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Da er det avgjort. De beste var best, de nest beste var nest best og de andre må dra hjem uten medaljer denne 
gang. Takk til spillere, takk til stab og takk til publikum. Dette har vært en fornøyelig opplevelse all the way! 

Rosfjord - Lyngdal                                 |                 Redaktør: Nils Kvangraven 



Dagens glimt  
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Redaktørens hjørne 
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Vi begynner vel å kjenne Finn 
Brentebråten nå. Han har rett og slett 
levert mange gode spill! Dette lover 
jeg blir det siste fra NM lag 2009  

Gammel årgang 

Bjørn Bentzen har vært en av våre 
beste spillere de siste 30 årene. 
Dette spillet er sakset fra nm finalen 
i 2007 hvor han viser at litt sur sits 
ikke skremmer. 

AJ8 
AQ4 
KQJT7 
74 

954  763 
--  J8763 
43  962 
AKQJT653 82 
 

KQT2 
KT952 
A85 
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Bjørn ble spillefører i 6♥ og fikk to 
ganger kløver i utspill som han 
trumfet. ♥ til esset avslørte den 
sitsen og nå var gode råd dyre.  

Tre ganger ruter ble fulgt av liten 
hjerter til nieren. Så fulgte fire 
ganger spar hvor den siste ble 
trumfet med hjerter dame og øst 
måtte undertrumfe. Nå var det bare 
å spille et kort fra bordet og øst var 
fanget i saksen med kn8 foran KT på 
hånden. 

Godt spilt av den gamle 
landslagskjempen.  

 

 

 

Ja så var det slutt. Kampen ble lang, tøff og hard. Alle lag har spilt en solid, fair og skikkelig 
bridge. Alle har kanskje ikke fått ut det de mener er sitt potensial, men alle har bidratt til at 
dette ble en fantastisk finale.  I mine øyne har vi hatt topp underholdning fra alle som en. 
Jeg har sagt det mange ganger før, men velger å si det igjen. Vi har vanvittig mange dyktige 
bridgespillere i Norge. De 4 vi har sett i aksjon i årets finale har bare forsterket dette 
inntrykket. Vi er en ledende bridgenasjon i verden.  
 
Det var i grunnen helt ok å ikke spille selv, jeg har kost meg med å føle på stemningen fra 
avstand. Avslappet har jeg knipset bilder, stilt spørsmål med analyser, irritert kamphaner og 
kanskje underholdt publikum. Ja dette var en behagelig rolle, men jeg håper jeg snart får 
prøve meg som spiller igjen. 
 
Det har vært svært få negative tilbakemeldinger på arrangementet, og særs mange positive.  
Kanskje kan årets finale være noe senere arrangører kan strekke seg mot. Personlig håper 
jeg min lek med statistikk og ny resultatrapportering har gitt oss en smak på hvordan vi kan 
krydre den tidligere noe gråe og kjedelige resultatservicen. Vi trenger litt farger og 
nyskapning også på dette område.  
 
Finalister og publikum har bedt meg rette en stor takk til stab og arrangementskomité. 
Særlig nevnes vårt fantastiske vertskap her på Rosfjord med bare positive beskrivelser. Vi 
nevner særlig Gaute som har vært den viktigste bidragsyteren til dette fantastiske 
arrangementet. 
 
Takk til Helge Mæsel som har styrt finalistene med korrekt og stødig hånd og takk til Tor 
Christensen som har sørget for topp teknisk utstyr for å sikre kvalitet på arrangementet. 
 
Alle medlemmer i Lyngdal og Farsund BK har bidratt med uvurderlig dugnadsvilje og innsats. 
Det er ikke mulig å komme i havn med slike arrangementer uten at alle stiller opp. I dag er 
jeg stolt over å være en del av denne gjengen.  
 
Jeg tror jaggu Lyngdal og Farsund klarte det de hadde satt seg som mål, dette har vært en 
av de beste nm finalene noen gang, ja kanskje til og med den beste! 
 
Og ikke minst tusen takk for fantastiske finaledager her i Lyngdal. God stemning, vennskap, 
respekt og ærlig bridge. Hva mer kan vi be om. Vi har vist frem det beste fra Norsk Bridge. 
 
Vel blåst, godt spilt og vel hjem!    
  

 

Finn(er) innspill 
 
Rundenr 7  ♠ AQ2   
Spillnr 200(8)

 ♥ KQJ43  
Giver: Vest  ♦ A872   
Sone: Ingen  ♣ A   
 ♠ 8  ♠ KT6543

 ♥ A2  ♥ T985 

 ♦ QJ95  ♦ 3 

 ♣ J98753 ♣ Q2 

  ♠ J97  
  ♥ 76  
  ♦ KT64  
  ♣ KT64 

  

Meldingene gikk i lukket rom 

Vest Nord Øst Syd 

. Ohren  Finn 
Pass 2♣ pass 2♦ 
Pass 2♥ pass 3♣ 
Pass 3♦ pass 3nt 
Pas rundt   
 

Spar 8 i utspill gikk til kongen i øst. 
Rutervrien gikk til nier og ess og ny ruter 
ble sluppet til vest. Vest spilte så kløver 
til bordets ess og Finn tok nå for spar ess 
for å oppdage sitsen. Nå spilte han ruter 
til kongen, hjerter til kongen og liten 
hjerter fra bordet! 9 stikk var ikke noe 
dumt score på dette spillet. Pen variant 
av vår ”helt” fra Brandbu.  
 
Kanskje var det dette spillet som sikret 
bronse? 



 
 

 

 
 

 
 
 

 

3  Kåre K fra Bergen redoblet og ble 
straffet av en katastrofe spilleføring 
fra makker!  

Nils Kvangraven til venstre posserer med en av de mange bulletiner fra årets finale. David 
Ueland smiler bredt etter en av sine mange slemmer med to ess vekk! 

Pressepris og pris til beste spill nm lag 2009 
Tradisjoner er viktig. Dessverre har Rica trukket seg som sponsor til prisen. 
Årets arrangør har likevel valgt å dele ut pris i samarbeid med Norsk 
bridgepresse. Jury har i år vært Tom Høiland og Roald Mæsel. 
 
Pris for beste spill går til David Ueland for hans fantastiske spilleføring i 3nt 
omtalt i bulletin 4  av redaktør Kvangraven. Elegant og pent er juryens 
kommentar. 
 
Norsk bridgepresses pressepris går til Nils Kvangraven. Juryen ønsker å 
bemerke at årets bulletiner fremstår i en egen klasse sammenlignet med 
annet vi har hatt i Norge tidligere.  De er velskrevne og underholdene både for 
spillere og publikum. Masse bilder, statistikker vi ikke har sett før og en meget 
god resultatservice. Særlig satte juryen pris på serien om ”gammel årgang”. 
 
 
  

Gammal årgang 

Av og til koster det skjorta å være 
kar! På dette spillet var det en kar 
fra Bergen som ble skjorte-laus, 
makkeren ble hår-laus. Tre redoblet 
beiter i en kontrakt som var spillbar 
er sjelden kost, særlig i nm lag! 
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Meldingene gikk: 
 
Øst Syd Vest Nord 
1nt pass 2♣ pass 
2♦ pass 3♣ dbl 
Rdbl pass rundt 
 
Spar til esset og kløver knekt i vri 
gikk til ess. Nå kan kontrakten 
vinnes om man spiller hjerter til 
damen og ruter som dekkes billigs 
mulig. Ingen kan nå stoppe to 
hjerter stikk, 2 spar stikk + stjeling, 
ruter ess samt EK7 i kløver (ruffer 
ruter med kløver 9 i sluttposen og 
får en uppercut med innspill mot 
nord).   
 
Men vår helt fra Bergen spilte kjapt 
kløver konge og 3 ganger hjerter. 3 
redoblete beiter. Trenger vi fortellet 
Bergen kom på siste plass dette 
året? 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

  

Gammel årgang 
Finalen i 2008 gikk i Stavanger. Et av de 
største sving-spillene kom i siste runde. 
Her sakser vi fra ”sølv-kampen” mellom 
Kristiansand og Sørreisa.  

 
  Q 

A98643 
KT8 
T93 

 T43    982 
   5    J 
  9643    AQJ752 
  AQ652    J84 
  AKJ765 
  KQT72 
 − 
  K7 
 
Meldingene gikk med Vest som giver: 
 
    
Vest Nord Øst Syd 
           Egil Homme 
Pass 2♦ (multi) pass 2nt (rele) 
3♣ 3♥ 4♣ 5♣! 
Pass 6♥ pass rundt 
 
 
Frekt av Egil Homme å melde cue-bid på Kx 
foran innmelder, men det satt som ei kula! 
Kanskje skulle han bare meldt 6♥ direkte på 
2♦, men tok seg inn igjen på en glimrende 
måte.  
 
Det kan være flere av oss hadde spilt ut ruter 
ess slik som den aktuelle øst spilleren gjorde 
ved bordet. Overstikk til Kristiansand mot beit 
på det andre bordet ga hele 17 imp og var et 
av Hommes mange bidrag til at sølvet ble 
sikret for Kristiansand.  
 
Egil Homme har 2 sølv på de siste 3 finaler og 
har sammen med fru Marianne vært markante 
i Norsk bridge de siste årene.  
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Nr 10 på adelskalenderen, Egil 

Homme, ”sikret” sølv i siste runde i 
2008 

Her et gjensyn med beste spill, 
sakset fra bulletin 4 

 

David Ueland   (Nils Kvangraven) 
….var ikke helt fornøyd med redaktørens 
sleivspark i gårdagens bulletin så han kom straks 
opp med en kontring.  
 
Rundenr 2 

 ♠ AQ73   
Spillnr 36(4)  ♥ AKQJ3  
Giver: Vest  ♦ K74   
Sone: Alle 

 ♣ 4   
 ♠ T2  ♠ K986 

 ♥ T9742 ♥ 85 

 ♦ 52  ♦ A96 

 ♣ 9852  ♣ AKQT

  ♠ J54  
  ♥ 6  
  ♦ QJT83  
  ♣ J763 

 
Meldingene gikk  

Vest Nord Øst Syd 

 Frøyland  Ueland 
Pass 1♥ dbl 1nt 
Pass 3nt pass rundt 
 

Her var det vel ting å ta opp i meldeteknikk, men 
hva gjør vel det når vi får så flotte spill som 
dette! 
 
Ueland fikk kløver i utspill til damen i øst. Kløver 

Posisjonen var nå: 

  ♠ AQ7   
  ♥ KQJ3  
  ♦ 4   
  ♣    
 ♠ T2  ♠ K986

 ♥ T974  ♥ 5 

 ♦   ♦ A 

 ♣ 98  ♣ KT 

  ♠ J54  
  ♥   
  ♦ JT8  
  ♣ J7 

  

Elegant spilte David nå hjerter konge, saket en 
spar på hånden og fridde seg med den siste 
ruteren i bordet. Jeg tror han hadde lyst å si det 
samme som en mer kjent Kristiansander ”now u 
can sit there”…. Stakkars Fredrik Simonsen var nå 
innspilt og måtte gi Ueland 9 stikk.  
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Årest jury for pressepris og beste 
spill var klare i sin dom 

Formann Tom Høiland og medlem 
Roald Mæsel 

Toppoppgjør? (Nils Kvangraven) 
Narvik mot toppbridge i siste kamp skulle vi tro var et drømmetreff i 
trekningen. Noen av våre beste menn i aksjon direkte på vugraph. 
Redaktøren benket seg trygt ned bak pc med kaffekopp og notatblokk. Dette 
er god søndagsunderholdning. 
Allerede i spill 1 skulle vi få det første spillet med lastebillass av imp i sving. 
 
Rundenr 7  ♠ 2   
Spillnr 193(1)

 ♥ QJ654  
Giver: Nord  ♦ KT64   
Sone: Ingen  ♣ T63   
 ♠ AKT  ♠ J753 

 ♥ T9  ♥ AK7 

 ♦ AQ97 ♦ J85 

 ♣ QJ54  ♣ K87 

  ♠ Q9864 
  ♥ 832  
  ♦ 32  
  ♣ A92 

  

Meldingene gikk i lukket rom 

Vest Nord Øst Syd 

Høyalnd Ringseth Haien Stokkvik 
 2♥ dbl 3♥ 
Dbl pass rundt 
 
Pretty in pink er det noen som av og til kaller laget sitt i bridgeturneringer, på 
dette spillet ble det rett og slett blodrødt for Narvik. Etter at skolemester 
Høyland var ferdig med undervisningen på dette spillet sto det -5 og 1100 på 
blokka. Huff og huff 
 

Meldingene gikk i åpent rom 

Vest Nord Øst Syd 

Mort’s Rekstad Langbakk Reistad 
 2♦ pass 2♥ 
Dbl pass 4♠ pass rundt 
 
Ikke den beste prestasjonen vi har sett av våre nord-Norske venner på dette 
spillet heller. Da de itillegg måtte notere en beit så falt vel to dårlige spill 
oppå hverandre for Narvik, men likevel 15 imp bak etter ett spill. 
 
Allerede i spill 2 tok Narvik igjen 
 
Rundenr 7  ♠ KJ42   
Spillnr 194(2) 

 ♥ 754   
Giver: Øst  ♦ AQJ   
Sone: Nord-Syd  ♣ Q86   
 ♠ 987  ♠ T653 

 ♥ QT92 ♥ K6 

 ♦ 95  ♦ T43 

 ♣ AT73  ♣ J954 

  ♠ AQ  
  ♥ AJ83  
  ♦ K8762 
  ♣ K2 

  
 

Meldingene gikk i åpent rom 

Vest Nord Øst Syd 

Mort’s Rekstad Langbakk Reistad 
   1♦ 
Pass 1♠ pass 2nt 
Pass 4nt pass rundt 
 
Godt meldt av gutta og 660 kunne se ut som en maxscore på dette spillet 
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Men i lukket rom ville de det annerledes: 
 

Meldingene gikk i lukket rom 

Vest Nord Øst Syd 

Høyalnd Ringseth Haien Stokkvik 
   1♦ 
Pass 1♠ pass 2♥ 
Pass 2nt pass 3nt 
Pass 4♦ pass 4♥ 
Pass 4♠ pass 4nt 
Pass 5♦ pass 6♦ 
Pass rundt 
 
Vår eneste superstormester i finalen skulle spille ut og valgte det samme som min 
gamle far vill valgt, nemlig kløver ess. Da sto det 1370 til Narvik og 13 imp tilbake! 
 
Spillingen tok seg noe opp etter hvert, men toppoppgjør? 
 
 

Silla vil gratulere årets norgesmestere med en liten hilsen 
 

Vi har mottatt mange hilsener til årets finalister. Vi har valgt ut denne til å 
representere alle sammen.  
 

Her kjem ei lita helsing fra Norges beste mann 
Finalen uten meg, er og blir en skam 

 
Eg sitt her på mitt gutterom 

Og må sjå på spillinga så dum 
 

Og bulletin får for mye skryt, 3nt står da på innspillskvis 
Kan du ikkje sjå det? din j*** dumme redaktørfis! 

 
Så til slutt til alle mann: 

 
Tenk å spele ein finale 

Uten meg, det er SKANDALE! 
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Finale NM lag 2009 

Rosfjord - Lyngdal 

Sluttresultat 

lag runde 1 runde 2 runde 3 runde 4 runde 5 runde 6 runde 7 totalt snitt 

 
TopBridge BC 16 20 19 17 25 22 8 127 18,1 

Studentenes BK 24 23 12 15 23 8 20 125 17,9 

 
Narvik BS 16 16 19 17 7 11 22 108 15,4 

 
Nærbø BK 17 7 11 25 12 19 15 106 15,1 

Brandbu BK 14 12 18 13 16 16 15 104 14,9 

 
Team Rosfjord 6 10 13 13 18 14 22 96 13,7 

BK Grand 14 14 17 3 14 13 10 85 12,1 

 
Heimdal BK 13 18 11 15 1 17 8 83 11,9 
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runde 1 

hjemmelag bortelag imp imp vp  vp 

Heimdal BK Nærbø BK 47 65 13 17 

Studentenes BK Team Rosfjord 105 52 24 6 

TopBridge BC BK Grand 57 48 16 14 

Brandbu BK Narvik BS 55 61 14 16 

runde 2 

     
hjemmelag bortelag imp imp vp  vp 

Team Rosfjord TopBridge BC 75 109 10 20 

Nærbø BK Studentenes BK 56 101 7 23 

Brandbu BK Heimdal BK 51 69 12 18 

Narvik BS BK Grand 72 62 16 14 

runde 3 

hjemmelag bortelag imp imp vp  vp 

Studentenes BK Brandbu BK 69 89 12 18 

TopBridge BC Nærbø BK 105 81 19 11 

BK Grand Team Rosfjord 73 60 17 13 

Heimdal BK Narvik BS 45 69 11 19 

runde 4 

     
hjemmelag bortelag imp imp vp  vp 

Nærbø BK BK Grand 132 52 25 3 

Brandbu BK TopBridge BC 55 70 13 17 

Heimdal BK Studentenes BK 53 56 15 15 

Narvik BS Team Rosfjord 58 46 17 13 

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 

runde 7 

     
hjemmelag bortelag imp imp vp  vp 

BK Grand Studentenes BK 55 86 10 20 

Team Rosfjord Heimdal BK 71 27 22 8 

Nærbø BK Brandbu BK 67 67 15 15 

TopBridge BC Narvik BS 48 90 8 22 
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Takk til våre sponsorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gratulerer våre medaljevinnere 

Gullmedaljører: Topbridge BC 

Gjermund Rekstad, Trond Hantveit, Tor O Reistad og Sam Inge Høyland 

Studentene til vestre tok Sølv.   Narvik til høyre stakk av med bronsen 
Sverre J Aal, Fredrik Simonsen,    Jan A olsen,Jørn A Ringseth, Roberth  
Erlend Skjetne og Aasmund Forfot  Langbakk, Dag stokkvik, Gunnar Harr og 
     Jørn E Mortensen 

 
 


