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SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR 
For å kunne se om det bare er flaks eller man 

faktisk må spille god bridge for å vinne NM PAR så 

har vi tittet litt i «kortene» til de siste mestere. Her 

får dere spill fra mesterhånd og jeg tror dere vil se 

at dette kan man faktisk kopiere. Utfordringen er 

selvsagt at det mer enn ett spill til for å bli mester.  

2004 

Eskil Hagen og Tor Ivar Bang hentet hjem seieren etter en 

spennende finale. På dette spillet viste de frem god 

meldeteknikk og en fin spilleføring. 
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6♥ = ♥ konge + ♠ dame 

Eskil Hagen ble spillefører i storeslem og fikk trumf ut fra vest. 

Den løp til håndens nier. En rask opptelling viste bare 12 stikk så 

her måtte det brukes en god gammal teknikk som heter «revers-

dummy». Det betyr at man gjør blindemann til vinnerhånden. For 

å få hjem kontrakt måtte Eskil stjele bordets tre små ruter og 

dermed oppnå seks trumfstikk!  

Ruter til ess ble fulgt av ruter til stjeling, spar til esset ble fulgt av 

ruter til trumf knekt. Hjerter til damen og ny ruter til trumf dame. 

Nå var det bare å spille kløver til bordets ess og ta ut motpartens 

siste trumf med trumf konge og ta de siste fire stikkene i hjerter. 

 

2005 

Tom Høiland og Nils Kvangraven kom fra intet og kjempet 

hele turneringen med Helgemo-Helness om gullet. To 

appeller ble utsatt behandlet til etter siste runde og da begge 

gikk til fordel Tom og Nils ble det seier med 3 poeng! Nils 

har i etterkant uttalt at Tom vant turneringen alene, noe 

dette spillet mot nettopp Helgemo-Helness er et godt bevis 

for.  
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Tor Helness spilte ut hjerter ess og skiftet til ruter knekt. To 

ganger trumf, fire ganger ruter til stjeling og hjerter til stjeling 

avslørte at syd hadde singel spar og dobbel ruter. Nå hang 

kontrakten på å finne kløver knekt. Siden syd hadde fire mot nord 

sine to, var det dobbelt så stor sjanse at knekten var der.  

Posisjonen var nå 
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Tom viste sin klasse og spilte kløver til KONGEN, dermed var 

selveste Geir Helgemo innspilt for hjemgang.  

 

 

2006 

Geir Helgemo - Tor Helness tok revansj fra det bitre 

«tapet» året før og inntok tronen som norgesmestere for 

første gang i to-spann.  

Her satte Geir spillefører på en «gratis» prøve som han ikke 

besto, akkurat slik er det man scorer poeng i bridge.  
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Geir spilte ut hjerter til makkers ess og ny hjerter derfra. Spar 

knekt ble spilt fra bordet fikk seile til Geirs ess. Nå fortsatte Geir 

med liten kløver! Syd slukte agnet og la liten i bordet, og Tor fikk 

på kløver ti. Da Geir tok de to neste kløverstikkene på ess-konge 

var det nok en skuffet syd som litt for seint kunne telle 

honnørpoeng og innse at den prøven burde han klart, øst kunne 

vel ikke hatt en av honnørene i kløver når han allerede har vist 

hjerter ess og spar dame! 

2007 

Geir Helgemo - Tor Helness hentet akkurat nok poeng til å 

ta sin andre tittel på rad. På dette spillet ser vi hvordan det 

«også» kan gjøres! 
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Godt kjempet av NS, men Helgemo løser problemet på enkleste 

måte da han ser de skal i NT om Helness stopper sparen. Han spør 

like godt om hold. Når Helness ikke har til mer enn 2nt passer han 

ned og 120 var en pen score på dette spillet.  

2008 

Håkon Kippe og Baard Olav Aasan leverte en solid finale 

og tok gullet med storm. Det er to dyktige kortspillere som 

kombinert med en aggressiv meldestil og et godt 

gjennomarbeidet meldesystem alltid tar mange poeng.  
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Baard Olav Aasan ble spillefører i 3nt uten forstyrelser fra 

motparten. Spar 9 i utspill løp til kongen på hånden og nå ble 

kløver ess presset ut. Øst fortsatte med ♦ 7 og BOA gikk opp på 

kongen (mulig han ikke ville ha ny spar fra vest). Nå fulgte han 

opp med kløverstikkene og før den siste var posisjonen som dere 

ser her.  

 

Det kan godt være kastene kunne vært skarpere, men er det ikke 

sånn bridge er at man må sette motparten på prøve også fange de 
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for eventuelle feil. BOA leste posisjonen perfekt da han tok siste 

kløver og øst saket en hjerter. Da spilte han bare tre runder 

hjerter og øst kom inn. Han kunne ta for ruter ess, men måtte 

avslutte med spar fra damen opp i bordets Ekn. 10 stikk ga 

selvsagt solid pluss i stedet for middels.  

2009 

Jim Høyland og Tor Bakke vant dette året en populær seier 

etter mange år «like bak». Disse gutta er to av våre ypperste 

kortspillere som ikke er redd for å gå «all-inn» når det 

strammer seg til. Jim fant her en spennende melding som ba 

rikelig betaling etter et uheldig motspill.  

 

Hvem går inn på 4-kort farge på 2-trinnet etter at motparten har 

meldt 2/1 i DINE FARGER! Joda Jim var uredd og endte opp i det 

spennende prosjektet 4♠ doblet! Ruter konge i utspill ble fulgt av 

kløver som Jim stjal. Nå fortsatte han bare med ruter og sikret seg 
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dermed overgang til å stjele to kløver til på hånden for 10 stikk og 

590! Et typisk Jim Høyland spill, du tror det ikke før du ser det!    

2010 

Håkon Kippe og Ivar Berg vant med sterk kløver på 

systemkortet. I seg selv en prestasjon når man spiller så mye 

«mot» salen, men at disse gutta er av våre beste spillere er 

det liten tvil om.  

 

Gutta har et rykte for en tøff meldestil, men her fikk vi se den 

«myke» siden av trønderne. I turneringens siste runde stanset de i 

2♥ etter at nord fikk vist en «god løft» over 1♥ åpning fra syd.  

Vest valgte spar i utspill som løp til damen og kongen. Nå var det 

kort feil til 11 stikk og solid pluss da det ble 8-9 stikk på de fleste 

andre bord.   

2011 

Jo Arne Ovesen - Bjørnar Halderaker vant et utrolig tett 

kappløp med Lars og Harald Eide dette året.   

♠ E kn 9 7

Syd ♥ K 10 5

ØV ♦ D 8 4

♣ 7 4 2

♠ 6 5 4 3 ♠ D 8 2

♥ kn ♥ 9 7 2

♦ K kn 9 7 5 ♦ E 6 2

♣ kn 6 5 ♣ E D 10 9

♠ K 10

♥ E D 8 6 4 3

♦ 10 3

♣ K 8 3
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Jo-Arne gikk inn som SYD med 2♣ og kjøpte den kontrakten doblet 

etter at øst tok en kalkulert risiko med NS i sonen. Kløver i utspill 

gikk til esset hos øst og ny kløver løp til damen hos nord. Ruter til 

tieren vant knekten før ♥ dame fikk løpe rundt til spilleføres 

konge.  Nå tok Jo-Arne ut trumfen i tre runder før han spilte spar 

til esset, ruter til esset og kom frem til denne posisjonen.  
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Han har nå fått fire trumfstikk, ♥ konge og to ess, altså mangler 

han kun ett. Det løste han greit med å spille hjerter 7 som han lot 

løpe til østs åtter, dermed måtte øst gi blindemann det åttende 

stikket for ♥ knekt! Pent spilt etter et litt sløvt motspill av ØV.  

2012 

Terje Lie – Nils Kvangraven hentet gullet etter solid 

spilling, særs av førstnevnte. Her ser vi Norgesmester Terje 

Lie vise frem god teknikk i en doblet delkontrakt.   
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Kløver ess og ny kløver i utspill slapp Terje hjem til damen. Nå 

fulgte liten spar til bordets åtter og knekten hos øst. En liten ruter 

gikk til damen hos vest og en ny ruter trumfet syd. Posisjonen var 

nå 

 

Terje spilte hjerter til esset og spar dame fra bordet. Dermed løste 

han trumffargen med en taper og kunne notere 9 stikk og 530. 

2013 

Nils og Terje forsvarte tittel som åttende par i historien, her 

et motspill som sikret et godt bidrag til poengkontoen.  
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Terjes utspill var hjerter 10 som Nils stakk med esset. Det ble litt 

tippekonkurranse hva som skulle spilles tilbake nå, men Nils 

valgte ♣ 2 og da ble det ett stikk for lite til spillefører.  Det svingte 

50 nm poeng i 2013! 

 

Vel det var nok om våre «gamle» mestere, la oss 

hilse på en av våre kommende mestere!  
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TOR EIVIND GRUDE – NM FAVORITT OG VERDENSMESTER! 
En liten research blant finalistene viser at nevnte 

herremann nyter stor respekt og er tippet av mange 

på pallen, ja til og med som vinner! Vi lot ikke 

sjansen gå fra oss da vi fikk anledningen til å lokke 

noen tanker ut av vår nybakte verdensmester om 

årets finale.  

1.       Hvem er Tor Eivind Grude?  

Jeg er 23 år og lillebror til 3 fantastiske søstre (Liv Marit, Sissel og 

Lillian). Jeg er sønn til flinke og snille Marian og Gunnleiv Grude fra 

Sømna på Sør-Helgeland. For tiden bor jeg  i Trondheim der jeg går 

tredje året på HIST. Planen er å bli lærer i matte og naturfag for 5.-

10. trinn. Interesser: bridge, fotball og styrketrening. Arsenal er 

favorittlaget  

2. Du har lenge vært en lovende juniorspiller, er det 

flere års trening som nå har gitt resultater, eller har du 

vært bevist og endret hvordan du trener/jobber med 

bridge? 

 Jeg har ikke endret noe, men jeg har spilt mye med og mot gode 

spillere. Kanskje konsentrasjonen har blitt litt bedre? Talentet har 

alltid vært der, sier Liv Marit.  

3. Hvordan vurderer du nivået på lagets spilling i VM, 

ville årets utgave av U25 hevdet seg også her hjemme i 1. 

divisjon? 

Lagets innsats i VM var litt opp og ned. I de innledende kampene var 

det mye rusk, men på slutten var målet å komme innenfor topp 8 for 

å gå videre til sluttspillet. I sluttspillet startet vi ikke spesielt godt. 

Likevel klarte vi å holde fokus og spille stødig på slutten av hver 
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kamp, og da kom også poengene. Vi ble også mer aktuelle mot 

slutten av mesterskapet. Jeg vil benytte anledningen til å skryte litt 

av Lars Eide og Lars Arthur Johansen som var flinke til å motivere 

oss til å holde fokus på bridgen og ta ett spill av gangen. U25-laget 

kunne definitivt hatt noe å gjøre i 1.divisjon, men mest sannsynlig 

med svært variable resultater.   

4. Hva er din målsetning for NM Par 2014? 

Topp 3, jeg spiller damed Håkon Kippe!! 

5. Hvem vurderer du som dine sterkeste utfordrere i 

årets NM Par, vil du tippe top 3? 

1. Rune Brendeford Anderssen - Peter Marstrander 

2. Petter Tøndel - Odin Spillum Svendsen 

3. Nils Kåre Kvangraven - Terje Lie 

 

6. Hvem kunne du tenkt deg som makker som du enda 

ikke har spilt en turnering med  

Boye Brogeland kunne det vært morsomt å spille en turnering med. 

7. Ryktene sier at du skal spille 1. divisjon med Ole 

Kopstad, hvordan ser du på den oppgaven og har dere 

planlagt en tøff innkjøring nå i høst?  

Det blir utfordrende og artig å spille med Ole K. fordi vi skal bruke 

noen konvensjoner og varianter som jeg ikke har brukt tidligere. Jeg 

gleder meg! Vi skal spille park-turneringen i Sandefjord siden det er 

todagers-lagkamp og letteste reisevei (hvis ikke hadde 

Rondanecupen vært alternativet). Utover det bruker vi 

meldetrening på BBO, og etter hvert litt mer spilling når systemet er 

på plass.  

8. Hva er dine ambisjoner/målsetninger ved 

bridgebordet de neste 3 årene 

 

Peter tar gjerne med seg 

gullet hjem! 

 

Ole Kopstad 

Ny makker til debut i 1 

divisjon 
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 Først må jeg bevise at jeg har noe i 1. divisjon å gjøre. Det hadde 

også vært fint om vi kunne bevise i Junior-EM i Tromsø at vi hører 

hjemme i toppen. 

Vi sier takk til Tor Eivind og ønsker lykke til både 

med NM PAR finalen og videre karriere, vi skal følge 

spent med!  

 

  

 


