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Roald Mæsel – Snorre Aalberg 

Kretsmestere 2015 

 

 

Martin Reinertsen – Ann Karin Fuglestad 

Bronse  

 

Geir Brekka – Tom Høiland 

Sølv 

 

Sluttresultat (over middels) 

Plass Poeng % Navn 

1 176 63,3 Snorre Aalberg - Roald Mæsel 

2 142 60,8 Geir Brekka - Tom Anders Høiland 

3 118 58,9 Martin Reinertsen - Ann Karin Fuglestad 

4 86 56,5 Harald Gjellestad - Erik Dahl 

5 84 56,4 Terje Lie - Nils Kvangraven 

6 60 54,5 Karl Olav Nybø Hansen - Roy Olsen 

7 22 51,7 Svein Inge Pettersen - Øyvind Lorentsen 

8 16 51,2 Erik Jørgensen - Siri Gro Drivdal 

9 9 50,7 Carl Johan Knutsen - Helge Mæsel 
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Takk for årets KM 

Vi oppsummerer KM men noen spill fra turneringen.  

Hele 24 par stilte opp til en flott lørdagsturnering på Quality hotell Sørlandsparken.  

Vi hadde i velkomstbulletinen tippet på resultat. Det ble delvis bom, men også noen tips 

skulle vise seg å innfri riktig så bra! 

Mot slutten av turneringen var det to par som kjempet om seieren. Begge endte med 

over 60 % i sluttscore, det er imponerende. Vi er også imponert over Ann Karin og 

Martin som var med og ledet store deler av KM.  

Vi gratulerer Snorre og Roald som årets kretsmestere, samtidig gratulerer vi Tom og 

Geir samt Ann Karin og Martin som skal representere kretsen i årest NM PAR. Lykke til.  

En stor takk til Markus Bruno for et prikkfritt arrangement.  

Da håper vi det denne fine turneringen insipirerer flere til å delta neste år, det var kun 

positive tilbakemeldinger etter årets arrangement og nesten en dobling av antall 

deltagere fra i fjor er en pekepinn på at noe er gjort riktig fra krets og arrangørens side.  

Takk for i år, ses neste år! 
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Inger Johanne Larsen 

Hun er forman i kretsen og en ivrig deltager i lokale 

turneringer.  

På dette spillet satt hun NORD og hentet frem en skikkelig 

partuneringsmelding.  

 

Hun hørte makker åpne 1♦ og nestemann melde inn 1♥. Da 

hentet hun med den største selvfølge frem 3NT!  

Det fikk hun spille og med hjerter i utspill fra øst ser vi det ble 9 raske stikk som vi ser av 

hele spillet her:   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 stikk i ruter, 1 i kløver og 1 i hjerter ga hjemgang i en kontrakt ikke så mange andre 

fikk spille! Fantasifult og aktuelt satset av kretsformannen! 
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Fila og Hurralegen! 

Eller Jon og Karl Christian som er dere navn, hadde et tungt KM. Men på dette spillet traff 

de godt i meldingene. Dette var en av flere giver med friske fordelinger i årets KM.  

Hva ville du åpnet med denne hånden? 

Fila valgte naturlig 2♣ for å vise en sterk hånd, 

nestenmann kom innpå med 2♥ som viste ♠ eller 

begge minor. Makker Jon fulgte med pass som viste 

minst 4 honnørpoeng før nestenammn fulgteopp 

med 2♠. Hva ville du nå meldt? 

Fila tok det litt rolig da han valgte 4♥, han har tross 

alt 10 stikk på egen hånd og makker har vist en 

«positiv» hånd. Jon kom tilbake med 5 ♥, ville du 

løftet den ett hakk? 

Fila løftet til 6♥ og ble spillende der.  

Hele spillet så slik ut.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Utspillet fra vest var spar ess til trumf hos syd. Nå fulgte hjerter ess, hjerter til nieren og 

spar dame. Dermed ble det bygd stikk i spar og to kløver kunne forsvinne på ruter 

konge og spar knekt for 13 stikk.  

Mange hadde meldt slem i KM, men 13 stikk var det bare tre av 12 bord som klarte.   
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Tor Christensen meldte «lett» pass og 

noterte sine 3 beit for pluss i protokollen. 

 

Markus var som vanlig en stødig 

turneringsleder og ledet spilleren 

trygt igjennom dagen. 

 

Melder du på denne? 

Det var mange spill med friste fordelinger i årest KM. Nå skal du få enda et 

meldeproblem.  

Du sitter øst og hører SYD åpne 5♣ med alle i sonen, det går to passlapper før det er din 

tur. Hva tenker du er beste løsninge på dette meldeproblemet? 

 

Hvis du er «sikker» på at makker melder pass 

henter du vel frem en doblingslapp, men om 

makker har en langfarge får du ofte et uttak, det 

tenker du vel kan være feil? 

Jeg tror derfor du skal si pass, noe du er ganske sikker på vil gi scoren, så får du heller 

se om det er nok til at den blir positiv!  

Spillet så slik ut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hjerter dame i utspill gikk til esset hos øst som spilte 

hjerter tilbke til stjeling hos vest. Ruter ess ble så fulgt 

av spar til esset hos øst. Øst måtte også få for trumf 

konge og 3 beit var et vanlig resultat for de som ble spillende i 5♣.  

Som vi ser ville en dobling blitt tatt ut av vest i 5♠. Med kløver i utspill fra nord blir det et 

stikk for lite da syd spiller to runder kløver og nord får for trumf konge. Ruter konge 

slipper spillefører heller ikke unna og det vil ende med en beit.  
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Terje Lie 

Makker var kansje litt mer 

heldig enn fortjent på dette 

spillet.  

 

 

Noen slemspill ble det også 

Allerede de to første spillene i KM inneholdt potensielle slemkort. På dette var Nils og 

Terje heldige etter å ha gått for gull.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets bronsemedaljører satte hardt 

press da Ann Karin hoppet til 3♠ på 

vests kort. Nils kunne doble negativt 

i første melding, men over Terjes 4♣ 

var det ikke noe opplagt melding.  

Hva ville du valgt i posisjonen til 

venste på nords hånd? 

 

Aggresivt gikk Nils på med 4♠, Terje viste frem 2 ess og sluttkontrakten ble 6♣.  

E K i spar i utspill kunne Terje stjele. Da trumfen ikke satt 2-2 måtte en av de røde 

fargene være kamerat, det ordnet seg da ruter knekt falt og ga fire stikk i den fargen.  

Bare 4 av 12 bord meldte den fine kontrakten 6♣.   
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Også delkontrakter gir pluss på lista! 

Mange spiller konvensjonen XYZ som gir bedre kontroll på meldingsforløpet når det er 

utgangs- og slemspill. Det mange ikke tenker på er at konvensjonen også har en styrke i 

å stoppe i delkontrakter.  

Dette spillet var et slikt hvor det var viktig å tenke litt lengre enn antall poeng.  

Jeg hentet opp følgende hånd som nord og meldingene gikk som følger 

 

 

 

 

 

 

 

Hva tenker du er beste stoppestasjon etter disse meldingene? 

Jeg tenker iallefall at makker skal ha de riktige kortene, og motparten kanskje være litt 

uheldig med utspill og motspill for at det skal bli mange stikk i grand. Erfaringen tilsier 

at man med svake hender med tynne langfarger ofte spillere bedre i farge enn grand. 

Derfor hoppet jeg til 3♣ som er spillemelding i XYZ systemet.  

Det var en skikkelig blink da hele hånden så slik ut.  

 

De fleste ble spillende grand på 

hånden og med et naturlig ruter 

utspill var det ikke så mange 

stikk å hente der. Noen valgte 

4-3 tilpass i spar med delte 

erfaringer, mens vi var alene 

om å spille kløver kontrakt.  

Etter å ha spilt ruter til kongen 

og øst saket spar ble det hele 10 

stikk i den kontrakten. 9 kan 

ingen nekte da ruter to ganger 

mot K kn gir avkast for den 

fjerde sparen.  

Kanskje noe å tenke på for fler 

av oss og ikke la grandsuget 

stjele alle kontrakter!  
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Nok en spilleprøve 

Så skal vi prøve oss som spillefører på høyt nivå. Meldingene har strukket oss opp til 6♠ 

spilt fra SYDS hånd uten innmeldinger fra motparten. Kløver knekt i utspill fra vest tar 

kongen seg av hos blindemann. Hvordan kombinerer du best dine muligheter på dette 

spillet? 

Nå skal vi tenke litt igjennom odds. Vi ser hjemgang om 

trumfen kan løses uten taper, eller ruterkongen sitter i 

kapp.  

Trumffargen kan løses med en finesse hvis vest har 

kongen, eller ved å legge ned esset om øst har kongen 

single.  

Oddsen er størst for 2-1 sits (78 %), mens 3-0 er 22 % som 

gir 11 % for at vest har 3 trumf. Single konge hos øst blir da 

1/3 del av de gangene øst har singleton, altså 13 %.  

Så er spørsmålet er det enkelt at vi tar disse to finessene og 

ser hvordan utfallet blir eller finnes det andre muligheter 

her?  

Som vi nettopp har tenkt ut så er oddsen for singel konge 

hos øst ca like stor som 3 trumf hos vest. Videre så har vi 

her en ekstra sjanse. Om trumfen sitter 2-1 og vi legger 

ned esset vinner vi om kongen dropper. Om den IKKE 

dropper kan vi eliminere kløver og hjerter så spille ny trumf. Var kongen hos vest blir 

han innspilt og må gi ruter opp i finessen eller spille til dobbeltrenons, begge for 

hjemgang uavhengig av ruter konges plassering.  

Hvis øst har trumf kongen har vi ikke tapt noe og vil måtte ta ruterfinessen slik vi allerede 

hadde planlagt.  

Du gir selvsagt opp største odds for 13 stikk, men vi vel litt hardt ute og sitter på en 

potensielt god score med hjemgang?  

Det å tenke litt lengre ville denne gang 

vært lurt som vi ser av alle kortene her.  

Den «normale» løsninge hvor man tar 

finessen i trumf og så finessen i ruter førte 

frem til 2 tapere og 11 stikk, mens vår mer 

analyserende spilleføring ville gitt 

hjemgang! 

7 av 12 bord i km meldte slem, alle gikk 

beit!  

 

 

 

 



8 | P a g e  |  N i l s  K v a n g r a v e n  

 

 

 

Melde eller ikke? 

På denne hånden var det flere som ble fristet til å foreta en uortodoks melding. Du hører 

nord åpne 1♦ som er presisjonsstil og kan være singleton. Så er det din tur, ingen i 

sonen.  

 

 

 

Jeg liker å være aktiv og gikk inn med 1♥, da gikk meldingene som følger 

    
Vest Nord Øst Syd 

 1 ♦ 1 ♥ Pass 

1 ♠ Pass 2 ♠ 3 ♣ 

Pass Pass ?  
 

Ok vi har meldt inn på en litt «off-shape» hånd, men kortene våre er da ganske fine etter 

makker melder 1♠. Du tenker litt på å si 3♦, men tenk om makker har mange sorte kort? 

Du tar til fornuft og velger si pass. Det skulle vise seg å være veldig rett da motparten 

hadde spill for 4♥!  

Hele spille så slik ut: 

Syd fikk det vanskelig etter vår 

innmelding og valgte noe rolig 3♣ som 

ble sluttkontrakt. De fleste meldte 4♥ fra 

SYDS hånd uten innmelding og med spar 

konge i utspill ordne det seg greit når 

man stikker med esset, saker spar på 

ruter ess og spiller hjerter mot hånden. 

Nå kan motparten får 3 stikk i trumf, eller 

to i trumf og ett i kløver for 10 totalt.  
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Kretsmesterene viser muskler 

Snorre og Roald vant KM Par i suveren stil. I vårt interne oppgjør kom dette spillet hvor 

de stakk av med kaka allerede i åpningsmeldingen.  

 

 

 

Snorres 2♥ var en «Ekrens» variant som viste svak hånd med begge major.   

Terje spilte aktivt ut ruter 4 til liten hos blindemann. Så var det vest sin tur til å velge. Det 

eneste som var klart på dette spillet er at Syd har minst 4-4 i major. Det gir makker 

maksimalt 3-2 i major. Hvis utspillet er singleton gir dette fordelingen 3-2-1-7 og Snorre 

4-4-2-3. Er utspillet fra D x x blir det plutselig en mer frisk fordeling hos Snorre. Det ser 

ut som motparten er i en god kontrakt så forsvaret må spille på beit.  

Derfor gikk vest for singleton og stakk med esset som Snorre kunne trumfe. Han fortsatte 

med kløver til damen, trumfet av vest. Spar i vri gikk så til kongen, esset og trumf. Nå 

fortsatte Snorre med trumf konge til esset hos vest før spar ble trumfet hos blindemann 

og kløver konge ga vest en stjeling, men safet hjemgang i en god kontrakt.  

Det ga Snorre og Roald pen pluss i protokollen da mange ØV par hadde stampet i 4♠ 

over 4♥.  Uten åpningen som viste begge major var det naturlig for øst-vest å være med i 

meldingene. 4♠ gir i praksis 1 eller 2 beit. 

 

 


