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Årest bridge-høydepunkt i 2016  

Tom Høiland delte ut æresmedlemskap i Kristiansand BK til Øystein 

Jensen og ble selv overrasket med Superstormesternål under Banketten 

på NM PAR.  

For meg var dette utvilsomt det som gledet mest i 2016. To hedersmenn 

som har betydd mye for meg og bridgen på Sørlandet.  
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Første prøve 
Det å tenke «riktig» er ikke alltid lett! 

Nå havnet vi i et motspill vi har alle sjanser til å dumme oss ut i og får selvsagt 

et tidlig valg. Syd åpnet i 3♥ som ble høynet til 4♥ av nord.  

Kløver 5 (norsk fordeling) i utspill går til 

makkers ess og spilleførers 8. Kløver 7 tilbake 

fra makker går til spilleførers 10 og vår konge. 

Når vi ser blindemanns EKD i spar er det ruter 

eller kløver som kan gi stikk, et rent valg. Eller 

er det det? Vi sitter nå og prøver å tippe om 

makker har ruter ess, kløver dame eller 

kanskje ønsker en stjeling i kløver! 

Løsningen i slike posisjoner er ofte å sette seg 

inn i makkers situasjon. Makker har ikke sett 

annet enn fordelingen min i kløver og velger 

likevel å fortsette i kløver med fare for at 

spillefører har kongen og får kastet noen tapere på E K D i spar. 

 Løsningen er veldig enkel, hvis makker har ruter ess så tar han for det i stikk 2. 

Nå kan vi legge svakhet om vi har kongen i kløver og styrke hvis vi har ruter 

konge. På denne måten slipper vi å gjette og får tatt de stikkene som er 

tilgjengelige. Med dette i tankene er nå beste sjanse å spille ny kløver. Makker 

kan ha startet med ED7, eller vi kan håpe på den mindre sannsynlige løsningen 

at spillefører har 4-kort kløver og 

makker får en stjeling! 

I det aktuelle spillet hadde makker 

bare 2-kort kløver og som vi kan se til 

høyre var en stjeling i kløver rett så 

lurt da det samtidig ble et trumfstikk 

for en beit! 

Fortsatte du i ruter kontret spillefører 

med to ganger trumf for hjemgang! 

 

 

 

 

 

 



Nils Kvangraven | 2016 

Januar 
Det nye året fikk en god bridgestart da jeg skulle spille Birkelandsturneringen 

med Marius Skree.  

Denne flotte turneringen trakk hele 40 par og etter en dramatisk sluttspurt ble 

det førsteplass på meg og makker.  

Erik Dahl er kanskje den sterkeste spilleføreren jeg vet om. Det er ikke få ganger 

han trekker kortene riktig og tryller frem 

skvis og innspill der andre gir opp.  

På dette spillet ble Erik som SYD 

spillefører i 4♠ etter at øst åpnet 

meldingene med 3♥.  

Kontrakten ser rimelig håpløs ut, men 

motspillet startet med kløver ess (erik 

fulgte med damen fra syd), i neste stikk 

fulgte hjerter 2 som løp til esset hos syd. 

Spar E D ble så fulgt av ruter til damen. 

Spar konge ble så fulgt av liten kløver til 

kongen hos vest og knekten hos nord.  

Ruter i neste stikk løp til esset hos Erik  

 

I posisjonen til venstre spilte Erik spar til 

knekten hos vest. Han hadde bare kløver og 

den løp til tieren hos Erik.  

Når Erik nå hentet sin siste trumf var øst skvist 

i de røde fargene. Dermed kunne den dyktige 

Dahl notere hjemgang.  
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Februar 
Boye Brogeland ble i beste sendetid på NRK invitert som gjest til talkshow 

programmet Lindmo. Boye ga et svært godt og klart inntrykk av sin kamp mot 

juks. Bridge som konkurransesport kom godt ut av det og vi kan ikke gjøre annet 

enn å gratulere Boye.  

Seriemesterskapet 2016 ble avsluttet med spilling i LetoHallen rett nord for 

Gardermoen. Personlig var dette en spesiell helg med siste turnering for 

makkerskapet med Terje Lie.  Det ble ikke sportslig sukess for mitt lag, men som 

alltid er det gøy å spille seriemesterskapet.  

Fra 2 divisjon så vi spennende lag rykke opp i SMITH, LILLEVIK og FODSTAD. 

Alle med ambisjoner om medalje i kommende sesong. 

Fra 1 divisjon har jeg hentet dette motspillet signert Per Egil Westin og Petter 

Lindqvist. Arendal var et friskt pust og selv om det ble nedrykk vant gutta 

halvparten av kampene!  

Jeg satt i SYD og ble spillefører i 3NT uten 

meldinger fra motparten. Lindqvist startet 

motspillet med spar som løp til nieren og 

øst og damen hos meg. Kløver til knekt 

vant øst med kongen. Nå ville de fleste 

fortsatt i spar, men da vinnes kontrakten 

greit med å stikke med esset fulgt av 

kløver til damen, ruter til damen og kløver 

stikkene. Ruter til tieren sikrer så 

hjemgang.  

Westin var skarpere i sitt motspill og 

vridde hjerter i stikk 3! Nå måtte jeg 

velge spilleplan. Som vi ser av kortene 

vinnes kontrakten ved å gå opp på esset og gå for 2 stikk i ruter, men aktuelt så 

valgte jeg å gå ned på nieren. Lindqvist vatn med damen og fortsatte selvsagt 

med spar. Dermed hadde motspillet satt opp 2 stikk i spar, sammen med kløver 

konge, ruter ess og hjerter dame ble det beit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arendal BK under sammenligning – ett av årets positive 

innslag i bridgenorge! 
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Mars 
Dette er alltid en spennende bridge-måned. Jeg tippet som vanlig feil i nesten 

alle kamper da jeg gjettet resultater i NM lag.  

Påsken var tidlig i år og denne gangen ble det mye bridge med 

Skjærtorsdagslaget i Lyngdal og Lagfredag i Søgne. Det var gøy med første og 

andre plass sammen med Maria og gode venner. 

KM Par i Vest Agder ble vunnet av Tom Høiland og Geir Brekka. De har utvilsomt 

vært Agders ledene par de siste sesongene og på dette spillet får vi se Tom i 

aksjon i motspill hvor han utnytter en unøyaktighet hos spillefører og følger med 

på småkortene!  

SYD ble spillefører i 3NT uten at Tom var 

med i meldingene. Hjerter 10 i utspill 

vant første stikk og vest fortsatte 

naturlig med ny hjerter til spilleførers 

ess. Kløver konge vant neste stikk før 

kløver dame løp til Toms ess. Han 

fortsatte rolig med ny hjerter til 

blindemanns konge. 

Spillefører skulle nok fulgt opp med ruter 

mot hånden, men fortsatte med 

blindemanns kløverstikk. 

Posisjonen etter den siste kløveren ser vi 

i diagrammet under.  

Ruter fra blindemann vant Tom med esset, men 

nå var han innspiltog måtte gi spillefører 2 stikk 

Neida…. Tom løste selvsagt den posisjonen fint da 

han fridde seg med SPAR DAME. Den løp til 

blindemanns konge, men satt Tom igjen med E 3 

over blindemanns 4 2 og fikk de to siste! 

At syd kunne holdt igjen en spar er så, men da 

kunne vest holdt igjen sine 3 spar og spillet blitt 

det samme. Det var ganske vanskelig å unngå 

posisjonen, uansett bra av Tom å se varianten 
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Høy underholdningsverdi 

Litt tidlig på året kom jeg ut for dette morsomme spillet. Syd 

hadde satt opp kortene feil og hjerter konge var satt opp som 

ruter konge, det forklarer meldingene.... 3♦ på 4-3 tilpass er 

sjelden vare.  

Jeg satt vest og tvilte ikke på at denne 

kontrakten skulle dobles.  

Spar i utspill gikk til kongen hos syd som 

fulgte opp med spar til esset og kløver dame 

til konge og ess.  

Nå begynner kortene å tegne seg opp. Ut fra 

meldingene og motspillet synes vest å være 

renons i hjerter, og 5-kort spar er vel tegnet 

opp etter at øst fulgte med D kn.  

Ruter i neste stikk går til knekten hos nord før 

kløver til knekt og ny kløver til stjeling.  

 

Hjerter må øst 

stikke med 

esset og vi har 

posisjonen til 

venstre.  

Hjerter dame trumfer syd og vest overtrumfer. 

Ruter går til esset før en kløver forsvinner på 

hjerter knekt. Vest kan trumfe, ta ut trumfen men 

de to siste stikken går til syd for spar 10 og kløver 

7!  

Frir øst seg med liten hjerter kaster syd bare kløver. Vest kan trumfe, men er 

forsvarsløs! 

Det kan se ut som ruter konge i utspill beiter kontrakten, men det hjelper faktisk 

ikke. Ettersom ruter 9 faller fra øst bygger dette to trumfstikk og hjemgang. 

Ruter ess vinner utspillet før kløver til kapp, kløver ess og kløver til stjeling 

følges opp med spar ess og spar til kongen. Nå tar spillefører også for spar 10 før 

stående kløver følger. Vest kan stjele høyt eller lavt, men det gir uansett stikk for 

trumf knekt og en av håndens trumf.  
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Roald Hodne Larsen gikk brått og uventet bort i 2016. Han var 

en kjent, kjær og trofast deltager på klubber og turneringer i 

lokalmiljøet. Roald ble kretsmester for lag og veteran og hadde 

absolutt god driv over kortene 

ved det grønne bord.  

Fra kristiansand BK har jeg fra mars 

hentet dette flotte spillet med Roald i 

hovedrollen.  

Meldingene tok litt av og som vi ser er 

det mange stikk i minor for øst-vest, 

men Roald fikk også sine stikk! 

E K i ruter var utspillet som Roald 

trumfet. Spar til tieren ble så fulgt av 

ny kløver til stjeling.  Roald tok nå ut 

trumfen før han spilte hjerter konge 

fulgt av hjerter til knekten.  

Det ble hjemgang og 1210 på bok for 

Roald.  

Han ler nok enda den godeste Roald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roald fikk inn et skikkelig god-spill mot meg, da ble det et smil i 

skjegget. 

Takk for mange fine bridge-minner Roald 
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April 

Personlig husker jeg best 6.runde-oppgjøret mot Heimdal. Sein 

spilling førte til en maratonkamp som ikke var ferdig før halv 2 

om natta. Etterspillet var heller ikke noe greit hvor uenigheter og 

en noe uryddig opptreden var begge parter ble forløperen til 

Snorre Aalbergs avgang som NBF-blogger.  

TV 2 sendte i April dokumentaren om Boye Brogeland i serien 

Dokument 2. Den fikk god omtale og ga bridgen sårt tiltrengt 

publisitet. Selv om juks i seg selv ikke er hyggelig omtale var mitt 

inntrykk at Boye og bridge som sport kom svært godt ut av 

medieomtalen i etterkant av juksesakene. Etter min mening er 

derfor denne dokumentaren en svært viktig hendelse for bridgen i 

2016.  

Myrabeiten ble vunnet av Egil Homme og Stig 

Drangsholt, men det var Per Egil Westin som 

fikk vist frem sin kreative side på dette spillet.  

I et krativt øyeblikk meldte han likegreit inn 

1♥ på 3-kortfarge! Stakkars motspillere fant 

aldri ut av 4-4 tilpasningen og buklandet i 

3NT.  Utspillet var selvsagt kløver og 

spillefører kunne ikke vinne mer enn 8 stikk.  

Som vi ser av kortene var den vanlige scoren 

4♥ 10 stikk for nord-syd, den dyktige Westin 

fikk derfor godt betalt for sitt lille krumspring! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God deltagelse på Birkeland! 
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Mai 

Fra Mai husker jeg best NBFs nyvinning for landslag, 

uttaksturnering for OL. Selv om mange av de antatt sterkeste 

makkerpar i Norge ikke stilte opp var det et sterkt felt som 

kjempet om OL Plass.  

Personlig gledet det meg å se lag EIDE slå seg frem til seier. På 

damesiden ble det ett litt annet forløp da det kun var ett lag 

påmeldt med 1 dag igjen av påmeldingsfristen. Plutselig var to lag 

til påmeldt. Det hele falt ned på ett stikkoppgjør mellom to lag 

som ble en spennende affære. Lise Blågestad, Åse Langeland, Liv 

Marit Grude, Gunn Helness, Ida Wennevold og Bodil Øigarden vant 

retten til å representere Norge i OL. 

Erik Dahl er skummel som spillefører. Men om 

mulig er det enda mer skummelt å være 

spillefører med Erik i motspill!  

Spar 3 i utspill vant Erik som øst med esset. Han 

tenkte nøye igjennom situasjonen. Makker har 

åpnet og har maksimalt 3 poeng i spar og 3 

poeng i ruter, det betyr at han enten har KD i 

kløver eller en stor honnør i trumf. Syd sin 

melding må være basert på en semisolid hjerter 

og kanskje en viss tilpasning til kløver.  

Med dette i tankene vridde Erik kløver knekt i 

stikk 2! 

Det var perfekt blink når vi ser alle kortene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Dahl – 

Seriemester i 1983, 

still on top! 
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Juni 

Som skribent for BIN ble det naturlig å ta tak i de forskjellige 

hendelser rundt i bridge norge. Jeg lagde en utfyllende artikkel 

om bakgrunnen for Snorres avgang som fast NBF blogger og fikk 

belyst noen tema som kanskje ikke hadde kommet godt nok frem. 

Videre dro jeg igang artikkelen om Rondanecupen – en flott 

turnering som i 2015 hadde blitt ødelagt da enkelte spillere 

benyttet turneringen til fest. Selv om artikkelen ble trykket noe 

senere i BIN var det et godt stykke arbeid å sette isammen og 

snakke med et bredt nok utvalg av personer. Selv om jeg ikke 

ønsker å fremstå som noen moralens vokter var det gøy med alle 

de positive tilbakemeldingene som har kommet i etterkant av 

artikkelen.  

Grisete meldinger kan være innbringende i 

parturnering. Jeg fikk ett innfall av 

kreativitet og gikk for gevinst da jeg valgte 

NT med 5-kort tilpasning til makkers svake 

2 i major!  

Hjerter dame i utspill vant blindemann med 

esset.  

Det var lett å se at her måtte man jakte 

stikk for å kjempe mot den vanlige 4♠ som 

måtte gi 10 stikk. Derfor måtte ekstra stikk 

bygges og ruter 9 løp rundt til kongen hos 

vest.  

Det var ikke unaturlig av vest å fortsette 

med hjerter knekt, men da fulgte 6 stikk i 

spar og ruter til tieren for overstikk og 100 

% score! 
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Noen katastrofer 
Katastrofespill forekommer desverre fra tid til annen.  Det ble noen også i 2016 

og her får dere lese om noen av de!  

Dette spillet har jeg hentet fra Kristiansand BK. Egil Homme var 

kreativ og hentet frem kveldens melding!   

Åpningen 2♦ viste 6-kortfarge og 5-10 

poeng, en tradisjonell «svake 2».  Forberg 

hadde en naturlig opplysende dobling da 

han var for sterk til å bare melde inn 2♥. 

altarnativt ville «leaping michaels» vært en 

god konvensjon hvor et hopp til 4♣ hadde 

varslet om en sterk hånd med kløver og en 

major (evt definert hjerter).  

Men nå stjal Egil showet da han meldte 2♥ 

som er en naturlig spillemelding på sin 

renons. Egil kunne se på sine kort at 

motparten måtte være i nærheten av slem 

og selv i rød mot hvit sone tok han en 

granatsjanse på at han tålte noen 

sonebeiter. 

Både øst og vest var nok mistenksomme på 

2♥ meldingen men var ganske fornøyd med 

å spille motspill i sin beste farge, 

derfor gikk det pass rundt. Etter 

hjerter i utspill hentet motspillet 

alle 13 stikkene for 0 stikk til 

spillefører og 8 beit. Det ga 800 i 

score til ØV som da hadde spill for 

7♥ (1510).  

Dessverre for Egil var det ingen 

som meldte slem denne kvelden i 

Kristiansand BK så det ble en 

smultring på den  kreative 

Venndølen, men i en annen 

sammenheng ville den nok gitt 

pluss.  

 

 

 

 

 

 

Espen ante lite om at det var spill for 7♥ 

på egne kort da han passet 2♥ hos 

motparten! 
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La motsparten spill når du har 7-kort trumf i mot! 

Per Knutsen fra Lyngdal har vært en gjenganger i toppen av de 

regionale turneringene på Sørlandet siden 90-tallet. På dette 

spillet fikk gleden av å høre motparten melde 4♠ på ett spill han 

selv hadde K D- syvende! 

 

Meldingene var vel ikke helt unaturlige. Syd ble 

presset og valgte den kontrakten han tenkte 

hadde mest oppside. Per holdt rutinert labbene 

vekk fra dobling da han regnet med det kunne 

friste frem et uttak. Som vi ser av kortene er 

det hjemgang i 5♣ hos motparten så det var et 

klokt valg.  

4 sonebeiter ga nybakt stormester Per Knutsen 

er hyggelig score.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per noterte 4 beit – bare i trumffargen! 
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Juli 
Boye Brogeland mottok den prestisjefylte prisen « 

Sidney H. Lazard Jr. Sportsman of the Year « for sin 

oppofrende og uredde innsats i kampen mot juks.  

Prisen ble delt ut i forbindelse med «summer 

nationals» og er en av de  høyeste annerkjennelser du 

kan oppnå «over there».  

2016 vil sammen med 2015 huskes for Boyes kamp 

mot juks. I løpet av 2016 har flere av verdens antatt 

sterkeste makkerpar blitt avslørt og dømt for juks. Alt 

takket være Boyes uredde kamp.  

 

Maria Ursin Ingebrigtsen fikk god sving på 

kortene i dette spillet.  

Hun ble som SYD spillefører i 2♠ etter å ha 

åpnet 1NT.  

Vest startet motspillet med hjerter, Maria 

kastet da blindemanns kløver på E K D i 

hjerter. Nå fulgte kløver til stjeling før en spar 

til knekt tapte til vests konge. Vest skulle nå 

spilt kløver, men fortsatte med ruter ESS fulgt 

av ruter til blindemanns konge.  

Ny ruter fulgte til trumf på hånden (øst kastet 

hjerter). Kløver gikk til stjeling og posisjonen 

ser vi til høyre.   

Nå fulgte nok en ruter til stjeling med håndens ess og øst kastet kløver ess.  

Maria leste posisjonen perfekt da hun spilte hjerter 

knekt og bare kastet blindemanns ruter. Øst kunne 

trumfe, men var nå innspilt og måtte avslutte fra 10 

7 opp i blindemanns D 9 i trumf.  

10 stikk ga velfortjente 60 % score etter en flott 

spilleføring.  
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August 
Bridgefestivalen ble arrangert i Fredrikstad etter ett års opphold på grunn av EM 

som ble arrangert i Tromsø i 2015. Det ble et forsiktig comeback hvor 

deltagelsen ikke nådde helt opp til gamle høyder. Det sosiale vi var vant til fra 

tidligere festivaler ble ikke helt det samme og for min del ble festivalen litt 

mindre spennende enn tidligere.  

Personlig var det gøy å kjempe om medalje i NM Mix lag hvor vi egentlig hadde 

regnet med å kjempe for å nå middels. Godt drag, mange fine spill og solide 

lagkamerater trakk oss igjennom turneringen og kun ett spill stoppet medaljen.  

I NM Monrad lag skulle jeg for første gang spille relepresisjon med Ulf Tundal. 

Innsatsen fikk bestått selv om noen meldemisforståelser slo til. Bronsemedaljen 

bekreftet at det kan bli gøy fremover som makker til en av norges aller sterkeste 

bridgespillere.  

Dette spillet dukket opp i dagens NM LAG og du har som SYD blitt 

spillefører i 1NT uten meldinger fra motparten (1♦-1♠, 1NT).  

Vest starter motspillet med kløver 5 

(norske). Liten fra blindemann, 2 fra øst og 

din nier på hånden.  

I neste stikk spiller du kløver 3, vest følger 

med knekten og hva gjør du? 

Jeg har stor sympati for den aktuelle SYD 

som ba om damen fra blindemann. Men da 

ble det teppefall ettersom øst tryllet frem 

KONGEN! 

Som dere ser av hele spillet til høyre hadde 

Ulf Tundal lagt liten fra K 2 og ble rikelig 

belønnet da spillefører tok finessen en gang 

til!  
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Øystein Jensen ble under banketten 

på NM PAR utnevnt til Æresmedlem 

av Kristiansand BK. Tom Høiland 

holdt en flott tale til sin gamle 

bridgemakker og læremester. Tom 

fikk forøvrig utdelt sin 

superstormesternål rett etter. En 

flott kveld med to av våre beste 

representanter i sentrum.   

September 

Finalen for NM par ble arrangert i 

Kristiansand og blir mitt høydepunkt 

denne måneden. Men et nesten like 

viktig bridgearrangement må vel sies å 

har vært Bridge OL. For de norske 

landslagene ble ikke OL et høydepunkt, 

men en hendelsen kan ha vært viktig for 

bridgens fremtid.  

Spania overrasket og spilt seg helt inn til 

semifinale. Blant annet med USA slått i 

cuprundene. Bridge Ol huskes best for hendelsen 

da Spania nektet å spille mot det amerikanskje 

paret Bathurst – Lall. Det spanske landslaget 

hevdet å kunne bevise at det amerikanske 

makkerparet benyttet tvilsomme meldemetoder 

med skjulte avtale om å alltid åpne i 3. hånd 

gunstig sone. Det var utvilsomt noe i 

beskyldningene, men turneringsledelsen vurderte 

det ikke til å være godt nok dokumentert. Det 

hele endte med spansk poengstraff. Men i ettertid har debatten gått i sosiale 

media. Kanskje det aktuelle makkerpar og andre par som balanserer på kanten 

av reglene fikk seg en oppvekker slik at vi slipper å se tilsvarende saker i 

fremtiden? 

En annen hendelse vi husker fra OL var utestengelsen av det Italienske mixparet 

Vivaldi – Rossano. Skal vi tro ryktene var det en gammel sak som på nytt kom 

frem i lyset da et tidligere amnesti ble opphevet.  

Det siste vi husker fra OL var at det i etterkant ble oppdaget at vinnerparet 

hadde fått 100 % score på en feilregistrering. Ganske grovt, jeg opplever det 

rart at de ikke selv hadde oppdaget en slik feil. Men vi får la det stå udebattert 

her, men resultatet ble at man delte ut et nytt sett av gullmedaljer og lot både 

«feil» og riktige vinnere stå igjen som vinnere!  

I NM PAR var det Øyvind Saur – Jon Aabye som dominerte og spilte seg inn til 

sitt første NM gull som makkerpar. Jon vant NM PAR for 30 år siden så det var et 

aldri så lite jubileum vi sjelden ser maken til.  
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Som ett minne fra september har jeg hentet dette spillet.  

Egil Homme er vår helt på dette spillet fra 

Kristiansand BK. Jeg var makker og åpnet 

som nord med 4♠, det ga Egil ambisjoner 

om slem og han gikk via Blackwood rett i 

6 NT (for å sikre seg mot evt 

gjennomspill i hjerter i utspillet).  

Vest startet motspillet med kløver 2 som 

løp til kongen fra øst og esset hos Egil. 

Spar konge og spar til damen ble nå fulgt 

av hjerter, øst stakk med esset og spilte 

kløver som Egil vant med damen.  

Nå fulgte hjerter konge og resten av 

sparstikkene.  

Posisjonen ser dere til venstre før den siste sparen 

ble spilt.  

Egil hadde full oversikt og blunket lurt til vest mens 

han sa «har du ruter konge og den siste kløveren tror 

jeg vi kan pakke sammen». Ja så gjorde vi det da.... 

990 var det ingen som slo denne kvelden i 

Kristiansand bk! 
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Flere favoritter 

Dette spillet fra en treningsøkt før årets NM PAR kom dette spillet 

som både inneholdt en gevinst i gjettekonkurransen samt en fin 

sluttposisjon.  

Hjerter 5 var utspillet fra vest, den løp til damen 

fra øst og esset på hånden. Det var mer enn 

rimelig å anta at finessen i ruter neppe ville 

lykkes så en ny hjerter i stikk 2 løp til tieren og 

kongen fra øst. Ruter tilbake vant vi med esset 

før hjerter knekt lot ruteren forsvinne fra nord.  

Spar var det naturlige valg i neste stikk og vest 

fulgte med åtteren. For å forsvare sitt 

åpningsmelding er vest favoritt til å holde de 

fleste store honnører vi ikke selv har. Vest kan 

ha åpnet på Eknx xxx Kknxxx Kkn, men  her er 

det ikke noen fasit.  

Jeg valgte iallefall å gå opp på spar dame og 

kunne se nieren falle fra øst. Nok en spar i neste 

stikk  gill til knekt hos øst og konge fra vest. 

Vest tok nå også 

for spar ess før 

ruter konge ble trumfet hos nord.  

Nå kom det en safe-variant i posisjonen til 

venstre.  

Kløver dame ble spilt fra nord og fikk løpe til 

kongen hos vest. Der var det kun kløver og ruter 

igjen og uansett sits og tilbakespill var resten av 

stikkene mine da vest må løse en av 

minorfargene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammen med Egil Homme ble det 

Finale i NM PAR 
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Fra NM Mix Lag har jeg hentet dette spillet som ga god betaling 

da en forsikring i spilleføringen stoppet vest plan om å få kontroll 

på trumffargen.  

Som SYD ble du spillefører i 4♥. Vest 

starter motspillet med spar ess fulgt av 

spar til kongen hos øst og trumf på 

hånden.  

Nå ser det ut som kontrakten ganske greit 

skal gå hjem hvis ikke sitsen er for 

krevende. Hva er så mulige hinder på 

veien?  

Vi kan gå inn hos blindemann i kløver og 

ruter for å spille hjerter mot K D. Men 

hjerter ess sitter neppe hos øst etter disse 

meldingene (3♠ er en svak melding). Altså 

spiller vi bare hjerter konge? 

Nei, her må vi tenke litt lengre. Hva om 

vest har E kn x x i trumf. Da lasjerer han 

første hjerter, stikker neste og presser oss 

i spar. Det vil føre til beit. Er det så noen 

mulighet til å forsikre seg mot det? 

Løsningen er igrunnen veldig enkel. Liten 

hjerter i stikk 3!  

Vest vant med knekt,  men nå hadde blindemann en trumf igjen slik at han ikke 

kunne spille spar for å korte oss i trumf.  

 

 

 

 

Nils, Maria, Inger Lene og Atle vant Lagfredag i Søgne og ble nr 4 i NM 

mix lag!  



Nils Kvangraven | 2016 

Leif Hüberts pris for beste spill i NM PAR 

Leif var en industrimagnat og bridgeentusiast i Kristiansand. Det 

ble noen lag og parfinaler på Leif, helst som makker til 

bestevennen Per Henrik Drangsholt. Sønnen Leif jr sponset i år 

prisen for beste spill i NM PAR til minne om faren og den glede 

bridge ga han.  

Mye gikk galt for meg og makker i finalen for NM PAR. Det var selvsagt krevende 

å både arrangere og spille finalen, men det var ingen unskyldning for at vi rett 

og slett spilte for dårlig. Makker var veldig uheldig i forkant med sykdom i nær 

familie og for egen del. Vi hadde nok trukket oss fra alle andre turneringer enn 

NM under slike omstendigheter.  

Men selv om spillingen var skral var den ikke uten høydepunkter. Dette spillet ga 

meg prisen for beste spill. Her følger artikkelen som sto i bulletinen etter NM.  

NM vinnes med å være aktuell i 

meldeboksen, ta stikkene dine og la 

keeperen stå i mål! På dette spillet var jeg 

og makker Egil Homme aktuelle og heldige.  

Utspillet fra vest var hjerter 10 til knekt, ess 

og trumf. Kløver ess ble så fulgt av kløver, 

vest saket en hjerter og blindemann 

trumfet. Nå ble det plutselig ikke så lett 

likevel!  

Men løsningen ble SPAR DAME fra 

blindemann som gikk til kongen hos vest. 

Han fortsatte med trumf til damen hos syd. 

Nå fulgte en kløver, spar fra vest og trumf 

hos blindemann. Spar ess ble fulgt av spar 

til håndens knekt før 

kløver ble spilt fra 

hånden i posisjonen 

til venstre.  

Vest er fanget. Han 

gjorde sitt beste og 

trumfet med kongen 

og fortsatte med trumf, men da vant syd med esset og 

spilte kløver til trumf før håndens siste trumf var inntaktet 

til å hente den godspilte kløver knekten!  
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Oktober 

Så var det tid for første spillehelg for de to øverste divisjonen 

sesongen 2017. Spillingen ble arrangert på Økern Hotell 33 i Oslo. 

Et flott arrangement og en god sosial ramme for deltagerne.  

Personlig var det gøy å spille nytt meldesystem (Relepresisjon) 

med ny makker (Ulf Tundal) og samtidig få en god start med 

ledelse i 1 divisjon vel halvspilt.  

Det er alltid kjekt med dyktige og hyggelige lagkamerater. Det var så aboslutt 

tilfellet for meg i 1 divisjon. Det er derfor naturlig at månedens høydepunkt kan 

presenteres med denne flotte spilleføringen signert min lagkamerat Roar Voll.  

Roar ble spillefører som SYD i 2♠ uten 

meldinger fra motparten. Vest startet 

motspillet med ruter konge, øst fulgte med 

tieren og Roar vant med esset.  

 I utgangspunktet har du to tapere i ruter 

og en i kløver, klarer du deg med to i 

trumf blir det hjemgang.  

Roar la i stikk 2 ned trumf ess, vest fulgte 

med kongen. Hvordan ser du for deg veien 

videre nå? 

Trusselen er med å spille ny spar er at øst 

har D10xx, da vinner han trumfspillet, vest 

kommer inn i kløver og tar D kn i ruter hvor øst kaster hjerter før motspillet 

fortsetter i kløver som syd må trumfe. Nå kontrollerer øst spillet med den 

høyeste trumfen og lik lengde som 

spillefører, det leder til en beit.  

Roar skiftet derfor fot og spilte fire ganger 

hjerter, den siste trumfet han med spar 7. 

Øst fikk sine to trumfstikk, sammen med 

tre minorstikk var det ikke nok til å beite 

og Roar fikk sine 110 poeng.   

 

 

 

 

 

 

 

Roar Voll er en av norges beste 

bridgespillere og en fantastik 

lagkamerat 



Nils Kvangraven | 2016 

November 

Så var turen kommet til seriemesterskapet for 3 – og 4 divisjons 

første spillehelg. I Vest Agder ble 18 lag samlet til 4 divisjon på 

vakre Lindesnes Havhotell.  

Ole Fuglestads motspill fra 4 divisjon er ett flott høydepunkt fra november som 

viser at det leveres bridge på toppnivå i alle divisjoner.  

Ole startet motspillet med ruter dame, 

blindemanns konge vant makker med esset 

og syd fulgte med femmeren.  

Makkers fortsettelse i neste stikk var ruter 

7, syd fulgte med åtteren og Oles knekt 

vant stikket.  

Det er lagkamp og arbeidsoppgaven er å 

beite kontrakten, hvordan ville du fortsatt 

fra Oles hånd i stikk tre?  

Ole leste posisjonen perfekt da han fortsatte 

med LITEN HJERTER! 

Makker Calle Knutsen gikk pent opp på 

kongen og oppfattet selvsagt Oles budskap, 

ruter kom derfor tilbake til stjeling hos Ole. 

Dermed var det tryllet frem en beit i en 

kontrakt de fleste fikk hjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye generasjonen bridgespillere fra Kristiansand 

vant halvparten av sine kamper i 4 divisjon. Om et par 

år venter nok større oppgaver! 

 

Ole Fuglestad i toppoppgjøret mot 

Audun Noraas fra Kvinesdal.  



Nils Kvangraven | 2016 

Desember 

I år har jeg stått over rundekampene i nm lag og heller ikke vært 

så aktiv på turneringsfroten. Bridgeaktiviteten har derfor vært 

som skribent og spiller i Kristiansand BK. I klubben ble det satt 

opp fadderordning med bra deltagelse, forhåpentligvis blir det 

noen nye turneringsspillere av innsatsen.  

I Oslo stiller 104 spillere opp til minneturneringen for Roy 

Kristiansen, mens 26 par deltar på den årlige damenes mix i 

Kristiansand.  

Dette morsomme spillet dukket opp i en norsk 

turnering. Jeg ble som SYD spillefører i 2NT og 

vest startet motspillet med kløver. 

Blindemanns ess vant første stikk fulgt av 

ruter ess og ny ruter til knekten hos vest.  

Ny kløver ville nå holdt meg nede på 8 stikk 

ved å bygge kløverfargen, men vest fortsatte 

noe uheldig med ruterstikkene. Spar dame var 

neste trekk som fikk beholde stikket før en 

kløver løp til spilleførers dame.  

Nå begynte kortene å tegne seg ganske 

tydelig og jeg tok ruterstikket, posisjonen ser 

vi her: 

 

 

 

 

På kløver konge kunne nord kaste spar 10, 

men øst var fanget. 

Kaster han hjerter følger E K i hjerter og spar 

til esset før hjerter 10 gir det siste stikket.  

Ved bordet kastet han spar knekt, da fulgte 

spar til esset og hjerter til hånden for det 

siste stikket på spar 8 og 90 % score!  
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De vakreste spillene 

En oppsummering av et bridgeår kan ikke gjøres uten at vi får 

servert de «beste» spillene. Det ble mange fine spill i 2016, her 

har jeg hentet de 3 jeg synes virkelig imponerte.  

Spill 1 – Jan Hugo Lie 

Farsund er en koselig klubb i Vest 

Agder, det samles rundt 6 bord med 

spillere fra alle nivå og klubben har et 

godt miljø.  Spillet er hentet fra 

Farsund BK hvor Jan Hugo Lie ble 

spillefører i 4♠ som SYD etter at vest 

hadde meldt inn 2 ♣. 

Vest spilte ut ruter. Den gikk via tieren 

til esset  Så fulgte en liten hjerter mot 

bordet. Den stakk vest med esset og 

spilte nok en hjerter. Neste trekk var 

en liten spar til tieren og vest fulgte 

med toeren.    

Jan Hugo fortsatte med sparess og 

spar mot damen som vest vant med 

kongen.  

Posisjonen ser vi til høyre når vest 

«fridde seg» med spar 9.  

Det vil si han TRODDE han fridde seg, 

for det var nå Jan Hugo tok frem det 

geniale mottrekket. HAN LOT SPAR 9 

VINNE STIKKET.  

Dermed var vest innspilt og måtte spille kløver fra kongen slik at nords kløver 

dame med inntak for den godspilte hjerterfargen og hjemgang! 

 

 

 

 

 

 

 

Posisjonen var 
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Spill 2 – Federica Forni og Katja Nilsen 

.   

Federica Forni er en av våre nye bridgevenner. Hun startet på kurs hos Katja for 

1 måned siden!  

Som SYD ble jeg spillefører i 2♠ etter 

meldingene 1♠-1nt, 2♠ 

Federica satt vest og startet motspillet 

med kløver til esset hos Katja Nilsen i øst. 

Katja spilte ny kløver til damen og kongen 

hos Frederica. Kløver knekt i neste stikk 

TRUMFET Katja med spar 9, jeg 

overtrumfet med knekten.  (Legg merke 

til viktigheten av å trumfe hos Katja, nå 

bygget hun ett ekstra trumfstikk hos 

Frederica som nå satt igjen med K 10 x 

bak min E D x.  

Men det var ikke over enda, jeg spilte nå hjerter til kongen og spar til damen, 

Federica vant med kongen og spilte LITEN RUTER.  

Det er vel unødvendig å fortelle at jeg selvsagt beit på og la liten fra blindemann. 

Katja vant med damen og dermed var krisen notert. Jentene fikk nå to stikk i 

spar, 2 i ruter og 2 i kløver for beit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja bygde trumfstikk hos 

makker ved å trumfe en 

stående kløver! 

 

Federica satte spillefører 

på en prøve han ikke besto 

da hun spilte liten ruter fra 

esset! 



Nils Kvangraven | 2016 

Spill 3 – Sondre Hogstad 

Sondre har i en årrekke vært en klassespiller med blant annet gull fra 1 divisjon 

på merittlisten. Han er fast innventar på det dyktige Skienslaget som i denne 

sesongen kjemper om opprykk fra 2 divisjon. Dette spillet er fra nettopp 

seriemesterskapets første spillehelt i oktober.  

 

Denne spilleføringen er hentet fra 

eventyrland og går er kanskje det flotteste 

i SM så langt. Sondre ble spillefører i 6♥ 

som SYD og vest startet motspillet med 

ruter 2. Hvordan kommer du deg frem til 

12 stikk her da mon tro? 

Sondre ba om tieren fra blindemann og 

trumfet østs dame. Nå fulte spar til damen 

som vant stikket før en liten ruter ble spilt 

til trumf. Kløver ess og kløver til trumf ble 

så fulgt av nok en ruter til trumf.  

 

 

Neste trekk var kløver til trumf og posisjonen ser 

vi til venstre.  

Nå tok Sondre E D 10 i trumf og fridde seg med 

spar til esset hos vest. Vest måtte nå avslutte fra 

K 7 opp i Sondres E kn i ruter for hjemgang!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondre imponerte med en 

fantastik spilleføring! 
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Tilbakeblikk på 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus og Christian gikk på kurs hos meg i fjor, 

nå er de ivrige klubb- og turneringsspillere. 

Knallgøy! 

 

 

Bjørn Olav Ekren – Ole Berset i 1 divisjon. 

Leder Butleren, og svært hyggelig lagkamerater 

 

4 plass i NM Mix lag med 

Maria, Atle og Inger Lene 

var GØY 

 

Julekalenderen i desember 

traff godt hos mange 

lesere. I Desember fikk jeg 

hyggelige mail av Ole 

Kopstad 24 dager på rad!  

Han løste selvsagt de fleste 

lukene uten problemer.  

 

Meldeduellen under banketten i NM Par ble et 

høydepunkt – Gratulerer til Marius, Kåre, Alexander 

og Nils Otto som delte premien! 
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Per og Markus – to stødige Turneringsledere  

 

Asbjørn Kindsbekken –

Lagkaptein på Møre og en 

skikkelig hyggelig fyr 

 

Tom ble superstormester i 

2016 – Håper han får en 

fin sesong i 2017 

 

Seier på Birkeland med «Klukken» 

 

Kristiansand BK i stuen hjemme i Brønnstykket! 


