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DETTE TROR REGJERENDE MESTER 
Terje Lie fikk som regjerende mester lov å si noen 

ord før finalen. Det ble like godt et lite intervju!  

1. Hvis historien om NM par skulle skrives i dag ville Terje Lie 

fått en fremtredende rolle. Hvor mange medaljer har du fra 

NM Par og hvor mange finaler har du spilt? 

Tror jeg har 8 medalje, 6 med Espen og 2 med Nils. Vet ikke hvor mange 

finaler jeg har spilt! 

2. Hvilken parfinale er den du husker best, hvorfor? 

Helt klart den første jeg vant i Loen, den gangen var parfinalen det største 

man kunne vinne og rammen rundt var en helt annen enn den er i dag. 

3. Synes du NM PAR fortsatt fremstår som prestisjefull, og 

hvordan rangerer du NM PAR i forhold til 1 divisjon og NM 

klubblag? 

Synes i grunn ingen mesterskap uthever seg i dag, men håper at rammen 

rundt parrfinalen kommer tilbake ved at den nå er blitt et eget 

arrangement igjen. 

4. Hvis du kunne velge makker til NM PAR blant Norges 

bridgespillere, men ikke en du har spilt med før, hvem ville 

valget falt på? 

Tja, tror det da ville blitt en som har imponert meg i det siste med mange 

flotte spilleføringer Espen Lindquist 

 5. Om du skulle begitt deg ut på å tippe pallen for årets NM 

PAR, hvem er med på din top og hva er dine egne ambisjoner? 

Egne ambisjoner er kun et spill av gangen og lavest mulig feilprosent så 

blir resultatet som regel bra. Tror nok at det blir par som ofte har vært i 

toppen før Haien og Sam, Tom og Geir, Rune og Peter virker til å være i 

storform, Kippe skal man alltid se opp for 

 

Terje Lie 

Landslagsspiller og 

tittelforsvarer, det er nok 

mange som skulle likt en 

plussrunde mot han! 
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6. Hva er de sportslige ambisjonene for deg fremover? 

Det må være å utvikle seg videre og forhåpentligvis få muligheten til å 

spille i USA 

7. Enkelte mener du har mest parturneringsresultater, har du 

fokusert mest på partnering tidligere eller er dette tilfeldig 

med hvilke lag man spiller på osv.  

Har nok flest resultater i par, men det er tilfeldig med hvilke muligheter 

man har hatt. 

Tror de fleste som hevder seg i par uten problem kan hevde seg i lag, men 

ikke alltid motsatt 

    9. ordet er «fritt»  

Vil bare ønske Lyngdal lykke til med mesterskapet, regner med at Gaute 

som vanlig sørger for at rammen rundt er den aller beste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik vi kjenner Terje, 

konsentrert! 

 

Nils og Terje på pallen etter NM PAR 2013 
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BOYE BROGELAND – EN MESTER UTEN NM PAR SUKSESS! 
 

Vi var heldige og fikk vår travle verdensstjerne i tale 

imellom hus flytting, proffoppdrag og VM 

forberedelser. Boye er som alltid engasjert og vi har 

en mistanke om at vi snart får se han på gulljakt 

også i NM PAR!  

  1.       Hvis historien om NM par skulle skrives i dag ville ikke 

Boye Brogeland fått samme plass som om vi skulle skrevet 

historien om VM eller EM, Hvorfor har vi så få parfinaler med 

din deltagelse? Blir det flere fremover? Står et NM Gull I par 

på ønskelisten til en verdensmester? 

Hovedgrunnen til at det har blitt relativt få parfinaler (bare en håndfull 

siden andreplassen med Silla i Ulvik i 1996, der vi hadde poeng nok til 

normalt å ta seieren, men så var det et annet par ved navn Helgemo og 

Aaseng som scoret enda litt mer) på meg, er at Bridgefestivalen som regel 

har kollidert med Summer Nationals i USA, som jeg har spilt fast siden år 

2000. Jeg håper at det vil bli mulighet for å spille flere norske parfinaler 

framover - og gjøres den om til en åpen turnering, vil sjansene øke 

ytterligere. Et gull i NM Par står høyt i kurs da det egentlig er det eneste 

jeg føler jeg har ugjort her på berget. 

2.       Noen mener dyktige lagspillere ikke er like flinke i 

parturnering, og motsatt. Hva tenker du om det? 

 
En bridgespiller som gjør det godt i lag, bør ha forutsetninger for å gjøre 

det godt i par også - og vice versa. Det er ikke så voldsomt store justeringer 

som vanligvis skal til. Personlig synes jeg dog det er mye enklere å spille 

bortimot optimalt i lagkamp, kanskje fordi jeg har aller mest erfaring med 

den turneringsformen på høyt nivå. 

 

 

Boye – alltid med et smil i 

spill diskusjonen! 
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 3.       Synes du NM PAR fortsatt fremstår som prestisjefullt, og 

hvordan rangerer du NM PAR i forhold til 1.divisjon og NM 

klubblag? 

Jeg vil rangere de tre turneringene i rekkefølgen 1. divisjon, NM for 

klubblag og NM Par. Bakgrunnen for dette er hvilke toppspillere som 

deltar i de ulike turneringene. "Alle" (også Helgemo-Helness) er med i 1. 

divisjon, litt færre av de beste stiller i NM for klubblag, og enda noen færre 

av de beste spiller NM Par. For noen år siden ville jeg holdt NM Par helt på 

høyde med 1. divisjon, men det virker som parfinalen har mistet litt av 

glansen. 

4.       Hvis du kunne velge makker til NM PAR blant Norges 

bridgespillere, men ikke en du har spilt med før, hvem ville 

valgte falt på? 

 

Espen Lindqvist. Uten tvil. Vi har foreløpig ikke gjort forsøk verken på 

kvalifisering eller finale, men håper å få satt den turneringen på 

kalenderen et år. Hvis du med spørsmålet mener en spiller jeg aldri har 

spilt en turnering med, ville jeg valgt Tor Helness. Da hadde vi nok 

diskutert mye bridge - og forhåpentligvis fått litt poeng. 

5.       Om du skulle begitt deg ut på å tippe pallen for årets NM 

PAR, hvem er din topp 3? 

 

Jeg satser på at de ambisjonsløse - Odin Svendsen og Petter Tøndel - 

vinner gull, overnattingsgjestene - Trond Hantveit og Sam Inge Høyland 

- tar sølv og "makkers" - Espen Lindqvist - tar bronse sammen med Tor 

Birkeland. 

6.       Hva er de sportslige ambisjonene for deg fremover, både 

mesterskap og profesjonelt? 

 

I høst er det Åpent VM i Sanya, 1. divisjon og Fall Nationals i Providence 

som er de tre store turneringene på programmet. Ambisjonene er å spille 

så bra som overhodet mulig og se hvilke resultater det vil gi. Jeg synes det 

er vanvittig gøy å spille de store mesterskapene - både profesjonelt og på 

landslaget - og håper jeg får mulighet til å gjøre begge deler i mange år 

framover. En ny mesterskapsmedalje med det norske landslaget - og 

selvfølgelig aller helst gull - ville smakt ekstra godt etter noen magre år. 

 

Boye opplever ny suksess 

med Espen Lindqvist, en dag 

blir det medaljefangst i NM 

Par! 

 

En uprøvd drømmemakker 

for Boye! 
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7.  Har du noen tips til våre kommende stjernespillere som 

helt sikkert legger hårete mål fremover etter den fantastiske 

VM innsatsen? 

Ikke hvil på laurbærene! Man blir ikke værende i verdenstoppen uten å 

være dedikert til spillet og legge ned mye hardt arbeid. 

8. Er det plass til flere norske proffspillere? 

Ja, det tror jeg. Men du kan ikke sitte hjemme i Kristiansand, Trondheim 

eller Bergen og vente på en telefon fra en interessert sponsor. Det er altfor 

mange talenter og dyktige spillere rundt forbi i verden til at man blir 

"oppdaget" av gode resultater i hjemlige turneringer. Klarer man å hevde 

seg på landslaget gjennom flere år, kan man få et kjent navn, men langt 

større sjanse for å få napp hos en sponsor, er det ved å reise til USA og delta 

i de største turneringene der borte. Klarer man å få til et par 

toppresultater som blir lagt merke til, kan det være døråpneren for en 

proffkontrakt. 

9.   Ordet er «fritt»  

Jeg synes parfinalen bør gjøres om til en åpen turnering, og gjerne 

innlemmes i Bridgefestivalen igjen. Det tror jeg vil gi størst sjanse til å 

stable et best mulig norsk parturneringsfelt på beina. Og legg gjerne 

turneringen til slutten av festivalen slik at det går an å kombinere Summer 

Nationals og NM Par! 

Vi sier tusen takk til Boye. Vi gleder oss til å se deg i 

neste parfinale, i mellomtiden skal redaktøren gjøre 

sitt beste for å gjøre tipsene til vår verdensmester 

til skamme!  

 

 

 

 

 

 

Lasse Aaseng hadde tur i 

96’ og sikret seg to-på-rad 

med Helgemo, til Boyes 

skuffelse.  
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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.  
 

  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) 
  

 

David Ueland er en av de kjente trillingene fra Nærbø som 

etter hvert har tatt godt for seg i det norske medaljefatet.  I 

år er han alene om å representere familien i NM PAR, men 

ambisjonene ser ut til å være unormalt lave? 

1: Nils - Terje  

2: Å komme på + 

3: Lite å komme med her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espen Haugstad 

Har all grunn til å stille 

spørsmål ved makkers 

ambisjoner, dere går vel for 

topp 10 gutter? 
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GAUTE UBOSTAD – GRÜNDER, HOTELLEIER OG ILDSJEL 
 

Gaute av Rosfjord blir vel hans ettermæle. Som tredje 

generasjon hotellvert er han for mange å regne som mr 

Lyngdal. En fantastisk ressurs for byen som også vet å ta 

vare på sine venner og kjente. Heldigvis er Bridge en kjær 

hobby og på Rosfjord blir bridgespillere alltid gitt den beste 

service og ivaretatt på best mulig måte. Vi fikk han i tale i en 

travel hverdag, her følger intervjuet.  

1. Du er selv en gammel NM deltager, men har trappet litt ned 

de siste årene. Når får vi se Gaute på ny i NM? 

Bridge er i likhet med andre fritidsysler blitt nedprioritert – nå er det jobb 

familie, lite tid til annet. Men har jo planer om at det en eller annen gang 

skal bli mer fritid, og da er planen å trappe opp Bridgen, så ja kanskje, men 

ikke på kort sikt!  

2. Hva er dine egne bridgeambisjoner fremover, både som 

arrangør og spiller? 

At våre hoteller  skal være de beste spillestedene i Norge! – dårlig med 

ambisjoner som bridgespiller foreløpig 

3. Jeg vet du har 2 barn som etterhvert begynner å nærme seg 

alder hvor bridge kan prøves. Har du prøvd å lære de opp 

eller har du tenkt å prøve? 

Ikke foreløpig, men ja kanskje, de liker å spille kort  – nå er det fotball det 

går i for begge to  

 

 

 

Forbundets vimpel er det 

ikke alle som får! Gaute er en 

fortjent innehaver.  
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4. Hvem tror du henter hjem seieren i NM PAR i år og har du 

tips for pallen? 

Håper og tror på Brekka – Høiland eller Kvangraven – Lie  

5. Hvem ville vært din drømmemakker om du fikk velge fritt 

til å delta i NM PAR? 

Måtte vel blitt Helgemo  

6. Ordet er «fritt» om du har noe å dele med oss? 

Gleder oss til å være vertskap for NM-finalen, vi skal gjøre det beste vi kan 

for å gi arrangementet de rammene det fortjener!  

Velkommen til Rosfjord og Lyngdal… 

Da sier til takk til en svært hyggelig støttespiller for bridgenorge. 

Vi er heldige som har Gaute og Rosfjord, måtte hans ønske om 

medaljevinnere slå til....... 

 

 

Team Rosfjord var arrangørlaget i 

NM LAG 2009. Gaute den gang som 

spiller nede til høyre.   

 

 


