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Luke 1:  

Ranik Halle er mest kjent blant bridgespillere som skaperen av «Halles 2 ♣» 

Halle vant landslagsspiller i flere mesterskap med 12 NM titler i bridge og var en aktiv journalist med 

flere bokutgivelser og som fast bridgejournalist.  Halle var også engasjert internasjonalt som 

bridgejournalist og var på mange måter en foregangsmann i Norsk Bridge. Han var president i NBF i 

perioden 1954 til 1964.  

Han ble utnevnt til æresmedlem av NBF i 1965, en utnevnelse kun 8 personer har fått siden 1936! 

Det mange av oss bridgespillere ikke kjenner til er Halles yrkesaktive liv hvor han var vel så markant 

som i bridgen. Halle hadde sentrale politiske verv og var politisk redaktør, sjefsredaktør og senere 

administrerende direktør i et større pressebyrå. 

Spørsmål:  

Halle jobbet hele sitt yrkesaktive liv for et norsk politisk parti, hvilket parti?  

A: Venstre 

B: Arbeiderpartiet 

C:  Høyre 

Riktig svar:  C, Høyre 

Luke 2: 

Etter første spillehelg av 1 divisjon (halvspilt) leder laget som representerer Møre. I forrige sesong 

ledet laget fra Hordaland.  

Vet du hvem som ledet 1 divisjon etter første spillehelg for 2 sesonger siden (2014/2015)?  

A:  Rogaland (Hauge) 

B:  Møre (Lie) 

C:  Midt Trøndelag (Grøtheim)  

 

 

 

Riktig svar:   

B, Møre 

 

 



 

Luke 3:  

Parfinalen (NM PAR) har en ekstra høy status i Norge. Den har historikk tilbake fra 1942 og er 

arrangert sammenhengende siden 1946. Foreløpig har ingen kvinne vunnet parfinalen, men det har 

vært nesten ved et par anledninger.  

Hvilken kvinne har beste plassering i NM PAR og hvilken plassering? 

A: Anne-Lill Hellemann 

B: Annbjørg Amundsen 

C: Marianne Harding  

 

Riktig svar: A, Anne-Lill Hellemann (Sølv) 

Luke 4 

Jon Sveindal er en gigant i norsk bridge. Jon har som landslagspiller vunnet medalje i EM og VM samt 

blitt norgesmester 11 ganger! Han har ved siden av å være en av våre beste spillere også vært en 

aktiv bridgejournalist med fast avisspalte samt gledet oss med mange flotte artikler.  

Spørsmål 

Hvor mange ganger har Jon Sveindal vunnet Nordisk Mesterskap som spiller på det åpne norske 

landslaget?  

 

A: 4 

B: 3 

C: 2 

Riktig Svar:  Alt C, 2 ganger  

 

Fra 1998 da Norge vant NBU-pokalen, damelaget vant sølv og det åpne laget vant Jons andre gull i 

nordisk mesterskap.  



Luke 5: 

Norsk Bridgefestival har siden 2000 kåret mange 

norgesmestere.  

Disse nissene feirer på bildet en seier i festivalen.  

Spørsmål:  

Kan du se hvem som skjuler seg under nisseluene? 

3 av 4 riktige gir poeng! 

Riktig svar: Peter Marstrander, Rune B Anderssen, Finn 

Brandsnes og Leif Erik Stabell.  

 

Luke 6 

Det norske landslaget for åpen klasse vant VM i 2007 og EM i 2008. Men så stoppet det opp og Norge 

har blitt medaljeløse siden den gang ei heller kvalifisert oss for VM.  

I 2010 scoret Norge 41,5 imp i snitt pr kamp, i 2012 var tallet 40 og i 2014 var antall spill pr kamp 

redusert fra 24 til 20 da ble det 35,6 imp pr kamp.   

I 2016 spilte Norge 36 kamper a 20 spill, hvor mange IMP tror du de fikk TIL SAMMEN på disse 

kampene? 

 

A: Under 1 000 IMP 

B: Mellom 1 000 og 1 500 IMP 

C: Mer enn 1 500 IMP 

 

Riktig svar: B, 1390 

 

Luke 7: 

Norsk Bridgeforbund har siden oppstarten i 1932 hatt en lang rekke dyktige ledere. Rune Handal ble i 

2003 ansatt som Generalsekretær i NBF. Rune var en friskt pust med bred erfaring fra næringslivet.   

Runes far, Nils Handal, var Bergens første ordfører etter krigen (46-53) og satt i to perioder i regjering 

(Industriminister fra 53-55 og Forsvarsminister fra 55-61). Nils Handal ble utnevnt som Kommandør 

av St Olavs Orden.  

Runes Onkel, Nils Langhelle, var også en gigant i norsk politikk. Han satt på stortinget fra 1949 til 

1967 og satt i regjering i hele 4 perioder! Fra 1958 til 1965 virket han som Stortingspresident.  

Det var kanskje ikke så rart Rune fikk etablert et samhold og gjennomført nødvendige endringer i en 

noe stresset organisasjon da han overtok ansvaret for NBF i 2003!  

Spørsmål: I hvilket år gikk Rune Handal av som generalsekretær i NBF? 

 

Gull NM monrad Lag i 2000 



A: 2010 

B: 2011 

C: 2012 

 

Riktig svar: C, Rune var generalsekretær frem til 2012.  

 

Luke 8: 

Geir Helgemo har spilt seg inn i bridgehistorien for evigheten. Det er ikke unaturlig å kaste et blikk på 

nabosporten Sjakk for å sammenligne med status og renomme for verdenseneren. Geir topper 

verdensrankingen, knapt halvspilt i sin bridgekarriere!  

Geir har hele sitt voksne liv bodd i Trondheim, men de siste årene også hatt bosted i Monaco.  

Spørsmål: Vet du hvilket sted Geir Helgemo vokste opp?  

A Oppdal 

B Sunndalsøra 

C Røros 

Riktig svar: C, Røros 

 

Luke 9 

NBFs rangeringssystem baserer seg på antall mesterpoeng vunnet i organisert spilling. Turneringer 

rangeres ut fra deltagelse og man vinner naturlignok flest mesterpoeng i NM, men det er også endel 

å hente for de trofaste klubbspillerne.  Internasjonale prestasjoner blir også rikelig belønnet.  

NBF har idag 11 nivåer i sitt rankingsystem hvor det laveste er kløvermester (3 mesterpoeng) og den 

høyeste er superstormester (2500 mesterpoeng). For mange er det et mål å bli utnevnt til stormester 

i bridge, det krevet minst 700 mesterpoeng hvorav minst 400 er forbundspoeng (de høyest rangerte).  

Mesterpoengoversikten har over 9000 oppføringer!  

Spørsmål:  Hvor mange spillere hadde pr 6. desember 2016 tittelen stormester, stormester med 

stjerne eller superstormester i NBFs oversikt? 

 

A: Færre enn 250 

B:  Mellom 250 og 350 

C: Fler enn 350 

 

Riktig svar:  C, fler enn 350!  



 

Luke 10 

Under NM PAR 2016 ble det spilt 3978 kontrakter. 1892 av disse utgjorde (47,6 %) utgang, 1843 (46,3 

%) delkontrakt. Resten var slem, justert eller passet ut.  

Spørsmål: Hvor mange prosent av sluttkontraktene var DOBLET i NM PAR 2016? 

 

 A: under 5 % 

 B: mellom 5 og 10 % 

 C: Over 10 % 

 

Riktig svar: C, 12,4 %  

 

NIVÅ DBL PASS RDBL TOTALSUM 
 

UTGANG 233 1659 
 

1892 47,6 % 

DELKONTRAKT 226 1612 5 1843 46,3 % 

LILLESLEM 35 152 
 

187 4,7 % 

STORESLEM 1 29 
 

30 0,8 % 

JUSTERT 
 

14 
 

14 0,4 % 

PASS 
 

12 
 

12 0,3 % 

TOTALSUM 495 3478 5 3978 
 

 

12,4 % 
    

 

 

 

 

 

 



Luke 11 

Dagens to nisser var makkere for noen år tilbake, det ble noen NM titler. De har også vunnet 

med andre makkere så dette er to kanoner i norsk bridge.  

 

Kan du se hvem det er? 

Spørsmål: Hvor mange NM Titler har de to nissene TILSAMMEN? 

A: 44 

B: 46 

C: 53 

 

Riktig svar: Jon Egil Furunes (19 NM Gull) og Tor Helness (34 NM Gull), til sammen 53 gull , alt C 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Luke 12 

I 2017 er eneste oppgave for de norske landslagene Nordisk mesterskap. Det arrangeres i 

Danmark i Juni og vi håper Norge skal hevde seg både i åpen og dame klassene.  

I 2015 ble det bare 5 plass på det åpne laget, mens damene ble nr 3.  

Spørsmål: Norge har vunnet 14 ganger i åpen klasse, hvor mange ganger har Norge vunnet 

nordisk mesterskap for damer?  

A: 3 

B: 4 

C: 5 

  

Riktig Svar:   Alt B, 4 ganger (1973, 1986, 2007 og 2009)  

Luke 13 

Finansminister Siv Jensens foreldre var begge landslagsspillere i bridge for Norge.  

Pappa Tore Jensen vant flere NM titler og medaljer med landslaget. Han var en av våre største 

bridgespillere igjennom tidene!  

Spørsmål:  Hva heter moren til Siv Jensen? 

 

A: Monica 

B Marit 

C Marianne 

 

Riktig svar:   A, Monica 

Luke 14 

Nissen til høyre vant ett av mesterskapene i 2016 til 20 i stil.  

Dagens oppgave er todelt 

A; Hvem er nissen? 

1. Øyvind Saur 

 

2. Jørgen Molberg 

 

3. Børre Lund  

 



 

 

B; Hvor mange NM titler har han (totalt)?  

1. 5 

 

2. 2 

 

 

3. 4 

 

 

Riktig svar:    Øyvind Saur – 5 titler (nm par 16, NM Junior 95 og 96, NM Monrad lag 04 og 08) 

 

Luke 15 

NM PAR ble i 2014 arrangert på fantastiske Rosfjord Fjordhotell i Lyngdal. Men dette var ikke første 

gang driftige Gaute Ubostad og Lyngdal BK sto som arrangør av et Norgesmesterskap i Bridge.  

Spørsmål:   Hvilket NM ble før 2014 arrangert på Rosfjord i Lyngdal?  

 

A: Finalen i NM Lag i 2001 

B: Finalen i NM Lag i 2006 

C:  Finalen i NM Lag i 2009 

 

Riktig svar. Alt C, 2009 

 

 

Luke 16 

2016 har hatt et vel høyt innsalg av juksesaker. Forskjellige forbund og instanser har etter hvert dømt 

makkerparene i de største sakene, men det har også vært noen mindre hendelser med negativt 

fortegn.  

I september ble Bridge-OL avviklet hvor det norske damelandslaget gjorde en fin figur. Men i forkant 

av mesterskapet var det ett par hendelser med negativt fortegn.  

Rett i forkant ble vi kjent med at en av spillerne på USAs lag i veteranklassen hadde trukket seg. Etter 

hvert kom det frem at årsaken kunne være en tidligere sak om fiksing av kampresultat i en lagkamp.  

Spørsmål:   USA vant mesterskapet selv med innbytter! Hva het den spillerens om ble hentet inn som 

reserve på USAs veteranlag i OL? 

 

 

Utspillsskade fra NM  i 09 



 

A Zia MAHMOOD  

B Chip MARTEL  

C Hemant LALL  

 

Riktig svar:  B, Chip Martel 

 

Luke 17 

Boye Brogeland har siden 1997 spilt på det åpne norske landslaget. Pr 2016 har Boye spilt 11 EM og 6 

VM for Norge. I 2017 har Boye 20-års jubileum på det åpne landslaget tross at han så vidt har rundet 

40 år!  

VM gullet fra 2007 og EM gullet fra 2008 er foreløpige høydepunkt. De senere år har suksess i USA 

trukket han og makker Espen Lindqvist frem som ett av verdens mest respekterte makkerpar.  

Spørsmål:  I hvor mange av Boyes 11 EM og 6 VM har han hatt Espen Lindqvist som makker?  

 

A:  4 

B: 5 

C:  6 

 

Riktig svar:   A, 4 (Em 08, 14 og 16 samt VM 09)  

 

Luke 18 

I 2015 kostet det 220 kr å være medlem i Norsk Bridgeforbund.  

Spørsmål: Hva kostet et medlemskap i Norsk Bridgeforbund i 1951? 

 

A:    kr 1 

B:    kr 3 

C:    kr 5 

 

Riktig svar:   B, kr 3.  

 

 



 

Luke 19 

Idiotprisen ble innført under bridgefestivalen for noen år tilbake.  

Sverre Åsmund Selfors var den første vinner av prisen som var ment som et humoristisk innsalg i en 

ellers alvorlig konkurranse om heder og ære.  

Forutsetningen for å kvalifisere til pris er at man er minst stormester av grad og spill/hendelsen må 

bære preg av humor eller bare er tragikomisk.  

Spørsmål: Hvem av følgende spillere har blitt tildelt prisen? 

 A:        Nils Kvangraven 

B:              Terje  Lie 

C:         Boye Brogeland 

 

Riktig svar:  C, Boye Brogeland (2001) 

 

Luke 20 

Sannsynlighet og oddsberegning kan være vanskelig. Selv om det i lengden vil være mest 

innbringende å spille «med oddsen», ser vi det av og til fungerer rett så bra med et godt magadrag 

før den store avgjørelsen om å finesse eller ikke tas!  

Visste du forresten at oddsen for 3-1 sits er 49,7 % mens 2-2 bare er 40 %? Skulle du mangle 2-kort i 

en farge er oddsen 52 % for 1-1 mens den er 48 % for 2-0!  

Spørsmål:  En bridgehånd kan med sine 13 kort inneholde fra 0-37 honnørpoeng. Hvor mange 

honnørpoeng er det NEST MEST sannsynlig at du får utdelt?  

A:      7 

B:   9 

C:   12 

 

 

Riktig svar:   b, 9 (9,36%)  

 

 

 

 

 



Luke 21 

Poengberegningen i bridge har stadig vært oppe til diskusjon. Foreløpig siste endring var endringen 

av vinnerpoengskala til at maksimalt kampresultat nå er 20-0.   

I 1948 ble det innført en egen poengberegning som var forløperen til dagens IMP skala, den ser dere 

på bildet.  

Spørsmål:  Når ble dagens VP (vinnerpoeng) – skala innført i Norge?  

A. 2009 

B. 2011 

C. 2013 

Riktig svar:  Juli 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Luke 22 

Vi holder oss til regler om poengberegning, men denne gangen tar vi opp dette med score for 

doblete beiter.  

Tilbake i tid var kostet det «bare» 100 for den første beiten, så 200 pr beit utover dette. Hvis 

motparten for eksempel meldte 7♣ (2140) i sonen og du var i gunstig sone kunne du nå «stampe» 

hvis du slapp unna med 11 beit (1 + 200x10 = 2100).  

Det var liten tvil om at dette var et «hull» i regelverket og man endret derfor score-beregningen for 

doblete beiter til en noe mer aggressiv tabell (100-300-500-800-1100-1400-1700-2000-2300 osv).  

Altså må du nå i samme situasjon begrense deg til 8 beit for å komme ut i pluss.  

Spørsmål:  I hvilket år innførte WBF (World Bridgefederation) de nye reglene om score for doblete 

beiter?  

 

A:  1987 

B: 1991 

C: 1995 

 

Riktig svar:  A, 1987 

 

 



Luke 23 

Finalen i NM PAR har historikk tilbake fra 1942 og er kanskje den turneringen det som enkeltspiller 

ligger mest prestisje i å vinne. I NM lag og 1 divisjon kreves 

et helt lag, men i par vil også dyktige spillere fra mindre 

miljøer kunne ha en sjanse.  

Tor Helness og Geir Helgemo har hentet flest gull og flest 

medaljer igjennom tidene. Men hvem er tredjemann hvis vi 

teller antall medaljer vunnet i NM PAR (gull, sølv og 

bronse) pr 2016? 

A Harald Nordby 

B Louis Andre Strøm  

C Terje Lie 

 

 

Riktig Svar:  B, Louis Andre Strøm har vunnet 9 medaljer (3+3+3) på sine 20 finaler!  

 

 

 

I Luke 24 finner vi the official Encyclopedia of Bridge: Bridgens eget leksikon. ACBL har gitt 
ut 7 utgaver (fra 1964-2011) av sin egen «offisielle utgave».  

I dag finner vi all informasjon «lett» på internett, men den gang og helt frem til 2000-tallet var 
dette et viktig oppslagsverk hvor vi fant sannsynligheter – info om personligheter og 
hendelser i bridge.  

Spørsmål: Allerede i 1935 ble det gitt ut en «Encyclopedia of Bridge» som regnes å være 
forløperen til ACBLs senere utgivelser, hvem var hovedforfatter?  

A: Ely Culbertson 

B: Alfred Sheinwold 

C: Oswald Jacoby 

 

Riktig svar:  A, Ely Culbertson 

 

 

Harald Nordby har spilt 24 finaler 

og vunnet 3 gull, er det nok? Bildet 

er fra seieren i ‘72 med Terje 

Pedersen.  



 

 

 
 


