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Arkiv våren 2008

Favorittseier i SIB..
Da Espen Lindqvist og Petter Tøndal meldte seg på,
annonserte jeg at det var andreplassen å spille om.
Det stemte, for de tok sin andre seier på rad i Color
Line Cup. Vi gratulerer !!
Redaktøren og Tom Høiland ledet store deler av
søndagen, men måtte se seg slått med 15 poeng.
Luringen og Helge Mæsel spurtet inn til bronsemedalje.

Color Line Cup Åpen pulje
ble vunnet av Trygve og Rolf Undem foran Siri Gro
Drivdal og Erik Jørgensen. På tredje kom Bente
Ballestad og Calle Knudsen.
Vi gratulerer her også !!

Espen Lindqvist  Petter Tøndel

Et tips :
Bridgespillere er vanskelig å få ut av salen
etter spillinga. Da spør du bare, "Er det
noen som kan tenke seg å hjelpe å rydde
litt ?!
Jeg lover det at de er borte som dugg for
solen i løpet av sekunder. Kaninen løp inn i
et bøttekott og gjemte seg. Etter en stund
titter han ut, "Er de ferdige snart, jeg MÅ ha
ei øl nå.."
Det er ikke ofte jeg sier noe fint om folk fra
Vennesla, men takk for hjelpa denne
gangen til Homme's og Hurra ...

Snorre Aalberg  Tom Høiland

Hjelp til spill !!!
Akkurat nå er jeg sliten og lei, men
når det går et par dager har jeg
tenkt å lage en bulletin fra årets
SIB.
For at det ikke skal bli bare
selvopplevde ting, vil jeg gjerne ha
spill og historier. Du trenger ikke
skrive inn spillet, men fortell bare
hvilken turnering, pulje og
spillnummer, så ordner jeg det.
Send en mail med det du vil si, så
redigerer jeg på plass.
MAIL HIT og på forhånd takk !!

Roald og Helge Mæsel

Finalefeltet i Norway Open..
ser du til høyre. Det er mange som påstår at
singelbridge er bare tilfeldigheter. Når du ser på
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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disse, vet både du og jeg at det er flinke spillere.
HER ser du bilder av de åtte beste, sammen med
turneringsleder Calle Knudsen fra Lyngdal..

SIB Color Line Cup
Her er noen bilder fra dagens turnering.

Lørdagskvelden spilte vi...
enda mer bridge. 32 spillere hadde ikke fått nok og
var med på en uhøytlidlig 15 spills IMPS ACROSS
THE FIELD. RESULATER..

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Vigdis Moen med en fin 3.plass i Norway Open

Jon Solli Hansen til topps
i årets Norway Open. Han leder store deler
av finalen, og vant med 18 IMP foran Dag
Heldal Paulsen og en gledelig
bronsemedalje til Vigdis Moen.
HER er mange bilder fra en hyggelig dag på
Caledonien,
HER er resultater fra finalen og HER er
resultater samlet for kvalifiseringen.
Under finner du resultater for de enkelte
sesjonene.
Color Line Cup Elite oppdateres HER fra i
morgen kl. 10.20 og Color Line Åpen Pulje
oppdateres HER.
Redaktøren skal spille selv, så nå blir det
stille i fjøset i et par dager..

Norway Open i gang ..
Klokka 11 sparker vi i gang årets SIB. Vi
ønsker alle deltakerne lykke til og håper at
alle får det trivelig..
HER er noen bilder.

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Resultater
Sesjon 1

Sesjon 2

Sesjon 3

Invitasjon

Invitasjon

Invitasjon

Pulje A

Pulje A

Pulje A

Pulje B

Pulje B

Pulje B
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Finalister Norway Open

FINALE NORWAY OPEN...

Lista er komplett og disse spiller finale kl
20.30.

sender vi på BBO ca. kl 20.30.

SvenOlai Høyland
John Våge
Geir Brekka
Ann Karin Fuglestad
Jon Solli Hansen
Tore Marskar Eek Jensen
Roy Lund
Dag Heldal Paulsen
Jo Arne Ovesen
Øyvind Lorentsen
Ivar M Anfinsen
Per E Pedersen
Vigdis Moen
Johnny Hansen
John Arthur Frøge
Stig Martinussen

AJ83
82
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

LIVE FRA SUPERFINALEN

Følg med oss da !!

HER

er resultater for alle tre sesjoner.
De fire med best score som ikke allerede var
kvalifisert:
Vigdis Moen
Stig Martinussen
Johnny Hansen
John Arthur Frøge (kongen)

Selv de beste kan ikke sin ABC...
I disse dager spilles Cavndish og i går kveld var det Hauge på BBO. Denne
gangen mot et sponsorlag med svenskene NystrømBertheau.



T765
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T765

J8

J87
D96

7

D7

AKJT5

KJ83

A42

9642

AT53
KT542
9643
D9
KD

Tor og Geir satt NS og hadde meldt og støtte spar før den ene svensken var
plassert i 4hj i øst. Geir spilte ut spar 2 til Tor sin knekt, og han fortsatte med
en liten spar.









KJ83

A42

Med hjerteren 42, kan du glemme å godspille kløveren, men svensken var
godt i gang da han kastet en kløver på den andre sparen. På den tredje kastet
han enda en kløver og da var han beit. Det ser ut som han spilte på ruterdamen
tredje i kapp, evt. en skvis hvis kløver KDJ satt sammen med ruterhold:

9

T

En MYE bedre plan er å stjele den tredje sparen og så dukke en kløver. Da har
han fått gitt bort tre stikk og overgangene i orden. Bordets trumf beskytter
mot trumfmatten.



D9
K

NS kommer sikkert til å spille en trumf, men da tar øst fire runder av den og
kløver ess. Stillingen >
Ser du litt mer nøye, legger du sikkert merke til at Nord har et kort for mye.
Selv Tor Helness vil ha problemer med å kvitte seg med et...

Da er vi snart i gang....

Makkertorg til SIB..

på Hotel Caledonien med SIB og Norway Open.
Det har vært mye fram og tilbake med påmeldinger de siste dagene, men det ser ut til at vi ender på ca 70
spillere. En god nedgang fra i fjor, men flere uheldige kollisjoner får ta mye av skylda. Neste år skal vi
unngå dette.
HER er reglene for Kvalfisering og Sluttspill i Singelturnering
HER er systemet du skal spille
HER er program for hele helga
Vi minner spesielt om BBOpub på fredag ca. kl 20.30. Der øverfører vi superfinalen og koser oss. For så
vidt ønsker vi ikke å se noen av dere der, for det betyr at dere er utslått. Håper likvel at de som ikke får
spille, døyver den verste skuffelsen og blir med oss.

Det er flere som skal spille
singel, men enda ikke har fått
ordnet seg makker til lørdag og
søndag.
Ta kontakt med oss i
sekretæriatet på fredag, så skal
vi se om vi kan få parret noen av
dere..

På lørdag håper vi at mange blir med på en felles middag (hver ordner for seg) ca. kl 19.00. En og en halv
timer seinere trekker vi opp i Caledonien Hall og spiller en 15 spills turnering. Da serves det drikke.

En liten delkontrakt....

Cavendish ...

i Shapiro Spring Foursome. fra å gå helt til finalen for
TEAM Gillis. Boye, Espen og Odin Svendsen er det
norske innslaget på laget og de tapte 7073 i
semifinalen for Allfrey (Tony Forrester sitt lag)

er turneringa for de som har penger. Startkontingenten er ikke mindre enn 2800
Dollar pr. par og 10.000 Dollar for et lag. I tillegg er det en større
auksjonsturnering, der vinneren sitter igjen med godt over en million norske
kroner.

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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TEAM Erichsen, med bl.a Espen Erichsen, Glenn
Grøtheim og Ulf Tundal måtte se seg slått ut i femte
runde av Jourdine. To fattige IMP var differansen i
den avgjørende kampen.

Geir Helgemo  Tor Helness er selvskrevne deltakere. Denne gangen er SILLA
også med. Han har sponsa Rune Hauge (eller var det kanskje omvendt ?) og
spiller sammen med PIL og Jan Petter. Boye er sponset av Rita Shugard.
Turneringa starter i morgen (onsdag)
HER er starlista for både par og lag. Så vidt ejg kan se er det bare kaninen som
mangler her, da ville ALLE verdens beste vært med..
HER er auksjonslista. Tor og Geir er nest mest verdt. Vinner de turneringa, sitter
den heldige eieren av paret igjen med en svært flott pengesum..

Espen og Boye til semifinalen..

GEO ...

i Shapiro Spring Foursome. Den spilles på BBO nå kl
11.30 (tirsdag) Boye og Espen skal stå over de åtte
første spillene, men er snart i manesjen.

har sendt meg en kopi av et par artikler
han skal ha i sin spalte i Adressa.
Han gleder seg til at jeg skal prøve å finne
ut hva det er som gjør at Heimdal var så
suveren og spillene er to eksempler på en
mulig forklaring.

Vi setter pris på at arrangører tilpasser
turneringsdatoer som at de ikke kræsjer med SIB.
Det betyr at Espen kommer til oss og Norway Open
staks denne turneringa er ferdig.

Torsdagskvelden og SIB.

System Norway Open

I fjor hadde vi et flott arrangement på
torsdagskvelden hjemme hos Nils. Det
kommer en del i år også.
Er du i byen og har lyst til å treffe folk,
ringer du Nils Kvangraven på 995 51265.

Jeg var sinna som ei fele på Kvangraven i fjor da han
bestemte at systemet skulle være som til høyre.
"Folk må da få spille det de vil !!"

Alle tar med sin egen grillmat og drikke.
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

I ettertid ser jeg at det som ble bestemt, var helt
rett. Norway Open er for toppspillere, hvermannsen
og nybegynnere. Det var det konseptet mange
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Sjefen fyrer opp..

fortalte at de likte.
Derfor må konvensjoner tilpasses sånn at ALLE er
komfortable og føler at de mestrer. Konvensjoner
som f.eks STENBERG er også meningsløse, siden det
er like mange videre meldinger som det finnes
bridgespillere.
Utgangspunktet er et Naturlig Standard system, med
beste minor, 5kort major, 1517 NT og svake to.
Hvis du ønsker kan du spe på med fire "avanserte"
varianter. De må POSITIVT avtales for hver runde,
hvis ikke noe sies er det STANDARD som er valgt.

.
Merk at SUNN FORNUFT (for de som
måtte ha det..) ikke er forbudt. Går
det f.eks
1sp  4sp
5ru
så er ikke 5ru et håp om å spille der,
men et ønske om at makker skal se
om han har noe fint i kløver.

Singelturnering....

Resultater 2007/08

er alltid moro. Denne gangen var det 20 spillere som ville
kvalifisere til Norway open fra vår klubb. De fem beste som
spiller på klubbens regning er:
Knut Johansen
Geir Brekka (forfall fra Egil H)
Helge Wessel
Øystein J/Thomas H/Stig D (forfall Marianne H)
Arne Gustav Hageland
RESULTATER NOEN BILDER
Fru Homme viste i DETTE spillet fra gårsdagens
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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singelturnering at NMformen er det ingenting i veien med.
Helge Wessel og herr Homme var alene om å melde
DENNE.

.
Helge Wessel meldte en fin slem til venstre

Fristen for påmelding SIB...
blir utvida med et par dager, men det er ikke
oppe før i morgen tidlig (tirsdag), hvis da ikke
Harald Skjæran får gjort det før..
Haster det kan du sende en mail til
post@aalbergdata.no eller SMS til 99395198

< En lekkerbisken ??
Du får dagens for kr. 99,.

Vi passerer nå straks 70 spillere. Vi har plass
til enda fler !!

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Jeg planlegger en større...
artikkel/analyse av hva det var som gjorde at Heimdal vant
så klart og at Geir, Børre og Per Erik hadde mye mer pluss på
butleren enn de andre parene til sammen.
Er det i meldinger de gjør det ?
Er de bedre spilleførere og leverer de bedre motspill ?
Pisser motparten på seg når de møter dem i Rama ?

Favorittseier i SIB

Heimdal 2  Stavanger R1 R2
Heimdal 2  Heimdal 1 R1 R2
Tromsø  Vikersund R1 R2
Kristiansand  BAK R1 R2
Heimdal 2  Tromsø R1 R2
Heimdal 2  Stavanger R1 R2
Kristiansand  Sørreisa R1 R2

Som en start kan du jo se på Ramakampene >
Heimdal 2 er vinnerne

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Godt jobba, Paul Bang og dere andre i
Stavanger ...

Gratulerer Kristiansand BK med NM sølv for lag.
Gratulerer Marianne, Egil, Helge, Roy og Nils Kåre
MVH
Sauda BK
V/ Egil Nerheim

Glimrende sølvmedalje !!
Det var aldri noen kamp om gullet, til det var Heimdal
alt for suveren. Før siste kampen var det fire lag som
kunne ta andreplassen og etter en solid innsats fra Egil
HommeNils Kvangraven og Roy Olsen Helge Stornes
kunne de motta sølvet. Marianne Homme også en
verdig medaljevinner.
VI GRATULERER !!
Samtidig en like stor gratulasjon til vinnerne, men
seieren har vært klar i flere dager nå.. Geir Helgemo,
Børre Lund, Jørgen Molberg , Terje Aa og Per Erik
Austberg setter et nytt Norgesmesterskap inn på
kontoen.
Bronse til Heimdal 1, Bjørn Morten Mathisen, Petter
Tøndel, Allen Livgaard og Petter Eide.

BULLETINER..
Av en eller annen grunn klarer ikke Spar10 å linke til
bulletinene i pdfformat, så da finner du dem under.
Bull 1

Bull 2

Bull 3

Bull 4 Bull 5

Et lag på banen...
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Etter sjette og nest siste runde, er det BARE Heimdal 2 som har over middels. Det har aldri skjedd i bridgehistorien før, det er jeg rimelig
sikker på. En ledelse på 43 VP før siste kamp og et snitt på 22 VP. Vel var laget favoritter, men det var da måte på. SAMMENLAGT
RESULTATER og BUTLER.
Hva dette forteller om norsk bridge, er jeg litt usikker på. Enten er Geir Helgemo og venner så ufattlig mye bedre enn de andre, eller så skjer
det noe opp i hodet til noe og en hver når de møter dem. +250 på butleren og et snitt på 1.48 pr spill for Geir er jo nesten mer enn redaktøren
har hatt mot kaninen på BBO i det siste. De som eventuelt måtte hatt noe å si på UK sitt landslagsuttak, har vel nå fått svar på de
innvendingene. Heimdal 2 spiller EMlag for Norge, sammen med Grøtheim  Tundal.
Vi har fulgt Geir i spann med Børre Lund og Per Erik Autberg på BBO denne helga. Det er ufattelig stødig og god bridge. Ingen trylleformeler,
ingen heksekunster, ingen systemfinurligheter. Kun godt håndverk, lite feil og en motpart som skjelver i buksa..
Det er fem lag som kan ta sølvet. Nå har Kristiansand den på kvalitet foran Tromsø, men både Heimdal og Vikersund ligger poenget bak.
Stavanger ser ut til å være hekta av, men jevne resultater i de andre kampene kan gi både sølv og bronse. En av mine forhåndsfavoritter til
medalje, BAK, er det eneste laget som har bare æren å spille for.

Entry shifting squeeze...
A93
K2
AJ5432
85
D8752

KJT4

J

A543

T8

KD97

DJT32

A

DT9876
6
K9764

9

Jeg kan nesten ikke stave ordet en gang, men Peter Marstrander spilte seg
fram til en posisjon der han ville vunnet kontrakten mot både deg og meg. God
oversikt fra PIL "ødela" et fint spill.
Peter i vest åpna med 2sp og etter 3ru fra PIL i nord avslutta Rune Andersen
med 4sp.
Ruter ess og ruter til stjeling var vel ikke den verste starten for Heimdal. Geir
Helgemo fortsatte i hjerter til esset og Peter la ned spar konge fra bordet.
Hvis Per Erik Autsberg i nord stikker den, står kontrakten. Om det er andre
veier til Rom enn den Peter Marstrander fulgte, vet jeg ikke. Erik Dahl ringer
helt sikkert i løpet av formiddagen hvis så er tilfelle..
Når spar konge ble lasjert ville Peter i alle fall ikke spille mer trumf. Da får han
en tredje runde i panna og det mangler et stikk.
Se imidlertid hva som skjedde. To høye ruter, kløver ess, hjerter til stjeling og
spar fra bordet til nord sitt ess.


J4
8
D8

JT



43





DJ



DT

K9

PIL var i ferd med å spille en runde spar til, men da skjer følgende. Peter
stikker med tieren og syd er skviset. Kaster han en hjerter, beholder spar ti
stikket og hjerteren godspilles. Kaster han en kløver, stikkes det over i bordet
og kløveren godspilles.
Dette så PIL og fortsatte i kløver. Da måtte spar 9 før eller siden gi beita.

Tilbake i medaljekampen..
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Bilder fra mesterskapet
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Det er små marginer i et mesterskap som
dette. Det betyr at store seire gjør at lag
tetter luker på resultatlista. Våre helter så
rimelig fortapte ut etter en tung start, men
vi øyna et håp de de lenge lå over med 255
mot Heimdal 2.

HER er fra fredgskveld
HER er fra 4.kamp
HER er fra tredje kamp
BILDER fra de to første kampene
Det meste har Kåre K tatt, takker igjen

En stund ut i kampen så det ut som de skulle
miste mye av ledelsen, men det holdt til 23
7 seier og RETT opp på tredje plass !!
Heimdal leder nå med 30 VP og er eneste lag
med mer enn strøpluss.. En mot røkla må vel
kunne si å være en passende kommentar...
RUNDE 5 og SAMMENLAGT
Marianne hadde en glimrende kamp mot
Heimdal 2..

60 sits tålte han ikke...
Heimdal og Trømsø spilte en tett og god kamp på BBO. Det ser
så lett ut når de beste holder på. Dette skulle da vel vi også ha
klart ?
I kritiske situasjoner gjør de nesten alltid rett og "egg" ser vi
uhyre sjelden. De melder fargene de har og støtter makker så
ofte det går an. God bridge, enkelt og greit.
I spillet til venstre setter Rune Andersen umiddelbart fullt press
på Helgemo, men endestasjonen ble ok likevel. To ganger ruter
ut til stjeling før spar til kapp så veldig rett ut. Ruter til stjeling
og overstjeling med damen. Nå tipper jeg at PIL var godt fornøyd
med egen innsats så lang, men nå Peter spilte hjerter til stjeling
hos makker og da var det allerede tgre kort som lå feil vei på
bordet foran han..
Heimdal hadde likevel nok plussspill til en pen 219 seier.

AJ6
6
983
AKJ974
K3

9874
Vest

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Nord

Øst

Syd

HER er et av plussspilla.
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KDJ875



75

AKDJT64

D86

 32
DT52
AT9432

Peter M

pass

PIL

Rune B A

Geir H

1kl

4ru

dobl

5kl

pass

pass

Pent motspill, selv om
4sp sikkert kan vinne
på en eller annen måte.
Fort gjort å trå feil, selv i
firekortpossen..

pass

2
T5

Klarer Tromsø medalje ?

Vi knuser Heimdal 1 !!!
Den første halvrunden kjører Kristiansand
over juniorene og ligger an til 254 seier
etter de først spillene. Følg med !!

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Heimdal 2 stikker i fra ?
Det ble 1614 seier til Kristiansand overf BAK i fjerde runde.
Begge Heimalslagene vant også sin kamp, mens Tromsø slo
hjemmelaget knepent.
HER er 4.runde
Sammenlagt er det som jeg spådde før vi starta. Landslaget
har tatt en klar ledelse foran juniorene.
På butleren er det ikke overaskende Geir Helgemo, PIL
Austberg og Børre Lund som er langt oppe, men våre to beste
så langt, Roy Olsen og Helge Stornes har hhv. +42 og +61
etter fjerde kamp.

K742
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

9 IMP tilbake til "oss"
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A3
D853
KT5
DJ65

T98

J6

K9842

6

JT942

AD9874


A3

I lukket rom kom Jon og Kåre i en normal 3NT med 9 stikk. Helge
og Nils fikk tatt Ole Kvamme og Torstein Rognved sin 2hjåpning,
ikke mindre enn 800 kosta det..
Fortsett sånn, gutter... !!
Vest

Nord

Øst

Syd

Ole K

Helge S

Torstein

Nils

2hj

pass

pass

dobl

pass

pass

..

pass

DT75
AK7
J532

Jon Sveindal skapte IMP'er..
i spillet til venstre. Jeg vet ikke om Egil sin 2NT viser noe
spesielt, men en naturlig rutermelding se da naturlig ut..

T4
642
97632
KJ8
52

KJ963

DJT73

K

KD

AJ854

T632

A4

Jon ville ha spar ut mot 3NT og da fikk Egil kalde føtter. Å
havne i 4sp når syd har vist nok spar til å doble 3NT, var vel
også litt underlig. Sørlendingene slapp unna med 500, men 9
IMP førte BAK opp i ledelsen 183.
Vest

Nord

Øst

Syd

Marianne

Kåre K

Egil

J Sveindal

1sp

pass

AD87

1NT

pass

2NT

pass

A985

3NT

pass

pass

dobl !!

T

pass

pass

4ru

pass

D975

4sp

dobl

pass

pass

..

pass

Da er mor plassert på IKEA...
Jeg ble litt forsinka inn til spillelokalet i formiddag. Det
ble et par turer ekstra mellom reolene på
torturkammeret ved Forus, men etter å ha bedt om
nåde, slapp jeg av gårde.
Kristiansand måtte bite i gresset for favorittene, tap 7
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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23 var nok mer enn fryktet. I de andre kampene
overrasket Stavanger mest ved å sette Sørreisa til veggs
med de samme sifrene som over. Heimdal og Vikersund
tok hver sin lille seier.
RUNDE 3 og SAMMENLAGT
Paul Bang er stort sett fornøyd med arrangementet,
men liker ikke at BK2000 ikke funket så bra som det
burde til å begynne med. LIVEoppdateringene er er nå i
drift og Paul har fått god service fra Tigerstaden.
To bulletiner er ferdig. Bull 1 og Bull 2.
HER er noen bilder fra starten av kamp 4

Humøret er på topp....
foran morgendagens kamp mot Heimdal. En liten seier og et lite tap var kanskje
ikke den aller beste starten, men det er langt igjen..
Kåre K sender meg bilder og jeg legger ut. Tusen takk igjen..
I morgen blir det sannsynligvis stille her, fordi fruen skal på IKEA  I STAVANGER !!
Jeg har legeattest mot å være på sånne steder, så da har jeg sagt at jeg heller tar
en tur til byen og rusler litt rundt Breiavatnet...
Da sees vi sånn i 12tida, folkens !!
HER er noen bilder tatt etter siste kampen.

Andre kamp i NMlag..
Det var lenge jevnt mellom de to Heimdalslagene i hovedkampen på BBO. Mye god
kortspilling og ut over i kampen seig gamlekara i fra. Til slutt vant Heimdal 2 med 31 IMP og
219.
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Det er marginer som avgjør kamper mellom gode lag. HER var Terje Aa og Jørgen Molberg
akkurat passe aggressiv, men HER var de akkurat passe defensiv. Tøndel  Mathisen gjorde
motsatt da de meldte 3NT på begge. 20 IMP ut tilsammen, men bytt om et par kort så er
det 20 IMP den andre veien..
I de andre kampene var det små utslag, faktisk endte de 1614 alle sammen.
HER er andre kamp og HER er sammenlagt.
Det er flott at noen vil kommentere på BBO, all ære og takk til dere. Jeg har bare et lite ønske
om at dere kan tenke på at vi ser alle 52 korta, mens spillerne ser halvparten. I siste spill
skulle Allan Livgård spille 5sp, den sto i praksis på et par finesser gjennom åpneren. Den
avgjørende finessen gikk ikke, mens det var mulig å få 11 stikk på en halvsyk partiell
eliminasjon hvis en avsto fra trumffinessen. Som er kuriositet kan det nevnes, men vær så
snill å ikke forvent at spillefører skal tenke tanken en gang.
En siste ting: Kanskje det er en grunn til at noen "bare" kommenterer mens andre får spille
? (uff da, det var kanskje stygt sagt ?)

Marianne Harding og BAK har omtrent middels etter
første dag, en grei start vel ?

Første kamp i NMlag
er ferdig. Resultater HER
Heimdal junior hadde arrangørene helt i kne, men
måtte slippe inn en del mål på slutten.
BAK gjorde sine saker bra mot favorittene, Heimdal
1, og tapte "bare" 1416.
Våre gutter og jente lå bak Tromsø hele veien, men
redda til corner med en bra spurt, 1317.
Sørreisa vant 1911 over Vikersund.

Carl Mathisen og staben har forhåpentligvis Egil Homme spilte begge de første halvrundene,
alt under kontroll.
men måtte seg seg slått 1317.
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Bonn Nations Cup 2008
er et slags uoffisielt Em for klubblag. Hvert land får stille
med et lag, ikke nødvendigvis det aller beste, og det spilles
Round Robin og sluttspill:
Vi stiller med Team Hauge og turneringen følger du HER.

En som ble slått ut i fjerde runde..
skal sikkert ikke lære en finalist å melde, men det får så være.
Petter Tøndel hadde kanskje et håp om å få meldt kløveren etterpå,
men det fikk han ikke. 2hj gikk flere beit.

J3
AJ83
AKJT876

A2

KT94

KDT52



4

D952

AJ754

K9832
D8765

Det er flere skoler om hva som er rett med vest sine kort. Jeg mener
1NT bør være naturlig (1518), det samme med 2sp (6kort og gode
kort)
2ru derimot er det vel lite frekvent å bruke som naturlig, så da er den
ledig til å vise minst 55 i de umeldte.. enig ?
Vest

Nord

Øst

Syd

Tøndel

Moen

Mathisen

Strøm

1ru

pass

1sp

2hj

pass

pass

pass

9764
3

..

DT6

2hj på 50 sliter selv Petter med...

LIVE fra Stavanger følger du HER
Kåre K sender meg bilder etter hvert, så det er bare å
følge med.
Oppdaterte sammenlagt og butler er HER.
BILDER fra oppstarten. Takk til Kåre Kristiansen. Det
beste er å velge Lysbildeframvisning.

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Sett deg i motstanderen stol...
Dette spillet er mer av psykologosk art enn det er teknikk. Spillet er
fra den samme lagkampen som under og meldingsforløpet gikk
indentisk ved begge bord. Utspillet var også det samme, spar ess.

T
92
KDT7
K98432
AJ83

97642

J86

7543

J82

654

D76

T

Jeg vet ikke om det jeg sier er rett, men spør:
Hvor ofte tar du for et ess i blinde mot en slem når den sterke hånda er
til høyre for deg ? Oftest når du har et potensielt stikk til, vil jeg påstå.
Ingen av spillerne fant kløverdamen, men burde det vært gjort ?
Vest

Nord

Øst

God 1

Syd
God 2

KD4

2kl

AKDT

pass

3kl

pass

4kl

A93

pass

4ru

pass

4NT

AJ5

pass

5ru

pass

6kl

pass

pass

pass

HER fikk Ole Berset til noe som
lignet et innspill. "Problemet" var
bare at motparten kom aldri ut
igjen..

Burde du vunnet 6kl, Ole ?

Damelandslaget....
trener jevnt og trutt på BBO. I går kveld spilte de 20 spill mot den nye
landslagssjefen og venner. Det ble en klar seier. I spillet til venstre
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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J3
K86
AJ3
KJT93
98632

AKT7

J43

T97

982

D764

76

54

meldte Siv Toresen og Gunn Tove Vist LANGT bedre enn Geir Olav
Tislevold og Ole Berset.
GEO og Ole meldte slik som du og jeg ville gjort, mens Siv fant ut at
den eneste grunnen til at Gunn Tove snirkla rundt med 2ru (GF) når
hun likvel ikke ville spille hjerterkontrakt, var at sparen kunne være
akilleshælen. Dette lover godt foran sommerens EM, jenter !!
Vest

Nord

Øst

Siv T

Syd

Vest

Gunn T

Nord

Øst

GEO

Syd
Ole B

pass

1kl

pass

1hj

pass

1kl

pass

1hj

D4

pass

1NT

pass

2ru

pass

1NT

pass

3NT

AD52

pass

2hj

pass

3NT

pass

pass

pass

pass

KT5

pass

4hj

p.r

AD82

Tonje Brogeland skal ta medalje i
sommerens EM lag !!

Harald Skjæran viser oss...

NM klubber starter i morgen formiddag..

at de kanskje har for lite å gjøre på
forbundskontoret når det har tid til å leke
seg med SÅNNE ting. Moro er det nå, likevel
da...
(Bruk PageDown til å bla...)

Det er bare to år siden vi selv hadde NM lag finalen. Jeg husker at det kriblet godt i magen
kvelden før. Lykke til Paul Bang, Lasse Holen og dere andre i arrangementet. Det blir helt
sikkert en flott turnering.
Jeg er rimelig sikker på at kampen om seieren kommer til å stå mellom de to Heimdalslagene,
landslaget og juniorlandslaget med små variasjoner. De andre seks lagene kommer til å
kjempe om bronsen.
Hjertet sier at Kristiansand tar den, men jeg er redd for at laget vil slite hvis/når det begynner
å butte i mot. De er ikke tre faste par, men fem spillere som skal rullere i flere kombinsjoner.
Erfaringer sier at det går bra så lenge vinden blåser i ryggen, mens det er verre når den
kommer i mot.
Sørreisa er et spennende lag, men hvis vi husker tilbake til 2.divisjon i vår regner vi med at de
er fornøyde bare de nok spillere på laget i det den siste kampen starter. Bridge er ikke som
lagtempo på sykkel, der tiden blir tatt på fjerdemann i mål. Her er det en for alle  alle for en.
Vidar Smith og Vikersund kommer til å score jevnt pluss, men jeg tviler på at det holder. Jon
Sveindal og Kåre K på BAK er tikkende bomber som er eksplosivt gode når toget holder seg på
sporet, men for sikkerhets skyld håper jeg arrangøren har et lager med sykkelhjelmer, plaster
og nervetabletter på lur. Tromsø har mange medaljer fra før. Om de er gode nok i år, gjenstår
å se. Jeg heier ekstra på en av mine gode BBOvenner, sjef1. (Gunnar Harr)

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Hva så med arrangørlaget ? Det er gode spillere alle seks. Vi får håpe hjemmebane
oppmuntrer til ekstra innsats.
Uansett, lykke til alle sammen. Vi følger dere på BBO !!!

Viego og verdenslaget på kulturreise
til Krakow....
Endelig, tenkte jeg. Nå har gutta boys skjønt at livet er mer enn kortspill,
sånn at de har lagt sin årlige heisatur til et sted der de kan kombinere et rolig
og seriøst bridgelag med påfyll for både kulturelle og historiske hjerneceller.
Jeg har klippet litt fra Wikipedia..
Byen regnes som en av Europas vakreste, og er skrevet inn på UNESCOs liste over verdens
kulturarv. Kraków har tradisjonelt vært et av Polens ledende sentre for vitenskap, kultur og kunst,
og var landets hovedstad fra middelalderen og frem til 1609, da hovedstaden ble flyttet til
Warszawa. Byen regnes som Polens kulturhovedstad, og trekker til seg over 7 millioner turister
årlig.

Jeg ber alltid om referat når kaninen har vært på tur. Denne gangen ville jeg
vite hvilke kirker og museer han hadde besøkt og om hvordan
konsentrasjonsleiren i byen gjorde inntrykk.
Svar: "Viego knuste verdenslaget. Vi vant åtte av ti lagkamper. Jeg drakk
Vodka RedBull og koffeinsjokket ga meg et klarsyn jeg aldri før han vært i
nærheten av. Jeg så gjennom motstandernes kort. Even Ugland hadde et
fantastisk flott spill og det kommer her:

Even i kalasform !!

43
J2



Nord spilte ut ruter ti til esset. Geir forteller at Even også
var i koffeinrus, så han blunka ikke en eneste gang i løpet
av spilleføringen.

T9654
K765
AKJT9

D86

AKT

987

AK

D832

D82



AT3
752
D6543

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Ruter ess, to høye spar fra hånda, ruter konge, spar til
bordets dame, ruter dame (bort med en hjerter), hjerter til
ess og konge og en runde trumf til. Nå er stillingen som til
høyre >
Kløver til bordets tier og Geir var inne. Mange av oss ville
sikkert spilt hjerterdame, men Geir så at det ville klemme

9
K76
9









8

D82

AT3

D
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J7

saften ut av makker i nord når spillefører røffa.

J94
Vest

Nord

Øst

Syd

Even

Viego

Verdens
laget

kaninen

2kl

pass

2ru

pass

2sp

pass

4sp

pass

6sp

pass

pass

pass

Derfor kløver fire opp igjen. Even viste fram hånda. "Du har
sikkert ikke kløver konge, da hadde du spilt en hjerter. Jeg
legger kløver åtte. Enten står kontrakten ellers var jeg
alltid beit med beste spilleføring"


J94

Kanskje det bør serveres Vodka Redbull på flere
bridgearrangementer ?

Resultater IMPS ACROSS 2.kveld
Nå var det lenge siden Øystein og Erik hadde en god score, men de tok
kraftig igjen. Sammenlagt var det ikke mange som spilte begge
kveldene, men Øystein og Erik vant der også, med Markus og Roy på
andreplass.
Vi gratulerer..

SINGELKVALLIK NESTE MANDAG..
Skal du spille en kveld hos oss i året, synes jeg du skal velge denne.
Singelturnering er kjempemoro og det er nok mer tilfeldigheter her enn
ellers. Du får 13 makkere å plage og når han gjør en feil kan du endelig
få lov til det du har drømt om, rett og slett bytte han ut.
Spillere fra alle klubber er hjertelig velkommen..
Formannen er i spanderhumør og forteller at ALLE startpengene (kr.75,
pr. spiller  også aktive) går rett ut til sponsing av Norway OPEN  SIB
2008.

Når jeg først inviterer til debatt...
er jeg vel forpliktet til å legge ut noen av innleggene. Jeg tar meg den frihet å velge ut hvilke mailer jeg
tar med og noen forkorter jeg. Flere har bedt om å ikke bli publisert, ikke minst fordi de har et kjennskap
til de involverte og ikke ønsker å bli tatt til inntekt verken for den ene eller den andre side. Det
respekteres selvsagt.
Et demokrati kjennetegnes ved at det har regler å følge, regler som er like for både kong Salomo og
Jørgen Hattemaker. Enkelte har antydet at dette ikke hadde blitt noen sak hvis det hadde vært mindre
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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profilerte spillere involvert. Det både håper og regner jeg de fleste mener faller på sin urimelighet, om
ikke er det er falliterklæring for hobbyen vår. Vi har vel alle tenkt tanken om at spiller A oftere og lettere
får medhold i f.eks en tenkepausesak enn spiller B, men lovens intensjon må vi i alle fall ikke betvile.
Mitt poeng har jeg gjentatt, nå sikkert til det kjedsommelige. Det er spillerne på det aktuelle bordet som
har gjort noe ukorrekt, nemlig å skrive en slipp feil. Det paret som har bedt TMU se på saken, har heller
ikke sikret seg så godt du kunne ved å reise hjem før siste slippen ble utdelt. Det er kritikkverdig, uten
at jeg ønsker å ta en samferdselspolitisk debatt i samme slengen.
Så kommer det som er vanskelig:
Er det paret har gjort, slendian "nok" til at resultatlisten skal bli stående med den feilførte slippen eller
skal lovverket ha rom for tilgivelse når sånt oppstår ?

Bjørn Sverre Gulheim mener noe,
mens Harald Skæran presiserer..

Dagens lovverk er klinkende klart. Det er tilgivelse inntil 30 minutter etter turneringa er avsluttet. Da
slokkes lyset. Hvis loven er urimelig, må et nytt forslag legges fram for rette instanser og evt. innføres i
forbindelse med en revisjon av gjeldende regler. TMU og lovverket har ingen annen mulighet enn å følge
det til en hver tids gjeldende regler. Alt annet vil være udemokratisk.

En presisering av problemstillingen..
under, føler jeg er på sin plass. Harald Skjæran ber meg si at saken er behandlet av Turneringsog
Mesterpoengutvalget, ikke av lovutvalget. TMU har myndighet til å dømme i denne type saker.
Innlegget har engasjert og jeg har fått flere innspill allerede. Det er flott. Jeg har ikke drevet
grundig undersøkelser om det gikk andre ferjer eller om det er tunneller på veien hjem til Paal og
Sigve. På noen av dere innsendere høres det ut som om kommunikasjonmulighetene i Lofoten er
minst like bra som på Grunerløkka i rushtida. Det må dere ikke si til fru Navarseter, for da får dere
ikke mer penger til å bygge vei for.
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Om de faktiske forhold hersker det ingen tvil, både TL og Appellutvalg sier at spilt kontrakt er 3sp 
10 stikk, mens det på slippen sto 3sp 9 stikk. Slippen er skrevet feil og det er ingen motpart i
saken.
For å være klinkende klar. Det er ingen av de andre deltakende par i turneringa som har gjort NOE
SOM HELST GALT. De to parene som kan kritiseres, er Paal og Sigve selv samt det paret de spilte
mot på siste bord. Begge par har plikt til å kontrollere at slippen er riktig ført når den leveres inn.
Derom hersker ingen tvil. Paal og Sigve burde sikkert også aliert seg med et par i salen om å
sjekke at den utleverte slippen var korrekt i henhold til det som ble spilt.. (og samtidig minne
arrangøren på å slukke lyset og at alle hadde trukket opp etter seg på toalettet..)
De parene som er kvalifisert fra kretsen er rett par. Det har både TL og lovutvalget bekreftet, fordi
dagens regler er rimerlig klare på dette punktet, protestfristen er 30 minutter. Jeg vet ikke om
resultatlista ville blitt annerledes om slippen var blitt korrigert, men jeg antar så er tilfelle siden
saken er appellert. For mitt vedkommende er det revnende likeyldig, jeg stiller kun følgende
spørsmål:
Ivaretar dagens bridgeregler den gjengse oppfatning av hva som er rett/galt ?

Hvorfor har vi lover ?
Jeg har fått tilsendt en appell fra Lofoten og Vesterålen. Det er Paal Fondevik og Sigve Smørdal som
er involvert i spillet, men Paal sier at han er ferdig med saken. Han tar både Turneringsleder og
Lovutvalgets avjørelser til etteretning og "har ikke tenkt å bruke en kalori mer på saken. Vi spiller
NM Monrad par på Lillehammer og håper å komme oss til parfinalen den veien i stedet.."
Jeg har fått lov av Paal til å bruke saken. Ikke for å endre på resultatet, men for å si i fra om at når
loven strider mot det som 100 av 100 bridgespillere oppfatter som rettferdig, må loven endres.
Saken er som følger:
Spillet i seg selv har ikke noe poeng, men i siste runde ble slippen ved bordet der Paal og Sigve
spilte, feilført. I stedet for 3sp10 stikk, ble det skrevet 3sp9 stikk. I utgangspunktet en enkel sak,
det finnes regler for sånt.
Nå hadde det seg slik at for å ikke komme hjem midt på natta, måtte Paal og Sigve kaste seg i bilen
for å rekke ferja. Det betydde at de ikke kunne vente på siste slippen, men måtte i huj og hast
komme seg av gårde. Feilføringen ble ikke oppdaget før de involverte ble oppringt av noen andre
spillere på ferja ca. kl 22.45 og TL ble umiddelbart informert. Det ble avtalt å vente til neste dag med
å skjekke om scoren var feilført . Da ville spillstensiler være tilgjengelig på nettet. Neste morgen ble
feilen bekreftet, men TL dømte at protestfristen var ute. Lovutvalget opprettholder dommen og
begrunnelsen ser du HER.

Paal F Fondevik

Jeg ønsker med dette ikke å klandre verken TL, lovutvalg eller andre. Her er det noe galt med loven
og det må umiddelbart rettes opp.
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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1. Rett skal være rett. Hvis det oppdages feilscorer innen rimelighetens tid, må det være

2.
3.
4.

5.

anledning til å rette opp. Utdelte premier skal kanskje ikke trekkes tilbake, men der det er
snakk om at "feil" par blir kvalifisert til et sluttspill og sluttspillet ikke er avholdt, må det gå an
å endre.
Det er aldri forbudt å bruke sunn fornuft. Når det spilles i kretser der spillerne er avhengig av
offentlig transportmidler (her ferje) må det kunne brukes som argument for at 48times
regelen skal tre i kraft, selv om feilen skyldes feilscorte slipper.
Også de som høster fordel av feilen, vil føle seg "skadelidende." Ingen jeg kjenner ønsker å
vinne en turnering eller få en NMplass, hvis grunnen er at det er skjedd en formell feil som
strider mot en hver spillers oppfating av rett og galt.
Flertallets oppfatninger er i utgangspunktet ikke noe argument for lovanvendelsen, men det er
et godt argument for å endre loven. Jeg kjenner ca. 1435 mennensker som spiller bridge. Jeg
ikke snakket med alle av dem, men antar at minst 1434 vil mene at i dette tilfellet skulle
scoren vært rettet opp og resultatet i turneringen vært ut fra 3sp  10 stikk.
Gjeldende praksis er også et argument. Jeg har regnskapet i vår klubb og UTALLIGE ganger har
jeg rettet opp feil den påfølgende dagen, når spillere har kontaktet meg og sett på
spillestensiler at det er feilscorer. Når begge parter "godkjenner" feilen, retter jeg opp. Jeg er
100% sikker på et dette er i spillernes interesse, selv om loven i prinsippet sier noe annet.

Sigve Alf Smørdal

Har du meninger om dette, er du velkommen til å komme med de HER.

Johannes Høie...

T43

tror jeg ikke hadde en klar oppfatning av hvilke griller han satt i hue på Roar Voll i spillet til venstre.
Likvel gjorde han som gode spillere skal gjøre, han prøvde å skape en illusjon om at korta var utdelt
annerledes enn i den virkelige verden.

93
D965
DT52
D2

86

ADJ654

KT72

A

82

A874

KJ963

Meldingsforløpet var også litt av en slosskamp. Det var flere gode vurderinger på begge sider. For dere
som elsker kravpass, trådde vel den i kraft i tredje melderunde, for begge sider !!!
I min verden er det ikke noe som heter kravpass så lenge det er høyst usikkert hvem som stamper.
Andre vil ha mer rigide regler og da sier jeg bare: Gratulerer med 790 og  1150.
Nord spilte ut spar 3, norske. Under esset la Johannes Høie spar dame a tempo. Det ble stille en liten
stund fra Roar og vi som bakspilte skjønte at han lurte på om makker hadde T43 eller T432 i
utspillsfargen.

AKJ975
8
KJT743

Vest
J Høie

Nord

Øst

Syd

Nils

Stokken

Roar Voll

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Jeg vet ikke hva som er matematisk rett i denne situasjonen, det er heller ikke poenget denne gangen.
Det er mange hender (den aktuell blant annet) der det haster å ta det andre sparstikket. Hvis vest har
f.eks D, ADJ9654,5,AD87 må ruter esset hentes.
Uansett skal du ta innover deg og lære av det Johannes gjorde i dette spillet. Klarer du å skape et annet
bilde av kortfordelingen ved å kaste et unormalt kort, skal du gjøre det så ofte du kan. Det er ikke alltid
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1sp
2hj

pass

3hj

4ru

4hj

4sp

pass

pass

5hj

pass

pass

5sp

pass

pass

6hj

pass

pass

dobl

p.r

du ser på hvilken måte du kan forvrenge sannheten, men oftere enn du aner vil du oppdage at
underenes tid ikke er forbi..
HER er spillet

Hold for å melde NT ?
Jeg har en diskusjon gående med et par spillere om
det noen ganger kan være rett å melde NT uten hold
i motpartens farge ?
T92

1kl kan være på dobbelton og så er det din tur i syd
?

K3
KDT32

Gjør deg opp en mening, så ser du HER..

872

Har du meninger om dette, vil jeg gjerne høre. HER
sender du inn ?
Vest

Nord

Øst

Syd

1kl

1sp

?

Når det gjelder et
utsagn..

54

litt nede på sida, vil jeg bare
opplyse om at både Christer
Kristoffersen og Macic kommer
fra Stjørdal..

A4

JT986
8432
AK8632

Q97

3

Q754

Q86

KT9

JT6

AK9
JT
AK2
J7532
Q75
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< Håndverk ... ?
Det siste spillet på mandag bør være
mulig å få til, også ved bordet. Syd åpner
med 1ru og like etterpå er vest spillefører
i 4sp. Nord spiller ut trumf og da bør det
gå sånn:
Hjerter i stikk to og motparten spiller
sikkert mer trumf. Stikk i bordet og da ser
du at trumfen sitter 22.
Stjel en hjerter, kløver til esset, stjel en
hjerter, kløver til kongen og stjel siste
hjerter.
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Når du nå frir deg med kløver, må
motparten enten åpne ruteren eller spille
til dobbeltrenons...

Myrabeiten sliter...

T4

Fint av Erik Dahl....

med påmelding.
Øyvind Norgren spør om jeg kan være så snill
å informere alle Vestegder om turneringa den
30.april. Påmelding via linken over.

T98

Denne gangen satt jeg selv i øst og åpnet med
1NT. Makker overførte og jeg ble spillende 2sp.

Siste finalelag til NM klubber
ble ikke helt overraskende Heimdal 1, med
Espen Lindqvist og Petter Tøndel, Allan
Livgård og Petter Eide.
Espen kan ikke spille finalen, så da går
Stjørdals nest beste bridgespiller, Bjørn
Morten Mathisen, inn for han.
Da vet dere endelig hvilke lag dere skal slå i
STAVANGER, søvning og dere andre ?
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Hjerterkonge lasjerte jeg, stakk neste og stjal en
hjerter. Spar til konge og ess, så var unge Dahl
inne.
Hjerter til dobbeltrenons forfremmet makkers tier
uten at jeg hadde noen taper å kaste. Jeg prøvde
bordets trumfnier, men Øystein stakk over. AK i
kløver og kløver til stjeling. Sammen med
spardame avslutta det festen.
Syv stikk i motspill mot sparkontrakt var det ingen
andre som hadde klart.

Resultater mandag 21.4

Her er noen flere bilder fra..

Søker makker til SIB...

Denne gangen var det Tore Olsen og Atle
Stray som gjorde det best. Markus og Roy tok
innpå mot slutten, men det holdt ikke helt.
Vårspretten avsluttes neste mandag.

singelturneringa i Pramveien...

CasingBoy på BBO søker makker til
parturneringa på SIB.
Sigbjørn Sæland  90062949

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Vi minner om årsmøte og singelkvallik til
Norway Open mandag 5.mai. Turneringa er
åpen for alle og det er startkontingenten til
NO som er premien..

Vi passerte nå 50 par..
til sammen i SIB 2008. Det er slett ikke
mange turneringer som samler 50 par i
dag, men vi håper det er stille før
stormen. VELKOMMEN !!!

Tore Skoglund....
er av de som skriver til oss her på sida, tusen takk for det. Denne gangen kommer han med både ros og ris. Rosen ser du under, mens risen
ser du HER. Hans poeng er at jeg noen (mange) ganger er slurvete med analysene og at jeg er lite objektiv i mine kommentarer. Til det kan
jeg ikke si annet enn at jeg er HELT enig. For det første er jeg ikke spesielt flink til å analysere spill, for det andre er jeg ikke spesielt flink til å
melde og for det tredje later jeg ikke en gang som analyser skal være verken dypsindige eller fullstendige. Hvis jeg klarer å engasjere noen
med det jeg skriver, er mitt mål oppnådd. Når det gjelder kvaliteten på vitsene, har kaninen tatt fra meg all selvtillit. I tunge stunder henter
jeg fram noen av Kvangraven sine. Da skjønner jeg at vi i alle fall er to som sliter...
Hei igjen,
Jeg setter pris på at det faktisk er noen som engasjerer seg så mye i bridge som du gjør. Hvor mye du vil legge i hver enkelt artikkel er jo din egen sak,
og jeg tror nok de fleste forstår den tonen du har lagt deg på. Du kommer med en del spark på skinnleggen til enkelte, men så lagt har jeg vært
usannsynlig enig i deg i det meste. Skulle nesten ønske det fantes flere fora hvor vi kunne få fram meningen om enkelte ting i Bridge Norge. Når det
gjelder hvor mye tid du legger i analyse håper jeg ikke du synker så lavt at du kan sammenlignes med "DoubleDummy BBO folka". Da må jeg
dessverre begynne å irritere meg over det du sier i stede for å synes det er morsomt.
Når du har lagt deg på dette nivået så håper jeg du synes det er greit at overanalyserende Østlendinger kommer innom med sine meninger, og det er
jeg sikker på at du gjør. Siden din har jo blitt relativt interaktiv og det er kult. Bra at folk forstår hvor mange meninger det faktisk finnes om
bridgespillets gang. Noe som igjen forklarer hvorfor vi så utrolig sjelden ser en slipp med bare like scorer. Og hadde vi kunne sett hvert enkelt spill på
en slipp med like scorer hadde vi sikkert sett hvor ulikt folk spiller seg fram til det samme resultatet.
Når jeg skriver til deg har jeg som utgangspunkt å bli uthengt med navn og nummer så kjør på (og stå på)!
Tore

Vi som ikke har..
så store gleder, får ta til takke med de
små som livet gir..
Det er en intens rivalisering i byen og de
20/24 spilla på BBO er et av ukas
bridgelige høydepunkt. Med skam å
melde må jeg innrømme at kaninen og
AK har vunnet flest, men i går var det
julekvelden her i Søgne.
Jeg ber dere lesere ta en nøye kikk opp i
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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det venstre hjørnet av bildet til høyre.
Er dere ekstra snille, sender dere noen
trøstens ord til geir@viego.no

Hevn !!!
Dere husker sikkert spillet der jeg skreiv om en 3NT fra
forrige helg (Geir åpna i 3sp og vi ikke fant 3NT)

K653
K74

Vi spiller mot hverandre en par ganger i uka og sannelig
min hatt dukka det ikke opp et lignende spill i går kveld.
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DT32
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Nesten alle borda hadde spilt 3NT hjem (Syd fikk åpne i
1NT), men det ville ikke den godeste Høiland ha noe av.
Dere eksperter mener sikkert at AK skulle meldt 3NT,
men jeg er fremdeles like uenig som forrige helg. Denne
posisjonen er på langt nær lik, så AK får sikkert ikke like
mye kjeft som vi fikk forrige uke, Tom.
Denne gangen er det en første håndsåpning og AK har
kun Ax til å regulere tempoet med, Tom hadde tross alt
Axx..

AD9
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K872
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Syd
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Geir

Tom

AK

3ru

?
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Fruen kommer nok sterkt tilbake !!

Singelturnering i Pramveien...

Singelkvalifisering også i vår klubb..

hos frk. Brekka. Denne gangen var det Helge Stornes som
stakk av med seieren, tett fulgt av en, i følge seg selv,
alltid like uheldig kanin.
Sisteplassen gikk til Tom Høiland.

Vi utsetter sommerbridgen en uke (til 12.mai). Det gjør vi for å rydde plass til
en singelturnering den 5.mai. Da har formannen sagt at ALLE INNTEKTER
DENNE KVELDEN blir gitt ut igjen i premie, som startkontingenten til Norway
Open.
Det vil koste kr.75, å være med, også aktive medlemmer betaler. Det betyr at
for hver bord som spiller, dekker klubben startkontingenten for et par, f.eks
seks bord gir plass til de seks første. (Premien er personlig og kan ikke gies
videre hvis premieplassert ikke skal spille)

RESULTATER

SPILLSTENSILER

BILDER (fra Nils)

GULROTA: Vinneren får plass i invitasjonspulja...

Vi minner om årsmøte 5.mai kl 18.00
"Jeg får ikke sove..."

En av de andre trofaste leserne...

sier Jørn Arild i en mail (håper det ikke er min skyld), "så jeg må bare
få komme med et par argumenter for hvorfor jeg mener 3NT er rett
bud.."

er Odd Egil Nygård. Han sender meg et fint spill, der først makker
var særdeles optimistisk i meldingene. Etterpå var motspillerne
særdeles snille i motspillet, men når så skjedde tok den godeste
Nygård særdeles godt vare på sin sjanse.

Når d går passpass3SP og 3nt. Hvem skal klare å x den da? Å for det andre så
spiller du lag å da er 3nt største sjansen for utgang i dette spillet... Du har tross
alt spar ess tredje å styrer tempoet i dette spillet. Å vist du bli x i 3nt må ikke
makker bestandig melde pass :),, Så hvis du legger ut denne handen som
meldeprøve tipper jeg de fleste er enig i at 3nt er riktig melding .

At siste stikk gikk til vår gode venn, Ruter7, gjorde ikke spillet
mindre morsomt.

PS : Gleder meg til SIB :)
Du har helt sikkert rett, JAR, men hvis alle er enige blir det vel ikke no'
moro ? Den siste setningen med SIB, der får du 100% støtte..

(Stjålet fra Arendal sin side. Når jeg ser sånn vitser, har jeg faktisk så mye selvinnsikt at jeg ser at
mine egne er tynne...)
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Grunde Thorsen og Bo Lennart Norgren vant første kveld i nye "3 av 4"!
Per Elvin Pedersen og Widar Eiker tok andreplassen, Tore Marskar og Vidar Engenes tredjeplassen.
Et av verdens aller beste par, Geir Helgemo og Tor Helness, var som vanlig ikke til stede. (Geir
Helgemo var ikke tilstede på bildet engang)
Les mer

"Eliteturneringa" på BBO...

Arendal BK kvaller til SIB..

ble det ikke noe av denne uka, fordi thale var
på ferietur i Roma.
Han ber meg opplyse om at neste uke er han
på plass igjen, tirsdag og torsdag kl.20.30.

ved å spille singelturnering mandag 21.4. Premien
er startkontingenten til Norway Open. De to beste
får plass i invitasjonspulja. Er ikke det en fin gulrot
?
Tor Birkeland håper på mange par.

Velkommen til alle...
Jeg har ikke fått snakka med formannen enda,
men vi klarer kanskje å få til noe av det samme i
klubben vi også ?
Info kommer...

Jeg sliter med noen
trøndere.
som ikke er enig med meg. Jeg gjentar
den aktuelle problemstillingen fra
spillet litt lenger ned på sida, igjen like
objektivt som jeg pleier.

KDJT974
J9

Kåre K har skrevet fra 6.rundekampen
Det ble mer spennende enn Bergen likte og Kåre forteller her
om flere spill. Tusen takk.. HER er BBOfila

3NT kosta 1100 og jeg spør igjen:

7

Hvem av dere er enig i øst sin 3NT ?

KT9
8

A32

865

AT43
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3NT

pass

pass

pass

dobl

Dere er noen raringer....
Når dere ser alle korta, er det ingen vansker med både å spille og
melde "rett".
Jørn Arild Ringseth mailer og forteller at Tom i spillet under har en
opplagt 3NT på sin hånd. En mann med 17hp som kan ta fire stikk
(nesten verken mer eller mindre) og regner med at en passet
makker skal ta de fem andre på strak arm, han kaller vi en optimist
her på Sørlandet.
Per Erik Opsahl har følgende løsning på problemet. "En mann som
åpner i 3.hånd i gunstig, har aldri kort. Derfor er det MEG I VEST
som har en opplagt 3NT.."
Julenissen kommer på besøk hele året, både på Steinkjer og på
Toten hører jeg.

Jørn Arild kommer til SIB. Da håper jeg at du
melder like flott som til venstre !!
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Tretrinnet sperrer MYE mer...

KDJT97

Jeg kan ikke se hvordan Tom og jeg skulle
kommet i toppkontrakten 3NT her. Hadde Geir
åpna som resten av salen på BBO i 2sp, hadde
det gått lynkjapt 2NT  3NT.

J96
753
3
85

A32

D85

AT43

J2

AT9

KD9852

AJ5

INGEN skal fortelle meg at Tom i Øst skal
melde 3NT mot en passet makker. Der går
grensen...

64
K72
KD864
D74
Vest

Nord

Øst

Syd

Snurr

Geir

Tom

AK

pass
pass

3sp
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pass

4kl

pass

pass

pass

Barndomsbilde...

NM klubber 2008.
HER kan du se tidsskjema og kampopsett for
finalen. En kamp pr. runde overføres på BBO.
Harald Skjæran sendte, uvisst av hvilken
grunn, med kortfila for finalen. Den kan du se
HER..

Det er ikke rart det er krig..
i verden, når en ser hvilke reaksjoner valgkomiteens innstilling til ny president har skapt.
Jan Aasen har stilt seg til disposisjon igjen og det har har fått Tommy Sandsmark til å se
både rødt, blått og grønt, faktisk de fleste av regnbuens farger.
Vi vet fra før hva Tommy mener om Jan Aasen sin innsats for NBF. Det skal Tommy
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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selvsagt få lov til å mene, men vi kan stille spørsmål ved hr. Sandsmark sin dømmekraft
når han sender brev til alle kretsene og flere enkeltpersoner og i svært sterke ordelag
karakteriserer Jan Aasen. Tommy henviser til saker fra tidlig på 2000tallet og legger ved
korrespondanse han har hatt blant annet om Jan Aasens håndtering av økonomien i NBF.
I det samme brevet trekker Tommy seg fra alt som har med NBF å gjøre, inntil Jan Aasen
evt. IKKE blir valgt på tinget. Tommy Sandsmark har skrevet et åpent brev om sine
motiver for å gjøre som har gjør, men det ønsker jeg rett og slett ikke å legge ut. Mailen
kan du sikkert får fra andre hvis du er interessert.
Vår nåværende president, Helge Stanghelle, reagerer sterkt på Tommy sin framstilling og
har oversendt Tommy sine mailer til Disiplinærkomiteen. HER kan du lese president
Stanghelle sin reaksjon.
Jeg skal ikke mene mye om denne saken og Tommy står selvsagt fritt til både å si og
mene hva han vil. Det å bruke pressmidler på den måten han gjør her, ikke minst å sette
så klare betingelser for å bidra videre med bridgeopplæringen, kan jeg ikke annet enn å
stille meg undrende til.

Tommy Sandsmark bruker store bokstaver....

6.runde på BBO onsdag
kl. 15.00.
Bergen møter Stavanger.
Bergen må finne seg i å være store
favoritter, men det har skjedd
overraskelser i bridge før..
Kåre K og Jon Sveindal spiller med
hver sin makker, i tilfelle motgang
ville noe annet vært direkte
skummelt. :)

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Egil og Marianne...
er vel kanskje de to som får mest skryt her på sida mi. Fortjent spør
du meg, fordi paret har hatt en eventyrlig utvikling de siste årene. De
hevder seg nesten uansett hvor de spiller. Lagfinale i år er bare et av
mange flotte resultater.

832
T3
QT9865
QJ
964

AQJ5

A42

J76

J74

K3

K842

AT75

De har kanskje litt å hente enda når det gjelder vurderinger i
meldingsforløpet (hvem har ikke det ?) men Egil imponerer meg mer
og mer som spillefører. Ikke bare HVA han gjør, men også MÅTEN han
viser god oversikt på.
Spillet til venstre er kanskje ikke hans største prestasjon, men det gir
pluss i bøtter og spann, uansett hvor det spilles kort.

KT7
KQ985

Marianne fikk et meldeproblem over 2hj. Jeg mener en negativ dobling
og uttak i 2NT (evt 3NT over 3sp) bør kunne vise denne hånda, men
det er ikke sikkert det er alle sin oppfatinng.

A2
963
Vest

Nord

Marianne

Øst

Syd

Egil

1NT

2hj

2NT

pass

3kl

pass

3NT

pass

pass

pass
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Egil lasjerte hjerter kongen. Syd skifta til spar som Egil vant med
bordets nier, mer spar til kapp og enda en spar. Kløveren satt så fint
som den kunne og etter fire runder av den fargen er stillingen som til
høyre..
Spar fem presser safta ut av Syd. Han kasta aktuelt en hjerter, men da
fikk han komme inn på hjerter konge og måtte avslutte med å gi bort
det niende stikket for ruter konge. Det hjelper selvsagt ikke å blanke
ruter esset, for telle til 13 er noe av det hr. Homme er bedre enn de
fleste av oss til !!!

"I love you, baby !!"
Nå skal du spole nedover et par skjermbilder og finne meldeprøven der du skal ta stilling til Jan Fjælberg sin
6kl over makkers 2hj..
Jeg har skamma meg så mye over at jeg stampa i 6hj, at jeg ikke en gang har turd å si hvem som satt syd
og gjorde hva. Det var like før jeg skyldte på kaninen. Det har vært NULL ZERO  INGEN støtte å få av
ekspertpanelet.
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Nå kan jeg se dere alle i øynene igjen for Boye har følgende beskjed:

Hei Snorre.
Endelig en lett oppgave! Å finne på å melde noe annet enn 6 hjerter i lagkamp, er helt på viddene. Hvem er det som
hopper til 6 kløver i ugunstig sone uten 11 eller 12 stikk? Hvis du ikke spiller ut ruter ess (ja til og med da), kan
motparten godt raske med seg 13 svarte stikk.
Hilsen Boye
Jeg har alltid sagt at folk fra Flekkefjord er fornuftige folk..

Resultater mandag
14.april
Tom kunne ikke spille den siste
kvelden, men reserve Øyvind
Lorentsen gjorde sine saker
uovertruffent og cruiset inn til
sammelagtseier i
klubbmesterskapet.
Geir og Jon har snart formen inne til
SIB og vant greit i går. Formannen
og ungdommen på andre, tett fulgt
av Øyvind og Snorre.
De to neste mandagene er det den
turneringsformen mange av oss
liker aller best, IMPS ACROSS THE
FIELD, lagkamper mot alle de
andre bordene.
Hjertelig velkommen !!!

Nils har vært så
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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grei å skrive om et par spill fra
gårsdagens rundekamp.
Han var storfornøyd med lagets
innsats og lover at de som skal slå
laget i Stavanger, skal spille bra..
Den som har lever får se !!

Det kan nok bli noen små
forandringer, men i hovedsak
er dette tidene su skal
forholde deg til.
Merk spesielt finalen på fredag
med BBO overføring i Odderø
og festspill på lørdag i
Caledonien Hall.

Grattis !!
Arnt Ola Fidjestøl har sendt meg noen blider fra
rundekampen i går.
Når jeg kikker på bildene, ser det ut som Ålesund har
forsterket laget også med Espen Kvam (i par med
Terje Lie)
Det måtte nok ENDA sterkere krutt til for å slå våre
helter.
Om fru Homme har fått i seg for mye seiersbrus
allerede, får du spørre henne selv om. ..og søvnig
virker da rett så våken !!

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Kristiansand BK til finalen...
Som jeg spådde ble Terje Lie og Grand BK ikke gode nok for våre. Da
er det tredje året på rad vi har et lag i finalen. Gratulerer til Marianne
og Egil Homme, Nils Kvangraven, Roy Olsen og Helge Stornes... Seiren
var på 30 IMP..

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Nok en meldeprøve...
Jeg synes det er interessant å høre hva dere eksperter ute i den store verden mener om meldesituasjoner jeg
enten har vært med i selv eller sett andre mishandle.
Denne ganger er det IMP og makkers 2hj viser 810hp og seks kort. Øst er Jan Fjælberg, en flink spiller fra
Stavanger. Stilen hans er du ikke helt kjent med, men 6kl kom rimelig fort...

763

SVAR HER

K982
ADJ72
2
Vest

Nord

Øst

Syd
pass

pass

2hj

6kl

?

Gautis: Kan nok være fristende å ta den "billige forsikringen" med 6 hjerter , men samtidig så er det såpass stor fare for
at det er 2 rutertapere her, at jeg velger pass (=happy iflg SinDeut).
Kåre K: 22hp er ikke nok til slem sa dem i gamle dager. Jeg dobler...
Frank Svindal: Tror Gautis må arresteres for misbruk av Sin Deuts "pass er happyregel". Fornuftig å melde 6hj her. Vet jo
ikke engang hvilket utspill som evt. beter 6kl!!!
PS: Dette svaret kom ETTER at Boye hadde sendt inn. Noe med å snu kappa etter vinden, Betong ??!!

To nye lag til Nm Klubber...
Du skuffa meg Øyvind Saur, sammen med kompisene sine i Gjøvik og Vardal tapte han med så mye mot Heimdal at jeg ikke en gang vil skrive
resultatet her. Sørreisa slo ut Brandbu med noen få IMP (6754) og er klar for finalen..

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Det som fascinerer meg mest...

D982

med bridge, er det mangfold av posisjoner som dukker opp. Regler som gjelder i en situasjon, vil bety noe
annet i en annen situasjon. Selv om en spiller bridge 24/7, vil det alltid dukke opp ting der sunn fornuft må
overta for regler.

DT
K84
D732

Det er parturnering og i spillet til venstre server makker hjerter 7. Du stikker med esset og så var det
planen ?

AK9
A932

3NT viser normalt gående ruter, men det ser du at det ikke er. Likevel er det vel ikke usannsynlig å tenke at
vest har hjerter konge, god ruter og AK i kløver. Da haster det å ta stikkene, men hvis vest har tatt en
sjanse med f.eks x,KJx,ADJTxxx,Ax skal du vri kløver..

932
T65
Vest

Nord

Øst

Syd
pass

1ru

pass

1sp

dobl

3NT

pass

pass

pass

Derfor legger du ned spar konge og regner med at makker tenker likedan som deg. Han legger styrke i spar
hvis han ikke har noe stikk andre steder, og har han f.eks kløver konge legger han svakhet i spar. Sånne
ting står neppe i noen sitt systemkompendium, men er det ikke rimelig logisk ?

Noen ganger passer ikke terrenget...

(oppgaven står under)
med kartet, men andre ord finnes det ingen "rett" melding og da må en velge på nest øverste hylle:
Espen Lindqvist og far Petter: 3NT. Skulle selvsagt likt å ha bedre kløver. Men andre alternativer er verre!
Jørn A Ringseth. Tror d blir riktig å melde 3 nt i lengden ... har jo ingen gode alternativer .
Kåre K: Det kalles for begrenset valg, 4 ruter.Alternativene er jo 3 hjerter og 3NT, men ser ikke at det er noe grunn til å melde noen av delene. Fordi, 3
hjerter gir ett helt feil bilde av hånden og 4 ruter er det eneste budet som er i nærheten av å beskrive den.
Svein Markussen : Ekkelt, men ikke uvanlig at makker kjører oss opp i et hjørne med sånne meldinger. Valget står mellom 3 spar og 4 ruter  og tar
sjansen på det siste. Makker vet at jeg ikke / neppe har 4kort ruter – og har fortsatt muligheten til å foreslå brems i 4 sp.
Svein O Hosarøygard: Hei Jeg mener at når åpningshånden har vist fram 6+kort så er det meget hensiktmessig å bruke 2NT fra svarhånden som
rundekrav(minst invitt). Svarhånden må da tenke seg godt om før evnt. 3 ruter meldes. Med den avtalen blir det enkelt her, nemlig 4ruter.Nå vet
makker om 6 kort hjerter, 3(4*)kort ruter, ikke kløverstopp og maks dobbel spar. * Enkelte melder 2 hjerter med minimumshånd og 64.
Geir Brekka: Javel.. Utgangspunkt: 3ruter fra makker er utgangkrav. 2hjerter fra deg over 1spar viser minst 6 kort.Du må velge mellom flere onder:
1. 3 hjerter : Makker kommer til å tro at hjerteren din er bedre.
2. 4 ruter : Virker feil å støtte på 4 trinnet med 3 korts støtte.
3. 3 nt : Makker kommer til å tro at du har mer en et halvt hold.
Jeg tror likevel 3nt er det vinnende budet. Det er en god gammel Hamman regel som sier at visst 3nt er et logisk alternativ..
Tore Marskar EekJensen
Hammans regel: When in doubt, 3 NT. Du kan ikke støtte sparen og hjerter en tredje gang er uaktuelt. Så det står mellom
3 NT, 4 ru eller 5 ruter og svaret er allerede gitt. Makker kan vel fortsatt lose oss trygt i havn, hvis det står 567 ruter (eventuelt hvis 3 nt er bet).
Svein Arild Olsen:
4ru, makker kunne meldt 2NT som generelt krav, så nå har han ruter. Et godt prinsipp er: Støtt makker så ofte du kan.
Kaninen: Som vanlig etter dette makkers feil. 3ru kan umulig være rett bud !!!

A
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Unnskyld, men nå
trenger jeg.
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D76542

hjelp igjen.

AJ8

Dette problemet dukka opp på
BBO her i formiddag. Fasiten er ?

J76
Vest

Nord

Du

Øst

Svar HER

Syd

makker

1hj

pass

1sp

pass

2hj

pass

3ru

pass

?

Generalforsamling....

Sommerbridgen..

Grand BK er sikkert flinke..

avholdes mandag 5.mai kl 18.00. Saksliste:

starter mandag 5.mai umiddelbart etter
generalforsamlingen. Vi holder på så lenge
det er interesse og oppmøtet er mer enn
åtte par.

men i 6.runde mot våre helter blir de
dessverre for svake.

Godkjenninger
Årsrapport
Regnskap
Valg
Evt
Saker som ønskes drøftet på
generalforsamlingen, må meldes styret
senest mandag 28.april.
Hilsen styret

Det blir i år som i fjor en
sammenlagtpremie til spiller med best
score sammen med ulike makkere, antall
gjeldende kvelder vil være avhengig av hvor
mye vi kommer til å spille.

Kampen spilles lørdag 12.april på
ettermiddag. Vi ønsker lykke til og håper det
beste laget vinner, bare de er fra
Kristiansand...

Spillere fra klubber i omegn ønskes spesielt
velkommen !!!

Splitta score...

2

Jeg har fått et par tilbakemeldinger på spillet under. Er det sånn at NS bare kan lene seg tilbake og
regne med en god score uansett ?

976542
AQ82
T8
KJT9

Q54

3

KQT8

KT973

J54

753

AQ9
A8763
AJ
6

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Nei, heldigvis er det ikke slik. Er det noe Turneringsledere vil til livs, så er det "pose og sekk"varianter.
Lovene er laget for å beskytte den ikkefeilende side, men det er grenser for hvor mye galt selv de kan
gjøre etterpå.
La oss nå si at syd dobler 3NT og spiller ut hjerter ess og mer hjerter. Øst vinner, spiller ruter knekt til
Nord sin dame. Han spiller mer hjerter og øst godspiller ruteren. Nord er ikke helt våken og godspiller
hjerteren sin (selv om han ikke har inntak). Nå står faktisk 3NT, siden NS ikke kan få mer enn
1+1+2+0 stikk før øst har fått sine 9.
Uten at jeg skal påberope meg å kunne reglene grundig, vil jeg anta at dommen blir som følger: ØV blir
dømt til å spille siste "lovlige meldte" kontrakt (3ru), mens NS blir dømt til å spille mot 3NT  9 stikk.
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KJ642

De hadde flere sjanser til å hente både to, tre og fire beiter. Når de ikke gjorde det, får de ikke en
second chance ved å protestere på meldingsforløpet.
Legg merke til om NS hadde levert et riktig motspill mot 3NT og henta f.eks tre beit, ville det blitt
gjeldende score for BEGGE sider.
Er det noe aktive TD der ute som finner store hull i mine ressonementer, tar jeg med glede i mot
korreks..

Det å kunne lover og regler...

2

er ikke så dumt, uansett hvor i samfunnet en beveger seg. Så er det også i bridge.

976542

Øst i spillet til venstre var en rutinert spiller, men han var nok ikke godt nok kjent med hvordan en alert "for
mye" setter begrensninger for hva han kan gjøre i meldingsforløpet etterpå.

AQ82
T8
KJT9

Q54

3

KQT8

KT973

J54

753

AQ9

Nords 2ru er såkalt søppelmulti, 37 hp og 5+ i en majorfarge. Øst la seg på lur og balanserte med det han
mente var en naturlig 2NT. Makker alerterte imidlertid den før han meldte 3ru.
Øst skjønte at makker hadde misforstått 2NT og tolka det som begge minor. "Da prøver vi 3NT," ikke noe
ulogisk ressonement.

A8763

Poenget er at Alertreglene er laget for å beskytte motparten og ikke en selv. En alert (eller manglende
alert sådan) kan ikke brukes til å oppklare en misforståelse. Øst kan melde hva han vil, men hvis
motparten kaller på "møndighedane" vil de de si følgende:

AJ
6
KJ642
Vest

Nord

Øst

Syd

2ru

pass

2hj

pass

pass

2NT

pass

3ru

pass

3NT

pass

pass

pass

Hvis 3NT går flere beit enn 3ru ville gjort, får du "beholde" kontrakten.
Hvis 3NT er et bedre prosjekt enn 3ru, vil kontrakten bli justert tilbake.
Øst vil altså ALDRI kunne tjene noe på å prøve å forbedre kontrakten, et tap/tap prosjekt med andre ord.
Denne gangen hadde en pass på 3ru vært midt i blinken, for selv tre sonebeiter ville gitt over middels.

Resultater mandag 7.april
Denne gangen fikk vi en bedre score enn på
lenge, da Tom endelig tok seg sammen og
viste hva han er god for. 67.1% er bra.
Snorre og Tom overtok også ledelsen
sammenlagt.

Vi har passert 30 par
i SIB Elite. Jeg har spådd at det blir trangt
om plassen for å få være med blant de 52, så
det er bare å henge i.
I Åpent er det treigt enda, men vi vet at det
er mange som lurer i buksen. 16 par er for
dårlig, folkens..

Det er sikkert noe av dere
damer..
som ikke føler dere truffet. Det har dere
sikkert rett i. Jeg tror ikke på sånne
rykter som disse viser, jeg bare sprer
dem..
HER

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Det kommer til å bli græveleg kjekt...

Fy skam !!

KJ2

er et uttrykk jeg bruker titt og ofte her på sida mi. Denne
spilleren skal få være anonym, men mange av dere kjenner han..

KJ
AD7543

Det å melde seg på i vest i dette spillet, er ikke annet enn
galematias, sør du meg. I læreboka mi står det at en ikke skal
kjempe mer enn godt er om delkontrakter i lagkamp, i alle fall
ikke når sonene er ugunstig (og kaninen er med..)

95
A876

T954

953

A42

86

KT92

AJ82

63

Fortjente sonebeiter, spør du meg..

D3
DT876
J
KDT74
Vest

Nord

Øst

Syd

1ru

pass

1hj

pass

2ru

pass

pass

dobl

redobl

2sp

dobl

pass

pass

pass

Fint samarbeid...
mellom redaktøren og Ivar Magnus Anfinsen i spillet til venstre.
Det å gjøre det lett for meg er noe jeg setter pris på at mine
makkere gjør, så derfor prøver jeg hver dag hele året å være like
grei selv.
Etter to passer åpnet vest med 3hj og der fikk han være. Ivar
spilte ut sin single kløver til spillerførers dame. Hjerter ess
avslørte hvordan den fargen satt, og i parturnering ville ikke
spillefører gi bort et hjerterstikk så han spilte hjerter til bordets
tier. Da la jeg ruter konge, siden jeg ikke kunne vite at
femmeren min var "liten nok".

AJT5
9842
A742
8
D2

K864

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Så gikk det fint (for oss). Spar til dame og ess, liten ruter til min
tier, kløver til stjeling, nok en liten ruter til min dame før kløver
til stjeling gravla kontrakten..
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AKJ765

T3

98

J63

D96

AK32
973
D
KDT5
JT754

Ta med de mulighetene livet gir...

A743

er kanskje å ta vel hardt i når det er bridge vi snakker om. Likevel gir det en god følelse de gangen en får
betalt for å finne en liten ekstrasjanse.

DJ953
K6

Mot 4hj i Nord startet motparten med tre runder kløver. Da så det hele ganske dødfødt ut. Hjerteresset kan
ikke forsvinne og det ser unektelig ut til at det må bli en spartaper også.

D9
T98

KJ3

862

A

J654

T872

K43

A8762
D52
KT74

Rune Hauge lista en kløver ut. Den gikk til Jan Petter sin konge. Han kunne ikke vri spar nå, for da går jeg
opp på esset og kaster en kløver på ruteren. Jan Petter måtte spille mer kløver til esset. Rune prøvde å gi
makker en stjeling, men det var Nord som hadde dobbelton og kunne kaste en spar.
Nå ser det ut som om det må bli beit. Hjerter ess og spar konge er vel tapere. Neida, ikke denne gangen.
Tre runder ruter og bort med enda en spar før Rune ble putta inn på hjerter ess.
Der kunne han velge mellom pest og kolera..

AD9
JT5

Å gå et postnummer i beit
er et uttrykk som brukes når en spiller har vært for hissig
på grøten.
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

En god leder
Tor Solberg sender meg stadig
gullkorn. Denne er flott og
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De fleste sånne spill refererer til steder på Østlandet,
Lillestrøm (2000), Ski (1400) og Sarpsborg (1700) f.eks.

forteller kanskje mer om oss
Nordmenn enn vi godt kan like..

At noen skal bevege seg hit på Sørlandet, har jeg aldri
sett før, men Per Arne Flått og fru Eva viste sannelig
veien til 4600 Kristiansand...
HER kan du se Overhallarekord i beit !!

Tromsø klar for finalen.
Etter å ha ligget under med et par pinner ved
pause, henta Tromsølaget de nødvendige
IMP'ene og vant 6.rundekampen mot
Stavanger 5.
Vi gratulerer og ønsker lykke til i finalen..

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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"Kånå" mi synes...
jeg bruker mye tid på bridge. Ikke bare spilling, men
også BBO, hjemmeside, telfoner, mailer, blader...
Da skal hun være glad for at hun ikke er gift med Kåre
K, for han tror jeg bruker ENDA mer tid enn meg. (i all
beskjedenhet, Kåre, det er sikkert andre grunner
også til at hun ikke skal angre så veldig..)
Kåre samler Bridgemagasiner og bulletiner, samt at
han forteller om personligheter som lever og har
levd..
Glimrende initiativ, Kåre. Noen må få satt den
mannen i glass og ramme snart !!

Vi FORLANGER å få se
Øyvind Saur..
rundspille Heimdal i 6.runde. En av
dere som kan noe med BBO, bør
sporenstraks ta kontakt med Gjøvik og
Vardal sånn at vi dødelige kan få med
oss denne opplevelsen LIVE..

Kåre K & venner svikter ikke...
fordi de sender sin rundekamp på BBO.
16.april kl 15.00 kan du BAK 3 mot Stavanger. HURRA !!!

Er det andre som sender 6.runde eller
vil rapportere et spill eller to. er vi
takknemlig for info..

Norway Open  singelturneringa under SIB
blir arrangert omtrent på samme måte som i fjor. Det deles inn i tre puljer. En 4 bords der det er vi i
SIB som bestemmer hvem som får starte, denne kaller vi Invitasjonspulja. De andre påmeldte
fordeles i to likestilte puljer.
Det spilles tre kvalifiseringssesjoner a 16 spill. Vinnerne av de to åpne puljene er kvalifisert til
finalen. Det samme er de TO beste i Invitasjonspulja.
Etter hver sesjon starter vi på nytt. De dårligste i invitasjonpulja blir byttet ut med de beste i de
åpne puljene. Alle får altså tre sjanser til å komme seg til sluttspillet.
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Etter tre sesjoner vil vi stå med 12 kvalifiserte. De fire siste plassene i det vi har valgt å kalle
"superfinalen", går til de fire spillerne med best totalscore, som ikke allerede er kvalifisert.
Ca. kl 20.30 spilles det 15 spill, et spill med hver av de andre for å kåre vinneren av NORWAY OPEN.
Finalen overfører vi på BBO..
Vi ønsker nok en gang hjerterlig velkommen til oss. Dere som ønsker å arrangere en kvalifisering i
klubben, der premier er deltakelse hos oss, vil vi gjerne belønne med plass(er) i Invitasjonspulja.
Arendal har allerede inne, det samme er fjorårsvinner Svein Inge Pettersen. Dere andre som ønsker
plass, bør smiske med undertegnede. (Det gjelder ikke deg, Eli S, i år er det din tur..)

"Eliteturneringa" til thale

Bulletiner Olrud

ble tatt av stormen, i det hele BBO klappa sammen i går kveld.
Så langt jeg hørte var det kyss, klapp og klem for initiativet og Geir
Mogren forteller at han prøver igjen neste torsdag kl 20.30. Samme
tid og sted, altså.
Han har 140 navn på den eksklusive lista si, men forteller at han
kommer til redigere den med hård hånd. Jeg vet at den samme thale
har uvenner fra før, så han nok mage til å tåle noen til.
Føler du at de skal inn i det eksklusive selskap, sender du en SMS til
911 67338 og ber om audiens.

T86
K9432
A6
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Truslenes plassering..

T8

Dette kunne kanskje vært en fin tittel til en kommende kriminalroman, men det
handler selvsagt om bridge og skviser..

K9

Det å gjennomføre en skvis vil jeg påstå er 90% gjenkjenning og 10% teori. Vet

A93
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A93
K94

DJ753

DJT8

753

832

5

J54

DT62
A2
A
KDJT972
K87

du hvordan dine trusler må være plassert i forhold til hvilken av motpartens
hender du vil skvise, er det slett ikke vanskelig. Selv en tosidig skvis kommer
ofte av seg selv hvis du har gjort de rette forberedelser, der også
kommunikasjon mellom hendene er svært viktig.
(Så må du selvsagt kunne telle til 13...)
Spillet til venstre har jeg lånt av David Bird og Terrence Reese. Det synes jeg
godt illustrerer hva jeg mener.
Mot 7ru spiller vest ut hjerter dame og da vet du at hjerterholdet er til venstre.
Ingen spiller ut fra DJ mot en storeslem uten også ha tieren.
Etter å ha vunnet med hjerter ess, er faktisk en ruterfinesse mot vest (!) en
mulig spilleplan. Du trenger tre inntak for å godspille og hente hjerteren, men la
oss må si at det er kaninen som sitter vest. Han legger i ruter 8 (!) når du prøver
ruter to mot bordet og da kan du glemme den planen.
Hjerterholdet er "rett" plasser, bak vest. Du har trusler i begge de svarte
fargene og det er forbindelseskort, i kløver faktisk begge veier.
Uten å kunne så mye skvisteori, stjeler du en hjerter og peiser du av gårde med
fire runder ruter til. Stillingen er som oppe til høyre, foreløpig problemfritt for
motparten. På den neste ruteren må vest oppgi holdet i en svart farge og han lar
en kløver gå (spiller ingen rolle om sparen oppgies først). På den neste kaster
han enda en kløver (den fargen han allerede har gitt opp). Øst og blindemann
kaster et kort i hver svart farge og øst lever enda..(såvidt)

K9

DJ7

JT







J54

DT62
A2

97
K87

Dødstøtet er hjerter
konge for nå har øst blitt
alene om de sorte
fargene. Du har
forbindelse i spar,
samtidig som kløver
trusselen er rett plassert,
etter øst.
Ikke umulig dette ??

Da kommer kløver konge og kløver til esset. Vest er alene om hjerteren, så han
må ned på spar konge singel i trekortpassen...

NM klubber....
nærmer seg avslutninga av kvalifisering. I de neste par helgene spilles
6.runde og til venstre kan du følge med..
Til høyre er hjemmesiden til Stavanger. De kommer til å oppdatere
siden sin fram over, før alvoret braker løs de første dagene i mai.
Kristiansandlaget spiller neste helg (12.4) mot Grand. Allerde nå:
Lykke til !!
Her er mitt tips til finaledeltakere: Heimdal 1 og 2, BAK 3, Stavanger 5,
Vikersund, Kristiansand og Sørreisa.

Flere coup i samme spill...
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Som regel holder det med et innspill, en skvis eller et annet fiksfakseri for
å vinne en kontrakt. I dette spillet måtte spillefører kombinere flere
kunster for å vinne 4hj i syd.
Uten trumfutspill er det bare å stjele en kløver for det tiende, men vest
fant hjerter ti i utspill. Øst sin knekt fikk beholde stikket, mens syd stakk 
den neste. Så går det slik:


J864
852
AKJ6
DT
KT753

D92

T9

KDJ

T8

974

9743

KJ82
A
A7543
D543
A65

Spar ess, ruter til knekten, spar til stjeling, ruter til kongen, spar til
stjeling, ruter dame stikkes over og stillingen ser du til høyre..
Spar fra bordet og det er ingen vits for øst å stjele, han kaster en kløver.
Syd får sitt åttende stikk på sin siste trumf. Så ruter..
Øst må nesten stjele den, hvis ikke blir kløver ess det tiende. Du ser helt
sikkert hva som skjedde da han måtte åpne kløveren.

8
6
DT

K





9743

KJ82

3
3
A65

Reverse Dummy, fulgt av et fint innspill måtte til denne gangen.

Trondheim Cup...

Bouncer og Balloo
kongemelder HER

Det er stadig nye turneringer som dukker opp. Denne
gangen er det Studentenes BK i byen som drar i gang
en bridgehelg.
For å tekkes både de vanlig turneringsspillerne og de
som ikke spiller så ofte, deler de i to dagsturneringer.
Lagturnering på lørdag og par på søndag. Kvelden i
mellom drar de i gang en felles sosial happening.
Lykke til !!!
Ekssørlending og operafantom, Sverre Johan Aal,
har skumle planer denne helga...

Velkommen til de
første..
bergensere. Sven Olai og
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Marianne H er klar for Sørlandet
og SIB.
Førsteplassen har jeg allerede
delt ut (Espen L og Petter T). Nå
er det tredjeplassen å kjempe
om !!
OG dessuten er vi snart forbi
Storefjell når det gjelder
deltakelse... Vi er 39 mot deres
43.. KOM IGJEN FOLKENS !!

Flere danske venner...
ser ut til å ta seg en tur til Kristansand og SIB. Det
gleder vi oss til. Under er en hyggelig mail fra en av
Hirtshals aktive spillere.
Hej Snorre Aalberg
Tak for din mail jeg vil bringe den videre til Valur Mørk. Vi
vil forsøge at sende en gruppe til jeres bridge weekend,
den ser meget spændende ud. Dine aftaler om logi ser grei
ud. Vi har netop selv haft en stor bridge turnering med 60
par, her af 8 par fra Lillesand og 8 par fra Egersund/Hauge
og Søgne. Danmarks p.t. bedste par var blandt deltagerne.
www.bridge.dk/4105
Mange bridgehilsener
Henning Langbak

Aprilspøk ..
Det er flere som lurer på om at det faktum at Helge Wessel og
Even Ugland leder klubbmesterskapet er aprilspøken. Det er
det selvsagt ikke.
Vitsene mine er kjent for å være dårlige, men selv jeg vet at
enkelte ting kødder en ikke med..
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Even og Helge W leder..

Fra bunn til topp..

32

klubbmesterskapet. RESULTATER
Vi legger også merke til at kaninen overrasker stort
med en andreplass etter første kveld, men Jon Solli
vet vi er en stabil og trygg makker. Marianne og Egil
fint i vinnerhullet, foreløpig på tredje.

Tom redda nesten alle poengene for oss på spillet
til høyre. Jeg satt klar med kløver 2 i neven, men
da han dobla 3NT og ba meg spille ut en spar,
bytta jeg fot.

QJ9

Vi var hyggelige 9 bord. Er trenden snudd ??

En dobling i løysa av 3NT, ber altså makker være
så snill å spille ut bordets første meldte farge.
Dere som kjenner meg, vet at jeg gjør det jeg blir
bedt om. Ingen dum regel..
Tom stakk med tieren og vrei til hjerter. Stein
Furuseth spilte som best han kunne da han testa
ruter til tieren. Vi kunne nå sette opp et
hjertestikk, som sammen med tre i spar og et i
ruter ga oss en strøken beit..
Tre par hadde vunnet 3NT.

J87
QT762
9

KJ854

T64

AK32

AQT42

63

KJ98

A5
AQT76
875
K95
43

Vest

Nord

Øst

Syd

Stein F

Snurr

Terje

Tom

pass

pass

1sp

pass

2ru

pass

2hj

pass

2NT

pass

3NT

dobl

pass

pass

pass

Æ kankj'e sei æ lige det....
for Storefjell har flere påmeldte enn oss i SIB !! De har 42, mot våre 35 pr. i dag. Det må DERE gjøre noe
med. (Vi er større hvis vi teller med singelturneringa, men det gjelder kanskje ikke ??!)
Jeg savner mange fra Skien & omegn, Arendalsområdet, Stavanger, Bergen og Vestfylket enda. Her i
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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byen må de enkelte klubbene også få sine medlemmer til å stille opp. Det er mye arbeid for oss i
arrangementskomiteen og da setter vi stor pris at det blir god oppslutning.
Hiv dere rundt og være med å lag en feiende flott SIB 2008 !!! Vi venter flere danske par, noe vi gleder
oss veldig til. SIB er jo Sørlandets INTERNASJONALE Bridgeturnering..
Dere som skal bo på hotellet, oppgir at dere skal at bridgepris. Den er 495, pr. person i dobbeltrom, inkl.
frokost. Det er ikke galt !!!

Mer tilbud på BBO
Jeg synes det er flott med alle som tar initiativ til å gjøre noe. Denne gangen tenker jeg på dere som lager norske turneringer på BBO, vi er
mange som koser oss der..
Nivået på BBO er ujevnt. Det kan sies både positive og negative ting om alle spiller mot alle uten noen form for nivådifferensiering. Det er vel
ingen som er uenig i at det er mer tilfeldigheter på BBO enn det er de fleste andre steder hvor det spilles bridge. :)
Thale (Geir Mogren fra Rosendal) ønsker å lage en 16spills turnering for inviterte spillere torsdager kl 20.30. Han legger hodet på blokka og
forteller at han selv er enerådende når det gjelder hvilke kriterier som skal oppfylles for å være blant de utvalgte. Han er mottakelig for
bestikkelser og andre overtalelser HER. Det er ikke en eliteturnering, men denne gangen er det ikke åpen påmelding. Turneringa er lagt ut
allerede og det er bare å sjekke om du er blant de hellige...
Første turnering arrangeres torsdag 3.april (Par  Swiss  5 til 12 bord) og hvis deltakerne er fornøyd vil det bli et fast innslag. Jeg har ikke
sterke meninger om dette , jeg har kun lånt bort litt plass til informasjon. Dere som har meninger, synes jeg skal rose thale for et initiativ og
være positiv.
Det er helt sikkert plass til flere TD'er på BBO hvis du brenner for noe annet !!!

Bare sånn at vi skal få jekka ned...
innvandrerne som kommer til byen. Karl Christian Baumann er
et friskt tilskudd til bridgefamilen vår og så langt har vi vært
hyggelig mot han.
Han har fått vunnet mange kontrakter og det er ikke så ofte vi
sperrer og gjør det ekkelt for han i meldingsforløpet. Men nå er
det snart slutt...

87
K
ADJT98
D762
AT32

J965

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Som en liten forsmak fikk han dette spillet i fleisen på
gårsdagens robber. Hans Fredrik spilte ut en spar til knekt og
konge. Ruter til damen fikk han beholde for, hjerter konge
måtte han stikke over, han tok for hjerterdamen og satt sin lit
til at ruteren skulle ordne de nødvendige ni stikkene.
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JT982

765

K3

KT95

A8

"Å gudd å toget gikk, Hans Fredrik  fem beit !!!"

KD4
AD543
54
J83
Vest
Hegtun

Nord

Øst

Syd

Søvnig Snurr Baumann
1hj

pass

2ru

pass

2NT

pass

3NT

pass

pass

pass

AK843
J
AD873
98

Er ikke to sjanser bedre enn en ?

8

Gutta Boys spiller robber på en lokal pub i byen stort sett hver fredag. Nå
er ikke kursen som på de høyeste bordene i London, men en storeslem i
sonen er nå verdt noen lapper likevel da..



Vest var flink og spilte ut trumf, hvis ikke var det 13 enkle stikk med en
kløverstjeling. Så var det spilleplan...

AD
98


?





Ut med trumfen, AK i spar og spar til stjeling ser vel rimelig naturlig ut. Så ??
???
trumf i massevis og før den siste er stillingen som til høyre..
4
AKDT943
98

Den eneste sitsen syd nå ikke kan tåle, er kløverhold til vestre og
spar/ruter til høyre. Den ser vi derfor bort fra.

AK7
A
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

??


???

3
8
K7

Hvis vest har hold i spar er det bare å ta for siste trumfen før kløver
ess/konge ordner en showup mot han. (hvis han evt. har ruter
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Nord

Øst

Syd
2kl

pass

2sp

pass

3hj

pass

4ru

pass

4hj

pass

4NT

pass

5kl

pass

5ru

pass

6kl

pass

7hj

p.r

konge) 50% sjanse omtrent.
B

Hvis vest har ruter konge, er det bare å ta kappen for det trettende.
Da kan de andre fargene sitte akkurat som de vil.
50% sjanse

C

Den beste planen, er at spar og ruterholdet er fordelt i firekort
possen. Det spiller ingen rolle hvem som holder hvilken av de to
fargene. Den siste trumfen og bort med en kløver før syd spiller
ruter til esset.
Den ene må holde ruter konge, den andre spar 9. Ingen kan derfor
ha tre kløver.
75% sjanse..

Klubbmesterskapet...
starter 31.3 og spilles over tre mandager. Alle tre kveldene teller og det er
denne gangen ikke lov å benytte "intern" vikar hvor scoren teller for begge
par. (dette har vi åpnet opp for i de andre turneringene)

Søm har også
klubbmesterskap

Hvis to par må ha vikar og de to gjenværende velger å spille med hverandre,
må det nye paret på forhånd annonsere hvilket par scoren skal telle for.
Reserve/vikar som ikke deltar i klubbmesterskapet, kan selvsagt benyttes
som før.
De som vil være med i kampen om å bli klubbmester, må delta på alle tre
kveldene og alle tre scorene teller i sammendraget.
Det spilles vanlig parturnering med serieflytt  9 runder a 3 spill. Parnummer
trekkes på nytt ved oppstarten av hver kveld.
HJERTELIG VELKOMMEN !!!

Det er bare en som har...

Hei Snorre

dårligere vitser enn meg, og det er
Kvangraven. De fleste kan imidlertid ha sine
gode stunder, så derfor gjengir jeg her på
forsida hans kommentar til meldeproblemet
under. Rett så fornøyelig, spør du meg...

Jeg trodde drury viste en invitt hånd med 3 eller 4kort support, altså har ikke nord noen overraskelser utover hva
han har vist. Det er selvsagt hyggelig at det er en fin 4kort støtte, men taper og poengmessig er dette en normal
druryhånd. 2 hjerter fra makker viser bare en ikke minimumshånd og det kan svært gjerne være vi ikke skal spille
særlig høyt her.

(.. og hvis dere ikke hører noe fra meg på en
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Syd derimot har mye stikk og lite tapere i hånden sin. Det er ikke enormt med poeng, men når du vet makker har 3
eller 4kort støtte og invitt til utgang har du vel trua på mer enn 8 stikk! 2hj er en ok melding, men det å passe
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stund, er jeg på vei inn til byen, marsjerende
på tenna...!

2spar etterpå er trist. Jeg liker å melde 3hj her så kan makker lett avgjøre hvor vi skal spille. Det kan vel tenkes vi
skal spille 4hj hvis makker har 34 i major, noe han gjerne kan ha selv om han melder 2sp på 2hj.
Når det gjelder den tenkte sitsen så viser det hvor farlig det er å spille bridge. Trumfen kan sitte 50 (thomas
charlsen), alle kappene kan sprekke (hurralegen) og turneringsleder kan heie på motparten (kaninen). Kanskje vi
bare skal gjøre som munken fra historiene om abbeden, han som hadde avlagt taushetsløfte og desverre måtte
spille uten meldebokser, altså bare melde pass hele tiden. Vi kan jo gå beit og det er farlig det!
Skylddeling: Syd 99%, Nord 1% (så er jeg sikker på at Snorre må krype på tenna til byen uansett hvem av de han
var)
200

Får jeg ikke medhold denne gangen ....

AJT6

da legger jeg opp som skribent !!
100 poeng til utdeling  fordel skylda

965
K954

2kl er Drury/Toronto. 2hj viser hjerter og litt tillegg.

JT

SVAR HER
(og får du ET ENESTE POENG, Baumann, skal jeg krype på tenna helt inn til byen !!)
98654

(og nå kan du slutte å sende inn svar på forskjellige navn, Baumann. Jeg ser at IPadressen er den samme, så du lurer ikke meg..)

KDJ83

Frank Betong Svindal

A7

Bjørn Henning Grandal

Stian Sundklakk

PETTER LINDQVIST

K
Vest

Nord

Øst

Syd

pass

pass

pass

1sp

pass

2kl

pass

2hj

pass

2sp

pass

pass

Jeg skal ikke røpe hvor jeg satt, men HER kan du se en mulig utvikling av meldingsforløpet. Husk at Syd
ikke vet at Nord hadde den aktuelle hånda. Ser du alle korta i bridge, hadde det vært lett.

pass

"Eliteturnering" på BBO ?
En av de som er så grei å arrangere turneringer for oss på
BBO, Geir Mogren (thale), har bedt meg om legge ut en
forespørsel om dette:
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Er det ønskelig med turneringer der det settes krav til
kvalitet for å være med ?
Han kan tenke seg å arrangere disse en fast ukedag til et
fast tidspunkt, men er litt usikker på om noen vil føle seg
støtt hvis/om/når enkelte ikke får være med på ei
eksklusiv liste..
Hvordan dette skal gjøres i praksis, vil han i tilfelle
komme tilbake til. En mulighet er f.eks å bruke norske MP
som et kriterium og sette en eller annen grense.
Geir vil gjerne ha tilbakemelding. Det kan du gjøre HER. Si
hva du synes og hvilken ukedag det passer best for deg at
dette arrangeres.

NO UNDO's !!!

9642

Kaninen har klumpfingre, det vet vi alle. Det betyr at han sliter med f.eks
å skrive SMS'er eller at mailene hans er korte...

DT95
J63
87
DJ87

AK53

J876

A3



AD542

ADT95

KJ
T
K42
KT987
6432

Vest

Nord

Snurr
3kl

Øst

Syd

Når det er noen TD'er som setter opp turneringer uten UNDO, da sliter
flere av oss. Den kommende historien har for så vidt ingenting med
kaninen å gjøre, men nå var det så lenge siden jeg har fått sagt noe
ufordelaktig om han, at det rant litt over her..
Historien er denne: Jeg spilte med sjefsMæsel og meldte som til venstre.
3kl er Puppet Stayman og han har vist en major som ikke er hjerter. Da
skulle jeg hoppe til 6sp, men misclicka. Ingen UNDO og da snakka jeg til
motstanderen og forklarte tabben...
PLS la makker melde 6sp !!
Ingen respons derfra, de ville ha beit(er). Far Mæsel tok Sjefs
avgjørelsen og da gikk det SÅNN...
Hadde tyrkerne vært like gode til å avblokkere som til å krangle, hadde
det blitt score den andre veien..

Helge
pass

2NT

pass

3ru*

dobl

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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3sp*

pass

3NT

pass

6hj !!

pass

6NT

p.r

At en aldri lærer...
å ta seg de nødvendige sekundene før en legger opp en
spilleplan. Det er like flaut hver gang...

ADJ3



74

 AJT962

KT42

J986

KDT

A83

Om det er rett å ta ut 3NT i 4hj, er jeg langt fra sikker på.
Det er ikke poenget denne gangen. Baumann spiller ut en
spar og så var det min tur.

Vest

Nord

Øst

Syd

Tom

AK

Snurr

Fila

1hj

pass

1sp

pass

2ru

pass

3NT

pass

4hj

p.r

"Tusen takk for det fine utspillet," tenker jeg i det første
stikket går til dame, konge og stjeling hos meg.
I full fart spiller jeg kløver til esset og hjerter til nier og
dame.. Da kjenner jeg rødmen komme blussende...
Selvsagt skulle jeg tatt de to sparene og kasta to ruter.
"Heldigvis" fikk jeg straff som fortjent da Baumann fant
rutervrien fra to tasselasker. Ei flaut beit da AK opprinnelig
hadde utstyrt seg med Kx i trumf foran...

Påskeferie...



Det har vært lite respons på disse to hverdagsproblemene.
Jeg vil gjerne ha hjelp til å finne ut hva som er rett, og derfor
prøver jeg en gang til...




AJT943



852



54



65




I spillet til venstre en ingen i sonen og du må ta stilling til om
du skal være med. Hva slags konvensjoner du bruker er i
denne sammenhengen ikke så interessant.
I spillet til høyre er alle i sonen og spørsmålet er det samme.
Skal du være med eller forblir i busken ?



http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm





A54



AJT54



D86



D2






Det er fint hvis du sender meg din mening HER, så legger jeg
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ut for diskusjon..


Vest

Nord

Øst

Syd

Du

Vest

Jan Erik Bråten har kommet med et godt og begrunnet svar.
Det ser du HER

Øst

Syd
1NT

?

1NT
?

Nord

Du

pass

Uff og uff....


Grådighet er ingen god egenskap, så heller ikke ved bridgebordet.
Jeg droppa innom et bord på BBO her i formiddag og da fikk jeg
nok et eksempel på at det lønner seg å være fornøyd med beit i
motpartens slem, udobla beit får holde i massevis...

6
JT4
J9875
J4



ADT8

KT2

 AJ843

AKD983

73

K3

D2
K62
D975
82
AT43

ØV hadde ikke helt kontroll på hva de holdt på med i meldingene
og "plutselig" var de i 6hj. Øst hadde meldt hjerter og spar, mens
vest sannsynligvis var lasta i ruter. I 4.hånd fant syd ut at han
ville ytre sin skepsis til at 6hj kunne stå. Prompte tok Øst ut i 6NT
og selv om syd nok ikke trivdes, måtte han for syns skyld sette
bjelle på den også.




J4

AD

KT2

 AJ84

3






K6
D975


Utspill kløveress og skift til ruter. Øst tok minorstikkene sine og
før den siste ruteren er stillingen som til høyre.



Øst kaster spardame og syd er fanget i garnet. Hvis han blanker
spar konge, tar øst for spar ess fulgt av hjerterkappen og bordet
står. Kaster syd en hjerter, går det spar til esset, hjerter til tieren
og hånda står..
Jeg håper syd skammer seg skikkelig !!!

Jeg blir både trist, deppa og lei meg
når sånne ting som dette skjer ved bridgebordet. Om det
er en privatkveld hjemme i stua, en klubbkveld, NMfinale
eller påskebridge i Sirdal, spiller ingen rolle. Om det er på
Bord 1 eller Bord 18 i en Monrad turnering, mener jeg også
uvesentlig.
Syd åpner med 1ru (ØV i sonen/NS utenfor) og Nord
melder 1hj. Øst tar en liten, men markert, tenkepause, før
han passer. Syd avslutter meldingsforløpet med 1 NT.
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Spilleføringen i NT med spar ut
inneholder et par fine poenger, med
spar 2 i utspill. (norsk)

T62
AK982
K76
T2
D7643

KJ

DT4

J76

952

T83

J8

 AD754

Det er vel naturlig å lasjere både
sparkonge og spar knekt. Vest stikker
over og godspiller fargen.
Hjerter mot bordet og hvis Vest
splitter, stikkes i bordet, hjem på ruter
og mer hjerter mot bordet. Vest
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Ingenting galt enda, før vest spiller ut kløver knekt. Denne
gangen ble det feil, fordi syd hadde kløver 9 og ØV fikk
nesten bunn. Flytt kløver 9 over til øst og NS har fått en
bunn, særdeles ufortjent.

A98
53
ADJ4
K963

Poenget er (igjen): Øst kan tenke så mye han vil, men vest
har rett og slett ikke lov til å "ressonere" seg fram til at
makker har kløverfarge, men ikke nok til å melde inn i
sonen.
Vi MÅ bli flinkere til å holde sånne stier reine !!

kommer aldri inn og det blir ni stikk.
Det er ikke umulig å lese ut at øst ofte
vil ha KJ dobbel, slik at det er rett å
stikke den første. Da blir det kanskje ti
stikk.
Hvis du lasjer de TO første sparene, er
vest flink hvis han ikke stikker over. Da
skiftes til kløver og resultatet blir maks
åtte stikk NS..

Fordelingsutspill mot NT
Er det noen av dere som har regna på hvem som
har mest fordel av å vite antall kort i utspillsfargen
mot NT ? Er det spillerfører eller makker ?
Jeg har en mistanke om at spillefører kan bruke
en toer i utspill like ofte som makker trenger å vite
at utspillet var fra Hxxxx og ikke fra Hxxx.
Det aller verste jeg vet er at toeren kan være fra
xxx like godt som HHxxx. Kanskje en tanke å gå
tilbake til invittutspill ?

JT852
KD7
A84
J4


AD9

AJ8542

963

532

KJ97

KD73

962
K7643

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Vinneren skryter av Per Ove Egeli.

D2

Geir Larsen vant en suveren seier i går. Han kunne sikkert sendt meg
både ett og tre spill av seg selv, men velger å skryte av en fin melding fra
Per Ove Egeli.

AKT9842
9
J72

POE hadde plassert seg øst og over en innvittStenberg fant han ut at det
var viktig å få ruter ut mot sparkontrakt i syd. Finn Nilsen åpna først tynt i
syd og tok vel etterpå en forhåndsstamp mot 4hj hos motparten.

76

JT52

6

DJ5

AK732

D84

En dobla beit var omtrent middels, det ville Per Ove Egeli også fått hvis
han hadde støtta hjerteren. Den andre dobla beita ga nesten alle
poengene...

AK654

T98
AK984
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73

T

Når motparten sperrer og tar fra oss plass, er det ekkelt å melde
nøyaktig. Noen ganger er det ikke så vanskelig likevel, bare makkerparet
har tenkt igjennom posisjonen(e)

DT9
AT85
Vest

Nord

Øst

Syd
1sp

2hj

2NT

3ru !

4sp

pass

pass

dobl

p.r

3kl : Jeg ville meldt 3hj om vi fikk være i fred
3ru : Jeg ville meldt 3sp om vi fikk være i fred
3hj : Jeg ville meldt 2hj om vi fikk være i fred
3sp : Jeg ville meldt 2sp om vi fikk være i fred

JT65
D3
Vest

Nord

Øst

Syd

Snurr

Martin

Markus

Sævald

1hj

pass

1sp

>
2NT

?

Martin syntes han var for god til å sperre i gunstig, så da var det kanskje
ikke umulig å stoppe i 3hj likevel ?

Gautisblogg finner du her
Makkertorg..
Oppe til høyre har vi opprettet en blogg der de
som ikke har makker til en klubbkveld, men
ønsker å spille, kan legge inn en "bestilling".
Håper dette kan være et initiativ til å øke
oppslutningen i klubben vår.
Minner samtidig om KLUBBMESTERSKAPET
som starter mandag 31.mars og spilles over
tre mandager. Alle teller i sammendraget

K853
ADT3
872
T5
72

ADT96

852

KJ

AKDJ65

43

J6

 K732
J4
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Lurere enn reven..

K

Så var det Erik Jørgensen som skulle spille inn
redaktøren. Vi svikta i tokortpossen, selv om det var en
"flott" selvmordskvis Erik utsatte seg for..

AD

Jeg spilte ut kløver 9 fra Syd. Erik burde nok brukt
bordets knekt, men jeg tror nieren forvirra litt. Kløveren
gikk til kongen fulgt av seks runder ruter. Bestemor
hadde tatt sparkappen for det niende, men Erik fikk det
for seg at jeg hadde spar kongen i syd, (akkurat som
om jeg i så tilfelle hadde satt meg igjen med den dobbel
??) derfor fridde han seg med kløver slik at jeg fikk
henta fire kløverstikk.



72

A

8

KJ







 
J
9
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9764

Før den siste er det slik >

T9

Når jeg tar for min siste kløver og Markus kaster spar
konge, ser du helt sikkert hva som skjer.

AD984
Vest

Nord

Øst

Syd

Siri G

Markus

Erik J

Snurr

1ru

pass

1sp

pass

2ru

pass

3NT

pass

pass

pass


8

Even Jensen og Sissel Østensen
tok en flott 7.plass i årets påskebridge.

AK8764
AT9
5
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Allerede i spill 1
fikk jeg og makker Markus Bruno en i fleisen av
Rune Hauge og Fred Arne Moen. Konvensjoner
er fin å ha, i alle fall når det passer sånn som i
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654

spillet til venstre.

2

D3

D753

KJ86

DT96

AK75

T983

 DJ7

2NT viser fire spar og minst invitt (?), mens når
vi spør om hva 3ru er, smiler Rune og svarer,
"Snirkelton". Det passet som hånd i hanske og
4sp ga 80% score..

JT96
42
J832
AK2
Vest

Nord

Øst

Syd

Snurr

FA Moen

MB

Rune H

1sp

dobl

2NT

pass

3ru

pass

4sp

pass

pass

pass

Veldig hyggelig påskebridge i Sirdal. (Spillstensiler)
Det var første gang redaktøren tok turen til Tonstad og den årlige skjærtorsdagsturneringen.
Veien opp var et slit, da himmelen åpnet seg og snøen lavet ned. Sørlendinger og bil på vinterstid er ingen god kombinasjon.
Litt forsinket kom vi da opp og vi hadde det rett så hyggelig.
Vinnere ble i år, som i fjor hvis jeg skjønte rett, Geir Larsen og Jan Erik Olsen fra Stavanger. Tonje hadde tatt med gubben og sammen tok de
sølv. Helge Mæsel og Åse Biribakken gjør det stadig godt sammen, 3.plass denne gangen.
Vi kommer sikkert tilbake med et spill eller to.

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Vinnerne flankerer formannen i Sirdal BK, Nils Gauthun.

2.plass til Boye og Tonje

Det var ikke SÅ mye galt...

Både skjeft og skryt...

motstanderne gjorde. Når vest tok for
ruterkongen, kom julekvelden tidlig i Tromsø..

får jeg for antydningen om at vi ikke må få Se & Hørtilstander i bridgepressen vår.
Noen mener at det er på sin plass at når profilerte spillere (i dette tilfellet også
representasjonsspiller) kommer opp i situasjoner som dette, er det rett og rimelig at
vi menige får vite om det. Det er uenighet om det var nødvendig å gå så detaljert til
verks i meningsutvekslingen.
Andre er enige meg meg i at sånt best ties i hjel og overlates til disiplinærkomite i
krets og forbund.

Superjevnt i Olrud Mix'en
Det var kun tre poeng som skilte de to beste før siste
runde. Maja Rom Anker  Anders Fodstad var et lite
hestehode for Jorun Feness og Kjell Otto Kopstad.
På de siste tre spilla var det Jorunn og Kjell Otto som
scoret best av de to og kunne ta på seg gullmedaljene,
men seiersmarginen var på fire fattige poeng.

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Jeg har dessverre ikke noe bilde av Jorunn, så
det får holde med far sjøl !!
Det var slitsomme dager på Hamar ?

Nå har det rabla for dere, Marianne og Boye..
Jeg gleder meg til hver gang BIN kommer, fordi jeg synes dere har klart å lage et glimrende
bridgeblad. Flotte og varierte artikler, fine bilder og masse å lære for noen og en hver.
Denne gangen har redaktøren glippet i innspurten, fordi Marianne Harding sin tre siders (!!)
artikkel om hva som skjedde i Tromsø under innspurten av 2.divisjon, har INGENTING i
offentligheten å gjøre. (jmf Vegard Brekke sin framstilling av den samme saken i siste Norsk
Bridge. Han ofret ei linje på det)
At vettuge mennesker som spiller på samme lag, ikke skal klare å oppføre seg som folk, er nå en
ting. At de skal få lov til å utbrodere galskapen over spalte etter spalte i vårt eneste
bridgemagasin, er enda verre. Toskeskap er det eneste dekkende ordet !!
Det eneste fornuftige er å tie sånt i hjel, sende de involverte i skammekroken og la dem være der
til de først ber bridgekretsen de representer ydmykt om unnskyldning, og etterpå ber om
tilgivelse fra resten av bridgeNorge for å sette oss alle i forlegenhet !!
Jeg oppfordrer BINlesere til å holde dette nummeret tett inn til brystet og ikke la NOEN ikke
spillende mennesker få lese hva vi holder på med.
Høvdingen synes mange av oss bridgefolk er både sære og rare. Får hun tak i dette bladet vil hun
lene seg tilbake, "Hva var det jeg sa !!"

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Farsund Open
26.april

SIB 2008  fjorårsvinnerne på plass..
Espen Lindqvist og Petter Tøndel har meldt seg på årets SIB.
Da er det klart for alle dere andre som gjerne vil kjempe om
andreplassen. Det er fine pengepremier der også..

Favorittseier på Olrud..
Espen Lindqvist  Jørn Arild Ringseth og Petter
Eide  Allan Livgård var i teten store deler av
lagturneringa og cruisa inn til en klar seier.
Vi gratulerer. RESULTATER
Det generasjonsskiftet mange har snakket
om, er nå snart et faktum. Den eneste
grunnen til at disse gutta vil slite med å få
plass på landslaget, er at vi allerede har 56
spillere som holder verdensklasse ++.
Min spådom er at den dagen en av dem tar et
steg tilbake, er veien klar for flere "juniorer"
enn Espen.
Disse har tatt med seg nye finesser på
systemfronten. Det er kanskje ikke de som
har funnet opp f.eks overføringer etter 1kl
åpning og tvetydige svar på 2trinnet etter
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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makkers majoråpninger, men på BBO har de
vist at det funker som heia.
Noen ideer er hentet fra italienerne, mens jeg
vet at Baard Olav Aasan (BOA) har lagt ned
mye arbeid med disse tingene.
Bridgen står ikke stille, og det er flott !!!

Vinnerne
Foto: Kåre Kristiansen
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Best i baren  5.best i turneringa

Et hestehode foran (igjen)

854
43

Jeg synes kanskje Ivrig krøkka til dette
meldingsforløpet litt mye, en praktisk 3NT hadde
vært bedre ( i alle fall denne gangen)

3
J987532
32

JT96

76

AQ95

AQ82

KJ974

AKQT4

PIL og Silla vant butleren

"Ekspertene" på BBO var alle skjønt enige om at 5ru
kom greit til å gå hjem, fordi etter sparesset i utspill,
var det bare å presse ut en sparhonnør . På en etter
hvert godspilt spar, ville hjertertaperen forsvinne.



Nils Otto Eliassen ville det annerledes. Etter AK i
spar, fortsatte han med en liten spar. Jeg tror ikke
Johnny Hansen en gang var inne på tanken å kaste
hjerten i bordet allerede nå, Syd hadde jo tross alt
meldt inn 1sp.

AKQ7
KJT82
T65
6
Vest

Nord

Øst

Syd

Betong

L Eide

Ivrig

NO
Eliassen

1kl

pass

1ru *

1sp
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Han stjal med en høy trumf og da var det god natt til
den kontrakten.
Gi spillefører valg så tidlig som mulig, og det vil gå
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2kl

pass

2ru *

pass

3ru

pass

3sp

dobl

pass

pass

5ru

pr.

Unnskyld, Jørn Arild Ringseth...
I artikkelen under ga jeg deg medhold i en spilleføring du hadde,
samtidig som jeg kritiserte BBOkommentatorene for å herse med
studenter.. (forresten, hva studerer du ?)

9
QT9532
KQT4
J2
AKJ87

T52

KJ8

A76

6

J875

AKQ5

963
Q643
4
A932
T874

Jeg trekker tilbake alt jeg sa, fordi spilleføringen din var skikkelig
dårlig. En av mine kjepphester er at en aldri skal sette en kontrakt i
fare for å vinne overstikk i IMP, OG DET VAR AKKURAT DET DU
GJORDE !!
Uten meldinger fra motparten skulle JAR spille 4sp i vest. To
ganger ruter til stjeling, AK i spar, tre høye kløver og kløver til
stjeling før han stjal en ruter hjem. Nå er stillingen som til høyre i
det han har tatt de åtte første stikkene.
En norgesmester spiller hjerter til esset og stjeler en ruter for sitt
tiende stikk og kontrakten. Ringseth ble grådig og ville ha med seg
begge hjerterstikkene, så han tok hjerter konge og hjerter til esset
!!


QT9
Q

J



KJ8

A76



J




Q6
4
9


Fy skam, sier jeg bare !!!

Skjærp dere på BBO !!!
Denne gangen gjelder det kommentatorene. De må snart forstå at det er noe annet å se 13 eller 26 kort, framfor å se alle 52 som vi tilskuere
gjør. Det å sitte på Bord 1 i en norsk lagturnering, vitner om kvalitet. Jeg tviler sterkt på at verken Hedy eller hva de nå heter, hadde vært i
nærheten..
Under sendingene fra Olrud var det flere ganger at navngitte spillere ble nesten latterliggjort. Selv om det hadde vært fortjent, er det uhørt
etter min mening.
Ofte er kommentarer og analyser også feil. Jeg har selv prøvd å kommentere, og vet at det er vanskelig å si fornuftlige ting på direkten. Derfor
er det enda viktigere å veie sine ord. Nils Otto Eliassen hadde tatt tre stikk mot 4sp og satt med et ess han visste ga stikk. Han tok ikke for det
(hadde AD og regna med å få for begge) og kontrakten føyk hjem. "Very bad defence by South..", var en av kommentarene (!!). Det
"ekspert" kommentatorene ikke fikk med seg var at makker til Nils Otto hadde lagt et styrkekast i ruter tidligere i spillet, sånn at kontrakten
"kunne" ikke spilles hjem. At spillefører aktuelt hadde en skjult femkortfarge, var også et poeng som forsvant. (og hvem tror dere har scoret
mest på butleren etter dag 1, joda Eide  Eliassen)
I et annet spill skulle Jørn Arild spille 4sp. Den sto i praksis på sparen 32 og selv om det var mulig at en annen variant var like god å spille på,
var det praktisk bridge å ta for AK i trumf. Når den satt 41, ble det beit. "Their teamname, the students, tells us that the still need to study
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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this game..", kom det fra vingen. De spilte fire kamper på BBO i går og det de viste der, var toppbridge, verken mer eller mindre..
De norske som kommenterer på BBO er stort sett de positive unntakene. Jon Sveindal har jeg skrytt av før, Håkon Kippe er også veldig saklig
og kunnskapsrik. Husk at det kan være forklaringer, mimikk eller andre ting som skjer ved bordet vi på BBO ikke får med oss. Som ellers i
livet, kan du ikke si noe fint om din neste  hold heller snuten stengt.

Olrud Monrad lag
følger du med HER
Denne slemmen hadde nok Ringseth'n helst
sett umeldt da vest, Østli, spilte ut en liten
spar.
Vest hadde fortjent at makker hadde hatt spar
dame, men ikke knekten..

D 8 2
A D 7
D 6 4 3
K 9 2
J 4

K T 7 5



J 5 4 3

T 9 8 7 4 2

A K J

J 8 7 6 3

D 4
A 9 6 3
K T 9 8 6 2
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Det er en egen type bridgespillere..



som er ekstra flinke til å løse "Double Dummy" problemer.
(spill der alle kortene er kjent)

7

Knut With hadde "Månedens nøtt" i BIN i en årrekke og jeg vet
at han hadde mange fans og trofaste innsendere. De fleste av
poengsamlerne vet jeg ikke en gang hvem er..



Du sitter i syd og skal spille hjem 6hj etter at vest har spilt ut
ruter 10. Poenget er ikke så vanskelig, forteller Knut With, du
må godspille sparen til et kløveravkast.
Etter å ha stjålet ruteren, spilles spar til bordets åtter. Øst
vinner og spiller sikkert mer ruter. Den stjeles igjen, kløver til
kongen og spar dame. Øst dekker og etter å ha stukket, spilles

D 6






J 5 4

9 8



J



K T 9
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bordet inn på hjerteress. Syds 96 kan kappe opp østs 75 og
på den fjerde sparen forsvinner er kløver i bordet.

A T 5



Kløver ess og kløver til stjeling med hjerter dame og stillingen
er som til høyre >
Oopsss ! Du spiller hjerter 7 og oppdager at du mangler en liten
hjerter på hånda !! Da spooler vi tilbake og røffer en av de
tidlige ruterne med hjerter 9, sånn at hånda har KT6 i trekort
possen..
Er det noen som klarer sånne ting ved bordet, da ??!!

Det meste som ser rart ut...
har en nokså naturlig forklaring. Jeg innrømmer at
jeg heier litt ekstra på spillerne fra vår egen klubb og
når jeg ser at de ligger nesten sist etter tre runder,
leiter jeg etter forklaringer på det.

32
K9872
T82
765

I spill 6 spilte de aller fleste hjerterkontrakt NS, men
ikke kaninen og Øystein.

AT74

8

65

T3

K5

AQJ9764

QJ983

K42
KQJ965
AQJ4
3
AT

Vest

Nord

Øst

Kaninen

Syd
Øystein

1ru

dobl

1sp

2hj

pass

3ru

dobl

pass

pass

4kl

pass

pass

pass

Jeg skjønner tankegangen til begge to. Øystein vil i
slem hvis makker har sparesset og prøver å formidle
det over bordet. Kaninen tror makker har en
kanonhånd med kløver og spar, og om han har lite å
bidra med i hjerter, har han INGENTING å bidra med i
svart.
På den annen side er det litt unødvendig av Øystein å
sette makker på sånne prøver. Jeg mener han har
teoretisk rett i at 4kl er cuebid med hjerter, fordi 3kl i
forrige runde bør vel strengt tatt være krav når
makker har vært med til 2hj.
Her er mitt råd Jensen: Gi kaninen mulighet til å spille
normalkontrakten og som makker kan du bare lene
deg tilbake...

Jon Aabye og Arve Farstad..

Alhohol, bridge og FP..

til topps i Elitepuljen på Olrud. Det var
mange par som var i ledelsen, men på
slutten sto det mellom Espen Lindqvist 

Jeg har fått flere positive tilbakemeldinger
på det jeg tar opp under i artikkelen, "Hold
ut helt til slutt.."
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JA Ringseth og vinnerparet.
Vi gratulerer og sender samtidig en
hilsen til Tor Hushovd fanclub..

Det fortelles også at turneringer ikke blir
holdt alhoholfrie og at flere spillere er synlig
beruset under turneringer.

Geir Brekka og Øystein Jensen ble best
av våre på 7.plass, mens Marianne og
Egil kom på plassen bak.

NBF har et vedtak på at alkohol og bridge
ikke hører sammen og da har TL en PLIKT til
å håndheve dette..
I en sal med 200 spillere er det sikkert ingen
lett jobb, men da får hver enkelt av oss gjøre
vårt for å følge de lover og regler som
gjelder..

Hold ut helt til slutt..
A6

Spillet til venstre ble avgjørende for hvem som vant årets Olrudpar og i den forbindelse skal jeg komme
med noen ord jeg har hatt lyst til å si i lang tid. Ikke misforstå dit hen at det aktuelle spillet eller at de
involverte spillerne er vesentlige for poenget mitt, som er følgende:

JT943
T73
QJ2
KQJ72

T

Q

AK865

Q

A984

AKT764

953
98543
72
KJ652
8

Selv om et par er ute av kampen om seier og premie, har alle en plikt til å gjøre sitt aller beste. Et stikk
fra eller til, kan være nok til å avgjøre hvem som vinner en turnering. Topppar som har "ramlet av" en
turnering, han et ekstra ansvar for å gjøre så godt de kan. (siden de tidligere i turneringen sannsynligvis
har gjort det bra mot de andre som er involvert i kampen om seieren)
I siste runde mot lederparet (NS) satt et par med mange NMfinaler bak seg og meldte med øst som
giver slik, 1hj 1sp 2ru  3kl  3ru 3NT.
Kløverdame i utspill fra Jon Aabye og da røyken hadde lagt seg hadde vest kun henta 6 stikk. (!!) Med et
minimum av tankevirksomhet hadde det gått sånn: Stikk kløveren (eller lasj hvis en ikke tror på
julenissen.) og spill spar til tieren. Denne gangen hadde den vunnet stikket og med kløver mot hånda
hadde vel vært mulig å slippe den til nord. Selv om spartieren hadde blitt stukket med esset, ville
spillefører ikke ha tapt noe i forhold til det han gjorde, nemlig hjerter dame i stikk to og kløver konge i
stikk tre (!)
Vi er alle slitne mot slutten av en lang turnering, det er selvsagt forståelig. Poenget mitt er at ALLE
deltakere i en turnering påvirker resultatene  hele tiden..
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Mine gamle helter...

KJ863

viser ikke kunstene sine like ofte som før. Jeg beklager å si
det, GEO, men da du knuste meg i Trondheim på 80tallet,
hadde du snella hjem denne delkontrakten  om nødvendig
med bind for øynene.

753
DJ53
5
AD75

42

92

AKT86

76

AT2

DJ632

874
T9
DJ4
K984
AKT9

Vest

Nord

Øst

Syd

Jon S

Terje L

GEO

BOA

1hj

pass

1sp

pass

1NT

pass

pass

pass

BOA spilte ut kløver ess og skifta fint til spar. Det var helt
rett av GEO å gå opp på esset, men da han dukka en hjerter
i stikk to mista han tempoet. NS rakk å sette opp sine syv
stikk før GEO rakk å få sine.
I gamle dager hadde GEO spilt hjerter til esset og kløver
mot. Den må BOA slippe og da går GEO tilbake til hjerteren
med ruteresset som inntak.
Jeg tipper at forskjellen på hjemgang og beit i 1NT var
ganske stor.

6.runde NM lag.
Trekningen ble foretatt LIVE på BBO og her er kampene
Heimdal 1  Pass
BAK 3  Stavanger 4
Tromsø 1  Stavanger 5
Grand 2  Vikersund
Grand 1  Kristiansand 3
Sørreisa 1  Brandbu 1
Gjøvik og Vardal 1  Heimdal 2
HER kan du se hvem som spiller de ulike lagene
< Terje Lie er vikar på Grand 1. Om han skal møte våre gutter,
får vi se. Vi ønsker alle lykke til..
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Marianne og Egil imponerer igjen.
De hevder seg uansett hvor de spiller (og det gjør de ofte !!). På
Olrud leder de etter første sesjon, men en score godt over 60%.
Kaninen og Jensen trøbla helt i bunnen rett etter start, men har
spilt seg opp til 6.plass.
Følg med på BBO !!

Åpen klasse EMlag arrangeres 14.28. juni. Norsk lag er uttatt.

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Espen Lindqvist

Geir Helgemo

Børre Lund

Jørgen Molberg

Terje Aa

Jeg har i lang tid sagt at Espen snart er klart for landslaget. I par med Boye kommer de helt sikkert til å gjøre sine saker bra. Det er sikkert
grunner til at de andre to parene er som de er. Tor, Glenn og Ulf hadde helt sikkert vært med hvis de hadde villet og det hadde passet, men jeg
kan ikke annet enn å undre meg litt over Børre og Jørgen. Geir Helgemo kan helt sikkert plukke den makkeren han vil og Terje Aa har masse
erfaring. At det var rett å "ta med seg" hver sin trønder, får de vise med resultater ...
Vi ønsker lykke til !!
Det er mange norske par jeg mener har fortjent en sjanse. Terje Lie og Espen Kvam har vist i en årrekke at de spiller godt sammen, og har vel
ikke spilt et NM uten medaljer på mange år. I seriemesterskapet er de også helt i toppen på butleren gang på gang.

Spring 2008 NABC Vanderbilt
er en av store turneringene i USA. Geir og Tor spiller på Team
Meltzer, men de måtte i går kveld kaste inn håndkleet i semifinalen
mot et sterkt polsk lag.

Sesjon 1

HER er en flott spilt 6hj (Tor), legg merke til at han gjorde seg
uavhengig av ruterkappen. I DETTE spillet snakker de pent sammen
og havner i toppkontrakten 6NT. Jeg er ganske sikker på at mange
ville passet 4hj på Tor sine kort, men Geir har vist en kjempehånd (4
315). Ruter esset er et godt kort og trekort kløver er max av det
han kan ha. Uten ruterutspill foreslo kommentatorer på BBO først å
godspille kløvere, så esskonge i hjerter (for å få med en evt. dobbel
hjerter dame). Til slutt prøves ruterfinessen.
Aktuelt kom det ruter ut og da var spillet over..

Sesjon 3

Sesjon 2

Sesjon 4

Terje Aa og Jørgen Molberg spilte på Team Onstott, men de ble
utslått i kvartfinalen av finalist Polen.
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KM damer 6.april

Olrudpåsken

Denne gangen er det gutta i Søgne BK som
skal stå for arrangementet og de lover service
og full pakke..
Påmlelding til Øyvind Lorentsen  97577671.
Start søndag kl 10.00 på Helsehuset..

starter fredag 14. med Velkomstbarometer.
Så fortsetter det med både par og lagturnering.
Vi har flere med: Øystein  kaninen, Honne's og Nils
K.
Lykke til alle sammen. Vi følger med dere på BBO.

Kongebilde !!
Dette er et av de tøffeste jeg har sett
på lenge...

De kunne det i gamle dager også...

A 5 2

Jeg har stor glede av å sitte å bla i gamle BIN. Der tidene har
forandret seg mest, er utvilsomt når det gjelder systemer og
meldinger. Om alle nyvinninger er til det bedre, skal jeg ikke ha noen
formening om..

A D J T 3 2
T 6
K 5

Sterke hopp i ny farge etter makkers åpning, er forsvunnet fra
"moderne" bridge. Det er enten fitjump, minisplinter, sperr eller
andre rariteter.
4
K 5 4
K 7 2
A D J 8 4 3
Nord

Syd

Trollvik

Peter M

1hj

3kl

3hj

4hj

Peter Marstrander og Jan Trollvik kommuniserer flott i spillet til
venstre, henta fra BIN Juli 1992. 3kl viser ganske sikkert HHxxx(x)
og gode kort, enten bare kløver eller med støtte til åpningsfargen.
Over 4hj kan ikke Trollvik gå i Blackwood med to små ruter, så han
cuebidder spar. 5kl viser kløveresset, mens 5hj benekter
rutercuebid. Peter Marstrander viser ruterkongen med 6hj (6ru ville
vist esset). 6sp overfører til 6NT og "vips" var de i toppkontrakten.
Jeg kan ikke huske å ha sett overføring på denne måten før, faktisk
kan jeg nesten ikke erindre å ha sett overføring til NT i det hele
tatt... :)
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4sp

5kl

5hj

6hj

6sp

6NT

Kreativt og flott, fra 1992.
..eller kunne ruteren og sparen vært bytta om i syd ? .. :)

Selv den beste kan feile !!!
Denne ganger er det vår kjære Harald Skjæran som har vært å ryddet i NBFData sin database og da
slettet han ved et uhell påmeldingene til SIB par  elite.
Han beklaget på det sterkeste siden dataene er og blir borte. Jeg skal prøve å rekonstruere, men

DERE SOM HAR MELDT DERE PÅ SIB ELITE MÅ SJEKKE OG EVT MELDE PÅ IGJEN,
JEG HAR LAGT INN DE JEG HUSKER !!!

Du får ta fram hagla, Snorre. Jeg
beklager så mye..
Hilsen Harald S

(Hjelp meg å sende denne infoen til de du vet har meldt seg på !!)

Sørlandets INTERNASJONALE bridgeuke  SIB
Vi har allerede fått med oss et dansk par og et halvt islandsk par. Det
setter vi stor pris på. Vi ønsker der alle hjertelig velkommen til oss !!
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D53

Baumann inn i historiebøkene...

AKJ76

hadde vært en passende overskrift, HVIS han hadde spilt hjem
denne storeslemmen.
Spillet handler faktisk ikke om noe mer enn om du skal spille på
at trumfen sitter 21 eller 30 i mot. Gjetter du på det første,
bør en spiller av Baumann sitt kaliber ha gode sjanser til å
notere nærmere et par tusen poeng mer i sin egen kolonne...


K7432
T

76

54

D32

AKD65432

JT

85

ADJT96
AKJ9843
T98
987


Vest

Nord

Øst

Syd

Kai H

Snurr

Per S

Baumann

3ru

3hj

4ru

6sp !!

7ru !!

7sp !!

dobl

p

Ruter ess kom ut til stjeling i bordet. Kløver til stjeling, ruter til
stjeling, kløver til stjeling og siste ruter til bordets spardame.
Nå handler det om å komme seg hjem..
Aktuelt spilte Baumann på at Per Skretting hadde Txx i spar,
sånn at han røffa en kløver med spar 9. Kai Henriksen hadde
vel ikke sett for seg at hans single spar 10 skulle ta beita i
denne storeslemmen.


AKJ

K7




54

D32

D65





AD

T98



Hvis Baumann stjeler med en høy spar og så peiser av gårde
med sparen, er stillingen før den nest siste som vist i
diagrammet til høyre. Du vet at øst holder både hjerteren og
kløveren, fordi vest har allerede vist en spar, åtte ruter og to
kløver...
På nok en trumf forsvinner hjerter knekt (!!) og da Per
Skretting, tenker jeg du hadde svettet.
Lurer du hva dette heter, så er trumfskvis det ordet du skal
bruke...

Resultater mandag 10.mars
Egil og Marianne vant, men en gledelig
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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og sterk andreplass til Claes og Arne
Gustav. Det er alltid hyggelig når "nye"
spillere hevder seg i toppen.
INGEN SPILLING MANDAGEN I
PÅSKEUKA.
Vi hadde håndsopprekning og det var
var 34 par som hadde tenkt å komme.
Da er neste spillekveld
KLUBBMESTERSKAPET som starter
31.mars. Velkommen..

Endelig  endelig  endelig....
får han som fortjent !!!!

Rogaland til topps for damene ..
Nest etter kaninen er den søteste, hyggeligste og flinkeste bridgespilleren jeg
kjenner, Eli Solheim. Sammen med de tre lagveninnene sine, Tonje BrogelandTone
Torkelsen og Hilde Bjørlo, viste hun de andre ryggen og vant årets SM damer foran
Hordaland og Oslo.
Våre jenter, Ann Karin og Marianne Harding + Åse og Marianne Homme, lå lenge blant
de tre beste, men tapte 1119 i den siste kampen mot vinnerne.
HER er resultater

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

78/111

9/15/2015

Favorittseier i SIB

Det som er flott med bridge....

er at sannheten er det ingen som eier, se bare her.
Det aller morsomste, er at den ene er mer bombastisk enn den andre.
(Selve oppgaven ser du litt lenger nede på sida)

86
KQJ972
J3

Synes at vest bør gjenåpne med en dobling i posisjon Har fortsatt til gode å få en plussscore i parturnering på å la motparten få spille 2 hjerter..
Odd Egil Nygård
_______________________________________________________________________________________________
Hei. Mener d er desidert han med kxxxx i spar å singel hj som skal melde 2 spar etter 2 hj han vet makker sitter med mye kort og hj så d er
vanskelig for han å balansere ..

K75
AJ9

K7543

A865

3

AKT6

9754

42

J96

Han som melder 1 nt har jo benektet 4 spar å begrenset handa si.. så du vet at makker har kort.. Så den med kort hj skal balansere alltid i slike
posser :) Mvh Jørn Arild Ringseth
______________________________________________________________________________________________
Hei, Nei, det er ikke mulig!!..å passe to ganger i vest. På tide å se seg om etter en ny hobby?

QT2
T4

PE Opsahl
_________________________________________________________________________________________________

Q82
AQT83
Vest
pass

(B)

Nord

Hei Snorre, Hvorvidt det er fasiten eller ikke kan sikkert diskuteres, men hos oss ble syd sin 1 nt melding doblet på direkten, hvoretter jeg meldte
2 spar over nord sin 2 hjerter melding. Kontrakten ble til slutt 3 spar med 9 stikk.

Øst

Syd

1hj

pass

(A)

1NT

2hj

pass

(C)

pass
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(D)

dere tror kanskje..
at kaninen og jeg har et horn i sida til hverandre ? Mer feil kan det ikke bli og jeg er ofte svært imponert
over hvor forutseende han kan være. Han tør de tingene jeg ikke tør og når knepene hans lurer meg opp
på tribunen, er det bare å bøye seg i støvet.

KT
AK974
9852

Jeg vet ikke hvor planlagt og bevisst dette utspillet var fra hans side, men bare det å tenke tanken
imponerer meg..

JT
A8

DJ54

J82

D63

D63

A74

AKD54

976
98732
T5
KJT

Jeg og Baumann satt Øst/Vest og hadde blitt rundspilt (igjen) over 23 spill på BBO. Dette var spikeren i
kista. Vi meldte oss opp i 3NT uten innvendinger og det kom hjerter 7 (!!) ut fra kaninen i Nord. Den
gikk via AK sin tier til min knekt.
Jeg hadde tatt på meg å føre kortene og i all beskjedenhet vil jeg påstå at det er en av mine sterke
sider. Jeg tok alle kløverstikkene og la merke til at det forsvant tre rutere i Nord. "Dere bruker norske
utspill ?" spør jeg. "Jada," sier kaninen, men jeg værer nesten at han fniser der han sitter.
Hadde jeg gjort noe annet enn å godspille et sparstikk, tror jeg de hadde beskyldt meg for å lurkikke i
kortene, men jeg skal love deg at hadde kaninen spilt ut fireren (som han skal) hadde jeg tatt for ruter
ess, putta han inn i hjerter og fått stikk nummer åtte og ni spar...

832

"Hvordan vet du når du skal psyke fordeling i utspill ?", spør jeg. Jeg får ikke noe svar, men jeg er
rimelig sikker på at denne kvelden sovner han med et smil om munnen..

Telle til ni...
I 3NT (IMP) er spilleførers viktigste oppgave å ta ni
stikk. Karl Christian Baumann er en rev til å hente fram
stikk av ermet, men denne gangen så han ikke de som
lå rett foran nesa.
AK spilte ut hjerter dame og da var det egentlig ikke
verre enn å spille ruter til kongen, for ruter ess er vel
plassert ? Da var det ni enkle stikk.
98765

Det går bra å spille ruter til damen også, men da må du
bare passe på å stikke med spar ess når den fargen
kommer tilbake... (1 + 2 + 3 + 3 = 9)

5
D3
JT983
42

ADJT
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A92

K6

KJ875

962

K76

AD52
K3
DJT8743
AT4
3

Vest

Nord

Øst

Syd

Snurr

Kanin

Baumann

AK
1hj

pass

pass

dobl

pass

3ru

pass

3NT

p.r

86

En vinner ikke parturneringer

KQJ972

ved å sitte å passe. På den andre siden er det sjelden
medisin å gå beit hele tiden heller, så poenget er å
finne det rett spenningsnivået.

J3
K75
AJ9

K7543

A865

3

AKT6

9754

42

J96

Jeg og Tom fant aldri tonen i helgas KM par og allerede
i spill 1 var det noe "feil". Vi lot motparten spille 2hj
der vi har mange stikk i egen sparkontrakt.
Vil du hjelpe meg og finne ut hvor feilen ligger ?

QT2

Skal øst være med første eller andre gang (A/C) ?
skal vest være med første eller andre gang (B/D)
?
Er det ikke mulig ? (E)

T4
Q82
AQT83
Vest

Nord
1hj

Øst
pass

(A)
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Dere har vært flinke til å SENDE INN fasiter før, så jeg
ser fram til å få svaret på dette..
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pass

(B)

pass

(D)

2hj

pass

(C)

pass

Se til vestfyket..
der de gjør noe veldig rett med rekrutteringa. Karl Olav har sendt meg følgende:
Sender deg en artikkel fra Avisen Agder som Arvid Valente skrev da Finn vant "dalanetreffet". Calle fikk skrevet en artikkel (lånte bildet ditt) i Farsund
avis vedrørende vår KMtittel. ( har ikke lastet den ned). Stor takk til Arvid som hedrer de som hedres bør innen bridgen. Får veldig mange positive
tilbakemeldinger. Mange som henvender seg til meg og sier at dette ser moro ut. Så til høsten er jeg veldig optimistisk med tanke på nye kurs. Tror at
visst vi skal lykkes med rekruttering må vi være utadvendt. Samtidig må vi informere folk innad. De aller fleste bridgespillere er innom din side, slik at
jeg håper jeg kan utnytte deg i arbeidet. Mitt håp er at flere tar kontakt med lokalavisen og får vist hva de holder på med.
Martin og Ann Karin vår hovedkursledere i Farsund. Martin har spilt mindre bridge i de senere årene. Jeg bemerket overfor Martin at han måtte hatt godt
av en liten pause, siden han plutselig toppet resultatlistene igjen. Martin sier til meg at . " Vet du hva Karl Olav, jeg har blitt en mye bedre bridgespiller
etter at jeg begynte å spille med nybegynnere" Helt fantastisk for den samme følelsen har jeg, og har lenge prøvd å si dette til spillerne i egen klubb.
Nevnte dette til Calle Knutsen, som sier akkurat det samme. Finn og jeg har kurs i Kvinesdal. Alle vet hvilken kortspiller Finn er, men den som er ivrigst
på å notere på kurset er Finn. Som han sier til meg han har aldri gått bridgekurs, så mye av grunnteorien har han ikke vært klar over. Så folkens "BLI
EN BEDRE BRIDGESPILLER VED Å SPILLE MED EN NYBEGYNNER" "
Vil forøvrig nevne at samtlige i Lyngdal (med unntak av en) er aktive spillere i klubben. Ei fra kurset spiller i Ruter 7. Vi endte opp med flere
kursdeltakere enn ved oppstarten av kurset. Så vi kan si det slik at 120 % av årets kurs spiller aktiv og er svært ivrige. Vi har forøvrig utvidet
spilletilbudet til 2 kvelder i uken.
MVH Karl Olav
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J9432
AJ432
5
J2
Q

T86

KDT8

965

AKJ82

T63

754

KD86
AK75
7

En trumfskvis er ikke det ikke..

9

ofte en ser, men i spillet til venstre var det sånn at det LYSTE i
mot spillefører i Nord. Om han klarte sluttpossen ?
Hmm, og det tror jeg ikke han klarer neste gang heller,
sannsynligvis ALDRI !!!

AJ42

Øst spilte ut kløver konge til esset før spar ess felte damen.
Det er for tidlig å ta ut trumfen, så derfor kløver til knekt og
dame. Øst fortsatte med ruter 10 (invitt inne i spillet) dame og
konge. Aktuelt skulle vest fortsatt med hjerter for å bryte
forbindelsen, men han kunne ikke vite om Nord hadde en eller
to ruter. Ruter ess ble trumfet i Nord og nå "burde" det vært
slutt.
Spar knekt, spar til kongen og den nest siste kløveren.
Stillingen er >

D974
AT93
Vest

Nord

Øst
pass

1ru

pass

1sp

pass

2sp

dobl

4sp

p.r
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Syd







KDT

965

J8

3



6
5
7
97
T

Det var ALT som tydet på at posisjonen var som dette. Vest har
vært med til tretrinnet og da har han alle honnørene i rødt, i
alle fall når øst har vist KD i kløver. Vest har heller ikke fem
hjerter, for da ville han meldt inn 1hj.
På den siste kløveren er vest ferdig. Kaster han hjerter, går det
83/111

9/15/2015

Favorittseier i SIB

hjerter til esset og hjerter til røff, hånda står. Kaster han en
ruter, stjeles en ruter og bordet står..

Skjærp deg, makker !!!

A9863

har vel de fleste av oss lyst til å skrike ut, både en
og to ganger i mellom. I spillet til venstre tror jeg
flere hadde lyst, men jeg håper alle klarte å
besinne seg, for jeg kan ikke se hvordan det går
an å beite 3NT i praktisk bridge.

6542
98
87
Q754

2

KJ

AQT83

AKQT4

762

54

KJT2
KJT
97
AQ963
Nord

1NT
2hj

ønsker seg makker til ÅPEN PULJE I SIB.
kjell.havard@loqal.no

Spar ut til kongen og mer spar. Du ser sikkert at
fargen er blokkert, sånn at når spillefører lasjer
den første, må nord stikke over den tredje og
spille kløver. Da henter NS de fem første stikka,
men i helgas KM par var det ingen som var i
nærheten av å klare det..
Forslag ?

J53

Vest

Kjell Håvard Raanes (KHR på BBO)

Øst

Syd

pass

2ru

pass

pass

3NT

p.r

PS: INGEN av dem jeg har snakka med etterpå,
hadde noen problemer med å klare motspillet,
men du vet hva jeg mener om sånt... :)

Resultater mandag 4.mars
Når redaktøren omsider fikk seg en skikkelig
makker, bar det rett til topps. Ungdommen
spilte en flott kveld og hadde ingen vansker
med å cruise inn til seier.
Sammenlagt vant Markus (igjen). Denne
gangen sammen med Jon Solli H.
Vi gratulerer.
Neste mandag er en åpen kveld. Hjerterlig
velkommen til alle.
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Sitat fra Erik Dahl:

Jimmy Cayne ..

"Den sikreste måten ikke å få en farge ut når
jeg spiller med Jensen, det er å melde den inn.
Hvis motparten åpner i 1hj og jeg har AKD i
spar, må jeg melde inn ruter eller kløver.."

spiller som om han har sett alle kortene i
DETTE spillet...
..og vi som kan tåle en 170 en gang i blant,
simpelten elsker at de andre får smake riset.

Jeg vet ikke om du har ført statistikk, Erik,
men mitt inntrykk er at Øystein treffer blink
både titt og ofte, i alle fall mot meg. Jeg har
deg mistenkt for å huske best de gangene det
blir feil...
Jorunn Olsen traff i alle fall blink i dette spillet.
Hadde hun fulgt ditt råd, unge Dahl, hadde det
blitt score i motpartens kolonne.
I tillegg til at utspillet var bra, var Roald sin
lasjering av sparknekt heller ikke noe misclick
akkurat..

Utspillfantomet fra Vennesla !!

Vestfylket dominerer.. RESULTATER
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Vi tror kanskje vi er så flinke her i byen, men Farsund og Lyngdal vinner
og vinner KM. Som i fjor var det var det Karl Olav Hansen og Gaute
Ubostad som gikk helt til topps. Denne gangen foran Calle Knudsen og
Vidar Kolnes. Disse to parene skal forsvare våre farger i sommeren NM
Par.
Vi ønsker lykke til..
Stig Drangsholt i par med Martin var kun 0,5 poeng (!!) fra sølvet og
plass i parfinalen. Jeg føler med deg, Stig !!
Ingen av våre andre hevdet seg helt i toppen. Ann Karin og Geir
nummer fem, mens Snorre og Tom kom på plassen bak. Heder og ros
også til Roy Putten og Freddy Larsson fra Søm som scoret desidert mest
av alle på lørdag og klatret helt opp til 4.plass.

BILDER

Ikke bedre enn...
det en presterer ved bordet, er noe jeg hevder til stadighet. Det er ikke noe stort poeng å spille hjem
kontrakter i senga når en har kommet hjem, heller ikke å ha et meldesystem som funker 100% hver
gang en leser og diskuterer. Det er ved bordet det teller !!

7
T43
QT8753
QJ7

Vest

Nord

Øst

Syd

Vest

Nord

Øst

Syd

2kl

pass

2ru

pass

2kl

pass

2ru

pass

AKQT852

J64

2sp

pass

3sp

pass

2sp

pass

3sp

pass

A

J872

3NT *

pass

4kl

pass

3NT *

pass

4kl

pass

K

A2

6sp

pass

?

4NT

pass

5hj

pass

K542

AT63

6kl *

pass

6sp

pass

6NT

pass

pass

pass

93

3NT = seriøs sleminvitt..

KQ965
J964
98
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Vi meldte som til venstre. Da Vest hoppa til 6sp, kikka øst ned på et ekstra ess. Vi var uenige om øst
kunne være så sterk som dette for 2ru, fiordi vest tenkte rett og slett ikke på at øst kunne ha to ess.
Hva skulle øst gjøre da, der han satt med et aktivt ess som makker ikke visste om ? Det ble 7sp, ikke
noe særlig god endestasjon..
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Til høyre er det sånn som det "skal" gå. 6kl (ny farge på 6trinnet etter svar på 4NT) spør etter
tredjekontroll. Vi stopper kontrollert i 6NT.
(Med hjerterkonge i tillegg i øst, hadde han meldt av den på 6trinnet. "Jeg har ikke tredjerunde
kontroll i kløver, men kan hjerter konge hjelpe ?")

KQ7
AKJT9

AK876
T9854

6

872

Q53

AJ5

Q9876432

53

Q

Meldeprisen fra årets KM...

Q74

Jeg trodde aldri jeg skulle gi en Drangsholt meldepremie, men i
spillet til venstre var både Martin Reinertsen og Stig Drangsholt
veldig flinke..

AKT4

Martin åpnet med en stille og rolig 1hj. Stigs dobling er negativ og
Martin var igjen forsiktig med 4kl. (Drangsholtene passer ALDRI
4 minor). Cluet var redoblingen for å vise 1.kontroll og når Stig
fortalte om sparesset, var veien kort...

62
QJ97
863

AKJT95

J762



7

KQT9543

T8432


2

AJ32

Q9853

64

AJ8

KT

AK65

JT942
Vest

Nord

Øst

Syd

1hj

3ru

dobl

pass

4kl

pass

4ru

dobl

redobl

pass

4sp

pass

7kl

p.r

Martin

Har du sett maken til hånd ?
Resultatene varierte fra
6spxx  200 til 6sp x +1210..

Stig

Du hadde vel også tatt sparkappen ??!

D87

H... luringen... !!

D

KDT

Allerede i runde to møtte jeg min beste bridgevenn, luringen
Mæsel. Det er alltid kniving når vi møtes ved bordet og er det en
jeg ønsker ekstra å slå, så er det han...



J876
A64
AKT6432

J9

97

AJ864

2

A94

D95

K87
5
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J8
A6

Jeg spilte ut en ruter til esset og Roald la kjapt ned to høye spar
og fortsatte med hjerter. Jeg splitta og esset vant. Ruter til
stjeling og hjerter mot bordet.

32





J84





Den stakk jeg og spilte en liten kløver. Makker la tieren og Roald
vant med damen. Så fikk jeg komme inn på spardamen. Tid for

95

K8
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opptelling..

543
KDT53

5

Roald har syv spar, dobbel hjerter, singel ruter og D9x i kløver.
(Tom la 10'eren først).

JT32
Vest

Nord

Øst

Syd

Roald

Snurre

Helge

Tom

1hj

pass

1sp

pass

1NT

pass

4sp

pass

pass

pass

Ann Karin fikk kretsens andre
hederspremie..

KD
J3

Nå skal du få... og jeg spiller nok en liten kløver. >
Varianten hadde lykkes mot mange, men ikke denne gangen.
Opp på kongen og 11 stikk  ALLE poengene.
Roald hadde to argumenter for å gå opp på kongen.
A:

Hvis Tom har kløver ess, hadde jeg trøkka på Roald en
kontrakt som alltid var beit.. (takk for det..)

B:

Skulle jeg ha esset i Nord, skulle jeg i alle fall ikke få
gleden av lykkes med ei sånn finte..
Ei beit ville gjort LANGT mindre vondt om kløveren likevel
skulle være motsatt..

Lykke til på Lillehammer, Vidar og Calle..

også ruter da, Jensen !!!

A53

Ikke så veldig flott...

A5

KJ52

men det gir alltid en god følelse når en i trekort possen kan vise
fram hånda, smile litt overbærende til motparten og fortelle at "du
er dessverre innspilt.."

2

KQ8
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KT8

KT8

984

QJ6

764

AT98

AJ53

T7

732

Q964
KT72
Q3
AJ5

Q6



8

J5



732

Q964
T7

96
AJ5

Enda mer skryt av luringen...

Q 8 7 4 2

Det å kombinere sine sjanser i spilleføringen, er kanskje det som aller tydeligst skiller de beste fra de nest
beste..

A
K 7 5 3

I spillet til venstre fikk Roald ut hjerter til bordets ess. Så gikk det et lite sekund før det neste kortet var
spilt. Du skal få lov til å bruke 15 sekunder for å se om du er like dyktig..

K T 3
















I utgangspunktet er det fire potensielle tapere, en i spar, en i kløver og to i ruter. Hjertertaperen regner jeg
med at de fleste av oss rekker å trumfe i bordet..
Og da ble det en.... ? spartass, selvsagt.

5

Roald tok med seg muligheten for at spar satt AKx mot xxxx og da blir det ingen rutertaper. Sånn f.eks:
Spar til motparten, som best fortsetter i hjerter. Den stjeles i bordet, spar til stjeling, kløver til kongen og
mer spar til stjeling. Hvis AK nå har falt, spilles kløver ess. Hvis damen enda ikke har vist seg, gir du bort på
den også. Ruter konge er inntak til spar dame og spartassen.

D J
A 9 8 4
A J 6 5 4 3
Vest

Nord

Øst

Syd

Geir

Snurr

AK

Roald

1hj

2kl

5kl

98

Kløver til knekten, ruter til damen (den satt ikke 33), kløver til
esset og kløver til kongen. Martin har måtte kaste den trettende
kløveren underveis, så nå har han D6 og 8 igjen. Hjerter åtte
fikk han komme inn på !!

9642

4hj

Mot min 3NT i Nord spilte Martin R ut hjerter 10. Jeg stakk med
damen og ruter dame vant neste stikk. Spar mot bordet og Martin
måtte splitte slik at kongen vant. Mer ruter. Nå kunne Stig lagt
liten (hjelper ikke, men det blir litt verre for meg) , men han ville
gjerne få satt opp hjerteren til makker, sånn at han brukte ruter
ess og fortsatte i hjerter. Nå godspilte Martin hjerteren sin.
Stillingen er med Nord inne>

p.r

Om motparten spiller ruter, er det bare å passe på å ha kongen i behold i bordet.
Sikkert ikke lurings største prestasjon ved bridgebordet, men småpent likevel vil jeg si.... :)
Nå satt alt trill rundt i det aktuelle spillet, men resultatorientert skryt har vi slutta med for lenge siden
SPILLET

Toppbridge !!??

T

Q

AQ8642

AKJT4

A5
AQT2
K4
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A87

Jeg prøver å være positiv her på sida mi, men noen
ganger må jeg si at jeg lurer på hva som skjer.
De involverte skal få være anonyme, men det er
stort sett Norgesmestre som har plassert seg rundt

KJ3
K976
K864

973
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KJT75

93

T862

KQ974

54

KJ7
QJ97653

9863

3ru

Å la en presset Nord i spillet til venstre måtte slite i
3hj, er et overgrep, spør du meg. Det kan stå 6sp,
mens 3hj er beit...

Q8

92

QT842

A76

52

Nord

Øst

Syd

1hj

2ru

pass

3hj

pass

pass !!

Denne gangen ville NS fått store vansker med å
finne 4hj, men 500 var (mildt sagt) en grei
kompensasjon..

pass

AJT84
AJT52
7653

Til høyre åpner øst i en 1012 NT, og at vest ikke tar
ut i 2ru, er for meg en gåte. Motparten har flest
poeng, pluss at de har utspillet.

J3
Vest

bordet i årets KM par..

95
Q3
Vest
pass

Nord
dobl

Øst

Syd

1NT

pass

pass

pass

pass ??!!

Jeg er ikke HELT sikker...
kun rimelig overbevist om at det blir trangt om
plassen i elitepulja i årets SIB. Vi har ikke laget noen
absolutte regler for hvordan vi takler det femtitredje
paret, men er du ute i god tid, vil det være en STOR
fordel..
ÅPEN pulje er...... åpen.
Har du ikke spilt singelturnering før, vil vi på det
sterkeste anbefale NORWAY OPEN... Den eneste vi
har plassert i invitasjonspulja allerede, er
fjorårsvinneren, Svein Inge Pettersen..

For at luringen ikke skal være så lei seg...
siden han i går gikk tre redobla sonebeit i 2NT, la jeg ut problemet under sånn at han fikk sendt meg
følgende kommentar:
Luringen vinner ni stikk selv om kløver knekt skulle være fjerde i syd. Spiller meg inn i bordet på spar ess og
fortsetter med kløver til tieren! Den satt i sikringsboksen!!!
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Med vennlig hilsen
Roald Mæsel | Adm .direktør
..Det er dette jeg har sagt om han hele tiden. Som spillefører og motspiller, er han outstanding. Når det er
snakk om å melde, sliter han (mildt sagt...) en del mer..

Hvordan løser du kløveren ?.
etter at Nord har spilt ut ruter 7 til syd nier ? Det spiller ingen rolle faktisk,
for du dukker selvsagt ruteren. Da kan det sitte AKKURAT som det vil,
bare syd ikke har Jxxx i kløver..

K 9 6 5

A T 3

A 8 7 5

K T

K 6 2

T 8 4

D T

A K 9 8 3

Vest

Nord

Øst

Syd

1kl

1ru

dobl

pass

2kl

pass

2ru

pass

3kl

pass

3NT

pass

pass

pass

På bordet jeg så på stakk vest ruteren og måtte da ha de ni neste
stikkene. Sånt sliter på nervene i det lange løp...

Sett press på motparten...

QJT984

Sånn ja, Bente !!

Det er slutt på at hopp i våre egne meldte farger er invitt, det er
D 5 4
sperrebetont i "moderne" bridge. Nils Ravnaas gjorde det veldig ekkelt for
Hommes med sin 3sp. Marianne hadde 15hp, men hva skulle hun melde ? K D 5 4

AQ963
9
6
75

K

JT

K42

AKJ32

T84

AQT4

KJ8532
A632
875

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

A K 6 5
Hun valgte dobler for å vise tillegg, mens det eneste hun oppnådde med
det var å spille ballen over til ektemannen.. Egil så ikke helt hvor de skulle A 6
spille utgang, så har gikk for de magiske 200 i parturnering. Selv jeg
klarte å spille hjem 3sp..
Vest
Det er sikkert mange som melder noe annet enn 1sp med mine kort i
Bente
Nord. Jeg liker å ha litt i reserve til dårligere tider, så derfor sier jeg som
lille Per gjorde da han og kameraten Ole sto og tissa bak hjørnet.
2kl

Nord

pass

Øst

Syd

1NT

pass

2sp

pass
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Q765

Ole: "Så liten din er ??""
Per: "Jeg ruller ikke ut alt bare for å pisse..."

97
Vest

Nord

Marianne

Snurr

Øst
Egil

Syd
Nils R

1ru

1sp

2kl

3sp

eller som jeg forteller fruen, det er godt å ha litt ekstra å fylle på med mot
slutten...

4NT

pass

5sp

pass

5NT

pass

6sp

pass

??
Bente fant ut at det sto 7NT hvis
makker f.eks hadde
AKJxx , Ax,  DJx, xxx..

?

og hva er problemet da ?
A 5

Singelturnering i tigerstaden...

A 6

har jeg hatt et fast innslag om de siste årene. I helga gikk den av
J 9 4 3
stabelen, med Geir Tjetland som adm. dir. Hvis du stiller spørsmål med
T 5 4 3
kvaliteten på turneringa, skal du vite at det er flere verdensmestre på
T
startstreken (Silla og Tor Helness), samt Norgesmestere i fleng. Stig
Drangsholt er også med, mest sånn at snittet når det gjelder kvalitet ikke D
A 8 6 3 2
skal bli ALT for høyt. Fra Kristiansand i år stilte det nesten flere enn på en A K D 5
8 7
gjennomsnittlig klubbkveld, med Tom, W, Søvnig, Hurra, kaninen, 3NT og
A D J 6 2
4
Even Ugh !!!
D 7 2
K J 6 5
Jeg har utsendt reporter hvert eneste år, kaninen, men problemet er alltid
T 7 4
at promillenivået har vært så jevnt høyt at når han kommer hjem og skal
T 6 2
avlegge rapport, har det vært full utskylling i toppetasjen. Han husker litt
K 8 7
av poenget med de spillene han skal fortelle om, men det blir rimelig
usammenhengende. (Frank Svindal vant turneringa, foran Turbo og vår
A 9 8 4 3
venn...)
Vest
Nord
Øst
Syd
"Et spill husker jeg," kommer det omsider. "Silla var rimelig nedsnødd og
Even
Kveita
kanin
maken til overgrep er det lenge siden jeg har vært utsatt for !!" Kaninen
1ru
pass
1sp
pass
forteller at han selv lå i vinnehullet og skulle bare cruise inn middels på
3NT !!
pass
pass
pass
runden. De andre bordene var i 3NT/4NT så 6kl ville gitt hele
auksjonspotten til Voiebyen. "Jeg kan ikke huske sist jeg har skjelt ut en
Bergenser på denne måten !!" (Han kunne ikke helt erindre ruterfargen,
men damen satt i alle fall bak knekten og det var IKKE mulig å gå beit i
seks..)

K J 9 3
A K D J 4















8 6 3 2
K D J
A 8 4
T 6 2
Vest

Nord

Øst

Silla

pass

Syd
kanin

1kl

pass

1NT

3ru !!

pass

6kl

7kl !!

pass

pass

pass

K J 9 5

"Ok, da. Jeg hadde et egg, men ellers var det prikkfritt fra min side. Til
høyre spilte Tor Helness i Nord ut spar konge (!!) og i sluttpossen gikk jeg
for to beit. Jeg husker ikke helt hva som skjedde, men det ble 600 inn på
Even i alle fall..."

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Fasiten ?
K93



AKT4

 

KDT3



DJ



Vest

Nord

Det som er fint med bridge, er at det ikke finnes fasiter. Det vil alltid være ulike meninger om det meste, men
det aller viktigste tror jeg de fleste kan enes om: Det er viktig å ha avtaler.
Mitt forslag:
4NT
5kl = 0/3 ess
5ru = 1/4 ess

Øst

Du

5NT = ett eller tre ess + en ukjent renons
6 ny farge = to ess + renons i den meldte fargen
6 i meldt farge = to ess + renons i FARGE over trumfen + kongen i meldt farge..
6 trumf = to ess + renons i farge OVER trumfen (benekter muligheten over)

makker

pass

1ru

pass

1hj

pass

2ru *

pass

2hj

pass

4NT

pass

6kl

pass

??

5NT etter 5x bekrefter at alle seks nøkkelkort er tilstede og inviterer til storeslem. Ny farge viser nå kongen i meldt farge,
men forteller "jeg kan ikke melde storeslem enda, makker"

I spillet til venstre har øst:

* xyz : utgangskrav

fargen over spør etter trumf Q. Trumffargen billigst mulig
benekter, annet bekrefter. En viser billigste konge på veien..

5hj = 2/5 uten trumf Q
5sp = 2/5 med trumfdame

Syd

1kl

noen bytter om disse

,?xxxx,Ax, AKxxxx. 6ru spør etter trumfdame...

Hvorfor melder vi ikke storeslemmer som henger på en kapp....?
når vi melder utganger og lilleslemmer som står på det samme... Dette spørsmålet fikk jeg her en dag og for oss som mener at bridge er et
spill der teknikk, matematikk og sannsynlighet er de viktigste ingrediensene, er det ikke vanskelig å svare på det. For de, kaninen f.eks, som
mener at taktikk og følelser er like viktig, er svaret kanskje ikke så opplagt...
I tabellen under spiller optimisten og pessimisten de samme spillene og det er lagturnering (IMP). Det er to spill i hver "kategori" og det er
snakk om å melde en kontrakt som står på en finesse. I det ene spillet går kappen, mens den ryker i det andre. Optimisten melder selvsagt
begge, pessimisten ingen av dem.. IMPscoren er regnet i forhold til optimisten..
Storeslem
i sonen

Storeslem
utenfor sonen

Optimisten

2210

100

1520

50

Pessimisten

1460

1430

1010

IMP

+13

17

+11

4

3

Lilleslem
i sonen
1460

100

990

690

14

+13
0

Lilleslem
utenfor sonen
990

50

660

490

13

+11
0

Utgang
i sonen

Utgang
utenfor sonen

600

100

400

50

460

150

120

150

120

11

+10

6

+6

5

+4

+1

Enkelt og greit: Storeslemmer som henger på en kapp taper du i snitt 3,5 IMP på å melde, mens lilleslemmer er hipp som happ. Der det er IMP'er å
hente, er å melde harde utganger...
Siden jeg nevnte kaninen og følelser (spillegalskap er kanskje et bedre ord) har jeg følgende historie. Jeg og han fikk hver vår million kroner på lån i et
år. Disse fikk vi ikke bruke, ikke kjøpe aksjer eller obligasjoner, ikke spille poker eller lignende.. Det eneste vi kunne gjøre var å oppsøke banker og be
om så høye renter som mulig. "Ikke no' moro," sier kaninen, men går med meg. Vi får to tilbud, det ene er på 5% rente og det andre er på 4%. For meg
er saken lett, men kaninen velger 4%, FORDI DEN INKLUDERER ET GRATIS FLAXLODD I MÅNEDEN..
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Kanskje ikke den beste vitsen, men for å illustrere poenget mitt med IMP'er, var det vel ikke helt bånn i bøtta ??

Skremmende ?

ukjent helt...

Jeg har fått noen mailer om oppgaven under,
men INGEN har enda tatt det jeg mener er
hovedpoenget ?

Jeg vet ikke hvem finn f på BBO er, men at han kan
spille kort, er det ingen tvil om. Jorunn skulle spilt
ruterdame da hun spilte fargen andre gang, men når så
ikke skjedde, gikk toget....

Er dette upløyd mark eller ?

Bridge i Danmark ?

finn f heter Finn Fonnaas og spiller i Elverum BK.
Takk til Stig Vestveit.

Er du enig med meg her ???
K93



AKT4

 

KDT3



DJ



Vest

Nord

Du

Øst

Den tiden da 4NT spurte etter ess , makker telte opp hvor mange han
hadde og ga enkelt og klart beskjed om det, den er over.
Jeg forstår ikke hvorfor ikke noen tenkte på prinsippene bak RKC
Blackwood før langt utpå 80tallet, for med tette avtaler er det utrolig
hva en kan få fortalt om.
Syd

makker

1kl

pass

1ru

pass

1hj

pass

2ru *

pass

2hj

pass

4NT

pass

6kl

pass

Hva med denne ?
Hva har øst vist ? og din neste melding er ? og hvorfor ?
SEND MEG KOPI AV FASITEN, FOR DENNE VET JEG SVARET PÅ..

??

* xyz : utgangskrav
T6
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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KDJT854

kan kanskje være at de som har Webkamera, kan få et felt ved siden av navnet sitt der vi tilskuere kan se
LIVE hvordan de har det..
Meldingsforløpet til venstre er ikke henta fra noen lærebok, men på BBO er det mye som skjer...

J6
3
J843

AD75

5

97

AKDT752

983

9

KJ74

Utspill ruter 2 og i dette spillet hadde det vært moro å se LIVE at Kåre hadde blitt argere og argere for at
makker ikke spilte spar tilbake i stikk to. Du trenger ikke være noen superstormester i skvisens kunster for å
se hva som skjer når makker spilte tilbake en ruter som spillefører røffer med esset og peiser av gårde alle
trumfene sine..

K92
A3
4
ADT8652
Vest

Nord

makker

Øst

Syd

Kåre K

pass

1kl

5ru

dobl

pass

6kl

pass

6hj

pass

pass

pass

3

< Innmelding eller opplysende dobling ?

KJT6

KDJ92

Jeg sverger oftere og oftere til at det er rett å melde inn
naturlig når det er tvilstilfeller. Det er sikkert andre måter å
komme ut i denne slemmen på, men nå ble det i alle fall veldig
lett.

K

AT632
J5










 




86
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I spillet til høyre er poenget i meldingsforløpet
Norgesmesteren sitt cuebid 4hj. Første cuebid i en av
makkerskapets naturlig meldte farger, er ALLTID honnør.
Singel/Renons i hjerter er det siste jeg ønsker meg i syd, men
når jeg vet at han har hjerterkongen er det bare kløverdamen

754
DJ754
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AT65

som må på plass for å melde storeslemmen...

5
AKDT65
Vest

Nord

Øst

Ringseth

pass

2hj

Syd
Snurr

I min verden er hopp til 3kl utgangskrav og viser 55 i 90% av
tilfellene. Det betyr at selv om Nord ikke har mer enn 10hp,
har han en kanonhånd. Hjerterkonge og fem trumfer er
"skjnavvel", som de sier på Steinkjer..

AJT754
A5
AKT65
Vest

Nord

Øst

Ringseth

Syd
Snurr

1sp

2kl

2sp

4ru

pass

1sp

pass

3kl

5hj

pass

4kl

pass

4ru

pass

4hj

pass

4NT

pass

5kl

pass

5ru

pass

5sp

pass

7kl

pass

pass

pass

pass

4NT

pass

pass

6hj

p.r

1hj

Jeg er ikke mørkredd....
for i går påstod jeg at den ene av våre verdensmestere, i spann med Rune Hauge, verken meldte
eller spilte toppbridge i innspurten. Denne gangen er det en av våre andre mestere som skal få på
pukkelen.
Boye spiller med sponsormakker Simion Gillis, og jeg bakspilte en av de siste kampene fra Island.
Uten at jeg vet helt hvordan slike makkerskap fungerer, har jeg følelsen av at når den ene spilleren
er presumptivt mye bedre enn den andre, blir vurderingene annerledes enn når makkerne føler seg
mer "likeverdig". Her skal du få fire spill der Boye meldte annerledes enn jeg tror de fleste av oss
ville gjort. Nå ble det stang ut på alle fire spillene, uten at det er det viktigste poengen denne
gangen.

Spill 1

Spill 2

Spill 3

Makker melder inn 2ru, begge major. Nå vet jeg ikke helt hvilke avtaler de har, men jeg
tipper de spiller sånn at han enten har en svak hånd eller en sterk hånd. Uansett hvilken
han har av dem, vil 4hj bli feil i min verden. Er makker svak, blir det beit i utgang uten
at motparten har noe stort. Er han sterk blir det beit i slem, som i dette tilfellet..
(6hj kunne vel vært vunnet etter kløver ess i utspill..)
Motparten åpner i 1NT og Boye dobler. Det kan hende dette viser en enfargehånd, men
når makker dobler 2kl for å vise litt kort, kan det da umulig være feil å melde ADxxxxx
!!!
Boye åpner i 1kl med en vanlig åpningshånd, om enn litt svak. Motparten hopper/sperrer
til utgang og makker dobler for å vise kort. Vil du ikke ha scoren på din side, Boye ??
Jeg har sett utalllige ganger denne situasjonen når gutta her i byen spiller robber.
Motparten melder seg opp i 3NT og det dobles... Om Nord denne gangen hadde tatt ut,

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Spill 4

vites ikke, men hva er poenget med å doble en kontrakt når en ikke har ressurser til å
doble uttaket ??
(tipper 2NT var good/bad og ba makker melde 3kl, uansett var de ikke på bølgelengde..)

SIB 2008
Vi minner igjen om at det er åpnet for påmelding. Vi vet at det er flere dansker som kommer i år og vi håper på en
like vellykket turnering som i fjor. HJERTELIG VELKOMMEN TIL DERE ALLE !!!

Resultater Island lag
Foto:

det er noen
kontrakter en ikke
KAN gå beit i..
Da var det verre med spilleren
i Kristiansand Pirates i helga.
Laget gikk til sluttspillet hvis
de tapte med 4 poeng eller
mindre. På stillingen 8384 går
kampen mot slutten og
Pirates får straffe..
Dere kjenner sikkert reglene,
et poeng pr scoret mål og så
får de et tredje kast hvis det
første går inn.
Spilleren klarte da det
kunststyket Å SCORE ETT
POENG , sånn at kampen
endte uavgjort.
Ekstraomganger !!! Da tapte
de med mer enn fire poeng og
sluttspillplassen røyk..
I intervju etterpå forklarte den
"uheldige" spilleren at han
prøvde å bomme på det siste
kastet, men han traff ved et
uhell !!!

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Mer norsk på Island..
Team Tvist (Gunn Tove Vist, Johnny
Hansen, Frank Svindal og Arve Farstad
leder etter fire kamper.. Det er svært
jevnt enda, så du får følge med...
HER er en fin slem av Gunn Tove og
Ivrig..

Jan Petter og Team Hauge ligger bra an..
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Norge dominerer !! RESULTATER

Timeout !!

Vi som spiller turneringer her hjemme, skal vite at
når vi får premie, er det sannsynligvis en bra
prestasjon vi har gjort. Uansett hvor i verden vi
sender spillere, hevder de seg HELT i toppen. Denne
gangen er det først Island Open der Tor Helness og
Rune Hauge ledet store deler av siste dagen og selv
om det ble meget dramatisk på slutten, holdt det til
en knepen seier..

er det ingenting som heter i bridge, men kanskje hadde
det vært på sin plass med mulighet å kaste inn det
grønne kortet når det koker som verst på slutten av en
turnering. En peptalk på kammerset hadde sikkert roet
nervene for lederparet. Det er sikkert urettferdig av meg
å trekke fram disse spillene fra de to siste rundene, for
det var nok ikke helt symptomatisk for innsatsen til Tor
og Rune. Det var flere (meget) underlige avgjørelser ,
men når sant skal sies ble de satt under et ekkelt press
fra motparten på et par spillene.
HER løfter Rune til 2hj på Ax etter 1kl  1hj (som rett nok
viser fem). Det tror jeg han ALDRI har gjort før. Så
melder Rune nokså ukarakteristisk 2NT (etter 1kl  1NT)
på 14hp. 1NT tror jeg viser 811, men likevel...
Så virket det i DETTE spillet som Rune hadde til en HELT
opplagt 4sp i andre melderunde, men jeg vet ikke hvilke
tanker han hadde med 2sp. I alle fall fant han ut at han
hadde til 5sp etterpå Så var det et motspill der
kløveresset ble brukt en runde for tidlig og da slapp
spillefører trumfvalget for hjemgang i 4hj.
I turneringen aller siste spill åpnet motparten i 2NT, en
svak hånd med begge minor. Rune og Tor avga fem
meldinger og jeg var uenig i ALLE av dem. (som om det
skulle være noe å legge vekt på ??!!) Det førte til den
tredje 200 på de siste to rundene. Hadde det ikke vært
for DENNE 3NT'en, på rett hånd og med rett kløvervalg
for +690, hadde faktisk hele ledelsen forsvunnet.. (de
tapte siste runde 116396)
Vi gratulerer Rune Hauge og Tor Helness med nok en
seier. " Det er deilig å være norsk..... på ISLAND !!
Det var mange norske blant de tre, fire,fem beste mot
slutten, men det måtte ha vært flere dårlige sisterunder.
Silla og JPS ble nest beste norsk på 7.plass tett fulgt av
Arve Farstad  BetongSvinet og SA Naas Olsen  Atle
Sæterdal. Kaninen ble nr. 34.

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Hvorfor så vitenskapelig ?



Det er mange meldinger som er teoretisk rett, men som funker
dårlig i praktisk bridge. I spillet under til høyre mener jeg Tor
Helness bare skal melde 4hj i stedet for å invitere motparten med
på ball. Det kan godt være at 2ru er "rett" i lærebøkene, men selv
vet jeg at jeg hater at motparten stjeler all plassen min..

93
K6542
QJT754
AK93

Q764

AQ8652

KJ74

83

J

3

K982

I spillet til venstre er det nesten et identisk poeng. I min verden er
4hj rett 31 dager i måneden. Per Arne Flått på det andre bordet var
enig med meg og fikk spille der for +450. Sammen med +950 på
dette bordet ble det ikke mindre enn 17 IMP til vinnerlaget...

JT852
T
AQT97
A6
Vest

Nord

Øst

Syd

Høyland

Lindqv

Høyland

Tøndel

2hj

dobl

2sp

3ru

4hj

5ru

pass

pass

dobl

pass

pass

pass

1sp

Bridge is a bidders game...

QJ764
52
K98
762
K

5

JT6

KQ43

QJT6

A7542

AKQ94

T85

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

med det mener jeg at en svært stor del av bridgen avgjøres i
meldingsforløpet. De fleste i 1.divisjon spiller hjem de samme
kontraktene og de går beit når de "skal" gå beit.

J7

Jan Tore Berg og Sondre Hogstad slo Hauge  Svendsen sin 3NT
med 900 poeng i spillet til venstre. Vel fikk de kanskje hjelp av
innmeldingene, men uansett viser de god meldeforståelse.
"Selvsagt" gikk ruterkappen.

Q2

Til høyre var det gode vurdering av begge spilllere. Først viser Tor

KQT86
J984
AT86532

KQ4

7

43

72

AK65

K98

AJ63
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AT9832

sin 2ru en god løft i hjerter (aktuelt hadde 4hj vært bedre), så
viser Jan Tore sin 2hj en god løft i spar. 4hj splinter og i 6sp var
det bare å løse kløveren for +980.

A987
3

9
AJ952
QT3

J3

T754

Vest

Nord

Øst

Syd

Vest

Nord

Øst

Syd

Sondre

Tor H

Jan Tore

Geir H

pass

2kl

2sp

Sondre

Tor H

Jan Tore

Geir H

pass

3sp

dobl

pass

1ru

1hj

4NT

pass

5ru

pass

pass

pass

1NT

1sp

2ru

2hj

pass

4hj

pass

4NT

pass

5ru

pass

6sp

p.r

Bridge er en "rar" sport...
fordi spillere som blir verdensmestere, burde vel i prinsippet spille ball i hatt med de
fleste her på bjerget ? Sånn er det heldigvis ikke., fordi nivået i 1.divisjon er så høyt
at er ikke de presumptivt beste 100% på hugget, holder det ikke..
Vi så HelnessHelgemo spille barnebridge LIVE på BBO, mens både NordTrøndelag
og Vestfold spilte stødig og godt den andre veien. Du kan jo se selv, for under finner
du de fleste halvrundene..
Rogaland  MidtTrøndelag 1 116
Rogaland  NordTrøndelag
116
Rogaland  Vestfold
116
Bergen  MidtTrøndelag 1
116
NordTrøndelag  Bergen
116

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

1732 (bla nedover, starter på 33)
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200 og ivrig...
var på vei mot slem i DETTE spillet. Liv Marit
Grude og makker Tove Stoen viste ingen nåde
i motspillet og henta ikke mindre enn FIRE
sonebeiter... i utgang..

Finn Nilsen og Karl Olav Hansen..
gjør en flott rekrutteringsjobb i Vestfylket. Her er det Arvid Valente i Agder som har laget en reportasje. Stå på, gutter !!

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Resultater 10 februar..

KM par 2008

Bilder divisjon Oslo 2008

Nå gidder jeg snart ikke skrive hvem som
vinner klubbekveldene våre.
HER er resultatene.

Vi har to plasser i NM par. Den tredje
plassen får sannsynligvis hvis vi blir mer
enn 15 bord. Derfor vil vi at alle dere som
spiller i VestAgder skal gjøre to ting..

For å åpne bildene jeg la ut litt lenger nede,
trenger du Mediaplayer eller lignende.

For et par år siden fikk jeg grisekjeft for at en
av kveldene i en sammelagtturnering var i
vinterferien. Derfor er det en åpen kveld neste
gang, 18.februar..

HER kan du se dem i Picaza...

A: Ta med seg selv..
B: Ta med seg flere fra klubben sin..
Fredag 29.2 og Lørdag 1.mars: Påmelding
til Helge Stornes HER

Dobbel Aa...
husker jeg godt fra min oppvekst. Da var det
Bjørn og Terje Aa som dominerte trønderbridgen.
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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I dag dominerer Terje enda, mens bror Bjørn ikke
er like aktiv som før.
Bjørn sine sønner Jon Vegard og Steinar er rett
foran sitt voksne gjennombrudd helt på toppnivå
og i helga var de en plass fra å rykke opp i
eliteserien.
Steinar forteller om et litt morsomt utspill fra den
siste kampen i Trondheim. Det hørtes ut som
Nord hadde gode kort og da lå hjerter åtte på
bordet i utspill !!
Selvsagt skulle syd brukt kongen, men jeg
innbiller med at han var så opptatt av å kjefte på
makker for at han ikke hadde avslutta i NT, at han
ga bort de to første stikkene !!!

Q63
32
K
4

AQT86

A8

J7

KQT75

AJ96

T8743

J9

84
AQ652
Øst

Helge

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

AKJT
864

2

A8

QJT54

9875432

Q6

Q

97532
AKQJT9
93
JT
864

Vest

Nord

Steinar Aa

Øst

Syd

Jon V Aa

1sp
pass

2kl

pass

2sp

pass

4NT

pass

5sp

pass

6sp

p.r

Jeg kunne skrevet bok om luringen....
Han er kanskje den dyktigste kortspilleren jeg vet om,
en fantastisk bordfølelse, en slepen teknikk som
spillefører og en utrolig oversikt i motspill.
Men når det gjelder bruk av konvensjoner utover
Stayman og Blackwood (fireess sådann) lurer jeg
mange ganger på om han er rett skrudd sammen i
topplokket. Denne tar prisen !!
De aller fleste av oss ville vel meldt inn 2sp i syd for å
vise de to fargene våre, men den konvensjonen har han
mislyktes med så mange ganger med at han ikke prøver
en gang til..

KT9542

Nord

AK

Yeslekfantomet Lightnerdobler !!

KJ97532

Vest

K762

Syd
Roald

Når det kommer rundt igjen, ville han gjerne ha spar ut
mot 5ru, så da passer det vel med en Lightnerdobling ??!
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1sp

2hj

dobl

3hj

4ru

4hj

5ru

pass

pass

dobl !!

pass

pass

pass

Det varer og varer, men det kommer ingen spar fra
broder, Helge. Ikke så rart, for luringen skal spille ut
selv !!!

Spill ut spar er du grei, makker !!!

Hjerter til esset, spar til kapp (for å kaste en hjerter).
Jeg tror øst sitter og rister på hodet enda, for INGEN i
bridgehistorien har gått 500 i beit på denne måten..

Kanon, Ann Karin !!
Det var en sann glede å ha deg med på lag, AK. Alltid positiv, akkurat passe ydmyk
og en humørspreder uten like. Når du i tillegg klarer å temme kaninen på den måten
du gjør, kan det ikke bli bedre..
Den nesten største prestasjonen i helga ( i alle fall i mine øyne) sto du for da du lot
Geir spille en ussel 2rukontrakt. Vi skal holde den etiske standarden HØY i laget
vårt.
Historien er sånn: Rett før turneringa starta, bestemte du og Geir at dere skulle
kutte ut overføringer etter 1012 NT'er. AK åpna i 1NT og Geir går i
ståltranseboks.... og kommer ut med 2ru, spillemelding. I det meldinga kommer til
deg, vet du at han har glemt systemet. Du kan se pulsen banke i dobbelhaka hans
og det kommer en svak blå røyk ut av ørene.. Han har oppdaga det selv !!
Ingen i verden bruker LANG.... tid på å melde 2ru som brems, i alle fall ikke kaninen.
AK passa i samme tempo som hun ville gjort ellers og ba sikkert en stille bønn om at
motparten skulle balansere. Det gjorde de ikke og kaninen spilte pent hjem 2ru på
32 tilpassen. AKJxxxx i hjerter hadde vært bedre å ha som trumf, men heldigvis sto
det ikke slem...

To fine slemmer av Helge og Roald..

KJ876
J54
J54
53
AT2

Q53

KT73

AQ92

AT863

KQ97

Q

A4
94
86

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Helge og luringen har spilt presisjonskløver siden
1973. I fjor la de om til naturlig og etter noen
innkjøringsproblemer, er de nå godtgående.

753

Jeg mener at mange spillere gjør bridgen alt for
komplisert og mangler det praktisklogiske
fundamentet som brødrene har i bøtter og spann av.
Ingen av disse to spillene er spesielt fantastiske, men
de ga masse pluss på butleren til sammen..

AKJT

I spillet til venstre var det om å ikke komme i ruter på
54, men i hjerter på 44. Da slapp en å gjette sparen.
Roald visste i første omgang ikke om Helge var

K762
AK
864

2

A8

QJT54

9875432

Q6

Q

97532
AKQJT9
93
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2

utgangs eller sleminteressert, men på 4kl var det
bare å sette seg i førersetet. Når makker hadde
benekta sparcue, kunne det heller ikke stå
storeslem..

KJT98762
Vest

Nord

Øst

Roald

Syd

864
Vest

Helge

1ru

pass

1hj

2hj

pass

3kl

dobl

pass

4kl

pass

4NT

pass

5sp

pass

6hj

pass

pass

pass

94
AKJ54
A84
T96
KT62

A3

Q863


KDJ3

84

AKDJ753
DJ875
T972
965
2

Snurr

Øst

3hj

3sp !!

pass

4NT

pass

5ru

pass

6kl

p.r

pass

pass

pass

5sp

6NT

pass

pass

pass

94

Til venstre skal jeg ikke forsvare min 3sp i sonen særlig lenge, men hvem
liker å bli sperret ute ?
Tom spurte etter ess og hvis jeg nå skulle ha ett, var han villig til å satse
på at det ikke var hjerteresset. Legg merke til at han også har fått med
sparkonge som et ess !!
Har jeg ikke noen, spiller vi 5kl med 11 stikk.

AKJ54
84
QT96
KT62

AQJ53

Q863



T72

AKJ3

84

AK72

....bortsett fra av den virkelige verden er til høyre >

87

Han mente 4NT som Blackwood med spar. Ny farge på 6trinnet ber meg
melde storeslem med tredjekontroll i fargen. Hadde jeg kløverdame eller
dobbelton, var han villig til å være på 7trinnet. Den sto da i verste fall på
en ruterkapp..

T972

Bilder fra 1.divisjon

Bilder fra 2.divisjon
(stor fil, så det kan ta litt tid å laste..)

2sp

4NT

Fint meldt, Tom !!

(veldig stor fil, så det kan ta litt tid å laste..)

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm

Roald

pass

Jeg skulle sikkert skjønt dette, (Tom mente han kunne meldt 4kl hvis han
hadde kløver..) men de som spiller med meg bør ta inn over seg at jeg er
en enkel sjel. Jeg melder mine farger og svarer på de spørsmål jeg får. Når
de så melder sine farger på 6trinnet, uten å ha støttet mine, KOMMER JEG
TIL Å PASSE TIL DAUEN TAR MEG OG DOVRE FALLER !!

dobl

Syd

pass

På hotellet lo vi av HelnessHelgemo som var i 6 kløver på 51. AKxx mot
xx er ikke stort bedre..

1hj

Øst
2hj

Syd

Tom

Nord
Helge

Glimrende !!!

T72

Nord

Til høyre var det mange som overmeldte motpartens
farge et par ganger uten at de ble det spøtt klokere av
det. Helge kunne se på sine kort at Roald kom til å slå
av hver eneste gang, og en bror som mangler alle
honnørene i de tre lavest rangerende fargene og
likevel har meldt seg på i sonen, har en god sparfarge.
De har tross alt 35 års samspill bak seg...

pass

3ru

Vest

JT

Q965
J53
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Det holdt med et nødskrik...
Det er noe som heter at det er bedre å være frisk og rik, enn syk og fattig. På samme måte er det bedre å vinne med 1VP enn å tape med det
samme.. (på resultatlista står det at vi vant med 2VP, men det var visstnok en feil som ikke hadde stor nok betydning til at den ble retta opp.)
Før siste runde lå vi 7VP bak laget som hadde leda store deler av turneringa, Hedmark. De skulle møte laget som lå på 3.plass, Pass fra Oslo.
Vi takker Arne Olsen og laget hans for hjelpa. Først for at de slo Hedmark kraftig, så for at de ikke vant med så mye at de gikk forbi oss.
Nå gjenstår det å bevise at vi høre hjemme i toppdivisjonen, gutter og AK..
I eliteserien ble det en svært populær seier til NordTrøndelag. Vi gratulerer Flått  Ringnes, Nybo  Davidsen og Lindqvist  Tøndel.

Du skal få noen flere spill og episoder i de nærmeste dagene. Kaninen setter ny verdensrekord i bortspilling av 4hj, men du skal også få se et
par kunststykker av den samme. Hva med et par 6klkontrakter der motparten har flere trumf enn spillefører ?
Jeg hadde forventa YESLEKblemmer fra luringen, men det får du ikke. Grunnen til det er at han er så redd for å bli mobbet av meg, at HVER
gang han har en hånd som hadde passet til YESLEK, velger han å passe eller melde noe annet i frykt for å gjøre feil...
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Selv hadde jeg en flott safevariant i 4hj. Kontrakten sto som et seil , men jeg skulle gardere meg mot sursits. Det gikk forsåvidt greit.
Problemet var at motparten kunne ta beita før jeg kom skikkelig i gang .
Er det noen av dere der ute som har fine spill, tar jeg i mot innspill.
Jeg hadde ikke egentlig ikke tenkt å si noe om arrangementet, for jeg har sagt før at flosshatten mangler i seriemesterskapet. Denne gangen
synes jeg nesten hodet til å sette den samme hatten var borte. Vi har bedre service og oppfølging på klubbkveldene våre her i Kristiansand.
Nå synes jeg NBF skal sette seg ned og lage ei liste over hva som bør være på plass når landets beste bridgespillere møtes til dyst. Her en et
forslag til en start:
 Resultatlister etter hver kamp, helst etter hver halvrunde sånn at vi ser hvordan vi ligger an.
 Når det brukes BridgeMate må vi få en kopi av listene, sånn at vi kan få sjekket at det er punsjet rett..
 Spillstensiler.
 Butlerlister.
 Klokke i spillelokalet sånn at vi vet hvor lang tid vi har igjen.
 Oppdatering av resultater på nettet bør være 100% oppdatert, i alle fall etter hver halvrunde.
Ære være til dere arrangører som tar på dere å gjøre dette for oss. Litt mer engasjement og ærgjerrighet kanskje ?

http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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Sølvmedaljer til MidtTrøndelag

Ved bordet, takk...

KQ753
JT9
K82
84
A84

T92

A8

KQ54

AJ653

QT7

652

Bronsjemedaljer til Vestfold

Odin Svendsen er en av de flinkeste jeg vet
om, aktuell, kreativ og teknisk. Da skuffa det
meg litt at han ikke klarte denne ved bordet.
1sp viser enten ruter eller diverse balanserte
hender.
Syd spilte ut kløver konge og Odin hadde nå
muligheten til å vise at han kan sin ABC.
Kløver knekt under kongen !! Det var Geir
Helgemo som satt syd og selv han (??) ville
vel fortsatt kløver. Da er det ufarlig å ta
ruterkappen. Hvis den sprekker, er Nord
enten utsolgt i kløver eller så satt fargen 43.
Begge deler er like greit..

AJ3
J6
7632
94
KQT97

Vest

Nord

Øst

Syd

Betong

kveita

Odin

Helgemo

1kl

pass

1sp

pass

1NT

pass

3NT

pass

pass

pass

Odin la kløver tre under kongen og Geir
skifta til.... hjerter..

Verdensrekord ?

Velbekomme, Jon !!

I helga hadde 1.divisjonspillerne fått utlevert
denne hånda:
AKDJxx,AKD,Ax,AK. Makker hadde den siste
kongen og det fant ALLE bordene ut.

Ryktene forteller at Jon Sveindal veddet på
direkten (BBO) at Helgemo  Helness kom
til å melde 7NT på DETTE spillet..
"Jeg skal til og med spise hatten min hvis
så ikke skjer !!"

HER er stillingen med to kamper igjen..
VI LEDER !!!

Hele bridgeNorge gleder seg !!!
Kunne denne smake ? >

< Markus B igjen...
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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AQJ5
T986
T5
A98
KT973

84

A

Q75

KJ72

AQ843

T53

K64
62
KJ432
96
QJ72

Vest

Nord

Øst

Syd

drangski

Markus

Drangski

Jon S H

pass

pass

1sp

pass

2ru

pass

3ru

pass

3NT

pass

pass

dobl

p.r

"Vi hadde ikke noe drag..", er det mange som sier
etter en bridgekveld. "Kunne ikke få pluss !!"

QT54

Jeg husker at Glenn Grøtheim en gang sa noe som at
hvis motparten ikke har gjort feil i en halvrunde, har
du ikke satt dem på nok prøver. Har du ikke fått en
gave eller to, har du sannsynligvis ikke tatt vare på
sjansene dine.

KJ76

Markus henta seg 500 beitepenger ut fra intet. Den
Drangski som åpna på 11hp og fikk 2ru av makker,
skulle "selvsagt" vært fornøyd med å spille der. På
den andre siden vet vi alle at 3NT er mellomnavnet til
den familien..
Dobler her betyr "Spill ut spar makker, så går dette
galt.... for motparten".
Det kan faktisk virke som 500 er 300 for lite, uten at
det har noe med saken å gjøre denne gangen..
Til høyre skjønte jeg ikke hvorfor Tom ikke skulle ta
med seg 5sp på veien til 6ru, men han sa han ikke
følte seg sterk nok. Er 5sp sterkere enn 6ru og er ikke
renonser i motpartens farge flott da ?

KQ954
AJ9763

KQT85

J8732

K96

3

T2

5

942
42
A
AJ876
AQT83

Vest

Nord

Øst

Syd

Erik

Tom

Øystein

Snorre

1ru
3ru *

dobl

4sp

pass

6ru

p.r

5kl

Etter 5sp  5NT får vi en sjanse til, men det er slett
ikke sikkert det går bra likevel...
Det hender jeg sitter å blar i gamle ting jeg har skrevet. Det er noen artikler jeg kommer over som får hjertet til å hoppe ekstra. Det er fordi jeg
kjenner igjen den følelsen jeg hadde da spillet dukket opp..
Det er noen en liker bedre å klå enn andre, Ann Karin er en av disse. Det har sikkert mye med at hun ofte slår meg, så de gangene jeg klarer å
få inn et skudd i vinkelen, er det ekstra godt.
Dette skuddet var jeg sikker på ble et sånt som var limt oppe i krysset. Det var det selvsagt ikke, men det var mest j_bgood sin feil !!!

Andreplass til førstelaget..
vårt i gårsdagens rundekamp mot Akademisk 5.
Nå er reglene i NM klubber sånn at det laget som
blir nest sist går videre, så da var det takk og
farvel til oss.
Det var en fortjent seier til et velspillende
Oslolag. Vi leda med 13 ved halvtid men tapte
med 22 IMP totalt.
http://kristiansandbk.org/Spill/Arkiv%202.htm
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SIB 2008

< Bridge er ikke som i

JT5
JT96

gamledager. Jeg lurer på hva Culbertson eller Goren ville sagt
om de hadde visst hvordan meldesystemer har utviklet seg..
Jeg har fortalt deg om Tom sin sinnsyke aggressivitet før og
jeg har mang en gang grått meg i søvn etter endt spillekveld.

KQ6
AKQ
AK654
A2
A75

983

62

97543

QJ

72

JT8543

976

I det lange løp er jeg ikke sikker om regnestykket går i pluss
eller minus, men til venstre fikk Øystein smake på
konfekten..
2ru er SøppeldeluxMulti og denne gangen var også jeg med å
stramme skruen.
Selv om det ikke var noen spesielt god slem, var faktisk hele
fire av seks bord ute..

JT42
JT8

T
KQ975
A974

8632

83

72

72

AKQ64

AJ642

T3
KQ
AKQ54

T983
KQ
Vest

Nord

Øst

Syd

Snurr

Øystein

Tom

Erik

2ru (!)

pass

pass

pass

3hj (!)

3NT

Til høyre ble det for mye Møllers Tran . Det er viktig at ikke
begge i et makkerskap pusher for mye, i alle fall ikke
samtidig. Jeg syntes jeg hadde til en minisplinter mot fem
kort hjerter og Tom telte bare tre tapere. Hvert ess hos meg
dekket opp en av dem... telle kan du gjøre selv !!

J9853
8
Vest

Nord

Øst

Snurr

Tom

pass

1hj
pass
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3ru

pass

4NT
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pass

5kl

pass

pass

pass

5hj

pass

Jeg har rydda skikkelig her på hjemmesida . Det meste er tatt vare på og du finner det under ARKIV i menyen..
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