjeling og nok ei kløverstjeling 

med bordets siste trumf. Etter å ha trumfet seg 

hjem i spar trakk Are ut den siste trumfen.  

Deretter står kontrakten i praksis på at ruteren 

kan løses uten taper. Alle 3-2-sitser, samt singel 

knekt eller tier i vest går bra.  

En tilleggssjanse er at 4-korts ruter sitter sammen 

med ess-konge i spar. Da vil motstanderen bli 

skvist da den siste trumfen spilles. Når han skal 

ned på fire kort kan han ikke både holde knekten 

fjerde i ruter og sparholdet. 

Espen Fasting og Svein Arild Naas Olsen 

(TopBridge BC 8) var det andre paret som 

kopierte denne storeslemmen. 7 ruter er en også 

en mulig kontrakt. Den står i praksis på 3-2-sits i 

trumf og den mest nærliggende spilleplanen er å 

stjele to spar i syd før den siste trumfen trekkes 

ut. 

 



8 
 

Er du på høyden i motspill? 
Etter å ha vært inne med en frisk tofargemelding i 

sonen skulle Jan Erik Olsen prøve seg i motspill mot 3 

grand sammen med makkeren, for anledninga Jo Arne 

Ovesen, i første halvrunde av siste kamp i årets NM-

finale: 

 

 

Utspillet fra makker i øst var kløver 2 (norsk fordeling) 

som gikk via dama di til spilleførers ess. Spillefører 

fortsetter med ruter til dama i bordet, og seiler 

spardama rundt. Din makker kommer inn på kongen 

og returnerer hjerter som går via kongen i bordet til 

ditt ess. Hva fortsetter du med i følgende posisjon? 

 

Vi må regne med at spillefører har seks ruterstikk. I 

tillegg har han allerede fått for kløver ess. Hjerter 

dame er godspilt i bordet, og sparspillet kan ikke 

tolkes på annen måte enn at han har esset i den 

sorten. Med andre ord haster det om det skal bli beit i 

kontrakten. Ja, det haster faktisk såpass at det ikke er 

rom for å slippe spillefører inn. Hvilke muligheter ser 

du? 

At spillefører ikke innkasserer ruterstikkene, men 

heller går inn i bordet for å ta sparfinessen så tidlig i 

spillet kan tyde på at han er redd for noe. Hva kan det 

i så fall være? 

Ja, nemlig. Kløverfarga. At makker ikke spiller kløver 

når han er inne kan også styrke mistanken om dette. 

Kanskje makker sitter med noe i kløver og ønsker at 

du skal spille kløver gjennom spillefører. Hvilken 

kløver bør du spille? 

Hele spillet så slik ut: 

 

Eneste beitende variant i den aktuelle posisjonen er at 

vest spiller liten kløver for å gi spillefører muligheten 

til å gjøre feil. Da er spillefører avhengig av å gjette 

riktig, som i dette tilfellet er å legge liten, for å vinne 

kontrakten.  

Om målet er å unngå at spillefører skal få ett ekstra 

kløverstikk kan man spille tieren. Men det blir det 

aldri beit av. Uansett hva spillefører velger å legge på 

kløver 10 vil farga bli blokkert. Og det er vel beita vi er 

ute etter når vi spiller lagkamp? 

Dermed må det spilles liten kløver. Håpet er at 

spillefører stikker med knekten. Da ligger veien åpen 

for å hente fire kløverstikk i tillegg til hjerter ess for 

forsvaret. 
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Leif søker makker 
Leif Onarheim (63) var med i sin første turnering da handicapturneringa ble spilt lørdag.  Sammen med Lars 

Svela, Sven Bredesen og Lars Anders Myhre dannet han laget Lars og co. Som beste veteranlag fikk de 

premie på banketten lørdag kveld. 

Leif deltok på NBFs kurs «Spill bridge 1» på BBO i fjor etter å ha blitt invitert med av Reidar Moen.  Siden 

den gang har han spilt en del både på nett og privat. Leif er medlem i Hinna Bridgeklubb, men har foreløpig 

ikke deltatt på klubbkvelder. Da er det sporty å hoppe rett i det og bli med på ei turnering som går over en 

hel dag. Nå ønsker han å finne en makker å spille klubbridge med.   

Kan du være den Leif søker etter? I så fall kan du ta kontakt med ham eller kretsleder Sjur Nedrebø. 

 

Leif Onarheim (til venstre) sammen med med- og motspillere under lørdagens handicapturnering. 

 

Leif Onarheim takket for oppfølginga han har fått og for  
ei fin turnering lørdag. Nå søker han etter makker. 
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Resultater Handicapturneringa 

 

Butler 
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Kampresultater Handicapturneringa 

 

 

 

 

 



Bulletin 5, NM klubblag 2019, mandag 03.juni 

12 
 

Bilder fra Handicapturneringa 
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Hvert eneste IMP teller! 
Det ble høydramatisk i kampen om sølv- og 

bronsemedaljene. Fire lag lå praktisk talt likt før 

siste runde, og i løpet av siste runde byttet de 

stadig plass og hoppet opp og ned fra pallen. 

Sortland lå på tredjeplass da de var ferdige med 

sin kamp mot Heimdal 3. Stavanger hadde 

imidlertid to spill igjen i sin kamp. Da det kom et 

vinstspill i nest siste spill smatt arrangørlaget 

forbi Sortland med minste mulige margin. Med 

ett spill igjen var forskjellen på bronse og gråstein 

på fattige 0,05 VP i favør Stavanger. Da det ble 

IMP i siste spill falt de ned igjen til fjerdeplass, og 

Sortland kunne slippe bronsejubelen løs. 

Avstanden ble til slutt 0,46 VP. Det tilsvarer ikke 

mange IMP. Et av spillene som bidro til Sortlands 

seier over Heimdal 3 ser du her: 

 

 

Jørgen Molberg valgte, høyst rimelig, å passe ned 

makkers dobling. Kløver 2 var et naturlig utspill. 

Utspillet gikk via tieren til hånda. Olav Ellingsen 

gikk så i gang med å godspille ruteren. Jørgen 

stakk den første og satte opp kløveren ved å ta 

for esset og spille nok en kløver. Børre Lund saket 

hjerter 10. På de fire ruterstikkene saket vest 

hjerter 3, hjerter 4 og hjerter 5. Øst saket spar 10, 

spar 9 og spar 2. 

Inne i bordet etter det siste ruterstikket tydet det 

meste på at spar konge satt riktig plassert. Olav 

tok dermed sjansen på sparfinessen for 

overstikket. Han ville uansett få syv stikk så lenge 

han unngikk å bli pølseskvist (om øst kom inn på 

spar konge). Da finessen gikk ble det doblet 

overstikk i sonen for den nette score av 380. Det 

ga syv IMP til Sortland da kontrakten var 1 grand 

udoblet med syv stikk ved det andre bordet. 

Slik situasjonen var i medaljekampen telte hvert 

eneste IMP, og dermed bidro dette spillet til å 

sikre bronsejubel for sortlendingene. 

 

Olav Ellingsen kunne notere +380 etter doblet overstikk i 1 grand. 
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Dyrt å pushe mot gode motspillere 
I nest siste runde møttes TopBridge BC 5 og Heimdal 

BK 3. Begge var med i kampen om sølv og bronse. Et 

av spillene som dukket opp var dette: 

 

Den mest hyppige kontrakten i salen var 

majorkontrakt på 2-trinnet øst-vest. Ved fire av 

bordene var scoren 110 til øst-vest. Ved noen av 

bordene pushet syd til 3 ruter, men det var kun Aksel 

Kornslien på Heimdal BK 3 som ble tatt, og det 

skjedde på følgende vis: 

 

Steffen Fredrik Simonsen spilte ut hjerter ess. Med 

dobbelton spar i bordet var faren for sparstjeling 

åpenbar, så han skiftet til trumf i stikk to. Dermed 

hadde ikke spillefører tempo til å få stjålet spar i 

bordet, og alt han kunne få tak i var seks trumfstikk og 

ett sparstikk. 500 inn for TopBridge BC 5, som altså til 

slutt stakk av med sølvmedaljene.  

Det koster å pushe mot motspillere som både er i 

stand til å doble og får maksimalt ut av motspillet! 

 

Kåre Bogø 

 

 

Steffen Fredrik Simonsen 

 


