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Lyngdalturneringen er en klassiker i norsk bridge. Den trekker drøyt 50 par hvert år og samler de 

beste spillerne fra Telemark, Agder og Rogaland. Det er tydeligvis noe som trekker oss bridgespillere 

til Lyngdal i august. Det er selvsagt en fordel at hotellverten Gaute Ubostad lager en perfekt ramme 

for en fin bridgehelg, men jeg tror et godt teknisk arrangement over tid har skapt et renommé få 

andre arrangører kan vise til. Det er rett og slett en god opplevelse å spille lyngdalsturneringen. 

De siste 10 årene har vi fått følgende vinnere 

2014 John Helge Herland - Torild Heskje        

2013 Marianne Harding - Ann Karin Fuglestad        

2012 John Helge Herland - Are Nesland 

2011 Espen Lindqvist - Tor Birkeland 

2010 Andre Øberg - Sondre Hogstad 

2009 Boye Brogeland - Tonje Aasand Brogeland    

2008 Geir Helgemo - Geir Brekka 

2007 Ronny Jørstad - Espen Lindqvist 

2006 Roy Olsen - Karl Olav Hansen 

2005 Kai Jørstad - Arild Årmot 
 

Årets turnering har bred deltagelse og klarer nok en gang å være en av Norges største 

parturneringer! Selv om noen gamle kjenninger savnes er det mange sterke makkerpar så her blir det 

kamp om plasseringene til siste kort er lagt.  

Bulletinredaktøren tror følgende tre par blir sentrale og vil prege årets turnering 

  Atle Grefstad   Martin Reinertsen 

  Tom Anders Høiland   Helge Stornes 

  Fred Arne Moen   Jan Petter Svendsen 

 

«Som vanlig» vil alle de andre gjøre alt de kan for å gjøre forhåndstipsene til skamme, men vi blir 

overrasket om ikke disse blir å finne i premie rekkene.   

 

Tittelforsvarere 
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For å sette litt ekstra press på flere makkerpar tar vi med disse som outsidere 

  Karl Olav Nybø Hansen   Roy Olsen 
  Torild Heskje   John Helge Herland 
  Geir Larsen   Tore Bårdsen 
Karl Christian Baumann  Jan Erik Olsen  

 

Intervju med en kjent traver 
Martin Reinertsen er en av Vest Agders dyktigste bridgespillere. Han 

har i en årrekke vært aktiv og en av de som stiller opp både i 

organisasjon og ved arrangementer. Foruten å ha vært kretsformann 

var han en av de som bidro til å forme Lyngdalsturneringen i tidlig fase. 

Som et lite bakteppe til dette intervjuet kan vi nevne at Martin er en 

Farsund-ambassadør, med mange år som representant i bystyret. Det 

kan derfor være at nabobyen Lyngdal kommer litt uheldig ut i noen av 

spørsmålene.  

 

1: Lyngdal eller Farsund, vi "utenfra" lurer litt på hvem som egentlig er storebror både i bridge og 

som nabo?  

På bridgefronten er Farsund størst i antall medlemmer, oppslutning i klubben og kvalitet. Begge 

klubbene har dog ei rekrutteringsutfordring på linje med resten av landet. 

Når det gjelder byene så skal jeg trø varsomt, men antyde at med unntak av turisme, handel, 

profilering og arbeidsløshet så er Farsund størst, vakrest og triveligst. 

2: Du har i en "mannsalder" vært en av de mest aktive og markante spillere i vest Agder, hvilke 

prestasjoner har du fra lyngdalsturneringen før 2015 utgaven? 

Jeg har aldri vunnet Lyngdalsturneringen. Vært på pallen med Atle, Finn og Vidar som jeg husker i 

farten (evt andre for ha meg unnskyldt). Største skuffelse da jeg tapte Tyras sammenlagtpokal til ca 10 

000 Nkr med knappest mulig margin for Erik Jørgensen. 

3: Vi kan ikke annet enn å bli imponert over lyngdalturneringen hvert år fyller Rosfjord med 

bridgespillere, hva tror du er hemmeligheten sammenlignet med andre turneringer? 

Dette er ei lang historie. Jeg satt i styret i Lyngdal i begynnelsen og husker tre ting vi hadde som mål. 

God premiering, gode spillelokaler og profilering. Tyra sponset og Roy Lund reklamerte i stor stil. 

Lyngdalshallen (da mener jeg den på Rom) var kjempelokale (kanskje de historisk beste). Valg av 

tidspunkt, mellom sommer og høst, geografisk beliggenhet (nærme Rogaland og Arendal) er riktig. Vi 

har mye å takke rogalendingene for i så måte. Årene i fibotrespohallen var så ymse med for mye fyll, og 

når muligheten for å flytte til Rosfjord og Isabellasalen var mulig fikk turneringen et kvalitetsmessig 

kjempeløft. I en periode med synkende deltakelse gjorde Calle en kjempejobb med nærmest å beordre 

spillere til påmelding. De siste årene Karl Olav og Gaute ved hotellet bidratt sterkt til at denne 

turneringen er en fast post i kalenderen for mange. Turneringsledelsen har også vært på topp og er 

viktig. Det har også vært viktig å reklamere for den sosiale biten (flere ganger for sosialt for 
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Gaute som Kretsmester i 

2007 

undertegnede og Atle) ved turneringen og hotellet (selv om vi nå er nektet den tradisjonelle 

nakenbadingen). Spillerne TRIVES! 

4: Vi vet du er ambisiøs med tanke på resultat i årets turnering, hvilke to andre par regner du med 

å få følge av på pallen? 

Siden redaktøren "tvinger" meg til selv å være kandidat for pallen tror jeg de to andre parene bli 

Marianne og Egil Homme, Geir Larsen -Tore Bårdsen tett fulgt av folkefavorittene Nils og Jan Tore samt 

Tom Høiland og Søvnig. 

5: Hva er de sportslige ambisjonene for Martin og Farsund BK fremover? 

For klubben er Helge Mæsel (bor i Farsund nå) sin deltakelse på veteranlandslaget det store på den 

sportslige fronten. I tillegg er det spennende å se om Ann Karin og Marianne Harding, ja hun bor også i 

Farsund, kommer tilbake på damelandslaget etter barselpermisjon. Ellers er rekrutering samt å 

beholde og få spillere tilbake til klubbspillingen prioritert oppgave. 

For egen del er NM par i Sandefjord det første store målet å gjøre det bra sammen med Ann Karin. 

Deretter er opprykk til 1. Divisjon med lag Homme et klart, men vanskelig, mål. I tillegg kunne vært gøy 

å komme langt i NM- klubber, men der blir jeg(vi) satt opp mot Kaninen hvert år og da er det som regel 

god natt.  

Takk for henvendelse og lykke til alle spillerne og måtte alle vinne hver på sin måte. 

Vi takker for praten og ønsker Martin lykke til. Han blir en farlig mann i årets turnering selv uten et 

nakenbad!  

 

En liten prat med sjefen 
Gaute Ubostad er en driftig kar. Foruten at familien eier og driver 

Hotellet her på Rosfjord er han en aktiv bidragsyter til at Lyngdal er i 

vekst. Patriot og pågangsmot kan være en farlig kombinasjon, men 

Gaute har klart å kombinere dette til å gi resultater, også for oss 

bridgespillere.  

Selv om Gaute liker seg best i bakgrunnen må vi nevne at han har 

spilt to parfinaler og en lagfinale, så det er absolutt en dyktig 

bridgespiller vi snakker med.  

Om vi ser tilbake på de siste årene er kanskje Rosfjord det stedet som har hatt flest store 

bridgearrangementer om vi ikke hensyn tar bridgefestivalen. Vi husker alle NM lag i 2009, men 

også NM Par i 2014 ble en suksess. Er det planer om å arrangere flere norgesmesterskap eller 

andre spennende turneringer i nær fremtid? 

Vi trives veldig godt som «bridgehotell» og vil gjerne være vertskap for flere store bridgearrangement. 

Hele tiden har dere klart å holde Lyngdalturneringen som en av pilarene i norsk bridge. Hva er 

hemmeligheten?  
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Lokale entusiaster i bridgeklubben – gode spille lokaler og «alt» på samme plass. 

Lyngdal BK var i år nære ved å spille seg frem til NM finale for lag. Vi vet du har spilt noen 

parfinaler og at spillere fra Lyngdal stadig hevder seg i kretsens turneringer. Hva er ambisjonene 

fremover, både personlig og for klubben??  

Personlig er det dårlig med ambisjoner på bridgefronten – jobb og familie krever for mye slik det er nå. 

Men en eller annen gang skal nok bridge få større prioritet. Jeg håper klubbens gode spillere i tiden 

fremover har enda større fokus på å sportslig utvikling, da har klubben definitivt muligheter til å hevde 

seg. 

I årets turnering skal du spille med Geir «kaninen» Brekka. Hva er ambisjonene for makkerparet 

Ubostad-Brekka?  

Kaninen går alltid for gull – selv er vil jeg være veldig godt fornøyd med topp 5-6 

 

Takk til Gaute for praten, vi ønsker lykke til. En hjemmeseier ville ikke overrasket oss, vi får håpe 

oppgavene som vertskap ikke ødelegger konsentrasjonen.  

 

 

Spill fra turneringens favoritter 
Tom Høiland har ikke vunnet Lyngdalsturneringen de siste 10 årene. Kanskje er 2015 året da Tom 

retter opp i statistikken? Dette spillet er hentet fra NM PAR i 2009. Tom ble spillefører i 3NT uten 

forstyrrelser fra motparten.  
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Spar 5 i utspill gikk til esset. Tom kunne se at her ville mange melde slem så han planla spilleføringen 

litt etter at det var beit i slem. Derfor ruter til kongen fulgt av hjerter knekt som løp rundt. Hjerter til 

ess ble så fulgt av ruteren til buns. Posisjonen før den siste ruteren var denne 
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På den siste ruteren kastet nord kløver og øst kunne velge hvilken farge Tom kunne hente de siste 

stikkene. 13 stikk ga solid pluss i protokollen.  

Marius «klukken» Skree kom som en vind inn i bridgemiljøet på slutten av 2000-tallet.  Han var raskt 

frempå og fortalte de mer etablerte spillerne i kretsen at han kom til å spille de rundt lillefingeren 

rimelig raskt.  

Nils tok han på ordet sommeren 2009 og de veddet om å bli best i en turnering. Den som vant kunne 

lage en t-skjorte den andre måtte bruke under lyngdalsturneringen i 2009. Klukken tapte og straffen 

var en skjorte med dette trykket på 
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Fra en treningskveld vinteren 2014 har vi sakset dette spillet hvor Marius viste frem sine kunster med 

en intrafinesse.  

Han ble etter et uryddig meldingsforløp spillefører i 2NT fra SYDS hånd.  

 

Hjerter i utspill gikk til blindemanns dame før en LITE SPAR gikk til 10 – knekt – dame.  Ruter i neste 

stikk løp så til håndens konge.  

Valget sto så om øst hadde fulgt med spar 10 fra K 10 eller om tieren var singel. For hjemgang i 2nt 

trenger han to stikk i spar da han har fire i hjerter og to i ruter.  Marius løste problemet enkelt da han 

«bare» la ned spar ess. Kongen kom og 10 stikk notert! At det var norgesmestere både til høyre og 

venstre gjorde neppe noe for den dyktige klukk!  

Karl Olav Hansen er en av bridgens ilsjeler her i Vest Agder og Lyngdal. Han har vært kretsformann 

og primusmotor for Lyngdalsturneringen. Videre har han sittet i styret hos NBF og ofret mye av sin tid 

for oss bridgespillere. Men han er også en dyktig bridgespiller selv. Dette spillet er fra 2009 hvor Karl 

Olav som SYD kom i 6 ♠ etter at øst hadde doblet første stoppested som var 6♦. 
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Utspillet var spar og Karl olav kjørte fire runder av den sorten før han spilte ruter ess og ruter som øst 

stakk med kongen. Kløver i vri gikk til blindemanns konge og posisjonen var denne 
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Nå fulgte kløver ess, kløver til sjeling og ruter dame. Dermed var vest fanget i skvisen. Han kunne ikke 

holde både kløver og hjerter . Øst skulle kanskje lagt liten ruter så  ville ikke Karl Olav hatt tempo til å 

skvise vest, men det var ikke lett!  

På dette spillet var det Lyngdals egen superspiller Per Knutsen som viste styrke som spillefører under 

en «robber» etter julebridgen i 2014. 

 

 

 

 

 Mot 4♥ spilte vest naturlig ut ruter konge som løp til esset hos Per. Kløver dame stakk Øst med esset 

for en ny ruter ble spilt.  

Nå tenkte Per godt igjennom posisjonen og om han stjeler på hånden og spiller trumf så lasjerer øst. 

Neste trumf stikkes med esset for ny ruter korter spillefører enda en gang. Dermed vil kontrakten gå 

beit om ruteren sitter 6-4 og trumfen 4-2.  

Christensen Ubostad Stornes Knutsen 

Vest Nord Øst Syd 

3 ♦ Pass 4 ♦ 4 ♥ 

Pass Pass Pass  
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Per ga derfor opp overstikket og saket pent en spar selv om det egentlig var en vinner. Nå fortsatte 

forsvaret med spar som ble stukket med esset, før trumf kom i spill. Men nå kunne ikke håndens 

trumfbeholdning lengre trues og kontrakten var sikker på 10 stikk. 

Etter å ha sett disse fine spillene av våre lokale håp er det all grunn til å krysse fingrene for 

hjemmeseier.  

Følg turneringen live på www.lyngdalturneringen.com  

 

 

 

 

 

 
 

Marianne og Ann Karin vant i 2013. I år har de 

intern kniving med andre makkere, vi får se 

om det blir medalje og hvem som er Agders 

beste damespiller? 

 

Egil og Marianne har vært 

gjengangere i premie rekkene i 

alle år. Det overrasker ingen om 

de stikker av med gullet i år. 
 

Fra turneringen i 2013, god stemning og gode 

spilleforhold på Rosfjord.  

 

Tom og Helge ble nr. 3 i 2014, kanskje det blir 

gull i 2015? 

http://www.lyngdalturneringen.com/

