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Dette viste vi vel fra før Tommy? 

Rosfjord - Lyngdal                                 |                 Redaktør: Nils Kvangraven 

 
Fredrik har veldig lyst på 

gullmedaljen…. 

 
TorO Reistad fikk hodepine av 
makker halveis på lørdag, holder det 
helt inn 4-handed?  

 
Haien må vinne mer enn et 

mesterskap for å ta igjen sin 
far Helge Hantveit…. Det 

begynner kanskje her i 
Lyngdal? 

 
Sverre jakter på gull! 
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Program søndag 
 

       Captains meeting           09.00 – 09.15 

        Lineup                            09.15 

         7. Runde - 1. Halvrunde       10.00 – 12.15 

           SIDETURNERING 3              11.00 – 13.30 

          Pause                            12.15 – 12.30 

           7. Runde - 2. Halvrunde      12.30 – 14.45 

            Premieutdeling                    15.15  -15.30 
 
 
 

Kampoppsett 

runde 7 

 
hjemmelag bortelag 

BK Grand Studentenes BK 

Team Rosfjord Heimdal BK 

Nærbø BK Brandbu BK 

TopBridge BC Narvik BS 

 

Brente”brauten” igjen…. 
 
Denne gangen viser han oss hvordan han spiser unøyaktige motspillere til kveldsmat 
 
Rundenr 5  ♠ 8   
Spillnr 136(8) ♥ JT842  
Giver: Vest 

 ♦ KT   
Sone: Ingen  ♣ Q9753  
 ♠ 543  ♠ KQJ2

 ♥ KQ5  ♥ 963 

 ♦ Q872 ♦ A63 

 ♣ 862  ♣ KJT 

  ♠ AT976  
  ♥ A7  
  ♦ J954  
  ♣ A4 

 
Meldingene gikk 

Vest Nord Øst Syd 

”Brauten”  Ohren   
Pass 2♦ pass 2♥ 
Pass pass dbl pass 
2nt pass 3nt pass rundt 
 
Meldinger har de kanskje aldri hatt veldig fokus på der på Brandbu, men korta kan de spille 
har det vist seg. Grand var kanskje ute av fokus etter hele 3 VP fra forrige kamp og spilte 
slapt ut en kløver som gikk til tier og ess. Syd tok nå for hjerter ess før han spilte liten ruter 
som gikk til tier og ess. Spar konge stakk syd og spilte ny ruter som fikk løpe til kongen før 
nord spilte tilbake en kløver til knekten. Posisjonen var nå 
 

  ♠    
  ♥ JT42  
  ♦    
  ♣ Q97   
 ♠ 53  ♠ QJ2

 ♥ KQ ♥ 93 

 ♦ Q8  ♦ 3 

 ♣ 8  ♣ K 

  ♠ T976 
  ♥ 7  
  ♦ J9  
  ♣  

  

På to ganger hjerter kunne syd sake en spar, men 
når det nå kom spar til damen og kløver konge fra 
bordet var det game over for Aalesund i syd. 400 
var en score verden ikke fikk sett flere av på dette 
spillet og 7 imp til Brandu. Hvorofor åpner dere 
ikke bare i like greit i 3nt?  

Rosenborg 
Likte omtalen i gårsdagens bulletin og kom kjapt med dette spillet som ga et hyggelig 
resultat 
 
Rundenr 5  ♠ A7   
Spillnr 139(11) ♥ QT6   
Giver: Syd 

 ♦ K94   
Sone: Ingen  ♣ KT532  
 ♠ KQ9862 ♠ JT5 

 ♥ 83  ♥ A952

 ♦ 82  ♦ T53 

 ♣ Q74  ♣ J96 

  ♠ 43  
  ♥ KJ74  
  ♦ AQJ76 
  ♣ A8 

  
Meldingene gikk 

Vest Nord Øst Syd 

 RBK  Lindgren 
   1♦ 
2♠ 3♠ pass 4♥ 
Pass rundt 

En original vei til en god 
kontrakt. 5 ♦ er kanskje enda 
bedre, men der var ingen, alle 
spilte 3nt med beit utenom 
disse gutta som noterte +420.  
 
Selve spillet var enkelt med spar 
ut til lasj, ny spar til ess. To 
ganger ♥ som ble lasjert. Da var 
det bare for spillefører å ta 
minorstikkene og gi bort to 
trumf + et i spar for hjemgang 
 
Godt meldt og godt spilt ga 
velfortjente imp til RBK 

 
Sånn ser han egentlig 
ut, vår tidligere RBK 
spiller Steinar Nilsen 



 

 Tom Høiland…….. 
 ….tror jeg alle årets finalister er glad de 

slipper å spille mot. Ikke fordi han er så 
fæl, men rett og slett fordi han er en av 
Norges beste spillere. Jeg hadde gleden 
av å spille 5 sesonger med Tom og det 
var en fornøyelig reise. Tom er en av få 
spillere som har vunnet NM par med to 
forskjellige makkere. På dette spillet var 
motstanderne de noe mer kjente 
Helgemo-Helness, arenaen var NM par 
og hele Norge kunne følge oppgjøret via 
BBO.  
 
Tom skulle spille hjem 5♠ i Vest, en 
oppgave han helt sikkert kunne takke 
en av mine dumme meldinger for.  

 

J 7 

A 9 8 7 

J T 9 5 3 
9 4 

 

K D T 9 8 

K 

A K 4 2 
D 8 6 

 

A 6 5 4 2 

6 2 

D 6 
K T 7 2 

 

3 

D J T 5 4 3 

8 7 
A J 5 3   

 

Tor Helness spilte ut hjerte ess fulgt av 
ruter knekt. Nå tok Tom ut trumfen og 
eliminerte de røde fargene før han 
spilte kløver til kongen! Lykke til 
Helgemo tror jeg mange bakspillere 
imponert tenkte. Verdensmestere blir 
innspilt av og til de også! 650 ga 
selvsagt solid pluss på blokka. 

 

 
Redaktørens hjørne 
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Sørlandets desidert beste bridgespiller 
de siste 15 årene er Tom Høiland. Vi 
kommer derfor ikke utenom Tom når vi 
skryter litt av våre lokale helter.  

Gammel årgang 

I 1996 ble det Norske juniorlandslaget 
europamestre for lag. Dette spillet 
signert dreamteam-Saur hjalp godt på. 
Han skulle spille 3nt i øst. 

 ♠ E1053 
 ♥ 98 
 ♦ Kn762 
 ♣ 872 
♠ KD  ♠ 9862 
♥ D106543 ♥ kn 
♦ 3  ♦ EKD1098 
♣ D965  ♣ Ekn  
 ♠ kn74 
 ♥ EK72 
 ♦ 54 
 ♣ K1043 
 
Kløver i utspill gikk til knekten og spar 
til kongen stakk nord for å spille ny 
kløver. Saur spilte nå spar til damen og 
ruter til tieren! 9 stikk og deilig utgang 
på bok, Saur var magisk i 1996!  
 
De andre på laget var Boye Brogeland, 
Thomas Charlsen, Christer 
Christoffersen og Bjørn Morten 
Mathiesen.  
 
 
  

 

Så var det kanskje avgjort? Stødig og god spilling av Topbridge har ført frem nesten til 
målet. Det var nok lurt av meg å gi de et ”wildcard” i tipsene, og statistikken da så langt 
slått til veldig godt for 3137 Høyland og hans soldater. Det samme kan vi ikke si om 
finalens skuffelser som helt klart har vært fra nord Norge.  
 
Heldigvis fikk hjemelaget fart på kortene i lørdagens to oppgjør og fikk sier mot Nærbø og 
kontret nesten inn til uavgjort mot Brandbu.  
 
Det ser vel ut som gull og sølv er avgjort, men en liten titt på kampprogrammet ser vi at 
Brandu og Nærbø gjør opp seg imellom om bronsen. Ikke uten spenning da vi vet at disse 
lagene kan slå hvem som helst og tape mot hvem som helst. Særlig Nærbø har vist veldig 
ustabile prestasjoner denne finalen. Jeg tror mitt forhåndstips på Brandbu som 
bronsemedaljør slår til.  
 
Så et lite beklager til våre lesere. Jeg vet dere har vært sinte på vår avgjørelse om å ikke 
bruke live updates etter problemene vi opplevde første dag. Vi har prøvd å legge ut så 
kjapt vi har kunnet og jeg håper ting ordner seg til neste mesterskap. 
 
Jeg vil også beklage til alle de som har måtte laste ned enormt mange megabyte for å lese 
mine kronglete setninger. Redaktøren har vært litt sløv med bildekomprimeringen.  Men 
etter litt kritikk endret jeg praksis og har nå lagt ut både gamle og nye buletiner med 
komprimerte bilder, altså færre megabite for dere, men samme innhold ☺ 
 
Nå må jeg løpe i dusjen for å rekke galla middagen. Jeg håper vi får like god underholdning 
i morgen som vi fikk i dag og måtte det tredje beste laget få bronsemedaljen! 
 
God bridge ☺  
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Gammal årgang 

I 2000 gikk bridgefestivalen i Skien. En av 
de som skulle vært her i finalen  viste 
gode taker på dette spillet fra junior nm.  

♠ 97 
        ♥ D10762 
           ♦ 92 
           ♣ Kn1063 
♠ D32       ♠ EK1065 
♥ Kn43      ♥ K9 
♦ KD63      ♦ E87 
♣ KD4       ♣ E52 
           ♠ Kn84 
           ♥ E85 
             ♦ Kn1054 
           ♣ 987 

Håkon Kippe hadde påtatt seg oppgaven 
å spille 6♠ etter at syd hadde doblet 5♥ 
på veien. Kløver utspillet ble stukket 
med kongen og tre ganger spar tok ut 
trumfen. 

Ruter ess, ruter til kongen og spar til 
bunns ga følgende sluttposisjon. 

♠ - 
        ♥ D10 
           ♦ - 
           ♣ Kn 
♠ -       ♠ - 
♥ K       ♥ K9 
♦ K6       ♦ 7 
♣ -       ♣ - 
           ♠ - 
           ♥ E 
             ♦ Kn5 
           ♣ -  

Kippe leste posisjonen lett og spilte ♥ 9 
til esset. Ruter 5 fikk løpe til syveren og 
♥ konge tok stikk nr 12. Du trenger ikke 
så mange sånne i årets finale før nytt 
gull er i skuffen Håkon! 

Sluttresultatet var nr 19 av 29 par, 
lagkamerat Fredrik ble nr 28. Så vi kan 
vel si at årene har gjort disse gutta godt 
☺ 

 

Endelig en storeslem!  (Nils) 
I ramakampen mellom Narvik og Studentene kom dette (udramatiske) spillet opp 
 

 ♠ A7   
 ♥ QT6   
 ♦ K94   
 ♣ KT532  
♠ KQ9862 ♠ JT5 
♥ 83  ♥ A952
♦ 82  ♦ T53 
♣ Q74  ♣ J96 

 ♠ 43  
 ♥ KJ74  
 ♦ AQJ76 
 
Meldingene gikk i lukket rom 

Vest Nord Øst Syd 

Forfot Olsen Skjetne Stokkvik 
  1♦ pass 
1♥ pass 4♥ pass  
4nt 5♣ 5♥ pass 
7♥ pass rundt 
 
Meldingene gikk i låpent rom 

Vest Nord Øst Syd 

Europamester Verdensmester   
  1♣ 1♠  
2♥ pass 3nt pass 
5♥ pass 6♥ pass rundt 
 

 

A man with a plan! 
Finn Brentebråten har vært I storform så langt I dette NM. Dette er det tredje klassespillet 
vi får inn og han leder statistikken suverent. Dette spillet var en frekkas av de sjeldne i 
meldeboksen. 
 
Rundenr 6  ♠ A652   
Spillnr 168(8) ♥ T   
Giver: Vest 

 ♦ A73   
Sone: Ingen  ♣ A9852  
 ♠ 8  ♠ T974 

 ♥ KJ96543 ♥ Q8 

 ♦ Q8  ♦ KJ4 

 ♣ QT3  ♣ K764

  ♠ KQJ3  
  ♥ A72  
  ♦ T9652  
  ♣ J 

 
Meldingene gikk  

Vest Nord Øst Syd 

 Ohren  Brentebråten   

3♥ pass pass 3nt! 

Pass rundt 

 

I lukket rom fikk studentene 
melde i fred helt til blackwood, 
da var det for seint å forstyrre. 
Dopi avslørte to ess og 
trumfdame, akkurat det Forfot 
ønsket å høre. 2210 er sjelden 
minus verken på butler eller i 
lagkampen. 
 
Våre to verdensstjerner sleit 
mer da Aal dristet seg innpå 1-
trinnet.  3nt kan selvsagt være 
korrekt, men det var nok noe 
overraskende for makker at han 
fikk denne støtten. 1460 og 13 
imp til studentene hjalp vel ikke 
særlig godt på Narviks 
opphentingsplaner.  

Jeg kjenner ikke så veldig mange 
som hadde meldt i det hele tatt 
på syds hånd i denne posisjonen. 
Men Finn følte han var i dytten 
og løftet lett opp 3nt fra boksen. 
Noen vil kanskje linke dette mot 
Hammans kjente regel ”when ur 
in doublt bid 3nt”. Men er vi 
egentlig i tvil her?   
 
Selve ”føringen” gikk greit med 
spar i utspill som ble stukket i 
bordet og liten ruter tilbake. Øst 
stakk med kongen og spilte 
hjerter dame som han fikk 
beholde. Ny hjerter stakk Finn 
med ess og spilte 2 ganger ruter. 
Nå kunne ingen makter i verden 
nekte han 9 stikk og +400. Det 
var han helt alene om i årets NM  
 
Som om dette ikke var nok, det 
var mot Team Rosfjord, 
redaktørens eget lag… helvete 
altså! 
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Katastrofen traff i Rosfjord Open! (Tor Christensen) 
 
 
 
Rundenr 11  ♠ AK7   
Spillnr 32(32)  ♥ KQ87  
Giver: Vest 

 ♦ A5   
Sone: Øst-Vest ♣ KT92  
 ♠ T9853 ♠ QJ2 

 ♥ J532  ♥ 9 

 ♦ J4  ♦ KQT732

 ♣ A4  ♣ Q87 

  ♠ 64  
  ♥ AT64  
  ♦ 986  
  ♣ J653 

 
Meldingene gikk  

Vest Nord Øst Syd 

Klukken  Tor     
Pass 2nt pass 3nt 
Pass rundt 
 
Tor spilte ut ruter konge mot denne kontrakten og fikk ruter 4 fra makker da 
spillefører lasjerte. Spar dame kom i snu og gikk til spilleførers ess. Så kom det fire 
hjerterstikk før spillefører la ned kløver konge! Den lasjerte klukken elegant. Så kom 
kløver ti i disken og Tor begynte å tenke hvor lur makker var og hvor lur spillefører var. 
Konklusjonen ble som vanlig at ingen av dem er noe lurere enn den andre så han 
valgte å stikke med kløver dame….. ups. 10 stikk endte dette spillefører opp med etter 
dette katastrofemostpillet. Skal vi dele ut en pris for ”værste” motspill? Klukken legger 
kanskje ruter knekt i stikk en neste gang, eller kanskje stikker kløver konge? 
 

 
 

God Meldeteknikk fra Nærbø? (Odd Olsen) 
 
Rundenr 5 

 ♠ K6   
Spillnr 159(31)  ♥ T62   
Giver: Syd  ♦ KT5   
Sone: Nord-Syd

 ♣ KQT84  
 ♠ T95  ♠ J743 

 ♥ QJ  ♥ 98743

 ♦ AJ86  ♦ 732 

 ♣ J763  ♣ 5 

  ♠ AQ82  
  ♥ AK5  
  ♦ Q94  
  ♣ A92 

 
Meldingene gikk  

Vest Nord Øst Syd 

 Tommy  Ingvald   
   1♠ 
Pass 2♣ pass 4♣! 
Pass 4♦ pass 4♠ 
Pass 4nt pass 5♦ 
Pass 6nt pass rundt 
 
Brødrene Søiland var enste par som fant 6nt på dette spillet. 13 sårt tiltrengte imp ga 
det i kampen mot Team Rosfjord.  

 

Gammel årgang 
I 1998 var det Espen Kvam – Terje Lie som ble 
norgesmestere for par. Utenom Helgemo – 
Helness er disse gutta det paret som har best 
plasseringer i NM par de siste 10 årene. Men i 
bulletinen er det den da 14 år gamle Espen 
Linqvist som får mest oppmerksomhet etter en 
hyggelig 19. Plass i sin deby som elitespiller i 
Norge. Her et spill som viser en pondus vi 
sjelden ser hos en 14-åring! 
 

♠ Κ965 
        ♥ 8653 
           ♦ 3 
           ♣ Ε975 
♠Ekn842   ♠D73 
♥ 4      ♥ ED97 
♦ ΕΚ1075    ♦ D94  
♣ D6  ♣kn83 
           ♠ 10 
           ♥ Kkn102 
             ♦ kn862 
           ♣  K1042 

Vest Syd Øst Nord 

1♠ pass 2♣ pass 
3♦ pass 4♠ pass 
Pass dbl pass rundt 
 
Espen, 14 år, satt i syd og la alle eggene i en 
kurv med en dobling. Ruter i utspill løste fargen 
men etablerte stjelingen som satte spikeren i 
kista for den gode utgangen. 200 i score vet 
både redaktøren og alle som har spilt litt 
parturnering gir solid pluss, denne gang + 30 av 
72 mulige. Vel fortjent din lilleputt! 

 
10 år etter NM par debuten ble den 24 

år gamle Lindqvist Europamester med 

det åpne norske landslaget! 
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Redaktøren sammen med sin 

juniormakker Stig Roar Hakkebo fra 
glansdagene i 2000 med NM og EM tittel. 

Da jentene kom til Lyngdal! 
 

Det er de siste årene gjort et godt arbeid med rekruttering her i byen. Noen av 
jentene som har kommet til har begynt å bite fra seg i de lokale turneringene. 
Fortsetter de denne progresjonen er det ikke lenge før vi ser damene regjere hele 
Agder bridgen.  
 
Vi har sett formann Tone ”stjerne” Sommerseth i en tidligere bulletin. Blant andre ser 
vi Marit Limmesand vise gode taker, men i dette spillet var det Bente ”BB” Ballestad 
som viste god motspillsteknikk.  
 

♠ T95 
♥ 53 
♦ Q954 
♣ Q762 

♠ Q763   ♠ 8 
♥ 76   ♥ AKT42 
♦ K732   ♦ AT8 
♣ KJ8  ♣ AT94 

♠ AKJ42 
♥ QJ98 
♦ J6 
♣ 53 

 
3nt i vest var en hard, men god utgang og her måtte motspillet være nøyaktig. 
Utspillet var spar 10 og Bente la liten spar, det samme gjorde spillefører. Spar ni fikk 
også seile rundt til spilleføres dame. Nå var gode råd dyre og vi kan neppe kritisere 
spillefører for å spille en hjerter til kongen og seile kløver 10 rundt til nords dame. 3 
spar stikk senere kunne vår venn Bente fornøyd notere en bet i boka og delt topp. 
Fult fortjent, jeg kjenner mange som ville stukket spar andre gang for å etablere 
sparstikkene. Denne gang kunne det også fungert da spillefører har for få stikk uten 
kløverfinessen, men teknikken ved å legge liten spar viser klasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To av jentene fra Lyngdal, Marit Limmesand til venstre, BB til høyre.  

 
Bare for å vise hvor glad alle er i jentene fra Lyngdal får dere denne historien på 
kjøpet. En av årets finaledeltagere, Calle Knutsen, var så uheldig at han var på ferietur 
i Brasil da Bente hadde bursdag tidligere i år. Calle vet det er viktig å være i varmen og 
bøtet på sitt fravær i bursdagsselskapet med en hilsen i form av et dikt: 
 
 Ei helsing frå ”the promised land” 
 Her er eg ein ladies man 
 Vennskap og bridge, ja til og med mitt hus du har vaska! 
 Men no må eg gå, det kløyr so i taska! 
 
Calle vant festen selv om han var noen hundre mil unna, og han er fortsatt inne i 
varmen med jentene fra Lyngdal! 

Gammel årgang 

I 2003 avsluttet redaktøren sin 
juniorkarriere med  5 plass i VM lag. 
Dette spillet var faktisk det siste 
spillet som internasjonal 
juniorspiller.  

 

♠ 1072 

♥ KQJ52 

♦ QJ96 

♣ Q 

       ♠ J83 

      ♥A97 

      ♦87432 

      ♣ 64 
 

♠ AQ96 

♥ 8 

♦ AK5 

♣ K9753 

  

♠ K54 

♥ 10643 

♦ 10 

♣ AJ1082 

Nord ble spillefører i 3♥ og Nils i øst 
spilte ut ruter ess. Blindemann var 
en skuffelse, men det er viktig å 
aldri gi opp. Spar dame i stikk to ga 
spillefører noe å tenke på. Selvsagt 
la han liten og på spar seks tilbake 
kan vi vel ikke laste han for å legge 
liten en gang til. Tre sparstikk, ruter 
ess og hjerter ess var akkurat nok til 
en deilig sonebeit. Av og til er 
bridge utrolig gøy!  

 

 

  



 

  6 Dagens kamp: Studentene – Topbridge 

  (av Snorre Aalberg) 
Det virker som seieren i årets Nm klubber står mellom to lag, Studentene fra 
Trondheim og Toppbridge fra Tigerstaden. Før de to siste kampene ligger disse to 
lagene hele 22 og 23 VP foran bronsemedaljen. Dovre faller før et av disse to lagene 
ikke står på toppen av seierspallen i morgen ettermiddag. Begge lagene har tett på 
20VP i snitt på de første fem kampene. Det er sterkt i en NM-finale! 
 
Allerede i spill 1 viste Tor Ove Reistad og Gjermund Rekstad at de hadde skumle 
hensikter. Det står i lærebøkene at en skal ha 26hp for å melde (og vinne) utgang. 
Denne gangen var 20 stykker mer enn nok til 4sp, faktisk hadde det vært nok til slem 
siden begge de svarte fargene oppførte seg eksemplarisk. Legg merke til at Tor Ove 
velger å vise fire tasser i major framfor AKTxxx i kløver. I følge de samme lærebøkene 
som sier det med honnørpoeng, har ikke øst noe med å melde mer etter å ha dobla 
opplysende. 2sp var likevel en vinner og hjalp makker med å bykse til utgang. Lurt, 
spør du meg.. Ved det andre bordet fikk Sam Inge Høyland i syd spille 3hj med en beit, 
men det var likevel verdt 11 IMP. Spillet var sånn: 
 
Rundenr 6  ♠ K76   
Spillnr 173(13)

 ♥ A943   
Giver: Nord  ♦ K962   
Sone: Alle  ♣ Q3   
 ♠ 9432  ♠ AQJT 

 ♥   ♥ J85 

 ♦ J74  ♦ A83 

 ♣ AKT654 ♣ 972 

  ♠ 85  
  ♥ KQT762 
  ♦ QT5  
  ♣ J8 

 
Meldingene gikk  

Vest Nord Øst Syd 

Reistad Simonsen Rekstad Aal   
 1♦ dbl 1♥ 
1♠ 2♥ 2♠ 3♥ 
4♠ pass rundt 
 
 
I slike tette kamper er det viktig å få med småimpene også. Dette hadde blitt en 
kongescore på Simonsen – Aa i parturnering. I denne kampen gikk spillet ut, fordi det 
er like dyktige spillere på begge bord. 
 
Rundenr 6 

 ♠ A83   
Spillnr 176(16)  ♥ 8   
Giver: Vest  ♦ 984   
Sone: Øst-Vest

 ♣ J98743   
 ♠ K7642 ♠ T95 

 ♥ Q3  ♥ J52 

 ♦ KJ32  ♦ AQ7 

 ♣ A5  ♣ KQT6 

  ♠ QJ  
  ♥ AKT9764 
  ♦ T65  
  ♣ 2 

  
 

Fredrik spilte ut hjerter åtte mot 4♠ i vest. På dette nivået er det ”obligatorisk” for vest 
å skjule treeren, så han la damen under kongen. Sverre turde ikke fortsette med 
hjerter, men kløver 3 virka like bra. Bordet vant og spar 10 gikk via knekt og konge til 
esset. Kløver til stjeling med spar dame og nå kom hjerter ess og mer hjerter. Fredrik 
hadde utstyrt seg med spar åtte over Tor Ove sin syver. To sonebeiter. 
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Det har vært mange slemmer som har stått på en kapp i dette mesterskapet. Hittil har det 
virka som det har gått litt inn og litt ut for de fleste lagene. I en avgjørende kamp som dette 
er det viktig å ha den nødvendige ”flaksen” og i spill 2 hadde Toppbridge sin porsjon. Hjerter 
konge i finesse i tillegg til at trumfen måtte ordne seg er vel i overkant? Med trumf ut var 
spillet over og 11 litt heldige IMP til Toppbridge siden Forfot – Skjetne ”selvsagt” stoppa i 
utgang. 
 
Rundenr 6 

 ♠ 65   
Spillnr 162(2)  ♥ KT982  
Giver: Øst  ♦ J97   
Sone: Nord-Syd 

 ♣ K92   
 ♠ KJT82 ♠ A973 

 ♥ 64  ♥ AQ5 

 ♦ AK86  ♦ 5 

 ♣ J3  ♣ AT876 

  ♠ Q4  
  ♥ J73  
  ♦ QT432 
  ♣ Q54 

 
Meldingene gikk  

Vest Nord Øst Syd 

Reistad Simonsen Rekstad Aal   
  1♣  
1♠ pass 3♦ pass  
4♦ pass 4♥ pass  
4♠ pass 4nt pass  
5♥ pass 6♠ pass rundt 
 
 
3ru viser singelton og spartilpass. 4ru er esset mens 4hj trodde vi tilskuere var ”Last Train”. 
Det viser normalt hjertercubid, men ikke ressurser til å gå i Blackwood. Neida, Gjermund var 
ikke død og tok skjeen i egen hånd selv over makkers avslag i 4sp. Tøffe saker, spør du meg.. 
Stillingen etter to spill er 16-0 til Oslo. 
 
I spill 3 er Tor Ove Reistad svært aktuell igjen. Han trekker opp et rødt kort av hatten mot 4sp 
og henter 300 beitepenger igjen. 
  
Rundenr 6 

 ♠ KQ954  
Spillnr 163(3)  ♥ J52   
Giver: Syd  ♦ 742   
Sone: Øst-Vest

 ♣ 65   
 ♠ AJT8  ♠  

 ♥ Q8  ♥ AT63 

 ♦ T65  ♦ KJ3 

 ♣ KQJ2 ♣ T98743

  ♠ 7632  
  ♥ K974  
  ♦ AQ98  
  ♣ A 

  
Ved det andre bordet kom ØV i en sjanserik 3NT etter at de var med tidlig i meldingsforløpet. 
Trond Hantveit spilte ut spar konge til spilleførers ess. Kløver konge til esset, men da makker 
spilte opp spar 2 (norsk fra gjenværende) dukka han elegant spilleførers knekt. Nå var 
spillefører helt sjanseløs. 25-0 etter tre spill! 
 
 
 
 

 

 

 



 
  

8 Jeg er rett og slett imponert!! 
 
Det som ble vist i den første halvrunden i toppkampen på BBO var god bridge. Her var det 
Sverre Johan og Fredrik som slo tilbake. 
 
Rundenr 6  ♠ AK86   
Spillnr 166(6) 

 ♥ A95   
Giver: Øst  ♦ 8   
Sone: Øst-Vest ♣ 97652  
 ♠ QT3  ♠ 974 

 ♥ J8  ♥ KT3 

 ♦ T9  ♦ KQJ532

 ♣ KJT843 ♣ Q 

  ♠ J52  
  ♥ Q7642 
  ♦ A764  
  ♣ A 

 
Meldingene gikk  

Vest Nord Øst Syd 

Reistad Simonsen Rekstad Aal   
  1♦ 1♥ 
Dbl 2♦ pass 2♥ 
3♣ pass 3♦ pass 
Pass dbl pass rundt 
 
 Esser og konger er flotte saker i motspill og det benyttet Nord seg av. En glimrende 
styrkevisende dobling over 3ru og Sverre hadde ingen problemer med å passe ut. Et par ganger 
kløver fra nord måtte gi syd to trumfstikk for 500. Toppbridge fra Studentene! 
 
Det ser ut som 4hj kan vinnes, men Sam Inge og Trond hadde en av sine få meldemisser og 
havna i den dårligere kontrakten 4sp på 4-3. 
 
Studentene vinner noen IMP’er på et par fine dobbeltscorer og stillingen ved pause er 42-22 til 
Toppbridge. Vi gleder oss til de 16 siste spillene. 
 

 

Martin Reinertsen kan sine saker!  (Snorre) 
Rundenr 6 

 ♠ K95   
Spillnr 172(12)  ♥ AQ   
Giver: Vest  ♦ AT8542  
Sone: Nord-Syd

 ♣ Q8   
 ♠ Q63  ♠ A742 

 ♥ T8743 ♥ K 

 ♦ K  ♦ QJ9 

 ♣ K974  ♣ AJ532

  ♠ JT8  
  ♥ J9652  
  ♦ 763  
  ♣ T6 

 
Meldingene gikk  

Vest Nord Øst Syd 

Åse  Martin     
Pass 1nt 2♣ pass 
Pass 2♦ dbl pass 
3♦ pass 3nt pass rundt 
 

2kl viser kløver + major, mens doblingen er opplysende. Åse viser en invitt et eller annet sted 
og 3NT ser ut som beit med ruter tre i utspill. 
 
”Niks,neven, too” som vi sa i barndommen på Stjørdal. Ruter ut til esset og mer ruter. Fem 
ganger kløver og ruterstikket. Nord må holde spar kongen gardert, så han får komme inn på 
hjerter esset. To sparstikk til slutt ble akkurat de ni som Team Rossfjord hadde bedt om. 
 
Hadde nord klart å ta hjerter ess og dame når han var inne i stikk en, hadde det vært et aldri så 
lite kunststykke. Makker kunne vel hatt Jxx i ruter og da hadde vi alle ledd når nord hadde tatt 
av seg inntaket sitt til en etter hvert godspilt ruterfarge. 
 

 

 

 
Gunnar Harr og Narvik vant kanskje 

publikum i spa-bridgen, men det 
kostet nok for mye energi.. 

ballongen har vært tom for luft i 
dette mesterskapet 

 

 
Dag Stokkvik var også med på 

spabridge (uheldigvis?) 



 
  

9 Dagens kamp: Studentene – Topbridge 2 halvrunde 
 (Snorre Aalberg) 

 
ENDELIG FÅR NOEN TATT ROTTA PÅ… 
spillere når de stamper og sperrer på knapper og glansbilder. I ”moderne” bridge er alle doblinger 
opplysende og da slipper gangsterne alt for ofte unna. Så skjedde ikke denne gangen og Sam Inge 
og Trond fikk svi for å være for hissige på grøten i samme spill.  
 
Rundenr 6  ♠ A432   
Spillnr 190(30)

 ♥ KJ   
Giver: Øst  ♦ 9873   
Sone: Ingen  ♣ K84   
 ♠ T96  ♠ QJ875

 ♥ 87432 ♥ T95 

 ♦ KQ2  ♦ 4 

 ♣ Q5  ♣ JT72 

  ♠ K  
  ♥ AQ6  
  ♦ AJT65 
  ♣ A963 

 
Meldingene gikk  

Vest Nord Øst Syd 

Høyland Simonsen Hanteveit Aal   
  2♠ dbl 
3♠ dbl pass rundt 
 
Utlendinger lurer på om nordmenn som åpner på 2sp i øst ikke har tatt medisinen sin, men når de 
ser at vest løfter til 3sp forstår de at det er han som har stjålet pillene. Det kunne vel blitt både 1100 
og 1400, men 800 var verdt 9 IMP likevel. Fin pass av Sverre Johan Aal i syd. Esser og konger er fint i 
motspill og noe må da makker ha? 
 
Så kom det et par delkontrakt-svinger til begge lag. Mange påstår at det er så skummelt å melde i 
lagbridge, men min påstand er at det er enda farligere å passe. Studentene skaffet seg en femmer 
og en sekser ved å presse Toppbridge et hakk høyere enn i det andre rommet. 11 IMP er tross alt en 
utgangssving i sonen. At det blir en 500/800 i ny og ne, tror jeg det er rett å leve med selv i IMP. 
 
Det var ellers mange tamme spill i denne halvrunden før det på slutten kom to slemmer. Den ene 
var en lilleslem i spar mange bord kommer i. Det gjorde Reistad – Rekstad også og Erlend Skjetne 
hadde kontrakten skjebne i hånda når han skulle spille ut. Singel kløver ut og da er det god natt til 
den kontakten. Vest dukker en kløver i tidens fylde og makker må få for hjerter konge. Med trumf ut 
må spillefører ta AD og så gjette hvilken rødfarge han skal ta finessen i. Den flinke trønderen servert 
imidlertid hjerter knekt og da var det 12 lette stikk.  
 
Studentene ved det andre bordet stoppa i 4sp og det var de sikkert ikke misfornøyd med ( i alle fall 
ikke før sammenligninga) da Trond Hantveit spilte ut sin single kløver. 
 
I spill 25 var det nødvendig å ha renonsvisende hopp på programmet. De aller fleste spiller helt 
sikkert hopp til 4kl/4ru etter makkers majoråpning som renons i uforstyrra meldingsforløp. Det er 
vel ingen grunn til å gjøre noe annet selv om motparten dobler opplysende? 
 
Rundenr 6  ♠ Q2   
Spillnr 185(25)  ♥ AKT985  
Giver: Nord 

 ♦ T73   
Sone: Øst-Vest ♣ A9   
 ♠ JT53  ♠ A64 

 ♥ 3  ♥ J 

 ♦ J9652 ♦ AKQ84

 ♣ J52  ♣ T874 

  ♠ K987  
  ♥ Q7642  
  ♦   
  ♣ KQ63 

  

Meldingene gikk i åpent rom 

Vest Nord Øst Syd 

Høyland Simonsen Hanteveit Aal 
 1♥ 2♦ 4♦ 
Pass 4nt pass 5♣ 
Pass 5♥ pass rundt 
 
Meldingene gikk i lukket rom 

Vest Nord Øst Syd 

Forfot Rekstad Skjetne  Reistad 
 1♥ dbl 4♦ 
Pass 5♣ pass 6♥ 
Pass rundt 
 

 

Flott innspill  
 
 
Rundenr 6 

 ♠ J96532  
Spillnr 186(26) ♥ 6   
Giver: Øst  ♦ 87   
Sone: Alle 

 ♣ A962   
 ♠ QT84  ♠ K 

 ♥ J752  ♥ A94 

 ♦ A  ♦ KJT965

 ♣ KQ43 ♣ JT8 

  ♠ A7  
  ♥ KQT83  
  ♦ Q432  
  ♣ 75 

 
Meldingene gikk  

Vest Nord Øst Syd 

Ingvald Langbakk Tommy Mortensen 
  1♦ 1♥ 
Dbl pass 2♦ pass 
2♥ pass 2nt pass 
3nt pass rundt 
 
Hjerter konge i utspill ble stukket med 
esset og ruter gikk til ess. Spar gikk så til 
kongen og ess i syd. Hjerter dame og 
hjerter 10 til knekt var fortsettelsen. Nå 
spilte Tommy liten kløver til tieren fulgt 
av ruter konge. Kløver knekt i neste stikk 
fikk han beholde og ny kløver gikk til 
esset. Nord følte seg litt innspilt og måtte 
neste fri seg med liten kløver til bordets 
dame. Posisjon var nå 
   

  ♠ J92  
  ♥    
  ♦    
  ♣    
 ♠ QT8  ♠  

 ♥   ♥  

 ♦   ♦ JT5

 ♣   ♣  

  ♠   
  ♥ 8  
  ♦ Q2  
  ♣  

 Tomm Søiland slet ikke med dette og spite 
enkelt spar ti fra bordet. Robert Langbakk 
måtte bare nikke aksepterende til den 
seirende spillefører. Meget vakkert! 



 
   

 
5kl var godt meldt av Gjermund. Det viser esset og ber makker ta en kikk på sparfargen. 5hj benekter 
kontroll, 6hj viser andrekontroll, mens 5sp ville vist esset. Over en evt. 5sp hadde nord meldt 6kl. ”Har 
du kløver dame, makker?” ”Hvis ja, hopp til syv for da kan jeg kaste spartassen min på fruen i den 
fargen..” 
 
Å komme i slem på disse kortene er pluss i alle turneringer i hele verden. Så også i denne kampen da 
Fredrik Simonsen meldte 4NT over makkers 4ru. 5kl viste ingen ess og da ble det for tungt siden 
motparten godt kunne ha AK i spar å ta for. Fortjente 11 IMP’er til Toppbridge. 
 
Nok en gang er det de store spillene som avgjør. Toppbridge var bedre (heldigere?) på 6-trinnet i 
denne kampen og vant hele fire slemsvinger. Det var hele seieren. 
 
Kampen ender 86-43 og 22-8 til Toppbridge. Enda er de ikke avgjort, men jeg tror selv Norsk Tipping 
stengera odds-tipping på vinnerspill i årets NM klubber? 
 
 
 

Sikra Topbridge seg gullet med denne seieren? 

10 

 

 
 

 

 

Begrenset valg? 
 
 
Rundenr 6  ♠ 9754   
Spillnr 178(18) 

 ♥ 9742   
Giver: Øst  ♦ 3   
Sone: Nord-Syd  ♣ K873   
 ♠ JT  ♠ 32 

 ♥ A65  ♥ KT83 

 ♦ 9876 ♦ AT542 

 ♣ 9652 ♣ QJ 

  ♠ AKQ86 
  ♥ QJ  
  ♦ KQJ  
  ♣ AT4 

  
Nord skulle spille 4♠ og fikk hjerter ess i 
utspill fra ingvald fulgt av ny hjerter til 
kongen hos Tommy. Nå tok Tommy for ruter 
ess før han spilte ♥ 8. Spillefører stjal denne 
med spar dame før han tok for spar ess og 
noterte seg spar ti hos Ingvald i vest. Han 
spilte seg kjapt inn på kløver konge i bordet 
fulgt av spar til finesse med åtteren….. og 
tieren. Ka Farsken kan jeg tenke at vår 
nordnorske spillefører tenkte. Han skal få lov 
til å være anonym, men dere kan likevel få se 
et lite glimt av hans vakre høyre side 
nedenfor.  
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

11 Resultater  
 

runde 5 

     
hjemmelag bortelag imp imp vp  vp 

TopBridge BC Heimdal BK 124 32 25 1 

BK Grand Brandbu BK 58 63 14 16 

Team Rosfjord Nærbø BK 91 74 18 12 

Studentenes BK Narvik BS 77 25 23 7 

 
runde 6 

     
hjemmelag bortelag imp imp vp  vp 

Brandbu BK Team Rosfjord 71 63 16 14 

Heimdal BK BK Grand 58 45 17 13 

Studentenes BK TopBridge BC 43 86 8 22 

Narvik BS Nærbø BK 77 104 11 19 

Stillingen etter 6 runder  
 

lag  1  2  3  4  5  6  7 totalt snitt 

TopBridge BC 16 20 19 17 25 22 
 

119 19,8 

Studentenes BK 24 23 12 15 23 8 
 

105 17,5 

Nærbø BK 17 7 11 25 12 19 91 15,2 

Brandbu BK 14 12 18 13 16 16 
 

89 14,8 

Narvik BS 16 16 19 17 7 11 
 

86 14,3 

BK Grand 14 14 17 3 14 13 75 12,5 

Heimdal BK 13 18 11 15 1 17 
 

75 12,5 

Team Rosfjord 6 10 13 13 18 14 
 

74 12,3 
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 Butler pr kamp 
6  
 
Finale NM Lag 2009 – 
Lyngdal 
 
 

    

nr Spiller klubb Tot Antall Snitt 

1 Sam Inge Høyland TopBridge BC  166 12 0,86 

2 Trond Hantveit TopBridge BC  166 12 0,86 

3 Gjermund Rekstad TopBridge BC  96 12 0,50 

4 Tor O Reistad TopBridge BC  96 12 0,50 

5 Aasmund Forfot Studentenes 
BK  

89 12 0,46 

6 Erlend Skjetne Studentenes 
BK  

89 12 0,46 

7 Fredrik Simonsen Studentenes 
BK  

47 12 0,24 

8 Sverre Johan Aal Studentenes 
BK  

47 12 0,24 

9 Torild ueland Nærbø BK 47 7 0,42 

10 Reidar Laland Nærbø BK 47 7 0,42 

11 Åse Biribakken Team Rosfjord 16 10 0,10 

12 Martin Reinertsen Team Rosfjord 16 10 0,10 

13 John Ivar Seiersten Brandbu BK 15 12 0,08 

14 David Ueland Nærbø BK 14 9 0,10 

15 Ståle Frøyland Nærbø BK 14 9 0,10 

16 Tron Skiaker Brandbu BK 9 1 0,56 

17 Finn Brentebråten Brandbu BK 8 12 0,04 

18 Jan G Ohren Brandbu BK 8 12 0,04 

19 Svein Seiersten Brandbu BK 6 11 0,03 

20 Jørn Arild Ringseth Narvik BS 1 10 0,01 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi takker våre 
sponsorer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


