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EN HILSEN FRA VERDENS BESTE BRIDGESPILLER 
Geir Helgemo stilte velvillig opp når vi spurte hva han 

tenkte om årets finale i NM Par samt ta et lite tilbakeblikk.  

Her et utdrag fra «intervjuet» 

I NM par har du vært en bauta. 7 titler med 4 forskjellige makkere 

er bare fantastisk. De siste fire finalene har du en snittscore på 

over 1000 poeng og det har blitt medalje hver gang. For ordens 

skyld så tar vi her med en oversikt over årstall og makker for 

seiere.  

1993 Ulf Tundal 

1995 Lasse Aaseng 

1996 Lasse Aaseng 

1999 Per Erik Austberg 

2000 Per Erik Austberg 

2006 Tor Helness 

2007 Tor Helness 

  

1. Hvilken parfinale husker du best, hvorfor? 

Den første seieren henger jo høyt og er vel den finalen som jeg husker best. 

2. Er det noen du kunne tenkt deg å spille en parfinale med? 

Selvfølgelig mange det ville vært interessant å spille en parfinale med og 

som du ser har jeg også hatt flere makkere tidligere. Ingen nevnt ingen 

glemt   

3. Hvem tror du vinner NM Par 2014? 

Tror vinnerne blir å finne blant disse fem parene: Odin Svendsen-Petter 

Tøndel, Nils Kvangraven-Terje Lie, Sam Inge Høyland-Trond Hantveit, 

Peter Marstrander- Rune B. Andersen og Geir Brekka-Tom Anders Høiland. 
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4. Tips for resten av «pallen»? 

I tillegg til parene over vil nok Jonny Hansen-Steffen Fredrik Simonsen, Jan 

Tore Berg-Finn Brandsnes og Tor Eivind Grude-Håkon Kippe ha et ord med 

i laget når det gjelder pallplassene. 

5. Noen mener dyktige parturneringsspillere ikke egner seg 

like godt i lagbridge. Hva tenker du om det? 

Dyktige parturneringsspillere er selvfølgelig også gode i lagbridge og det 

handler egentlig om små justeringer om man ikke lykkes i begge deler. 

6. Når blir det comeback i NM par for verdens beste 

bridgespiller? 

Det er vanskelig å si, da det fortsatt er travelt på lag Zimmermann. 

Forhåpentligvis blir det ikke så mange år til. 

 

Tusen takk til Geir, han var både generøs og kanskje litt feig i sine 

tips her, men uansett var det hyggelig med en liten prat.  

Lykke til med Zimmer Geir, men vi gleder oss mest til du skal 

hente de syv neste titlene her hjemme!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geir og Tor etter seieren i 2006 
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DET TIKKER STADIG INN SVAR FRA VÅRE VIRKELIGE HELTER (DELTAGERNE) PÅ DE TRE 

SPØRSMÅL VI KUNNE LESE OM I BULLETIN 1. HER FØLGER NOEN «ULVER» SOM HAR 

TROEN PÅ ET ANNET RUTINERT MAKKERPAR, KALRBERG-THOMASSEN. 
 

  SPØRSMÅLENE VAR: 
 
  1: HVEM TROR DU VINNER ÅRETS FINALE 
  2: HVA ER DINE SPORTSLIGE AMBISJONER I ÅRETS FINALE 
  3. EVENTUELT (NOE DU ØNSKER Å DELE MED OSS) 
  

Stig Vestveit er kanskje ikke så kjent for mange, men faktum 

er at han de siste 15 årene har tatt godt for seg av premiene i 

Østerdalen og Hedmarken. Mange parfinaler har det også 

blitt, og sammen med makker Joar Haugseth kan han være 

svært så farlig å møte ved det grønne bord.  

1: Jeg forsøker meg på et tips med litt høyere odds, nemlig Karlberg – 

Thomassen. Vi kommer nok til å få se Grude – Kippe høyt der oppe, i 

tillegg til Kvangraven – Lie. Har også litt tro på at Maja og Pernille vil 

hevde seg, noe dem ofte gjør i parturneringer. 

2: Vi sikter mot topp 10, gjerne å overgå vår egen bestenotering som er en 

8. plass fra 2009. Ambisjonen er å spille god bridge, men for å være ærlig så 

er jeg redd det blir litt for ujevnt til å nå de helt store høyder. Joar har 

prioritert jobb og forelskelse den siste tiden og har nesten ikke tatt i 

kortstokken siden vi kvalifiserte, så det blir spennende å se om 

systemavtalene sitter. 

3: Vi ser frem til å komme til Lyngdal og Rosfjord. Blir vårt første møte med 

skjermer, men det blir bra! 

 

 

 

Stig går ikke veldig dypt i sine 

tips, hva med deg selv på 

pallen da? 
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Vidar Smith har i sommer svevd igjennom landskapet etter 

at redaktøren skrøt litt vel mye av innsatsen da de ble 

sølvgutter i NM Lag. Makker Hallingen ryktes det øver hver 

kveld på BBO, og noe annet enn medalje er nok en skuffelse, 

selv om redaktøren har nøyd seg med topp 10 i prognosen.  

1: Jeg tror Svein Gunnar og Kurt Ove vinner årets turnering. Det er 

nemlig ingen som vinner tre ganger på rad. Det er regler for slikt! Så du 

må nøye deg med bronse. Trond og Sam Inge tar sølv. 

2: Der følger jeg Vennerøds anbefaling. Ingen tallfestet målsetning. 

3: Lars Allard fylte 50 år 16.august, men det tror han er hemmelig. Jeg ba 

hallingen svare på spørsmålene og være beskjeden på egne vegne, mailen 

kom straks i retur. 

 

Lutro-Nitter har sin beste sesong så langt å se tilbake på. 1 

divisjon inspirerer vel til litt økt innsats og redaktøren har 

satt disse to på outsider listen. Jan K Lutro deler her sine 

tanker om årets finale.  

1: Har tro på Odin og Petter i år, de er stødige og glir det noe som ligner 

åpent NM par så blir det bra. Tror også på Sam Inge og Trond. I tillegg så 

kan det bli første gang et par vinner tre år på rad  

 2: Skulle vi klare topp ti så er vi meget fornøyde, og det burde være innen 

rekkevidde hvis Nitter oppfører seg. 

3: Vil også tro at Bogø-Livvgård kommer høyt opp. Kåre kom inn som 

stand inn for makker siste dag under NM-Monrad i Trondheim for en del år 

siden. Da var han ung fersk junior og at denne gutten hadde teft var ikke 

vanskelig å merke. 

 

 

 

Smith har regler for antall 

seire på rad! Kanskje du 

heller skal lage regler for 

antall hallingkast pr runde? 

 

Jan K Lutro var imponert 

over en ung Bogø. Samtidig 

håper han makker spiller en 

god turnering!  


