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FUGLESTAD Ann Karin

POPOVA Desislava Borissova

NOR  BUL

50.41
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MALINOWSKI Anna

HAUGE Rune

NOR  NOR

50.08
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CHARLSEN Thomas

HOFTANISKA Thor Erik

NOR  NOR

49.91

109

HARDING Marianne

HOYLAND Sven Olai

NOR  NOR

49.31

126

BERSET Ole

TISLEVOLL GeirOlav

NOR  NZL

48.36

167

AUKEN Jens

SVEINDAL Jon

DEN  NOR

44.75

Par semifinale 4/5
Vi sliter!! Jeg vet ikke hvor mange som går
til finalen, men 80 er det i alle fall ikke.
Husk at det også er mange fra
lagsluttspillet som skal inn.

De må alertere til de blir grønne for meg!!!
Seks alerter i slike spill er vel seks for mye. INGEN makt i verden kan få overbevist meg om at det er noe særlig gevinst i å spille med
halvsterke toåpninger som FantoniNunes gjør. Det kan da umulig bli plass nok til å finne ut det de trenger når de må starter på 3trinnet.
De er all slags mestre det går an å bli. Jeg er rimelig sikker på at det IKKE er systemest "feil". De er sannsynligvis trollmenn og kunstnere
som kortspillere.

Er det mulig?

Resultater mandag 12.10

Det går mot tap for Zimmermann i
semifinalen i VM lag. Team Diamond
spiller som guder og to av verdens beste
par sliter fælt med å score IMP'er.

Inger Johanne og Thore fortsetter å
imponere.

I spillet til venstre åpner Nunes i syd og
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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ØV kommer seg til 3NT på sine tjue
honnørpoeng. HELT ubeitelig..
NETTAVISEN

7
E654
1098765
EK

EK53
8
KDJ32
J98

Vest

Nord

Øst

Kanin

Roald Stornes

Syd

Snurr

1ru

1sp

2sp

pass

3kl (!)

pass

4NT

pass

5sp

pass

6ru

pass

pass

< glimrende Helge S
Her synes jeg Helge Stornes fant et SVÆRT godt bud i andre melderunde. 2sp viser
ruterstøtte og er minst innvitt.
Helge brukte eliminasjonsmetoden og fant ut at han ikke hadde noe ideelt bud. 3ru blir
for spedt siden det kan passes og NT viser ikke håndtypen (husk at makker har normalt
ikke fire hjerter).
3kl viser fire, men det bekrefter i alle fall den femte ruteren og viser tillegg. Geir "visste"
nå at makker hadde singel/renons i hjerter. Hadde NS hatt ti sparer og kortfarge i ruter,
hadde de meldt mer aktivt. Derfor har makker minst tre der og da er det plass til bare en
hjerter.
Blackwood passa bra og hadde Helge hatt f.eks Exx,x,AKxxx,Dxxx så hadde de vært ute
i storeslem!!

Juniorene sliter..

Boye rett til finalen i par..

Vi stiller med lag i begge juniorklassene, men det går
ikke bra. 15 av 17 for de eldste og 7 av 15 for de aller
yngste.

Det er belønningen for å komme til kvartfinalen
i lag og han skal han spille med en ung
Canadier som heter Wolpert. Silla skal spille
Mix lag på Hauge sammen med Ann Karin. Der
får vi vår seier i dette mesterskapet...

Også i Åpent par har det stoppa opp. Thomas og Hoffa
lå lenge helt i teten, men har nå falt ned til 42.plass.
De andre norske er enda lengre bak. RESULTATER
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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spille parfinalen.

Jeg går i meg selv!!!
Jeg legger ned (selv om det kanskje ikke alltid virker sånn) MYE arbeid i vitsene mine, så også den om Boye og hva
han hadde fått i nesa. Jeg farger noen av dem i grønt til og med, slik at ALLE skal skjønne at det er en vits.
Henvisningen til hans egen facebookside og en morsomhet som sto det, er sann. Når jeg får hissige mailer om at jeg
beskylder en redelig mann for å være narkotikamisbruker, må jeg innse at jeg ikke alltid treffer.
Kaninen påstår at jeg nesten ALDRI treffer med vitsene mine. Det smerter, men jeg må kanskje innse at en karriere
som skriftlig standupkomiker nok må vente til mitt neste liv.

Par etter 4 av sesjoner kvalifisering
Thomas og Hoffa på 3.plass. Du kan følge med videre HER.

SKANDALE PÅ BBO!!
Jeg har ikke sovet i natt. Arbeidsdagen har snegla seg fram. PC'n har blitt defragmentert og shina opp.
Virusprogrammet har gått ustanselig siden trekninga var klar. Intet skal være overlatt til tilfeldigheter.
Strul  Zimmermann LIVE på BBO! Tor og Geir mot Boye og Silla. Det burde nesten vært flagga fra alle
offentlige bygg. Endelig skal vi får se hvem norske som er best.
Jeg setter meg ned sånn et par timer før 16.30. "Mor, har du kjøpt tastaturrensen jeg ba deg om?" Det
hadde hun selvsagt gjort og jeg pusser alle tastene. "Kom og se, det har ikke vært så blankt her siden PC'n
var ny.."
Nedturen kunne ikke vært større. Om så Vennesla hadde blitt hovedstad i Norge. Om kaninen hadde skrytt
av en av vitsene mine. Om Søvnig hadde brukt mer enn 12 sekunder på en spilleføring.
De sender ikke kampen!! Det er overføring fra seks bord. Jeg gjentar, fra seks bord. Og ingen av dem står
det "Zimmermann  Strul" på. Jeg straffer snart BBO på samme måte som en jeg vet om gjør i forhold til NBF
når han er sinna, "JEG MELDER MEG UT. DA KAN DERE SITTE DER OG ANGRE!!"

Rondane Cup.
Det er parturnering på lørdag og lagturnering
på søndag.
Par ble vunnet av Asgeir Langen og Reidar
Bårseth fra Melhus. RESULTATER.
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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RESULTATER LAG KOMMER HER

Grådighet er dyrt..
Geoff Hampson fikk betale dyrt for sin
aggressivitet i dette spillet. Til venstre
passa Thompson ut 5ru og da ble det en
enkel beit.
Ved det andre bordet satte Hampson i øst
seg på sluttkontrakten og du skjønner
sikkert hva som skjedde. Ruter til tieren og
+550.
Fy skam...

< men slo tilbake...
Det virker faktisk som ØV hadde en viss
kontroll. Mange av oss ville aldri meldt
oss på dette meldingsforløpet i vest,
men Eric Greco kasta seg inn med en
tøff 2kl og dobla etterpå 3sp for å vise
verdier. 3NT med 21hp gir pluss i alle
former for bridge.

Det er mulig.. >
selv på dette nivået. Beit i 3NT fra nord
selv om han tok spar kappen?
Slik gikk det til: Hjerter seks ble stukket
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm

4/128

9/15/2015

Arkiv høsten 2010

med esset (?), spar knekt til esset, nok
en liten hjerter til nier og tier (!), hjerter
til KD. Da ble nord så oppgitt over
hjertervarianten sin at han kasta en
ruter!! Da var det "plutselig" bare åtte
stikk.

De beste er best
I USA forsvant det fire "norske" lag i natt. Auken (GEO, Ole B og J Sveindal), Carmichael (M
Harding, SOH), Gordon( Terje AaJ.Molberg), DeButton (Thomas C og Hoffa). Noen med mer
knepne tap enn andre.
Ingen bombe akkurat at det er Zimmermann (Tor og Geir) og Strul (Boye og Silla) som er igjen.
Jeg har bakspilt et par av de andre norske og i ett og ett spill kan jeg nesten ikke se forskjell på de
beste og de nest beste. Men bridge må ha i seg en dimensjon som er vanskelig å få fatt på. Det er
selvsagt ikke tilfeldig at nesten alle de store favorittene er med når det er 32 lag igjen. Outsidere
henger med en stund, men spises levende når det strøyper seg til.
De 16 neste kampene er HER

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Til venstre Barnet J Shenkin fra Team Auken.

Rasmussen støtter Contador:
"Tror på biffhistorien.."

Foto: Syklingens Verden
Foto: Syklingens Verden

 Det er den eneste plausible forklaringen. Den mengden som er målt er så uendelig liten at den, så vidt jeg har
forstått, er umulig å dosere.
Om et tilfelle av ”forurenset” mat kan fjerne den gule trøya fra en vinner av Tour de France og resultere i to års
karantene er det et uttrykk for at systemet ikke fungerer.
Javel, men da blir vi overbevist... At juksemakerer støtter hverandre har vel historien vist før ? Har Vyctor
sagt noe?

< Fint spilt, Lise

ED8
ED8
D76
K987
J972

8
ED8

K98

Lise Blågestad telte godt i dette spillet og var akkurat
passe forsiktig til å snelle hjem de ti stikkene hun og
makker hadde bedt om.

6

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm

Mot 4sp spilte jeg i vest ut en ruter til luringens ess. Mer
ruter stjal Lise og tok for AD i spar i bordet. 41 sisten var

J9
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73

J1092

KJ54

E10832

E65

432
K10543
K654
9
DJ10

ikke godt syn, men hun takla det greit ved å spille kløver til
damen og mitt ess. Jeg fortsatte med ruter og var nå
lengst i trumf. Stillingen er etter at hun har stjålet ruteren
min:
Kløver knekt og ti fra hånda, så AD i hjerter fra bordet og
kløver konge. Den måtte jeg nesten stjele. I bordet ligger
spar åtte og en hjerter, på hånda har Lise spar konge og
hjerter konge. Jeg har ruter knekt og spar knekt.

73

J1092

J

10

65

43
K
K654

J10

Sjanseløs!!!

Trekning NM klubber

Alle norske unntatt Hauge videre

Her er kampene fra vårt distrikt.

til sluttspillet i Åpent VM lag. Les i banneret over fra BIN eller se SWANGAMES
resultater. 64 lag begynner i ettermiddag KnockOut'en. Ingen CarryOver og det er
vinnellerforsvinn.

1190
1191
1192
1193
1194
1199
1200
1201
1202

Søgne BK 1
Kristiansands BK 5
Kristiansands BK 3
Kristiansands BK 1
Rekrutteringsklubben Ruter 7 1
Øyestad BK 1
Arendals BK 4
Skien BK 1
Skien BK 3

Kristiansands BK 2
Lyngdal BK 1
Søm BK 1
Mandals BK 1
Farsund BK 1
Arendals BK 2
Kristiansands BK 4
Arendals BK 1
Arendals BK 3

Vyctor is back!!!
Jeg vet ikke om dere husker han fra BBO? Jeg har skrevet om flere spill
der han jukser så det renner!! Et spill meldte han 7NT på 24hp. To farger
satt 33, kongen dobbel i kutt i en kritisk farge og makker hadde den rette
dama..
Jeg har han som en av mine "venner", kun for å følge med neste sprell.
Det er lenge siden jeg har "sett" han, men nå er han her igjen. Dette er
spill 2 fra en turnering han var med i. (I spill 1 var det ikke mulig å jukse)
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Makker har passet, han går selv inn med 1hj med 10hp og en
firekortfarge. Så støtter makker billig til 2hj, men det er nok til 4hj. Seks
trumf, singel ruter og en vellykket sparkapp var AKKURAT nok til +790.
Jeg ler mer enn jeg griner, men ser jeg en av dere som leser denne sida
gjøre noe lignende, SKAL JEG SMØRE DERE UT OVER HELE FORSIDA!!

eller denne?
først 6kl helt alene. Det kan nå på en måte forståes hvis den aller, aller
største optimismen har tatt bolig i toppetasjen. 6sp på kongen singel mot
en makker som har vist fire tasser, DET er ikke forståelig. I Trøndelag
hadde vi et ord for disse typene: "JUKSEMAKER PIPELORT!"

eller denne?
Makker spilte ut ruter knekt og litt etterpå var det to redobla beiter..
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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ofte klarer han å holde seg, dvs. jukse bare annenhvert spill. Noen ganger
blir fristelsen for stor. Over er to turneringer på rad..
eller denne?
Tror du han klarte å toppe ut spar dame? Gjett da!!
Og etterpå tok han for hjerterdame og spilte en hjerter til tieren :) Ikke
esset, dame og så kapp, men på direkten!!

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Snart begynner alvoret
i VM i Philadelphia. Det går bra med nesten alle norske og de fleste av dem vil være klar for sluttspillet. Jeg sakser fra GEO og BIN:
Alle de norske er etter dagens spilling inne blant de som kvalifiserer seg videre, i det 2/3 av kampene er spilt. Resultater for nordmennen er: C
puljen: Auken, 1. plass (118 VP), Qpuljen: Carmichael, 4. plass (105 VP), Pgruppen: De Botton, 3. plass (102 VP), Qgruppen: Gordon, 3. plass
(107 VP), Mgruppen: Hauge 3. plass (99 VP), Hgruppen: Strul, 2. plass (116 VP) og Bgruppen: Zimmermann, 1. plass (113 VP).
Sammenlagt butler etter 6 kamper.

Jeg tror vi kan glede oss til "Ruter" kommer
Det begrunner jeg med at der er Tomas Brenning som designer SWANGAMES sin resultatservice. Den er bare megaimponerende. Den samme
Thomas Brenning er han som programmerer "RUTER" , det verktøyet vi snart skal få ta i bruk for å finne ut hvem som vinner bridgeturneringer. Er
det like bra som det vi ser fra SWAN, kan vi senke skuldrene.
Det er en konflikt mellom BBO og SWANGAMES. Helt hva det går på, vet jeg ikke. Har jeg skjønt rett er det noe med at den ene mener at den
andre har stjålet/kopiert programkode fra den andre. Jeg var kommentator på BBO for en stund siden og henviste til SWANGAMES sine sider.
"Det gør du ALDRI mer,Snorre!" fikk jeg strengt beskjed om fra en ilsint danske.

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Bridge er så lett med
åpne kort. Spillet til venstre er fra kvalifiseringen i VM og det var Jens Auken som hadde
sjansen til å vise kunster. Jon Sveindal åpnet med 1sp og paret var flink da de stoppet i
3NT. Ingen hadde meldt kløver så den fargen kom ut til dame og konge. Auken spilte spar
til konge og ess. Kløver 10, kløver knekt og kløver ess. Nord visste ikke hvordan dette
satt, så han fortsatte med kløver 8. (Han hadde altså E87x opprinnelig)
Kommentatorene mente nå at kontrakten sto på å gjette ruteren (syd har dama tredje)
Du har helt sikkert et bedre forslag?
Jo, selvsagt. Spill en LITEN ruter og du vinner alltid med ruteren 31.

< det er bare i bøkene det sitter sånn..
Jeg kjenner ikke Pottenger, men han var litt heldig i dette spillet. Han
skulle spille 6sp i nord og fikk kløver ut. Jeg er ikke sikker på hva som er
"rett", men han stakk med esset og tok for AK i spar. Om det er rett, vet
jeg heller ikke. Ingen dame viste seg, men fargen satt 32.
Så AK i ruter, hjerter knekt og hjerter til damen. Alt vel så langt og
stillingen er som til høyre. Nå skal han bort med tre løver i bordet.
Pottenger tok for ruter dame (!), men det ser du sikkert er feil. Vest må ha
minst en hjerter til, så derfor skal han ta for en høy hjerter før ruter dame.
Da får han se at hjerter kongen står, men øst kaster et kort. Da er det bare
å peise på med hjerter dame og hjertertassen.
Denne gangen spilte det ingen rolle siden ruter damen heller ikke ble
stjålet. I ei bridgebok hadde det ALDRI gått bra.

BUTLER ETTER FEM KAMPER

Karl Christian Baumann og Simon Eileraas.
har tenkt seg til Londom 15. og 16.jan 2011 for å spille TGR Auction Pairs. De vil gjerne ha med
flere nordmenn. Ta kontakt med Fila hvis dette kunne av interesse å organisere noe sammen.

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Donna Compton  Fulvio Fantoni
vant den første tittelen i årets VM. Tor Helness vår beste på 16.plass, mens Silla og Ann
Karin også gjorde det brukbart med en 24.plass. Over 400 par deltok fra start.
RESULTATER
Nå pågår Rosenblum Teams, Åpent VM lag. Linken til SWAN helt øverst er bra, det
samme med BIN og GEO sine oppdateringer. Det er en HAUG nordmenn som er med,
men enda er det kvalifiseringer som pågår. Fire beste i hver pulje går til sluttspillet (64
lag)

< Fint meldt av Helge og Roald..

T742
KQ863
94
62
AQ65
7
AT63
QT87

1kl viser minst to. 2kl er omvendt minor, mens 3kl viser en
ubalansert minimumshånd. 3ru viser hold. Roald kunne med singel
hjerter se at 3NT neppe var rett sluttkontakt og gikk for elleve stikk i
kløver. 3NT gikk beit på 10 bord under KM lag, så +600 var en
glimrende score.

98
A5
K852
AJ954

Hvis et av alternativene >
til åpningsmelding er 1NT, mener jeg at det er lett. 1NT beskriver
hånda godt og det videre meldingsforløpet er ofte enkelt. Ole
Fuglestad er enig med meg og åpnet i vest med 1NT på hånda til
høyre. "Bare" 14 hp, men masse potensielle stikk. Da kom de lett i
3NT og henta 10 IMP i kampen og + 7 IMP på butleren.

KJ3
JT942
QJ7
K3
Vest

Nord

Roald

Øst

J97
AK5432
86
92
63
98
AKJT92
AQT

AT84
QJ76
Q7
763
KQ52
T
543
KJ854

Syd

Helge

1kl

pass

2kl

pass

3kl

pass

3ru

pass

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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pass

pass

pass

< Bridge er gjenkjenning

AK75
KT7
KQ962
6
T932
9865
A74
J4

86
AQ32

AT98753
QJ4
J4
JT853
KQ2

Vest

Nord

Øst

Terje

Snurr Øystein

pass

1ru

3kl

pass

pass

pass

Dette har jeg sagt mange ganger. 90% av et problem er ofte å
kjenne igjen situasjonen og de mulighetene som ligger der.
Hadde Øystein Jensen bare brukt LITT mer tid, hadde han tatt
beita.
Terje Skårdal spilte ut kløver knekt. Øystein la liten uten å tenke
særlig og da var det gjort. Bruk noen sekunder så finner du
løsningen. I alle fall i lag.
Ok, da har tenkt ferdig?
Syd har KDx i kløver. Han han ruter ess i tillegg, er det fem
ruterstikk (svært sannsynlig), to i kløver og EK i spar. Det blir ni.

Syd

Tom
3NT

Fasiten er slik: For å beite dette må makker ha ruter ess. Du må
bare håpe at syd ikke har fire hjerter (ikke usannsynlig siden
han ikke dobla negativt). Da stikker du med kløver ess og skifter
til en liten hjerter. Inne på ruter ess spiller makker hjerter
tilbake og dere tar fem stikk.
Joda Jensen, jeg er enig med deg at det er lite sannsynlig at
makker har ruter ess, men jeg tror du skal konstruere godt for å
finne en beitevariant hvis så ikke er tilfelle. Husk at det var deg
selv som satte press med 3klinnhoppet.

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm

Ruter 7 stiller opp og stiller opp. Enda hevder de
seg ikke i teten, men Dag Flemming Pedersen
og de andre gjør stadige framskritt.
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Per Holmen, Åse Biribakken, Geir Høgdal, Vidar Kolnes
Det er ikke ofta han slår meg, men GUDD å vondt det gjør de gangene det
skjer. I alle fall når han rundspilte meg som i helga. På mandag kom denne
mailen: "Gratulerer med fin 2.plass, Snorre"
Det er sånn at jeg griner blod!!!

Den som ikke griner nå..
har ikke følelser ett eneste sted..
I dette øyeblikket spiller de "Ja, vi elsker" og det drypper ned på
tastaturet her i Søgne. Trøtt, men å sitte opp hele natta var
verdt HVERT sekund...

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Viego mot resten
I går ble KM lag arrangert og der var det et lag og to par som dominerte feltet.
Frank Svindal  Geir Brekka og Nils Kvangraven  Helge Stornes var HELT
suverene, men det er for tidlig å innkassere KMtitlene. Team Mæsel ble nr.2
og reglene er slik at det skal spilles en stikkkamp på 32 spill for å avgjøre
turneringa.
Finalen regner vi med å overføre på BBO i løpet av noen uker. Mer info
kommer.
RESULTATER

BILDER

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Frank og Geir spilte bridge i en klasse over oss andre.
2.5 i snitt på butleren over 56 spill! Mot meg og Tom henta de
35 pluss på 7 spill uten av vi kunne gjøre noe særlig i mot.

Det er din skyld, Boye!!

7
J94
KT9543
J84
JT86

AK4

Q65
QJ7

AT72
A862

AK7

52
Q9532
K83

QT963

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm

Jeg har skrevet mye om Boye Brogeland den siste tiden. Det meste er skryt,
men dette spillet hadde jeg ALDRI tapt om jeg ikke hadde lest en av hans
artikler i et av de siste BIN. Den handlet om at selv om en spiller lag, kan en
ikke sitte å gi bort stikk. Det å satse kontakten for et overstikk er selvsagt
galematias i lagturnering, men på den ene siden er et IMP et IMP og på den
andre siden er det godt for psyken å vise at en tør i dette spillet.
De gangene det blir feil, er det bare å legge seg flatere enn flat. Jeg skreiv
tre lapper til mine lagkamerater der det sto "UNNSKYLD" med store
bokstaver.
Magne Tønnesen spilte ut en kløver. Den aktuelt spilleplanen er å stikke
med esset og gå løs på hjerteren med en tass til tieren. (2+3+2+2 = 9)
Jeg valgte en annen spilleplan ved å dukke kløveren, stikke den neste og
spille tre runder spar. Inne på spar dame spilte syd mer kløver. Jeg stakk og
tok for den siste sparen. Roald Hodne Larsen hadde kasta tre kort og det


J94
10





Q65
7

AT
82




D
K8

Q
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Vest

Nord

Øst

Syd

Snurr

RH
Larsen

Tom

Magne T
pass

1kl

2ru

dobl

pass

2sp

pass

3NT

p.r

var alle sammen ruter (!). Da spilte jeg ruter dame til kongeess og nok en
ruter til knekten. Posisjonen til høyre.
Jeg godspilte rutertassen min og inne på ruter 10 spilte Roald en hjerter.
(syd kaster spar) Jeg har nå altså fått tre i spar, to i ruter og to i kløver. Til
sammen er det syv og du ser at jeg har hjerter ess og en ruter som står.
Så var det Brogeland sine tanker. "Hvilken nord er det som gir meg et
ekstra ruterstikk for å sette seg igjen med tre tasser i hjerter?" Han har
gått inn med 2ru og 99% sikkert tror jeg at han har hjerter konge. Da
slipper jeg hjerteren og er i ferd med å legge korta i mappa for 10 stikk.
En beit og jeg rødmer enda!!

< Flink luring!
I syd åpnet han med 2NT og ble spillende der. Helge Stornes i vest
spilte ut en kløver til dame og ess. En liten ruter var rett og Helge
hadde ingen lett vri.

T54
T95
T98
T984
93
K842
AK
76532

Q8762
AJ73
J53
Q
AKJ
Q6
Q7642
AKJ
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Han skifta til spar ni. Roald la liten i bordet, styrke i øst og esset(!)
fra hånda. Mer ruter og jeg har ingen problemer med å skjønne at
Helge spilte mer spar. 9 stikk!!

Flink Svinet >
Det er bare å bøye seg i støvet for slike meldingsforløp. Ett eneste
par kom i denne kontrakten. Martin Reinertsen  Ole Fuglestad og
Nils Ravnaas Stig Drangsholt kom i den enda bedre kontrakten 7kl.

K83
5
KJ63
AKJ82
QJ9
T6
QT875
974

AT76542
J32
2
T6

AKQ9874
A94
Q53

Vest

Nord

Øst

Syd

Tom

Geir

Snorre

Frank

1NT (!)

2hj*

dobl

redobl

pass

2sp

3sp

pass

3NT

pass

4sp

pass

6kl

pass

7hj

pass

pass

pass
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Dag Flemming Pedersen, Jorunn Stray og Dan Haddeland

BridgeVM programmet
VM spilles omtrent på samme måte som EM. Det begynner med MIX par over tre dager. Kvalifisering og sluttspill.
Så starter Round Robin åpent lag over tre nye dager. De beste 64 er klar sluttspillet, mens de som er utslått kan gå over til parturneringa. Jeg er
ikke sikker på hva "Swiss Plate" betyr. Om det er et parallell turnering for tapere eller et nåløye tilbake til KnockOut'en får jeg nok en mail om. Vi
har med alle stjernene våre på ulike profflag.
Etter hvert som lag blir slått ut, går de inn i parturneringa. Der skalles det også av par i løpet av dagene. Når lagfinalen er ferdig, går den tre
dager lange parfinalen. Der spiller de beste fra par semifinale og lagfinalistene. Det er parallelle løp i Åpent og for damer.
De siste tre dagene er det mix lag. Her har vi med Hauge som en av favorittene
Hvis jeg ikke leser feil, starter ikke BBO overføringa før sluttspillet i lag (64 stk) starter fredag 8.oktober.

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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VM på sykkel...
Dere som spiller åpent VM i bridge får unnskylde meg. Natt til søndag er årets sportslige høydepunkt med VM fellesstarten på sykkel. Den sendes
LIVE på NRK fra kl. 00.50. Først er det omtrent 100km transport fra Melbourne til Geelong. Så er det en 15.9 km lang sløyfe de skal sykle 11
ganger. Under ser du løypeprofilen. De to bakkene er visst tøffere enn de fleste trodde. Jeg kan nesten ikke vente..

Resultater mandag 28.9
Favorittseier denne gangen. Ingen store
scorer, men Inger Johanne og Thore vant.
Stig Drangsholt har ikke sovet siden mandag
kveld, fordi han var så spent på om han vant
sammenlagt. Nå kan du hvile deg, min venn,
fordi du og Markus tok første stikk i årets
sesong.
SAMMENLAGT

Åpent VM starter på fredag..
Våre beste spiller kort nesten hele tiden. For noen uker siden var det
Nationals i USA, så var det en snartur til Italia før reisen går tilbake til
Philadelfia og åpent VM.
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Tor og Geir spiller på lag Zimmermann igjen. Sammen med lag Strul
(Boye og Silla) er de blant favorittene. Terje Aa og Jørgen Molberg
kommer til å gjøre det bra på Gordon, mens Hauge og Auken nok må
finne seg i å være utfordrere.

Arkiv høsten 2010

Philadelphia 2010

Hauge satser kanskje mest på Mixlag. Vi har med vår damestjerne,
Ann Karin Fuglestad, på dette laget.

Snadder...
Spillet under er fra singeldelen av Buffet Cup og det er nok en gang Norge i hovedrollen. 6ru gikk beit på det andre bordet, men Boye snella den
hjem. Spar konge til esset, kløver til konge og ess, tre høye ruter i bordet, hjerter til kongen, spar til stjeling, hjerter til damen og ruter ess.
Stillingen ser du til høyre og den er AKKURAT sånn som vi liker å se...

Jeg synes du er flink jeg, Boye...
Denne gangen gjelder det ikke bridgespilling, men redaktørvirksomheten i BIN. Etter Brogelands
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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tvilsomme analyser her på sida av min egen spilleføring i 4hj, deisa Høstens BIN ned i postkassa
i ettermiddag.
Jeg har tidligere skrytt av at Norsk Bridge har tatt ballen og laget et magasin som ikke tråkker i
beddet til BIN. Hvordan klarer Boye å møte den utfordringen?
Jeg har bare bladd gjennom i full fart enda, men har allerede planlagt kveldslektyren i flere dager
framover. Erlend Skjetne legger alen til sin vekst som skribent, Boye selv inviterer oss i stolen
som landslagsdebutant, GEO har instruktive og lærerike systemanalyser samt at de faste gode
spaltene er på plass. Min personlige favoritt er Terence Reece og David Bird sine
Kortspillmirakler fra Abbeden og de andre munkene. Og synes dere ikke vitsene har tatt seg opp
til nye høyder, er det ikke håp for deg.
Noen få tiere for 106 bridgelektyre av denne kvaliteten, er rett og slett et ran.
PS: Boye, holder ikke dette skrytet til lønnspålegg, har jeg snart bare kroppen min igjen å selge.

To store avgjørende spill fra Italia
Tor og Geir spilte nærmest feilfritt de tre første sesjonene. Så klabba det seg
til i de siste og spillet til venstre er et slikt. (Tor åpna i 2kl, det ser du ikke i
bildet)
Jeg vet ikke annet enn at Geir skal vise hjerterkontroll med 4hj. Det trodde i
alle fall makker og når Geir viste ruteress og kløver konge i tillegg, måtte det
nesten være spill for storeslem. En steindød kontrakt.

HER er hele siste sesjonen.

Her var Bocchi flinkere enn Tor
Meldingene var ganske like og sluttkontrakten den samme.
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm

21/128

9/15/2015

Arkiv høsten 2010

Begge spilte ut ruter konge som stod. Så ruter dame som også
sto.
Bocchi leste makker som tre tasser i ruter og fant ut at han
ikke hadde inntak til fargen sin. Derfor skifta han til spar og da
ble det beit.
Tor fortsatte med en tredje ruter og da sto 3NT som et seil.

NEINEINEI!!!
Angellini med Geir, Tor og Boye leda HELE veien i
finalen i det italienske mesterskapet.
Spillet til høyre var det ALLER siste og vi leda med
9 IMP. Tor og Geir stoppa i 4kl, noe som så ut
som beste kontrakt. Bocchi  Madala strakk seg
til 5kl og ser du nøye på hjerteren, sitter K10 i
kapp og spartaperen forsvinner!!
600 mot 130 er 10 IMP og Allegra/Lavazza sneik
seg forbi. Hadde bare ØV vært utenfor sonen,
hadde det holdt for Norge/Italia.
RESULTATER

Hør nå her, Snorre..
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm

PS1:
22/128

9/15/2015

Arkiv høsten 2010

Hei Snorre.
Jeg har i dag spilt 0 av 64 spill i finalen, og kommer heller ikke til å spille de 16 siste i
morgen tidlig, så dermed har jeg mulighet til å bruke litt av de små timer til å forklare
hvorfor Kaninens dukk verken var et feilklikk eller en forbløffende tryllekunst.
Å lasjere er en god og gammel teknikk i bridge. Når Miss Lise følger med en norsk
spartreer, og toeren ligger synlig i bordet, skjønner Kaninen at Miss Lise har 3korts
spar. Noe som også plasserer deg som spillefører med 3korts spar, og hva kan da
sparbeholdningen din være mon tro, basert på at du hoppet til 4 hjerter etter makkers
enkle støtte og at du i tillegg innleder med en spar til kongen? Abrakadabra; KDx i
spar. Derfor forsøker selvfølgelig Kaninen seg med en klassisk dukk fra esset tredje
siden han vet at Miss Lises knekt blir fisket opp etterpå om han stikker med
esset. Denne gulroten burde du som tidligere nevnt ikke ha satt tennene dine i  selv
kaniner vet at det er dårlig taktikk å melde i sonen på kun knapper og glansbilder
(med en balansert hånd).
Hilsen Boye
PS. Forza Angelini.

Ok, så hvis sparen min hadde vært KD3 i stedet
for KD4, så kunne ikke Geir lasja med esset?
Dette fordi at da hadde Lise aktuelt hatt Kn64,
men fireren kunne vært fra D643 eller enda verre
DJ43. Vi bridgespillere sitter altså og legger
fordelingskast 100 av 100 ganger? Selv legger
jeg (dessverre makker) sannsynligvis alt for ofte
den tassen som stod nærmest tommelen. Men
nå er jo ikke jeg på landslaget heller da!!
PS2:
Kanin, stå fram (i anstendighetens navn) og
innrøm at du klikka feil. Det Boye lærer oss her
er vel LANGT over den idretten vi driver?
PS3: Kaninen ringer og sier: "Snakk for deg selv,
Snorre!"

Norge leder i Italia..

Siri Gro og Erik vant Kragerømixen..

Etter 32 spill leder Angelini med ca 20 IMP over Lavazza/Allegra. Tor og
Geir hadde en nesten prikkfri andre sesjon. De tok først igjen 15 IMP de
lå bak og la på 20 IMP til. DETTE er hjemmesida, men må innrømme at
jeg sliter med italiensken. Google Translate virker heller ikke særlig
bra.

Resultater ellers har jeg ikke enda, men det kommer..

LØPENDE SCORE
Hvis jeg har skjønt dette rett, er det en sesjon og 16 spill igjen. Den
spilles søndag formiddag kl 10.00. "Vi" leder med 160  129.

Engelsk Premier League
har vi også norske med. Om enn litt mer eks enn
de i Italia. Espen Erichsen spiller for Team
Rosen, mens Arthur M er fast på Janet DeButton
sitt lag. HJEMMESIDE..
Til høyre et spill fra England. Espen spilte ut
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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kløver konge til stjeling. På dette nivået mener
jeg det burde være mulig å dukke en hjerter for å
få rett tempo til skvisen. Så hjerter til esset,
sparkapp og all trumfen. Øst klarer ikke å holde
begge de røde fargene. Mot denne spilleplanen
er 51 i hjerter.
Waterlow gikk inn i bordet på hjerter ess og tok
sparkappen. Så masse trumf, men Selway lempa
hjerter konge i tide og da virka ikke
skvisinnspillet.

Æres når en æres skal...
Boye sender en mail og forteller at han er i Italia og spiller det italienske lagmesterskapet. Ikke hvem som helst på laget, FantoniNunes og
HelgemoHelness. Makker Angelini er vel sponsor, så Boye tviler på at han får spille mer enn paret MÅ i finalen..

Hei Snorre.
Jeg befinner meg i Bologna i Italia for øyeblikket hvor jeg spiller det italienske mesterskapet på lag Angelini. Finalen starter om noen
minutter, og det er erkefienden Lavazza (klubb Allegra) som er motstander. BocchiMadala, DuboinSementa og BurattiMakker mot
FantoniNunes, HelgemoHelness og AngeliniBrogeland kan bli spennende saker.
Regner ikke med å spille så mange av de 96 spillene i finalen, men forsøker å holde meg "sharp" med å se på BBO og dine sider. I den
forbindelse kom jeg over spillet hvor du ble lurt av Kaninen, men der lurte du vel mest deg selv? Når du skal ta valget i spar (syd
burde kanskje heller stukket med esset i stikk én), er de eneste to hendene du trenger å vurdere hos nord: kn87D1057654D97 (i beste
fall  kan være kn97 i kløver  eventuelt med én kløver til og én spar mindre) og E87D1057654D97. Med den førstnevnte hånden ville vel
selv ikke en spretten kanin meldt frivillig i sonen? Så du burde definitivt ikke gått på limpinnen selv om du riktignok ikke kunne se
svetteperlene på overleppa til Kaninen.
Hilsen Boye
Jeg sliter ikke med å innrømme de gangene jeg har meldt eller spilt feil, men her er jeg uenig med deg, Boye. Hvordan i all verden klarer Geir å
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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dukke med spar ess? Kunne jeg ikke hatt en ruter mer og en spar mindre? KJ, AJxxxx,D10xxx, for eksempel. Jeg bomma sparen, men vant
kontakten likevel fordi kaninen ikke stakk? Jeg er faktisk tilbøyelig til å tro at han misclicka når han ikke stakk spar kongen min, men det skal
jeg LOVE at han ALDRI vil innrømme. Var det et gjennomtenkt påspill å la meg vinne for spar konge, fortjener han heder og ære for det.
Boye sier at

"Med den førstnevnte hånden ville vel selv ikke en spretten kanin meldt frivillig i sonen?.
Jeg skal love deg at spretne kaniner melder en og tre ganger på hender der både jeg og du hadde latt meldeboksen samle støv, Brogeland!!

Åpent VM i Philadelphia...

Philadelphia 2010

starter neste uke. Jon Sveindal forteller at han har samlet et
internasjonalet og spennende lag. Sveindal  Auken, Tislevold 
Berseth, Barnet Shenkin  van Cleef
Vi ønsker lykke til og regner med å følge med. HER er de andre
norske lagene jeg har funnet..

KM lag  2.oktober

Ann Karin tør heller ikke

Kasserer Helge Stornes sender en streng mail i dag der han påpeker
at KM lag i Farsund ikke er godt nok annonsert. Deretter deler han ut
oppgaver til meg, til formannen og til Ann Karin. Før han avslutter,
"siden jeg oppdaga dette og sendte en mail, trenger ikke jeg gjøre
noe mer..."

gjøre noe annet enn det Helge Stornes sier og viser INNBYDELSEN nok
en gang. Formann KO Hansen gjentar reglene:

Javel, da får jeg bare gjøre som jeg får beskjed om. LINKEN til
påmelding og OPPFORDRING til å bruke den. Pr. nå er det bare 9
lag. Det bør bli mange flere.
>
Fornøyd, søvnig?

Vi gleder oss igjen til KM lag i Farsund lørdag den 2. oktober
KMlag er kun for kretsens spillere.
Antall kamper som spilles er 8 kamper à 7 spill
Det spilles Monrad
De to første kampene er tilfeldig trukket
Det tillates lag med spillere fra flere klubber på samme lag
For hver vunnet kamp gis det 6 KP
Bonus for sammenlagt nr 123.
Spennende finaler som spilles som stikkkamper innen 3uker
Dette er vår store lagturnering. Velkommen og få med dere så mange som muligt.
Mvh KOH

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Sørens kanin!!
Jeg liker ikke at han lurer meg. Det gjør like
vondt HVER gang. Du får ikke lov til å se til
høyre før du leser til venstre. Doblingen
benekter spar.
Her spilte jeg 4hj i vest og fikk kløver ut til
kongen i syd. Hjerter ess og mer hjerter til
tieren hos Geir. Derfra kom det ruter til
esset.
Jeg spilte spar til kongen som vant og mer
ruter til bordet. Spar 10 til liten og... damen.
Denne hadde jeg klart i en vanlig turnering,
for en kanin som dukker med ess bak
kongen, han svetter på overleppa!!!

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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SAUDA vunnet av Rubb og Stubb
med Bjørn Olav Ekren, Jan Kristen Lutro, Trond Arne
Nitter og Kjell Gaute Fyrun . Vår egen Karl Christian
Bauman vant butleren sammen med Helge Svendsen.
RESULTATER og BILDER (fra Sauda BK sine sider)

2.plass til to gode makkere.

I give me over....
Dette lover veldig bra, Inger Hjellemarken og dere andre som skal lede årets
seriemesterskap. Mange har ment at det å gjemme de beste lagene i Norge bort på et par
klasserom på en videregående skole et sted i utkantNorge, ikke er helt flosshattaktig.
I år samles de fire puljene i de to øverste divisjonene på samme spillested, et hotell med
forhåpentligvis de beste fasiliteter for både spillere og publikum. Inger har laget en
velkomstbulletin, med puljeoppsett og spilleplaner. Her er også de reglene vi skal
forholde oss til, både de vi kan og de vi ikke kan. Nå er det opp til alle kapteiner å sette
seg inn i disse fordi vi forventer at det som er bestemt, er det som vil gjelde. Til den miste
detalj!! (hilsen regelrytteren)
Det ryktes at det paret som i fjor hadde et systemkort det det sto ikke særlig mer enn 5
kort major og God Jul, nå virkelig skal legge seg i selen for å dele systemet sitt med oss
andre. Måtte gudene straffe dere om ikke.
Glimrende saker, NBF og Trondheim krets, Inger, Per og dere andre!

Fascinerende..
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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T82

Det jeg kanskje liker aller best med bridge, er at det er
utømmelig for varianter en ikke har tenkt særlig
gjennom. Spillet til venstre inneholder et poeng muligens
en god del av dere klarer når jeg sier at "her er det et
problem". Ved bordet tviler jeg på at særlig mange hadde
klart det.

JT9
K96
D864
K9654

7

K74
D

653
JT8732

J532

E103
EDJ3

Jeg åpnet med 2NT i syd og ble plassert i utgang av Tom.
Vest spilte ut en spar til bordets åtter som sto. Hjerter
knekt tapte til kongen og vest skifta til ruter dame.
Aktuelt var det ikke rett å dukke den, men det var vel
ikke helt unaturlig å la vest beholde for damen.
Nå har vest kontraktens skjebne i sine hender. Klarer du
det?

ED82
E54

i går. Vi spilte et par timer, men så ble Helge
Wessel syk og måtte sendes på sykehuset. Da
valgte vi å avslutte kvelden. STILLINGEN da vi
brøyt..
Vi håper det går bra med deg, W. Vi trenger
smilet og sjarmen din i klubben vår..
7 bord i går. Nå peker pilene oppover. Magne og
Roald, hvor er dere ??!!
Vi avslutter første høstturnering neste mandag.
Sammenlagt teller de to beste. Tirsdagen i
høstferien (5.okt) blir det en åpen kveld der vi
prøver å slå oss sammen med Ruter7. Info
kommer..

10 sekunder  20 sekunder.... så ligger kløver knekt på
bordet?

K9

NYHETSBREV FRA PRESIDENTEN

INGEN SOM TØR?

Mitt nye liv som positiv blogger tar ingen ende. Hadde jeg
ikke visst bedre, ville jeg trodd redaktøren hadde en skjult
agenda med sitt hamskifte, men han er nok blitt fanget i den
samme bridgemedvinden som blåser over resten av landet.

delta i debatten om NM par og
Festivalens framtid. Se min
innledning litt lenger nede på
sida..

For en stund siden etterlyste jeg mer info om hva styret og
administrasjonen jobber med. Det har de tatt på alvor og
sender oss litt info om hva som står på tapeten. Fine greier,
Jan

Innspilt, innspilt, innspilt...
E6
KT94
E963
DT2
KJT854

KJ5
KJ53



Dette spillet er fra BBo på søndag og kaninen hadde satt seg i syd. Makker var Mrs
"lady in red"

732
D873
T2
9764

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm

Vest skulle servere mot 4hj etter at han selv hadde meldt spar et par ganger.
Innspilt i utspillet faktisk, så kløver ut var vel nesten like galt som noe annet. Geir
vant med tieren og forsatte med kløver til esset, hjerter til kongen og kløver til
stjeling. Så to ganger spar fra taket.
Vest var inne igjen og innspilt nok en gang. De aller fleste liker ikke spille til
dobbeltrenons, men noen ganger er det rett medisin likevel. Vest fortsatte med

94
96

JT

7


J

D8

28/128

9/15/2015

Arkiv høsten 2010

D9
EJ652
D874
E8

ruter til damen, ruter til esset og hjerter ti som sto. Stillingen til høyre:
Ruter til vest sin knekt og faktisk var han innspilt for tredje gang. Bordet er uten
inntak til å fange trumfdamen, men et svart kort stjeles i bordet og øst kan ikke
gjøre noen ting!

K

9

EJ
74


VIRUSVARSEL PÅ SIDA
men min leverandør sier at det ikke er noe skadelig ute på
kristiansandbk.org. Det tar opptil tre måneder å fjerne
slike varsler når det først er kommet, så jeg vet ikke helt
hva jeg skal gjøre. Skru av virusprogrammet ditt vil jeg
IKKE anbefale..

Ronny Korsmo tegner og forteller...

USA vant Buffet Cup.

Ronny er et frisk pust i norsk bridge. Han er ivrig og tar
tak i styre og stell i klubb(er) og krets på Østlandet. Han
er vel en av de første som må betale husleie på BBO.

Takk til Arne Nilsen som har sendt dette:

Reglene i Buffet Cup har han også skjønt. Jeg sier bare
AMEN og legger ut linken.

Hei.
Jeg vil bare informere om at de ferskeste sammenlagtresultatene mellom USA og Europa finnes
høyt oppe på underliggende side, uavhengig av siste bulletin,
mvh Arne Nielsen
http://www.bridgeindia.com/Buffett_cup/Warren_Buffett_Cup_2010_Wales_UK.html#anchor_31

Side 2, Ann Karin!!
En av de første konvensjonene jeg lærte meg, var Trumfekko. Det
betyr at en viser ikke fordeling i trumf, men hvis en legger høylav når
spillefører starter med trumfen, betyr det at "Jeg kan få en stjeling et
eller annet sted..."
Fru Fuglestad har ikke lest de første sidene i den samme boka, og da
føyk kontrakten til høyre hjem. Det gikk 1sp2sp4sp og hun spilte ut
hjerter knekt til Roar sin konge. Spar til tier. Da la Geir nieren og
fulgte på med treeren etterpå.

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Inne på spar ess skulle AK bare fulgt makkers signal og spilt mer
hjerter. Da hadde det blitt beit. Nå skifta hun ruter og det var ikke
rett. Kløver hadde vært like ille..
Denne kvelder var altså ikke bortkasta, siden paret fikk rusta opp en
kjent og kjær konvensjon.

Tellefeil..
Gunnar Harr mailer og ber meg telle bedre. Rett nok kom jeg dit som
en ofte gjør i bridge, nemlig til 13. Denne gangen var det feil, fordi
Europa selvsagt har en kaptein. Selv om hr. Hacket så både mett og
fornøyd ut, trekker jeg tilbake antydningen min.
At det er flere som ikke skjønner scoringsformen bekrefter utskippet
under fra siste bulletin. USA leder nå visstnok 6048. Det er sikkert
bra.. HER er hele siste bulletin.

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Buffet Cup..
Even og Kjetil vant..
med en fin score. RESULTATER. God innsats også av brødrene Mæsel
med bare seks poeng under middels.
Sammenlagt leder Markus og Stig, men det paret vil kjenne
nervepresset og sprekker helt sikkert som en ballong de to neste
kveldene.

er proffenes uoffisielle verdensdelskamp. Europa stiller med sine beste
spillere (fire norske) og møter de aller beste fra USA. Selve
kampopplegget er det klin umulig å forstå, men det er visst litt av hvert
de spiller. Noe par, noe singel, noe BoardaMatch og noe lag.
I bulletinen står det en HAUG med tall, plusser og minuser. Et sted står
det USA  Europa 4020. Det tipper jeg er totalstillingen. Om det er mye,
lite eller sånn midt i mellom, aner jeg ikke.
Du får lese turneringssida HER og se om du skjønner mer. Under et par
bilder fra turneringa. Jeg tipper det ene er MENS Tor spiller en viktig
kontrakt, det andre ETTER han fikk den hjem..

18 IMP (?) til Europa...
En tynn åpning og aggressivt av Boye fører Europa til en slem med lite poeng. I bridge er det stikk som teller og dem var det 12 enkle av. I det
andre rommet kom ikke NS i gang med ruterfargen og passa ut 4sp for 420. Jeg tror det ble spilt BoardaMatch, så spillet ga 20 til oss. Akkurat
det samme som 120 mot 110 gir.

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Her er Europalaget i Buffet Cup. Du klarte ikke å
komme nærmere fotografen, Silla?
Jeg teller og mener Europa mangler en spiller. Det
er vel ikke Jason Hacket som har spist en
lagkamerat?

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Boye og Geir er selvskrevne på Europalaget.

Sånn ja, Norsk Bridge!!

Festivalens framtid..

Jeg har tidligere vært kritisk til profilen Norsk Bridge etter hvert fikk.
I mine øyne var det blitt et tradisjonelt bridgemagasin og ikke en
informasjonskanal ++ for NBF.

Det er lenge siden jeg første gang hørte rykter om at Parfinalen skal
flyttes ut av Bridgefestivalen. Tar jeg ikke feil, skulle det inviteres til
debatt om dette.

Det er sikkert noen som mener jeg er inhabil siden jeg skriver for
Boye og BIN, men i denne sammenhengen håper jeg dere der bort fra
det. NBF må ikke være en konkurrent til vårt eneste kommersielle
magasin. Nå har jeg ikke peiling på hva Boye tjener på BIN, men at
det er en god porsjon idealisme og dugnadsinnsats kan det ikke være
tvil om (I alle fall hvis andre får samme timebetalinga som meg!)

Jeg har ikke sett noe til den debatten. Det er mulig den er underveis, men
vi med ADHDlight liker ikke å vente. Derfor peiser jeg avgårde og spør
om noen støtter meg i at:

Septembernummeret av Norsk Bridge gir bakgrunnsstoff og
kommentarer til arrangementene forbundet deltar i eller har ansvar
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm

Den tradisjonelle parfinalen går ut av festivalprogrammet. NM par
og NM Monrad slåes sammen og det er fri påmelding.
Turneringa arrangeres etter et utslagsprinsipp. Først arrangeres det
et antall kvalifiseringer og en (større eller mindre) del av parene går
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for. Spør du meg, vil jeg påstå at Vegard Brekke og staben gjør det
på en glimrende måte. Flotte bilder og spennende layout. Det er et
spill i nye og ne, men det er for å belyse forhold i artikkelen og ikke
som et turneringsreferat. Jeg vet at Boye Brogeland og Forbundet har
hatt samtaler om dette og det er flott å se at Norsk Bridge følger opp
sin del av "avtalen"
Nå er det opp til deg Boye å ta denne ballen. Vi forventer fyldige og
spenstige referater fra f.eks Festivalen. Fra EM i sommer både håper
og regner vi med en FULL gjennomgang av hva det var som svikta. Da
skal du ikke ta på dine lagkamerater med diplomatiske silkehansker,
men forteller oss hvor forskjellen på de beste og de nest beste ligger.
Det skal være så fullt av tøffe spill at vi sliter med å få lukket bladet
igjen.

Arkiv høsten 2010

videre. Til slutt gjør de aller beste opp seg i mellom om hvem som er
Norges beste par. I Danmark er det 40 par i superfinalen. Om det er
rett antall, har jeg ikke sterke meninger om.
Det arrangeres Bfinaler for de som blir slått ut. Der er det et nåløye
tilbake til hovedturneringa.
Åpent NM par inneholder totalt omtrent like mange spill som dagens
parfinale.
Festivalen avsluttes med NM Monrad lag, slik at det ikke frister
unødig (?) å reise hjem for de som blir utslått. Dette vil øke
oppslutninga om Bsluttspill.
Skal den "vanlige" parfinalen med kvalifisering i kretsene
arrangeres på et annet tidspunkt eller skal den legges død?
Har du meninger: HER PLS

SANDNESMIXEN 2010 16.oktober
Eli Solheim og staben ønsker deg velkommen.

Vil du ikke i avisa?
spurte jeg Stig Drangsholt om i spillet litt lenger nede.. I går
spilte jeg mot kaninen nok en gang og med ett spill igjen,
fikk jeg sjansen til å ta igjen de 8 IMP'ene jeg lå bak. (og
komme i avisa)
Når jeg sier "fikk sjansen", stemmer ikke det helt. Grunnen
er et poeng som jeg selv har nevnt mange ganger her på
sida : Jeg kjente ikke igjen problemet.
2ru viser en major og resten er naturlig. Geir spiller ut
hjerter ess og vrir trumf. Jeg vinner med tieren hjemme og
stjeler en hjerter. Jeg leter etter et innspill, men "ser" fort
at det er ikke trumf igjen i bordet når jeg har tatt ut mslise
sine tre. Det ender med at jeg spiller på det jeg tror er enda
chansen, nemlig KD dobbel i spar. En beit.
Ser du løsningen? Hjerter til stjeling, EN ganger trumf, to
ganger ruter og så en liten spar mot knekten. Vips henger vi
kaniner igjen...
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Om dette er beste spilleplan (i forhold til KD i spar) er jeg
ikke sikker på. Hadde jeg sett muligheter, skal jeg love deg
at jeg hadde prøvd..

Rogaland vant i Farsund
Daniel Ueland og Tommy Søiland var klart best i lørdagens Farsund Open.
RESULTATER
God innsats (igjen) av Arvid G Lillejord med makker Frank Olav Hetland. Fine
26 par til start (ikke alle like fine, men det er nå så..)
Er det bilde av feil D.Ueland ber jeg om unnskyldning for det. Jeg vet rett og
slett ikke hvem som er hvem av de dyktige trillingene.

"Brummen" og "Dølle" vant Fefor
To av mine barndoms helter viser at de kan spille kort
enda. En knusende seier i et over 50 par stort felt.
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Til høyre lærer Reidar Bruen Olsen bort kunstene til en
fersk spiller på et av de mange bridgekurs som avholdes i
disse tider.

Vil du ikke i avisa?
spurte jeg Stig Drangsholt om etter dette spillet. Markus i syd åpna
med 1ru og Stig hoppa i kjent stil til 3NT. Pass  pass og unge
Kvangraven smekka til (!!) Han fikk ruter to i utspill.

Q83
KQT8
87
AQ83
965
5432
AQT9
42

KT2
A96
432
J965
AJ74
J7
KJ65
KT7

Nieren vant og han fortsatte med en høy hjerter. Jeg satt i øst og
var faktisk ganske flink (i første omgang) når jeg bare la hjerter 9.
Det burde ikke hatt noe å si hvis Stig bare hadde fortsatt fargen.
Det gjorde han aktuelt ikke.
Inne på hjerteresset hadde jeg spilt ruter til knekt og dame, men
så hadde det vært slutt.
Nils kan ikke ta et ruterstikk til for det gir Stig det niende, så i vest
kommer han til å fri seg i hjerter. På den siste hjerteren må jeg
kaste et kort. Det kan ikke bli et svart kort, så da må ruteren min
gå.
Spar til knekten og fire runder kløver putter meg inn. Da må jeg gi
bort de to siste i spar. Vi får altså kun ett i hjerter, to i ruter og et i
kløver. +750 til Andøya.

Nå må dere pinadø skjærpe dere!!!
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Vi har en bridgeklubb i byen med folk som står på for å legge
til rette. Det tar faktisk både tid og energi. Det eneste du
trenger å gjøre, er å møte opp. Resten tar jeg og Markus
ansvar for.
Skal vi ha en klubb med aktivitet, kan du ikke sitte hjemme
eller på jobb på tirsdagene. Da går hele klubben rett i dass..

Ruter7 arrangerte en etter sigende supervellykket tur til Skagen i helga. Der er
det smil, latter og fullt hus. Se og lær!! HER mer om turen.

Forrige gang var vi tre bord, i dag fire. Da inkludert tre
gjestespillere som neppe møter neste gang. Blir ikke dette
bedre, må vi vurdere om Kristiansand BK i det hele tatt skal
arrangere klubbkvelder.
Resultater

TERMINLISTE HØSTEN 2010

KD9
E543
ADJ32
J
T2
D2
T4
KD109843

AT843
J1076
98
72
765
K98
K765
E65

Claima tidlig..

9

Flinke spillere har i tilegg til tekniske ferdigheter, en god oversikt.
Geir Brekka imponerer meg ofte med det blikket han har for det
som kommer til å skje MANGE stikk fram.

E5
2


Jeg spilte ut kløver som han lasja. Kløverdame fikk jeg også for,
men den tredje måtte han stikke. Så spar til makkers ess og mer
spar. To ganger ruter, så claima han.
"Du har sikkert 2227, Snorre. Makkeren din blir skvisa i niende
stikk"

Vest

Nord

Øst

Syd

Snurr

W

Nils

Geir

3kl

dobl

pass

3NT

pass

pass

pass

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm

For deg som trenger litt mer tid i det ruter 2 spilles fra bordet... 
>
(Jeg skulle vridd hjerter dame i stikk tre og Nils spilt med hjerter
etter spar ess. Da holder vi han nede)



T

D2

108

J107


7
K98
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NBF søker spillerutvikler(e)
HER

søker Heide Berre Paulsen etter folk som kan være
med å gjøre landslagene våre enda bedre...

HER søkes det etter folk til bridgelærerutdanning.
Favorittene i teten i Namsos
ingen bombe at Frode Cantona Nybo  Ivar Berg
og Per Arne Flått  Erik Berg skulle knive om
seieren. Det var kun et overstikk som skilte de
to parene, med førstnevnte på gullplass.
Jeg har lyst til å trekke fram et par spesielt,
Espen Flått og Even Morken. Disse har knapt fått
dun på overleppa, men hevder seg i en sterk
parturnering. De leda deler av lørdagen, men de
fleste venta vel på at ballongen skulle sprekke.
Det gjorde den aldri og paret endte på en fin
8.plass.
Det gror, det gror !!

Even Morken, tøffere enn toget

<Avslutning med stil...

94
92
A952
K8753
T652
KJT83
T87
J

Espen Flått, neppe siste premie..

Spillet til venstre er fra forrige helgs FOSS. På bord 1 møttes
søndagsvinnerne, Feness  Kopstad og de som vant lørdag, Strand  Buer.

A83
74
J64
AQT64

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm

Jeg kan ikke se at verken Buer eller Strand gjorde så mye galt i dette
spillet, men noen ganger er det slik at lynet bare slår ned. En fin gjentatt
OD av Kjell Otto og en enda finere pass av fruen. Ikke mindre enn 1100
kosta det. HER er spillet
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KQJ7
AQ65
KQ3
92
Vest

Nord

Øst

Syd

Strand Feness Buer Kopstad
1kl

dobl
dobl

1hj

pass

2kl

pass

pass

pass

Løp og kjøp !! >

52
J654
54
KDJ76

For å støtte juniorene våre økonomisk har Marianne tatt initiativ til en,
etter min mening, fantastisk flott bridgebok. Den koster kr. 200, og for
det får du 47 flotte, morsomme og instruktive spill fra flinke folk i norsk
bridge. Det er ikke mer enn hva et par store øl koster. Selv har jeg allerede
hatt mange fine stunder i sofakroken eller på senga med boka. Flott layout
og fine bilder.

EKJ109864
E
DJ3
10
Vest

Nord

Øst

pass

1NT

pass

pass

pass

pass

Syd
1sp
4sp

Alle bidragsytere har jobba gratis, så det er bare å hive seg rundt. Jeg
mener faktisk at medlemmer har NBF bør levere inn en skriftlig
begrunnelse for IKKE å kjøpe boka. Formålet er bra, og innholdet er så
moro at selv om inntektene hadde gått til et fond for å lære kaninen å
melde, hadde jeg vurdert å kjøpe den.

Burde dere ikke drevet enda
bedre markedsføring av boka,
NBF??
Dette er faktisk et scoop..

Tor Helness glemmer aldri spillet til venstre, forteller han i boka. "Den som
venter på noe godt, venter forgjeves", er overskriften. Den kom kløver ut
til øst sitt ess. Han fant ut at Tor i syd sin tier var singel, så han skifta til
spar 7. Tor la knekten som tapte til vest sin dame. Godt fornøyd med sitt
eget utspill fortsatte vest med spar tre for å vente på beita i ruter.
"Han venter enda," avslutter Tor Helness med.

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Alltid på jakt....
Jeg har ikke skrevet så mye om kaninen i det siste.
Han har vært helt ut av form og har ikke prestert på
bridgefronten de siste månedene. For mye testosteron
av all treninga?
Nå lader han kanonen igjen og begynner oppkjøringa
mot divisjonen som er sesongens store mål.
Spillet til høyre har Nils sendt meg og viser at
kreativiteten er på plass. "Melder jeg forsiktig, dobler
de meg kanskje på et lavt trinn. Gjør de det ikke,
melder jeg slem"
Hadde bare Nils vært litt disiplinert og passet 3kl (har
han ikke meldt inn 1NT?), ville AK også passet. Da skal
jeg love deg at jeg hadde brukt en annen skrifttype når
jeg fortalte om dette spillet.

Trond Hai melder også 2sp >

Hei,
Ser at de fleste melder 2 spar direkte, og det er en god melding. Men syns det er litt forskjell
på par og lag. I par sier jeg alltid 2 spar direkte, men i lag/imp er det fristende å si 2 kløver
først, for så å ta ut 2 hjerter i 2 spar. Dette viser vel en god 13/14 poenger, men spørsmålet er
om ikke hånden er verdt så mye i lag her når man har EK, E og en singelton? 4 spar er fort en
god utgang med så lite som EK sjette i spar hos makker. Ulempen med å gå via 2 kløver er
selvsagt at man kan komme i en død 3nt, så da får man være klar til å beklage slik at makker
slipper å irritere seg lenge over spillet… I praksis sier jeg nok 2 spar de fleste gangene, med
mindre jeg har en dårlig liste og ønsker et marginalt spill inn.
Jeg tok en samtale til SI for å høre hva han syns, og han melder 2 spar 
Hilsen Haien

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Velkommen til Sauda Cup 2010!
Sauda Bridgeklubb inviterer også i år til Sauda Cup for lag.
Årets turnering går av stabelen 18.  19. september. Til nå er 22 lag påmeldt; i fjor stilte hele 34 lag!
Vedlagt ligger innbydelsen for årets turnering. Håper dere kan ta den med til deres respektive klubber.
Påmelding til lagturneringen ligger her:

Påmelding til velkomstturneringen fredag kveld her:

Vel møtt!
mvh
Knut Atle Seim
Sauda BK

"Enkle greier,"
sie Lasse Aaseng om meldeproblemet under. "2kl, hver dag hele året. Hva er problemet?
"Enkle greier," sier de fleste andre også. De melder 2sp. Hver dag hele året.
Per Arne Flått skriver en av sine vanlig lange og hyggelige mailer. Den kommer her: "2sp"
Petter Lindqvist:
2 spar! Ferdig med det!!! Melder du to kløver har du en eller max to spar  tror makker! Har vært i mange sparkontrakter på 4  3, men det er ikke FARLIG. Det verste som kan skje er at du kan gå
bet! og en eller annen kløverkontrakt står!!
Hilsen Petter
Harald Skjæran:
Hei Snurr
Et enkelt og dagligdags "problem".
Jeg løfter alltid to 2 spar med denne håndtypen  35(41) og minimum. Stjeleverdier på den korte hånden
er bra, og hvis makker ikke har pillråtten spar, spiller vi normalt bra på 43.
Fordelen med å støtte direkte er at forsinket støtte (1hj1sp, 2kl2hj, 2sp) viser mer enn minimum, fra en
staut 14poenger til 16 eller 17 slitne.
På denne måten får man bra styring når svarhånden har en hånd på grensen til, eller i det nedre sjiktet for
en utgangsinvitt. Når åpner går den lange veien, kan svareren bare løfte til utgang.
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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mvh Harald Skjæran

Petter Haram:
Hei,
Jeg melder 2sp. Har avtale med makker på at med slike hender så støtter vi. Makker melder 2nt med GF og jeg melder 3nt med 3k og 3sp med 4k. Whats the problem?
Mvh Petter Haram
Stig Martinussen

Hei Snorre !
2 sp må være riktig selv med bare 3 kort, har jo stjele verdier i ruter. Konsekvensen av å melde 2 kl er jo at makker fort melder 2 hj med dobbel hjerter selv med 5 kort spar hvis
svake eller middels svake kort. Og selv med 4 kort spar hos makker er 2 sp en vel så god kontrakt som 2 hj.
Mvh Stig Martinussen

Selv mener jeg at 2sp er best. Er makker sterk, finner vi alltid beste utgang. Husk at en spiller delkontrakt langt oftere enn utganger, sånn at det
er viktig å ha de små avtalene i orden. Min makker meldte 2kl og fikk ikke uventet 2hj i retur. Da måtte han passe fordi 2sp over 2hj viser ca. 15
17 hp og 3514. En beit i 2hj, mens det var omtrent ni stikk i spar.
Enda verre er det hvis makker melder 2NT over 2kl. Da må du nesten passe med 11hp, fordi 3sp tar i mot invitten. Beit i 2NT der 4sp er til å
slenge i veggen?

Verv en bridgevenn!!
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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NBF sin målsetning er at hver og en av oss skal verve ett eneste medlem. Klarer vi det, er vi i prinsippet dobbelt så mange på et blunk. Nye
spillere er fint, men jeg tror det også er et potensiale i å få "gamle" spillere tilbake til bridgebordet. Dere som kjenner tidligere bridgehelter, ta
kontakt med dem og frist med hvor hyggelig vi har det i klubben. (Helge Homme, Harald Gjellestad..?). Kom igjen folkens, nå må
HVER OG EN TA ET TAK!!!

Kurs i området.
15.sept kl 18.00 på Åros. kontakt Øyvind Lorentsen på 97577671 eller Svein Inge Pettersen på 99031865. åtte ganger.
Fra Ruter7.com sakser vi:

Lørdag .25.og søndag 26. september er datoene for kurset vårt. Det blir på håndverkeren. Lørdag kl 15.00 og Søndag kl 15.30. Slutt ca kl 18.00
begge dagene.
Voksne betaler 400 og studenter/juniorer 200 kr. Inkludert er læreboka spill bridge 1, samt evt medlemskap i klubb.
Vi er så heldige at vi får Marianne Harding, Jan Olav Røseng og Frank Svindahl som instruktører.
Påmelding til rune@ruter7.com

Sesongen i gang...

Hva melder du?

med klar seier til lysfontenen og Even. Kun seks par, men
det retter seg til neste mandag..

Jeg liker hverdagsproblemer i bridge. Ting som dukker opp hvert skuddår,
er det ikke så farlig å ha avtaler på. Her er slike ting som skjer ofte...
Du åpner med 1hj og makker svarer 1sp. Din tur? SVAR HER

Virusvarsel på sida...
Jeg har snakka med min leverandør, og de sier at det skal
ikke være noe galt. Meldinger av denne typen kan henge i
inntil 90 dager, selv om alt er ok..

T87
AK985
3
A953

lunk.

Marianne Harding forteller

brødrene Paulsen vant i Kragerø

om den storstilte rekrutteringskampanjen. Alle

Jørgen er det lenge siden jeg har hørt fra, så det var sterkt. Fine 38 par.

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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bridgespillere bør bruke noen minutter til å lese og se om
hva den enkelte av oss kan bidra meg..

FOSS Sammenlagt
Jorun Feness og Kjell Otto Kopstad vant
også sammenagt. Rett bak kom Willy
Brown og Tor Ivar Bang og Bjørn Buer  Kurt
Strand.
Tom Gjøs har sendt meg et tøft spill av Nils
Otto Eliassen. Selve spilleføringen var
kanskje ingen kunst, men å melde inn på 2
trinnet med EDxx er det ikke alle som gjør.

FOSS 2010
Søndagen ble vunnet av Jorun Feness og
Kjell Otto Kopstad, ganske suverent også.
Vi gratulerer.
Fredrikstad Blad hadde en fin reportasje fra
turneringa. Ingen bilder av vinnerne, så jeg
plukka ut dette av Willy Brown og Tor Ivar
Bang mot et par jeg ikke kjenner. I
bakgrunnen BBO operatør Tore Farebrot.

FOSS 2010
Jeg erter Erik Dahl for at han ikke kan
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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melde. Likevel slår han meg ofte. En annen
som heller ikke kan melde, er Bjørn Buer.
Det gjør ikke noe når han og makker Kurt
Strand har bøtta full av sunn fornuft og
spiller stødig som fjellet. Det holder mer
enn nok til seier i lørdagens FOSSturnering.
GRATTIS.
Resultater: lørdagsturneringa
Flott innsats av Unn Elisabeth Lynum på
8.plass. Og vet du ikke hvem hun er, så er
det selveste Madame Mim på BBO
I morgen er det ny turnering i Fredrikstad.

Terje Garsegg og Nils Otto Eliassen vaka rundt
middels det første delen av turneringa. Se på den
spurten!! Det holdt til 2.plass.

Sesongstart i klubben  tirsdag 31.august kl 18.15
Nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen. Vi starter med en åpen kveld.
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Første høstturnering 7.sept.
Terminliste KRETS 2010/11
AKQ
J
AKQ
KT9863
T9872
83
J6
J542

<Jeg slutta å telle hp...
halvveis. Om jeg før har hatt 22hp når makker åpner i 2kl, vet jeg ikke. I
alle fall ble det god tid til spill to i denne runden..

6543
T6
T9873
Q7
J
AKQ97542
542
A

Vest

Nord

Øst

Snurr

AQT652
J62
KQ3
6

Syd
Tom

De magiske 200 >
Parturnering er på mange måter lettere å spille enn lag. Når en har rimelig
god sjanse til å få en kanonscore, er det opplagt å gå for den. Mislykkes
det, er det "bare" en bunn. Å doble hjem en kontrakt i par er ingen krise.
Det er faktisk nok at det lykkes i to av tre tilfeller. I lag kan en tape en
kamp på en gal avjørelse.
Tom visste at vi ikke hadde noen utgang (siden jeg passet i åpning) og han
hadde flotte motspillsverdier. At sparen sitter foran, er ikke så farlig siden
bordet normalt han maks et inntak. Denne gangen tok vi syv enkle stikk og
500 var 95% score. Godt vurdert, Tom. Du vet også at jeg ikke er langsint
de gangene det blir feil og 870 noteres..
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Helt sikkert ikke siste gangen Ronny og Klukk får premie i bridge!!

Du Jon, du Jon..

952
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2
AKQT85
73
KJ975
AQ874
3

KJT6
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J94
AQ84
QT
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Nord

Øst

Tommy Søiland og David/Daniel/Didrik Ueland tok en fin 4.plass

Syd
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Vi bridgespillere er noe for oss selv. I helga spilte Nils Kvangraven og Jon Solli Hansen sammen i Lyngdal.
Det var en hyggelig opplevelse forteller Nils, men mener også at Dr.Jekyll og Mr. Hyde er gjenfødt her på
Sørlandet. Det var spilleføringer i verdensklasse av Hurra i flere spill, men i andre var det prestasjoner der
Nils måtte gni seg i øynene for å fatte hva som skjedde. Det som kanskje er aller mest fascinerende med
Jon, er at oppi hodet hans former det seg tanker og ideer som ingen, jeg gjentar INGEN, av oss er i
nærheten av å følge. Spillet til venstre er et slikt et. Se godt på meldingsforløpet før du leser videre og prøv
å forestille deg hvordan legen tenker. Nils har sendt meg en mail og jeg siterer:

Motparten spurte om meldingene og jeg var litt usikker hva dette kunne bety, men antok han var renons i kløver og
kanskje ville sleminvitere med begge major. Hadde 4333 og 12 hp så jeg slo av i 5sp, da kom det 6hjerter fra Hurra. Etter
at jeg hadde forklart motparten at jeg nå trodde han hadde lang hjerter med renons i kløver korrigerte Hurra meg at vi
brukte exclusion. 2 beit senere gikk samtalen slik:
Hurra: Jeg måtte da melde exclusion, det står slem om du har to ess!
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Hurra

Nils

3kl

dobl

pass

5kl

pass

5sp

pass

6hj

pass

pass

pass

Nils: Men vi har da ikke avtalt noen trumf, exclusion uten trumf?
Hurra: Ja, 4 ess exclusion, opplagt
Nils: Hva er det 4 esset da? mener du 3 ess exclusion? hva er svarene?
Hurra: ja 3 ess, helt opplagt
Nils: Men du hadde da singel kløver
Hurra: jeg jobba litt!
Nils: og da fant du på en ny konvensjon?
Hurra: (pause..) jepp!
Så kom denne. Mannen til venstre for Jon åpna med 1sp, utenfor tur!!. De ropte på turneringsleder og
Markus forklarte at Jon (som var giver) kunne enten godta åpningen eller åpne selv. Reglene for åpning
utenfor tur og alle mulige straffer, kan jeg ikke på rams. Det ble heller ikke nødvendig, fordi Jon hadde fått
utlevert 8 hp og DJ9xx i spar. Da valgte han å åpne med 2sp!! Pass rundt og INGEN poeng på spillet.
Jeg vet du ikke blir fornærmet når jeg skriver om slike spill, Jon. Du tåler uskyldig moro når lyset går hos
deg. Vi lever ikke av bridge og når kan vi le av og med hverandre, gjør det hobbyen vår enda mer verdifull.
Hadde Ari ben holdt tale om deg, ville du blitt en lysfontene du også!!

Ny suksess i Lyngdal

97532
T542
T2
92
AQJ
AJ873
A84
43

Jeg tør våge påstanden av det er ikke mange turneringer i landet vårt som holder den standarden årets
Lyngdalsturnering kunne vart opp med. Sportslig INGENTING å sette fingeren på (hvis du ser bort fra alt
det rotet den enkelte av oss gjorde i meldeboksen og som spillefører/motspiller) En flott sosial ramme.
Gaute Ubostad og staben viser fram hotellet på en utmerket måte. Flotte spillelokaler, nydelig og billig
mat, fine rom. Markus Bruno styrer alt som har med regnskap, Karl Olav er forberedt og driver oss
framover. Selv gleder jeg meg allerede til 2011.

K86
KQ9
K963
AK8

< Griseflaks...
Skal en gjøre det bra i parturneringer, må en noen ganger ha gullhår i rævva. Toms 3ru viser fem hjerter
og 3hj er sleminvitt. Når NTåpneren går rett i Blackwood, mener jeg at han må ha supermaksimum.
Over 5NT kunne jeg telle elleve stikk i esser og konger. Jeg vet at makker har fire eller fem poeng i
damer og knekter. Nesten uansett hvor de er, er det stikk. Denne gangen var vi litt overbefolka i major
og en minordame hadde vært snadder.
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Tom ga ikke opp selv om det så steindødt ut, men etter åtte majorstikk kan du ta en titt sydover. Han er
faktisk alene om å holde begge minorfargene og det er ikke mulig med fem kort igjen. Syd holdt
kløveren og måtte håpe at nord hadde tre ruter. Med et smil om munnen tok Tom siste stikk på ruter
åtte..
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Tre par med 60%
Som regel vinner en store
parturneringer med over 60%
score, men i år måtte det enda
mere til.
Sondre Hogstad og Andre Øberg
var i teten hele turneringa og vant
til slutt med over 600 pluss. Tore
Bårdsen  Geir Larsen tok sølv
mens Tor Høiland  Snorre
Aalberg ble nummer tre.

Bronse til Tom Høiland og Snorre Aalberg. Selveste KOHansen i midten
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Sølv til Tore Bårdsen og Geir Larsen

Fy skam, Snorre!

A8765
KT6
KQJ3
5
QT3
Q932
94
T743

5

De tabbene som irriterer meg mest, er de som går på at jeg ikke bruker
det lille av tid som jeg vet jeg skal. Feil fordi jeg ikke evner bedre i
meldinger, spilleføringer eller motspill kan jeg leve med.

J4
A54
652
AKQ86
K92
J87
AT87
J92

I alle siste runde kom dette spillet. Jeg hadde plassert meg i øst og
skulle spille mot 2sp etter meldingsforløpet 1sp  (2kl)  2sp  pass
rundt.
To ganger kløver til stjeling, spar ess, spar konge og tre ganger ruter
som Tom stjal. Han spilte mer kløver. Den siste ruteren og posisjonen er
til høyre. Nord spiller hjerter knekt til dame, konge og ....
Sondre Hogstad klarte det jeg IKKE gjorde. Om spillefører mangler
D109, spiller han selvsagt ikke knekten fra bordet. Legg liten på hjerter
konge og spillefører må tape to hjerterstikk. Jeg vant med esset og
måtte drepe makkers nier eller spille til dobbeltrenons. Da var det
kanskje fortjent at du slo meg i helga, Sondre?

KT6






Q93

3

A54

6
9
J87



Lyngdalsturneringa..
Jeg er ikke helt sikker, men håper at den oppdateres
løpende. Kjenner jeg Markus rett, fikser han slike ting.

Finaletap i Riga
Et sterkt norsk lag stilte til start i Riga Invitationals. Brødrene Røseng, Silla, Geir Helgemo, Lars Frøland sog Jørgen Molberg delte seieren i
kvalifiseringen og gikk greit gjennom semifinalen. I finalen møtte de Team REAL, men der ble det et klart tap mot et utrolig aktuelt russisk lag.
Under er tre spill fra finalen. I spill 4 spilte Geir ut spar konge til bordets ess og kom i stikk to inn på hjerter konge. Han hadde kontraktens
skjebne i sine hender. Syds 1kl viste minst 16hp og det er litt underlig at Geir ikke spilte på at han hadde seks hjerter. Når han fortsatte i spar,
kunne spillefører stjele, ta ut trumfen og enda ha forbindelse til å godspille hjerteren. Molberg  Røseng hadde +790 i 4hjx, men det var for lite
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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mot 1370.
I spill 6 skapte Silla 11 IMP alene. Legg merke til passen i første hånd og kun 1NT som svar på makkers åpning. Nord ante fred og ingen fare da
han meldte seg på med en opplysende dobling. 2ru kosta 500 mot ingenting. I spill 8 ble Jørgen satt på en tøff prøve da motparten var i 5kl før
han fikk sukk for seg. I 5sp var det to esser borte og han måtte finne begge de harde damene. Den ene gikk bra, men den andre fant han ikke. På
det andre bordet meldte Silla "selvsagt" ikke inn over 1sp og da fikk motparten spille en stille og fredelig 4sp. Geir og Silla meldte en slem som
sto på ruter esset foran konge. Det gikk heller ikke bra og da ble det er stort tap i den 12 spill lange finalen.
Alle spillene kan du se i linken over.

< Klart denne?
Makker er Strømmenstjerne Johnny Hansen og han serverer spar syv.. Bordet legger
liten og du legger?
Jeg la tieren uten å tenke meg særlig om, men det er selvsagt feil. Det som nå
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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skjedde var at spillefører spilte hjerter til kongen, hjerter til tieren og makkers ess.
Derfra kom sparknekt. Nå ser du sikkert hva som skjer hvis du stikker. Makkers nier
blokkerer fargen og du er uten inntak.
Makkers spar syv er enten fra 7x, J97 eller E97. (Liten fra EJ7 regner jeg ikke med). I
alle tre tilfellene er det rett å legge liten på syveren. Da hadde din tier hindra
blokkasjen.
Enkle greier..
(Aktuelt hadde han J97. Jeg klarte prøve nummer to og la liten på spar dame.
Makker hadde enda et inntak i tide, så vi fikk med oss beita. Det var ikke verre enn
den andre beita som forsvant..)

Karl Olav med litt info fra Lyngdalsturneringa
Info om underholdning og Program.

Nok en "feil" pris...

10942

Forrige gang jeg kritiserte en pris i et Norgesmesterskap, fikk jeg på pukkelen for en sleivete penneføring.
Da var det en som ikke gjorde noe annet enn å spille ut fra en honnør tredje i en umeldt farge mot en slem.
Det var nok til heder og ære for turneringas beste spill. Denne gangen skal jeg holde meg saklig til poenget,
selv om det er omtrent det samme.

85
1072
10962
EK86

DJ3

4
KD843
D53

962
E6
EKJ87
75
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Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrive om spillet til Jim Høyland, men i dag kom det en oppdatert analyse av
forfatter og medprisvinner, Sven Olai Høyland, som han ber meg legge ut. Den er HER. Da klarte jeg ikke å
holde meg.
Hva var det Jim Høyland egentlig gjorde i dette spillet? Jo, han stjal den andre hjerteren, tok for en
trumfhonnør på hver hånd og spilte så fire ganger ruter fra taket. Nord stjal, Jim stjal over, gikk hjem på
kløverdame og tok ut trumfen. Tolv stikk og festivalens beste spill.
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Poenget i stikk fire, etter at han har tatt for en trumfhonnør på hver hånd, om han skal spille på trumfen 33
eller 42. Vi går ut fra at syd ville dobla med en renons, sånn at det er to "ledige" plasser hos han (to spar,
syv hjerter og ett kort i hver minorfarge). Nord har ni "ledige" plasser (to spar og to hjerter er alt han har
vist) Det er to spar borte og at de skal være fordelt 11 når "ledige" plasser er hhv. 92 er selvsagt ikke noe
alternativ for Jim Høyland. Dette er barnematematikk for vestlandingen.
Oppsummert: Jim hadde to alternative spilleplaner. Den ene er omtrent fem ganger så sannsynlig som den
andre. Når han først valgte sparfordelinga, kunne han spille de andre korta mer eller mindre i tilfeldig
rekkefølge. Det var noen tilleggspoenger som Sven Olai forteller om i sin analyse. Det ene var å passe på å
ha en hjerter igjen i bordet hvis nord bare kasta kort. Det andre var å ha overgang på kløverdame hvis nord
kasta en gang og stjal siste ruter. Det tredje var å sjekke at kløveren ikke sitter 32 fordi da kan ikke
ruteren sitter 33 og han må gå tilbake på å spille på sparen 33.
Ingen av tingene fikk Jim sjansen til å vise.
Dette viser at kanskje skal vi forandre litt på måten å utdele priser for beste spill. Det er få som skriver i
bulletingen og de som sitter i juryen og skal bestemme, er selv sliten og vil vel helst komme seg hjem. Det
er 100% sikkert at det er mange spill under festivalen som er langt bedre enn Jim sitt. Et prisspill bør være
forberedt og tilrettelagt på en eller annen måte. Ikke bare enkel matematikk i et spill som mer eller mindre
kommer av seg selv. Det er også mye lettere for en "kjent" spiller og skribent å få en pris. Spilleføringer
som vi ved første øyekast tror er magisk, er ofte ikke annet enn godt håndverk og sunn fornuft.
Hvorfor ikke vente noen dager og la tingene sige inn? Dette er mest kritikk til oss bridgejournalister som
ikke gidder skrive om fine spill, men kanskje i dagene etterpå kan det komme fram perler. De som skal
vurdere spillene, kan også få litt tid til å områ seg. Om det ikke er skrevne spill som fortjener pris, er det
ikke meg i mot at premien settes inn på konto slik at det er GULL Lotto neste år.

Spillet var justert...>
men det var ikke kjørt en ny scoring før
spillstensilene ble lagt ut, forteller Harald
Skjæran. Det betyr at det er kun dette spillet
som er feil. Det var bra..

Ta butleren med en klype salt
Nå er ikke jeg objektiv når det gjelder dette
programmet. Til det har det voldt meg for mye
vondt. Jeg skulle sjekke ett spill og fikk da opp
lista til høyre. Til dere som følte at dere fikk for
dårlig betalt, kan dere skylde på at i BK2000 er
det forskjell på 50 og 50.
Det er bare å krysse fingrene og håpe at slike
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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ting ikke har fått konsekvenser for resultater i
andre turneringer også.
Vi venter i spenning på "Ruter"

Ugh vant Monrad lag
Espen Larsen, Harald Skjæran, Trond Bårdsen, Stein Statle og Are
Siversen tok en kanskje overraskende, men fortjent seier. De
spilte buksa av Filosofene på bord 1 i den siste runden og vant
med klare sifre. Vi gratulerer.
Filosofene klarte andreplassen, mens Nærbø tok bronse. Viego
vant siste kampen sin, men måtte ta til takk med den sure
4.plassen. Butleren ble vunnet av Jon Aabye og Arve Farstad.
RESULTATER

Slik spiller en mester!!
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Harald Skjæran serverte en hjerter til makker
Espen Larsen sitt ess. Han brukte litt tid og
panga spar konge i bordet. Ingen avkastfeil
resten av spillet heller og da var det faktisk
bare åtte stikk å hente siden bordet er blitt
uten inntak.
Glimrende bridge!!

Viego mot Filosofene (12)

Viego mot Ugh (13)

Øyvind Saur og Jon Aabye har spilt mye med hverandre. Nå
skulle de møtes i kamp mot hverandre.

Det ble bråstopp for Viego. 723 i runde 12 og det samme i runde 13 holder ikke
ikke Monrad lag. Det som hadde vært aggressivt og aktuelt, ble mer
krampaktiv og defensivt. Valgene som satt i går, ble stang ut dag.

I det andre spillet fikk Tarjei Eck Hansen til et fantastisk
sluttspill. se under
I seks spill kjørte Filosofene over Viego og leda 43  0 før det
siste. Der henta "vi" en 17 IMP'er, men likevel 723 tap. Nå ble
det skifte i toppen..

Roar Voll hadde i et spill xxx,Kxxxxx,,DJ10x og hørte makker åpne med 1ru.
Øst meldte inn 1sp og Roar passet (!!). 100 av 100 ganger dobler han negativ
og finner hjertertilpassen. Denne gangen sto det 10 stikk, men en delkontrakt i
hjerter må det nå i alle fall gå an å finne. Å selge ut mot 2sp = 8 stikk var ikke
vinnende denne gangen (heller)

< 3NT av Eck Hansen
Han dukket den første ruteren og stakk den
neste. Så fire ganger hjerter og en liten spar
mot knekten. Da Tom ikke stakk, la han liten i
bordet. Øyvind i syd kom inn, tok for hjerter 10
(Tom kasta en kløver) og skifta kløver til
damen. Stillingen er nå >
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Eck Hansen i vest la ned kløver ess og i følge
BBOoperatøren claima han 9 stikk. Da har du
oversikt!!
På det andre bordet kom Nils og Roar i den som
kunne se ut som en god 4hj, men Jon Aabye
hadde utstyrt seg godt i den fargen og smakka
for 500.

Denne burde du klart, Tom! >
Meldingsforløpet går som til høyre og over 5kl skal Tom
ta stilling. Han hoppa til 6ru, men det MÅ være feil.
Hvorfor meldte ikke makker Blackwood ? Jo, fordi han
ikke tåler svaret to ess (5hj). Ergo mangler både hjerter
esset og sparesset og han skal gå ned i 5ru. Motparten
var flink og henta begge to..

<1400 tilbake
En svært aktuell 4hj åpning av Roar gjorde at Viego fikk
i alle fall ett godt spill i kampen. Jeg vet ikke om 4sp fra
Aabye er alles førstevalg. Blodbadet kosta i alle fall
1400.

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Viego mot Nærbø (11)
Viego sitter fast på bord 1. Tom og Øyvind fikk en tøff kamp
mot Silla og PIL i forrig runde, men da kom Kvangraven  Voll
med ei kongeliste som førte dem nesten til topps på butleren.
Denne gangen var det Tom og Øyvind som dro lasset med syv
gode spill. David og Daniel Ueland for Nærbø hadde storformen
inne på det andre bordet, men det holdt likevel til "bare" 1614
seier. Viego leder enda, men nå tetter det seg til.

< Saur i megaform
Ingen så at dette kunne bli noe annet enn en
flat delkontrakt i spar da spillet kom fram.
Øyvind klinte til med 4sp og ruter ut fra nord så
da naturlig ut?
+420 er det ikke mange på Lillehammer som
har på dette spillet..
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Splinter eller cubid >
er det mange som ikke skiller på. Det er
superviktig at makker vet om en har honnører
eller kortfarge når han skal vurdere tilpassen.
Tom hopper til 3sp og viser kortfarge. Uten
kortfarge ville han meldt 2NT som
utgangsinvitt+ i første omgang. 3sp passa
Øyvind som hånd i hanske og +1430 er et
glimrende resultat på slike spill. Uavgjort i
denne kampen da Ueland  Ueland var like
flinke.

Kristiansand/Viego mot Team Hauge (10).
Viego ledet etter første dag, mens Hauge lå på 9.plass. På slutten
av Monradturneringer virker resultater dobbelt, slik at en god seier
til Hauge ville knappe mye inn på ledelsen. Et større tap ville på den
andre siden være takk og farvel.
Det ble en god kamp med mange morsomme spill. Tor Helness
hadde null hp og seks små kort i motpartens åpningsfarge. Makker
dobla et par ganger og han var godt fornøyd med å betale ut 180 i
1NT dobla.
Tom hadde AJxx, KDJ, AKx,Axx og åpna i 2kl. Makker hoppa til 3ru
og jeg synes det var litt tamt å gå ned i 3NT (2224). Minimum og
ingen fordeling, men du vet nesten av makker ikke kommer til å
melde mer siden du har alle toppkort. Jeg vet ikke hvor sterk han
som hopper til 3ru bør være, men femkort og syv honnører han han
definitivt ikke. Det var 12 toppstikk mot makkers xx,Ax,Dxxxx,Kxx.
Spillet gikk ut, så det var kanskje ikke så lett?
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Kampen endte 97 og 1614 til Viego.

< God start for Hauge..
PIL sin 2kl er enten naturlig eller 1012 med tre spar.
2sp fra Silla vil være "avslag", så derfor en litt
krampaktig 3sp. Denne gangen gikk det bra likevel og
en fin slem i hus i spill 1. Nils og Roar butta spillet. BRA
BRIDGE!!

IMP til Hauge >
PIL sin 1NT viser litt bedre kort enn de fleste andre
bruker. Derfor en steinhard 3NT av Silla. Med spar
knekt ut så det håpløst ut, men faktisk er det tungt å
beite.
Tom ser at hvis makker har spar konge, har han ikke
inntak til fargen. Så mye poeng finnes det ikke i
stokken. Derfor stakk han og skifta til hjerter. Gi vest
DJ i hjerter i stedet for spar konge, så er det eneste
beitevarianten. Nå ble det ni lette stikk og 6 IMP siden
Nils og Roar melde en normal 1NT på det andre
bordet.

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Viego leder NM Monrad lag

Øyvind Saur

Jeg har bakspilt Tom Høiland og Øyvind Saur på Bord 1 i store deler av dagen. Det har
vært en glede for det har vært stødig og god bridge hele veien. På det andre bordet
har Nils Kvangraven og Roar Voll levert gode lister. Til sammen holder det til ledelse
med 11 VP.
Øyvind og Tom har nesten ikke konvensjoner. Regel nummer en er sunn fornuft. Det
er lurt, spør du meg.

1094
DJ
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm

Småkortene avgjør
Vest brukte Benito Garozzo sin hovedregel i bridge. "Har du en
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J92
E8742


742

singleton, spill den ut". Ruter åtte gikk til nier, tier og dame. Tom
måtte håpe at øst hadde bare fire, slik at han kunne få stjålet
ruter i bordet. Ruter ess stjal vest og da så det trist ut.

K6
K952

J87532
6

8
KJ10953

K10763
6
ED
E108743

Vest kunne selvsagt ikke se for seg at makker som hadde meldt
to ganger skulle ha bare spar knekt på topp, så spar konge var
naturlig. Tom stakk og tok også for spar dame. Så kløver til esset
og kløver til stjeling for å korte seg. Øst håpet at trumfsekseren
skulle hjelpe vest, så han la i mellom den.


K95

J875



J109
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E10843

Tom stjal over og spilte mer ruter. Øst er inne >

ED54
D
Vest

Nord

Øst

Syd

Bolviken

ØGE

Sørvoll

Tom

2sp

dobl

pass

3kl

3ru

3hj

pass

4hj

p.r

876
D10743
EJ10
95
K5432
KJ
D83

EJ109
8652
97

763

DJ4
D
E9
K6542

Spar knekt så ut til å gi høyning på hjerter 9, men Tom stjal med
hjerter ti. Vest kan ikke gjøre noen ting. Det så best ut å kaste en
kløver, men det hjalp ikke. Ruter til stjeling med hjerter knekt, en
kløver til stjeling og hjerter mot bordet. Vest må bruke kongen,
men så spille fra 95 opp i E8.

4


Det er ikke alltid det beste er rett..

6
D10743
EJ

Kommentatorer som ser alle korta, klarer ikke å forestille seg
spilleførers problemer. Det kom to ganger spar ut til stjeling.
Ruter til tieren var en god start fra Tom. Så EK i kløver og damen
faller i øst. >
Vi ser at kløveren sitter 33, så det er bare å stjele en kløver, ta
for ruter ess, hjerter til esset, ruter konge og claime 11 stikk.
Tom ser ikke at alt sitter rundt, så han valgte en spilleplan jeg
tror er MINST like bra. I posisjonen til høyre tok han nok en
ruterkutt, spar til røff og kløver 10 som seilte.

Vest

Nord

Øst

Syd

Bolviken

ØGE

Sørvoll

Tom

Om dette er en posisjon for begrenset valg, er jeg ikke helt sikker
på, men jeg kan ikke skjønne hvorfor det ikke skulle være. Da er
det allerede dobbelt så stor sjanse for at kløver knekt er i vest
som i øst. Skulle øst likevel ha knekten, er han innspilt med
hjerter konge. Summer disse prosentene, så finner du ut at det er
mange ganger bedre enn å spille på kløveren 33. (litt over 30%)

pass

1ru

Partiell eliminasjon uten av trumfen er tatt ut. Hadde det sittet

EK1082
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pass

1hj

pass

2kl

pass

2ru

pass

3ru

pass

3sp

dobl

pass

pass

4ru

pass

5ru

pass

pass

pass

slik det statistisk burde, hadde prisen for beste spill vært vunnet,
Tom.

Enda mer om Boyes 2sp åpning...
Jeg hadde ikke tenkt at det å sette en verdensmester i skammekroken skulle medføre et sånt engasjement. Boye mener tydeligvis at det er vi
andre som tar feil i denne saken. ADxxxx,DJ,Dxx,Jx er ok for en god svake to (811hp). Makker på den andre siden med Kxx,Axx,KJ10,Kxxx skal
invitere. Boye har som skrevet tidligere engasjert både Jeff Goldsmith og David Stern for å underbygge sine meninger.
Kort oppsummert sier "fasiten" sier at med Silla sin hånd er det hele 81% sjanse at det står utgang mot en tilfeldig 1011 poenger med seks
spar. Med en hvilken som helst hånd som passer innenfor 811 med seks spar, står det utgang i 67% av tilfellene. Boye sender meg utskiftene fra
analysene til Stern. De kan du få på mail hvis du ønsker. HER er hele korrespondansen

Hei Snorre.
Nå har jeg mottatt "dommen" fra David Stern, og de enkelte analysediagrammene er vedlagt.
Så når du plukker opp KxxExxKkn10Kxxx, og din makker åpner i 2 spar som 811 poeng med 6korts spar (ja, selv om han oppvurderer noen 7poengere
og nedvurderer noen 12poengere), regner jeg med at du:
Inviterer til utgang og forsøker å finne ut om han har en maksimumshånd. Overfor en tilfeldig 1011poenger med 6331 eller 6322 er det 81% sjanse
for at 4 spar står. Finner du ut at han har en maksimumshånd med singleton hjerter, vil vinnersjansen i 4 spar være over 90% (mitt anslag). Og klarer du å
avdekke en maksimumshånd med singleton ruter, vil vinnersjansen i 3 grand øke betraktelig (min vurdering). Ulempen med å invitere til utgang er ikke så
stor siden 3 spar bare er bet i 6% av tilfellene.
Skulle du få kniven på strupen og noen har stjålet alle invittmeldingene i meldeboksen din, bør du likevel melde 4 spar siden den kontrakten er mulig å
vinne i 67% av tilfellene overfor en tilfeldig 811hånd med 6korts spar hos makker. Særlig i faresonen vil 4 spar være en god kontrakt.
Det er verdt å merke seg at analysene er basert på double dummy, altså med alle kortene kjent. I praksis klarer man selvfølgelig ikke å gjette plasseringen
av alle motpartens vitale kort, men på den annen side skal motparten finne et mer eller mindre blindt utspill, som både kan gi bort stikk og informasjon om
hvordan kortene sitter.
Velger du å ikke invitere med disse kortene, må vel dette nå sies å være mot bedre vitende. Og da er det kanskje en fare for at makker eller lagkamerater
mener at skammekroken bør være neste stopp...
Ha en fortsatt fin sommer!
Hilsen Boye
En avsluttende kommentar fra meg:
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Jeg tviler ikke et sekund på at dataene fra de involverte er korrekte. Det som Boye og Silla da har gjort feil i sine forberedelser, i likhet med
mange av oss andre, er at de innfører nye konvensjoner uten å tenke gjennom hvordan den funker i praksis. Erik Sælendsminde er en av verdens
beste bridgespillere og når han ikke melder utgang med en hånd hvor det er minst 67% sjanse for at det står 10 stikk, da er det fordi han ikke
har forstått at en "god svake to" er noe HELT annet enn en "vanlig svake to". Alle passer en svaketo åpning med en balansert 1314 poenger.
Det har funka bra i alle år. Med søppelmulti og 811 2hj/2sp må en altså tenke annerledes.
Boye liker å brøyte rydning. Det er fint. Jeg skjønner ikke helt poenget med konvensjoner vi allerede har system for. Denne hånda vises ved å
åpne med 1sp og gjenmelde spar, uansett hva makker svarer. I min verden (og mange med meg vil jeg tro) bruker vi svake to til svakere hender.

Meld fra hvor du går..
Jeg trodde dette gjaldt når en beveget seg på fjellet eller på sjøen i dårlig vær. En
gratisarbeidende bridgeskribent trenger da ikke si fra om han tar en liten tur i IFS..
(InternetFriSone)
Da jeg åpna mailboksen min i dag, lå det flere nesten aggressive mailer om hvorfor
det ikke var spill, bilder og historier om Festivalen. Erik Dahl viste en rørende
omsorg der han lurte på hva som hadde rammet meg..
Takk for det, men det var bare en liten tur med barn som trengte hjelp til flytting.

Gratulerer til Ivar og Håkon!!
Ivar Berg er ein ihuga forkjempar for nynorsken, så da må eg i solidaritet overbringe dei
varmaste gratulasjonar med sigeren. Makker Håkon Kippe vann for eit par sesongar sia,
så han veit kor godt det er å stå der oppe på pallen.
Medaljar også til Tarjei Eck Hansen  Jørn Åselid og Sam Inge Høyland  Trond Hantveit.
Våre fra VestAgder gjorde det sånn midt på treet brukbart. Absolutt godkjent av Egil og
Marianne Homme med 19.plass som sikra ekstra plass til neste år. Kaninen og AK trodde
jeg skulle ta medalje, brødrene Mæsel var aldri med på ordentlig og Baumann  Svindal fikk
heller ikke i gang maskineriet.
RESULTATER

Boye Brogeland nekter å stå i skammekroken..
Jeg sendte han rett bort i det mørke hjørnet etter å ha åpnet med svake to på 12 hp og en fin sekskortfarge. HER er spillet.
Det var langt fra meningen å ta bort skryt, heder, gratulasjoner og ære etter glimrende innsats i USA, men for oss dødelige er det nesten mer
moro å skrive om de spilla der de IKKE lykkes. Under ser du hva han svarer til sitt forsvar.

Hei Snorre.
Istedenfor å tråle Bourbon Street opp og ned her borte i New Orleans, følger jeg engasjert med på de mange og glimrende oppdateringene dine på
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Kristiansand BKs nettside. Her om dagen fikk jeg jo klar beskjed om å stille meg i skammekroken og be makker om unnskyldning, noe jeg må innrømme at
jeg foreløpig ikke har gjort. Det er riktignok flere spill jeg skammer meg over her borte i New Orleans (blant annet tråkket jeg på en 4 hjerter mot Fantoni
Nunes i siste sesjon i kvartfinalen i Spingold som kostet oss et avansement til semifinalen, og i parturneringen klønte jeg til flere spilleføringer, men der
spilte Silla så eminent at vi likevel vant), men å åpne med 2 spar på EDxxxxDknDxxknx som 811 honnørpoeng med 6korts spar er ikke ett av disse.
Jeg har tatt en sjekk med Kaplan og Rubens sin Hand Evaluator som kan finnes på: http://www.jeffgoldsmith.org/cgibin/knr.cgi Den sier at den angitte
hånden har en "reell" verdi på 11,25 poeng. En annen hånd, som jo ligger i nedre sjikt honnørmessig for en 2 sparåpning, EDxxxxxxKxxxx, får hos dem
en score på 11.50 poeng. Etter deres syn er altså sistnevnte hånd mer verdifull enn den førstnevnte, til tross for tre poengs forskjell i antall honnørpoeng.
Med ruter ess istedenfor ruter konge stiger verdien til hele 12,80 poeng, fortsatt ifølge Kaplan og Rubens.
Men vel så interessant som å vurdere verdien på åpningshånden, er hva svarhånden bør gjøre overfor en "normal" 811hånd med 6korts spar. Du skriver
at man ikke er i NÆRHETEN (din uthevelse) av å prøve på utgang med KxxExxKkn10Kxxx på svarhånden, men den vurderingen er i alle fall ikke jeg i
nærheten av å være enig i. For å sjekke om det er din eller min magefølelse som er riktig  jeg vil jo gjerne slippe å stå i skammekroken hele dagen her
borte i varme og fuktige New Orleans  har jeg bedt David Stern fra Australia foreta en analyse av hvor ofte det står utgang (3 grand eller 4 spar) overfor en
811hånd hos makker med 6korts spar. Og husk, det er heller ikke forbudt å gi seg i 3 spar hvis du over søkemeldingen 2 grand (spør om singleton og
maksimum/minimum) får et svar du ikke er helt tilfreds med.
En oppdatering fra "over here" følger så snart computeren "down under" har fått regnet seg gjennom tallmaterialet.
Hilsen Boye
PS. Setter pris på om du deler denne eposten med leserne dine.
Jeg skal selvsagt ikke lære verdensmestre å melde, men det er noe med å finne opp ting på nytt. Det er en grunn til at noen hender er definert
som "Åpningsmeldinger på 1trinnet". Den hånda Boye åpnet med 2sp, vil 999 av 1000 spillere på alle nivåer åpne med 1sp, nesten uansett hva
slags system de ellers måtte spille. Det er i seg selv ikke noen garanti for at det er rett, men at Boye henviser til en webside av en mann som
heter "Jeff Goldsmith", er i alle fall ikke noe sterkere argument. Et dataprogram som beregner honnørpoeng på en "vitenskaplig" måte, må vel
på en eller annen måte være programmert av et menneske. At han eller hun skal være så mye flinkere enn resten av verden er jeg ikke
overbevist om.
Det kan godt hende at den aktuelle hånda er i kategorien "svake to". Poenget mitt med at en skal være forsiktig med å opp eller nedvurdere
honnører uten å vite noe om makkers hånd, regner jeg med at selv de i Flekkefjord er enig i. Kongen singel mot xxx og kongen singel mot EDJxx
er begge tre honnørpoeng. Ikke noe dataprogram kan vite at det ene gangen er tre bortkasta, mens det den andre gangen er fem stikk å slenge i
veggen.
Et annet poeng er at makker på den andre siden, må tenke annerledes hvis de hendene en normalt åpner med 1sp, også kan åpnes med 2sp.
Skal en alltid måtte invitere på marginale verdier, er jeg redd at det ofte blir beit i utgang de gangene makker tar i mot invittene. De gangene han
IKKE har til å ta i mot, går en beit i invitten. (f.eks 2sp  2NT  3sp med åtte stikk)
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"Hammans rule..."
i bridge sier at "hvis et av alternativene til melding er 3NT, da
melder du akkurat det". Tor og Geir fant den eneste utgangen
som stod, siden 4sp beites med hjerterstjeling. 12 IMP til STRUL.
I Spill 37 (HER) henter Boye og Silla 1100 i 1spx. Bare i
trumffargen gjetta vel Fantoni feil tre ganger.. :)
Strul leda denne kvartfinalen i 63 av 64 spill. I det ALLER siste
spillet meldte Boye og Silla en helt normal 4sp på 54 tilpass. Det
var speilfordeling og ingen mulighet til mer enn ni stikk. Fantoni 
Nunes kom i 3NT på de samme korta (!) og hvis ikke motparten
henta fem kløverstikk, var det ni toppstikk. Det skjedde
dessverre ikke og da ble det 7 IMP i tap. Sikkert ganske så surt..
BBO recordinga viser bare tull den siste halvrunden, så
meldingforløp og utspill vet jeg ikke.

Parturneringsteknikk
Jan Tore Berg åpna med 1sp i en parturnering på BBO. Jeg svarte 1NT og han meldte i
kjent stil 3NT. Det kom hjerter ut som jeg slapp til damen som sto. Så to ganger spar
og den satt fint. Nå gikk jeg for gull, tok all sparen og kasta ruter. Kløverdama satt
ikke ikke kapp og da ble det "bare" 10 stikk.
Jeg skal tenke slik at de aller fleste spiller 4sp og jeg har fått et stikk i utspillet i min
NTkontrakt. Hjerterdama vil bli gjennomspilt i utspillet hvis motparten der finner
hjerter ut. Likevel vet vi alle at det er fort gjort å få et stikk for mye når motparten skal
kaste mange kort.

PS: Erik Dahl er kjapp frampå med en mail og forteller at jeg
Jeg skal spille på 11 stikk og regne med at 660 er 90% score, minst. Da er det mye
selvsagt spilte rett. En våken spiller med går på med ruterhonnør bedre å spille på dobbelkappen i ruter (75%) enn kløverkappen (50%). De siste
foran AJ106. Da er jeg vel like langt?
prosentene er det lite å vinne på.
og han avslutter, "derfor skal du gå for gull med kløvekappen!"

Dette stemte godt da slippen kom. +630 var middels, mange hadde +650 og +660 ville
vært nest topp.
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Skam deg, Brogeland!!
Det er mange ting om bridge jeg ikke kan, men dette er definitivt ikke en av dem. Boye og Silla spiller
"gode svake to", så da åpna Boye i første hånd med 2sp på denne. Argumentet er helt sikkert at
halvparten av poengene en lavhonnører.
Det er feil å nedvurdere honnører før makker har meldt! Det trodde jeg dere kunne i Flekkefjord?
Har makker bare små hjerter, er DJ bortkasta. Har han ess eller konge, er det glimrende kort. Ruter
damen tredje da? I veggen hvis Silla har xxx, men kongekort hvis han har EKxxx, EJ10xx, KJxx eller
no.
Silla hadde en liten åpning han også på andre siden, Kxx i spar og ellers mye bøss. Han var ikke i
NÆRHETEN av å melde videre, likevel sto det elleve stikk. Riktignok satt det greit, men jeg tror dere
var alene om å spille delkontrakt.
Har du sagt unnskyld til makker?

< ikke akkurat som tenkt.

D10972
10843

E975

Aubrey Strul hadde tenkt seg til 6hj om makker hadde et ess. Det hadde han ikke og måte på
straff han fikk..

K8543

J


KDJ654
63

EKD7652
E3
KJ2

Kyle Larsen leste posisjonen rett og fant ut at makker hadde et ess. Da ville dette være beit
med ruter ut, så han dobla.
Ruter til stjeling, spar til esset, ruter til stjeling, kløver ess og mer kløver. Bordet er uten inntak
og kløverdame må fi den tredje beita for 800. Boye og Silla fikk en hundrelapp inn mot 4hj, så
det kosta 14 IMP.

E6
J9
109872
D1084
Vest
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Becker Larsen
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Det ble tap i semifinalen for Strul
Jeg skreiv at jeg var sikker på at dette kom til å gå veien. Ikke minst
siden Tor og Geir spilte svært stødig og godt i den første sesjonen. I
sesjon to og tre spilte sponsoren selv på lag med Boye og Silla. Da
tapte de alle de 40 de leda med, pluss noen til.
Siste sesjonen vet jeg ikke hvem som spilte, men det ble akkurat 7
IMP for lite til slutt. De syv hadde Tor og Geir fiksa, men sånn er det når
pengene rår.
Til venstre var Meltzer  Larsen aggressiv og flink. (Ruter esset i nord
gikk i første stikk, damen ut fra vest) De kom i en fin 4hj og den gikk
hjem. Hjerter til knekten i stikk to fikk beholde stikket og så ble kløver
esset pressa ut. Nå var det forbindelse til å stjele de to ruterne i
bordet.
Det hjelper ikke å stikke med hjerter ess og spille mer hjerter. Den
vinnes hjemme, en ruter stjeles, spar til esset og siste ruter til stjeling.
Så ut med kløver esset og enda har syd to trumfer igjen.
På det andre bordet viste FantoniNunes sin svake NT vanskelig å
forsvare seg mot igjen. Vest åpna med 1NT og nord sin hånd er vel ikke
akkurat til å gå inn med begge major i blodsonen på?

Det går mot semifinale i USA
og det sier jeg etter bare 16 spill. Det er klasseforskjell på Tor og
Geir når de møte Rose Meltzer og Kyle Larsen. "Vi" leder klart selv
om sponsoren har gjort unna en av sine to sesjoner.
Det å se Helness  Helgemo spille bridge er en opplevelse. Det er
bare å bøye nakken å innse at det er nesten en annen idrett de
holder på med. Slettes ikke 100% feilfritt, men det er et samspill
mellom de to og en forståelse av spillet som er helt unik.
Spillet til venstre er et delkontraktspill på de fleste bord. Jeg er
også sikker på at mange lar vest spille en udobla delkontrakt.
Geir har minimum og passer Tors 2NT, men i motspill mot
hjerterkontrakt har han LANGT fra minimum. Jeg kjenner mange
som hadde passa 3hj i lagkamp (i frykt for 530), men slike tanker
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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finnes ikke..
Jeg tror Rose Melzer kunne fått flere stikk enn de seks hun tok
med seg, men jeg er sikker på at hun skjælver i buksa hver gang
hun må spille mot våre gutter.

Jeg følger opp
det jeg skreiv under. Dette
meldingsforløpet et fra nattens 16
dels finale i Spingold.
Det er ikke meningen å være
overfokusert på ting som ikke
funker, men det understreker at det
er en bra prestasjon av Tor, Geir,
Boye og Silla å være klar for
kvartfinalen med dette paret på slep.
På en andre bordet ble det spilt 1NT
med 50 i beit.
Det er selvsagt en forklaring på slike
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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ting som dette. Boye har forklart at
det var styrken på NTåpningen som
var "problemet". Strul Becker spiller
forskjelling mot sterk og svak NT, og
der tusta det seg..
LES MER PÅ BIN.NO

så teller han fint...

982
D1096
E5
EKn42

Jeg får dårlig samvittighet når jeg kritiserer spillere som er klar for
kvartfinale i Spingold. Selv om de har mye penger, er ikke det nok
grunn til å gå etter strupen slik jeg har en tendens til å gjøre.
Selvsagt er det habile spillere som er tredje par sammen med våre
verdensmestre. Hadde det ikke vært sånn, hadde de aldri fått kontrakt
med de beste spillerne. Uansett hvor mye penger de måtte ha.
Til venstre går Aubrey Strul inn med en tøff 1hj for firekort. På det
andre bordet var NS aldri med i meldingsforløpet og Geir og Tor spilte
2sp hjem ØV.

87
EKKn4
D76
K1076
Vest

Nord

Øst

Dubinin Becker Gromov

Det kom ruter ut til kongen i øst og tre ganger spar til stjeling
hjemme. Ut med trumfen og det viser seg at øst har fire. Da claima
syd!
Syd
Strul
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4hj

1ru

1hj

pass

pass

nærmere 100%.

pass
I kveld er det kvartfinale mellom Strul og Meltzer.

Image

Hva er det med denne idretten?
Når jeg bakspiller eliten på BBO, så gjøres det så mye feil at jeg blir rett og slett redd.
Så tenker jeg at vi andre som ikke er i nærheten av å få lov til å spille på dette nivået,
må være enda mye dårligere. Skremmende!!
Dette kan ikke bety noe annet enn at det er så mange variabler i bridge at det ikke er
mulig å trø rett hele tiden. Likevel..
Under den siste kampen fra Spingold stopper verdensmestre i 2sp med 63 tilpass og 26
honnørpoeng. De dobler motparten i 5ru og den ene har tre aktive esser. Likevel blir det
550 ut. Boye og Silla melder en steinhard 3NT og det er ikke mulig å få mer enn syv
stikk. Like etterpå noterer de 400 på sin side. Sponsor Strul var spillefører i 3NT og der
var det like umulig å få mindre enn ni stikk. Han rett og slett tryllet som spillefører og
fikk bare åtte.
Strul ligger under med 24 IMP etter 16 av 64 spill. Nå kommer Tor og Geir inn og da
tipper jeg det snur seg.

Sponsor Aubrey Strul

Spingold godt i gang..

Strul greit videre til 16delsfinalen..

Resultatene kan du følge etter hver sesjon i linken over. Boye, Silla, Tor og
Geir spiller altså på lag STRUL, mens Terje Aa og Jørgen Molberg er på lag
CHEEK (13). Strul vant sin første sesjon greit, mens CHEEK ligger under 0 
68 etter de første 16 spillene. HER er alle lagene. Seedingsnummeret følger
laget hele veien og er greit for å finne ut hvem som er hvem.
(alt jeg skriver er selvsagt under forutsetning av websidene er korrekte)

De vant med nesten 100 IMP mot Woolsey. Når det er 16 lag
igjen møter de "Lynch". Det går sikkert greit det også.
Terje og Jørgen på Cheek måtte kaste inn håndkleet etter en
knusende tap for "Deutch".

Strul klar for 32dels finalen..
De som tror dette blir en lett vei til topps, kan bare tro om igjen.
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Det kryr av gode lag og det skal ikke mer enn en dårlig sesjon til
for å være ute.
TARE har sendt med linken over der resultater oppdateres
rimelig kjapt.

< Ens eget forbedringspotensiale.

D3
6
Kn972
EKD765

Ikke alle KAN bli like raske som Ursain Bolt til å løpe. Ikke alle kan
hoppe 239.5 meter på ski eller ta seg ut som Bjørn Dæhli. Men alle kan
bli bedre enn de allerede er!!
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I bridge gjelder selvsagt dette også. De fleste av oss kan aldri komme
på landslaget. Ikke om vi spiller 24 timer i døgnet en gang! Men alle kan
bli flinkere. Det jeg mener da er viktigst, er å finne sine egne svakheter
og så jobbe med de(n). Går du ofte beit i utganger, melder du for hardt.
Går motparten billige beiter, er du for passiv. Får du alltid for lite stikk,
er det bare å lese bøker om spilleføring.
Min egen største svakhet mener jeg er at jeg jeg alt for tidlig låser meg
fast i et bilde av hvordan de skjulte hendene ser ut. Jeg evner i alt for
liten grad å konstruere ulike scenarier, men tar på skylapper når jeg tror
jeg har funnet fasiten.

Roald

pass
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Til venstre spiller Roald ut hjerter to, norske. (husk at jeg ser bare øst
og nord) Jeg vinner med kongen og skal spille tilbake. Jeg vet makker
har hjerteresset og et kort til i fargen. Er det tieren eller knekten, er det
beit så jeg må nesten spille mer hjerter. Roald vinner med esset og
spiller syveren tilbake. Jeg blir superskuffa, men gir ikke opp. I bordet
har begge sparene forsvunnet.
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Geir vinner hjerteren og legger ned ruter konge. Jeg stikker og teller
seks kløverstikk, to i hjerter og to i ruter. Jeg ser ikke noen annen
betesjanse enn at vi har to sparstikk. Spar ess og spar til kongen.
Siden dette er en øvelse i selvinnsikt, er den aktuelle fordelinga oppe til
høyre. "Min" fasit kunne godt vært rett, så jeg kan på en måte leve med
slike feil. Det jeg sliter mer å leve med, er at jeg ikke oppdaget i tide at
makker kunne ha kløverhold og det er aldri mer enn åtte stikk om jeg
stikker og spiller mer hjerter (evt. dukker ruteren to ganger). Faktisk
oppdaga jeg ikke dette før dagen etterpå da jeg lå og solte meg på en
av de mange skjærgårdsperlene vi har her nede. Det er ALT for seint
skal en grause kaniner.

Boye og Silla vant i USA
Nationals Summer starter von Zedtwitz Life Master Pairs.
Turneringa er en utslagsturnering over et antall sesjoner, der
halvparten elimineres hver gang. Nordmennene var i teten hele
den siste delen, men det ble jevnt på slutten. Italias Bocchi 
Ferraro spurta sterkt, men denne gangen rakk de ikke helt fram.
De andre norske parene rakk ikke helt opp i sluttspillet.
Nå starter Spingold (lag) og der håper vi på mer norsk suksess.
Boye, Silla, Tor og Geir på Team Strul. Jeg gleder meg i alle fall!

Inger Hjellemarken sender programmet fra USA..
Det finner du HER. Ikke særlig oversiktlig, men med lupe så skjønner du sikkert. Jeg mener å huske at gutta boys spilte von Zedvitz Life Master
Pairs først, før Springold starter over helga. Startliste finnes ikke, så det eer fint om noen sender info om hvilke andre norske som spiller og for
hvilke lag..
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Inger minner samtidig om festivalen og at det er viktig at alle melder seg på nå. Hun er godt fornøyd med påmeldinga så langt, men regner enda
mer mange par. 207 i mix mer enn ei uke før start er mildt sagt lovende. Monrad Par sliter litt, men det tar seg sikkert opp. Også god påmelding i
Mixlag.

Vise eller sperre?
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Det er to hovedfilosofier når det gjelder å melde bridge. Noen spillere bruker mye energi og
meldeplass på å forhindre at motparten får utvekslet informasjon, mens andre liker best å
bruke plassen til å fortelle hvordan ens egne farger og honnører er fordelt.
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Jeg skal ikke mene veldig mye om hva som er rett. Fasiten ligger vel som ellers i livet, er
sted midt i mellom.
I en hyggelig privat bridgekveld hos Baumann i går, fikk jeg og meldefantomet Stig
Drangsholt til en fin sekvens. Hans 3hj er det mange som spiller som sperr, men Stig bruker
invitt i de fleste slike posisjoner. (3ru som minisplinter kanskje?)
Jeg regna med at det sto 4hj, men visste at vi med stor sannsynlighet måtte ta stilling til
4sp etterpå. Derfor viste jeg fram min andre farge og den passa som hånd i hanske for Stig.
Han var fint med helt til 5trinnet og vi tok elleve enkle stikk.
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Frank vant i Polen..
Det var spill mot et mål i den 48 spills lange finalen i storturnerina i
Sopot i Polen. Frank og de polske lagkameratene hans vant med 40
IMP til slutt. Tett og god spilling av hele laget, og jeg ble imponert over
unge Svindals mange god vurderinger. Safe, stødig og solid når det var
rett. Aggressivt og tøft når motparten skulle hindres. Gratulerer !!

Klart for Nationals Summer i New
Orleans..
Der er det også nordmenn som har tenkt å vinne. Mr.Strul
har vært Boye sin sponsor i det siste og denne gangen har
han kjøpt Tor Helness og Geir Helgemo til laget sitt. Boye
skal spille med Silla.

Nå er det parturneringer og Helge Stornes vet jeg har tatt turen
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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nedover. Vi skal prøve å følge med..

Turneringa begynner visst i dag, men det blir ikke BBO
sendinger før til lørdag. Turneringsprogrammet vet jeg
ikke helt fordi hjemmesida var vanskelig å finne fram i.
Oppdateringer kommer sikkert..
Inger Hjellemarken

Frank Svindal dominerer i Polen..
De helgene det ikke er bridge i Norge, reiser de ivrigste til utlandet
for å få spilt turneringer. I Sopot i Polen arrangeres i disse dager
den femtiende Baltiske Bridgekonferansen og selv der er det
Kristiansandere i toppen. Frank spiller på et reint polsk lag og er
klar for finalen nå i ettermiddag.
I semifinalen kjørte laget over sone motstandere på en slik måte at
de trakk seg fra den fjerde sesjonen. HER er resultater og HER er en
av sesjonene fra semifinalen. Frank van like godt butleren i
innledninga.
Det er flere nordmenn der nede. Tor Erik Hoftaniska og Thomas
Charlsen ble så vidt jeg fant ut nr. 26 i parturneringa og de ble slått
ut tidlig i lagturneringa på lag "DeButton".

Mandag 19. Juli ble en kveld av sommerbridgen i LYNGDAL avviklet
med deltagelse av 8 par. Følgende resultater ble oppnådd:
1. H. Mæsel – M. Reinertsen

101

2. E. Undem – R. Undem

99

3. O. Nordhassel – F. Lindland

94

4. T. Christensen – G. Ubostad

83

5. M. Skree – R. Kolnes

82

6. A. Reppen – T. Gletne

74
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7. Erik Jørgensen – Einar Jørgensen

74

8. M. Skree – E. Austbø

65

mvh Tor C

Ernst & Youngprisen 2009
Etter dagens skandale i Pyreneene, begynner nervene å roe seg litt.
Jeg gjentar, litt.
Alf Jensen ber meg minne om at det er penger, heder og ære til de
som har spilt og referert fra et fint spill. HER er statuttene.

DET ER IKKE MULIG!!
Alberto Contador har vært en av mine
sykkelhelter. Jeg skal love dere at den tiden er
over. Det er selvsagt viktig å vinne, men i en
gentlemanssport som dette støter en ikke når en
konkurrent er uheldig og mister kjedet.
Måtte eder og galle regne over spanjolen i kveld
og natt! FY SKAM!!

Publikum peip da Contador fikk den gule trøya. Godt
at det en NOEN som har skjønt dette.

http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Når vi mennesker blir gamle...
er det visst sånn at det blir mer og mer moro og se seg tilbake. Slik er det
i alle fall med meg. Bilder av ungene når de var små er festlig, samme
med bryllupsbilder eller av egne foreldre da de var unge.
Til ventre Juniornorgesmestre i 2000, Nils Kvangraven og Stig Roar
Hakkebo. Hadde jeg turd, skulle jeg sagt at bildet var tatt for mange kilo
siden, men det tør jeg altså ikke. På den annen side skjønner jeg deg
godt, Bente. En riktig så sjarmerende kar.

VM i kommentering!!
Det å se sykling på TV er moro. Enda mer morsomt er det å høre på
Christian Paasche og Johan Kaggestad. De er forberedt, de har et faglig
høyt nivå, de har sjarm, vitsene florerer og engasjementet LYSER ut av
øyene på dem begge.
Paasche:

Johan, hva er det som gjør at rytterne stiller til start dag
etter dag, nesten uansett hva slags forfatning de er?
Beinbrudd, ribbeinsbrudd, sår og slagskader over alt.
McEwen har så mange skader at de må surre han fast til
sykkelen. Han burde hatt en hjelpepleier på
bagasjebrettet..

Kaggestad: Du skjønner det, Christian. Fra de starter i Rotterdam til de
kommer i mål i Paris, så er det 21 etapper. Det er
julekvelden 21 ganger på rad for disse rytterne. Hvordan er
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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det hjemme hos deg på julaften? Du har et lite
underarmsbrudd. Stiller du eller stiller du ikke?
Paasche:

Jeg skjønner hva du mener...

Ni trumfstikk, to ess og en konge..
Vrir liten Ida trumf, er jeg helt sikker på at han tar hjertekappen rett vei og
henter det siste stikket der..
HER er en fin meldt og spilt slem av Lise Blågestad. Legg merke til at det holder
ikke å spille ruter til esset først. Tieren etterpå dukker Geir og hun ender opp
med to spartapere.

Baumann tilbake...
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Karl Christian har vært fraværende en stund.
Giftemål og oppussing av hus har tatt det
meste av tiden. Nå håper vi han er tilbake i
manesjen igjen og dette spillet fra BBO viser
at gamle kunster ikke er glemt.
I syd skal han spille 3NT etter at øst har dobla
opplysende. Ruter seks til esset og mer ruter
var jo en fin start. Hjerter til tieren var aktuelt
feil, men muligens beste sjanse. Øst smilte og
spilte mer ruter. Det fikk han angre.
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Fem ruter og fire hjerter senere, er stillingen
som til høyre. På hjerter ess sliter øst, MILDT
sagt.
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Lokkemus..
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Det å spille mot folk en kjenner godt, har sine
fordeler. Jeg vet at både Geir og Ann Karin nesten
aldri lar meldingene dø ut på et lavt nivå. I par er de
med å kjempe om kontrakten hele veien. Ofte med
hell klarer de å presse oss et hakk høyere og henter
beita istedet for en delkontrakt vår vei.
Dette er det mulig å utnytte. Når Roald f.eks åpner
med Ekrens eller svake to, så løfter jeg nesten alltid
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KD4

953

et hakk. Noen ganger har jeg nesten til en
utgangsinvitt, men det er ikke så farlig fordi Geir
eller AK er med.
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Spillet til venstre er et slikt et. Roald viser en svake
to åpning i ruter med sitt hopp til 2ru over min 1kl.
Jeg ser at det står 3NT hvis han har HHxxxx, men
det er like effektivt å "sperre" med 3ru. Vi fikk med
sparstjelingen og 500 er 100% i de fleste
parturneringer.

Regler for CarryOver....
Det vi gjorde i SIB i vår, er jeg rimelig sikker på vil være med å sette standard for en ny måte å arrangere bridgeturneringer på. Vi splittet feltet
halvveis. Den beste halvparten fortsatte i en Afinale på søndag, mens resten startet på nytt i en Bfinale. Fordelene med dette mener jeg er
mange, blant annet:
De som ikke vil spille så mange spill, kan avslutte etter lørdagen. Da kan familien få oppmerksomhet på søndag
De som ikke av en eller annen grunn kan spille på lørdag, kan spille søndagen.
De som mister feltet og motivasjonen, kan enten få starte på nytt på søndag eller rett og slett avslutte.
Vi kan differensiere økonomisk for de som synes bridge etter hvert er dyrt. Det kan være billigst å spille kvalifiseringen og Bfinale, mens de
som skal spille om de største premiene betaler ekstra for det.
Turneringene blir avgjort i Afinalen der de beste spillerne sitter. Det blir ikke lenger mulig å slakte par som har gitt opp for lenge siden
Nybegynnere kan hevde seg i Bfinalen, fordi ulvene spiller et annet sted. Det kan være alternative måte å premiere i Bfinalen.
Den utfordringen som vi ikke klarte å løse i SIB, var hvor mye av poengene i kvalifiseringa som skal taes med inn i finalen, såkalt CarryOver. Det
er mange hensyn å ta. Her er noen.
Spillere som har spilt godt i kvalifiseringen, må belønnes for det
Det er lettere å score mye i en stor monrad kvalifisering enn i en sportslig sterkere og jevnere Afinale
Turneringa må ikke være avgjort etter kvalifiseringa.
Personlig mener jeg at det å få med seg 1/3 av oppnådde poeng i kvalifiseringa, er omtrent rett. Finalefeltet er halvparten så stort, så 50%
CarryOver betyr i praksis at en får med seg alle poengene. Differansen mellom 50% og 33.3% bør kompensere rimelig greit for de forholdene jeg
har nevnt over. Det er helt sikkert flere argumenter som bør vurderes også.
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Det som hadde vært fint, var om vi kom fram til en "Norsk standard" for dette. Selvsagt vil de fleste turneringer fremdeles blir spilt på vanlig
måte, men tanker som er tenkt litt grundigere rundt A og Bfinale er helt sikkert nyttig for alle å ta med seg inn i planlegginga.
HVA MENER DU?

Her er jeg uenig med deg, Roald..
Det jeg synes er vanskeligst i bridge, er avgjørelser som går på om en skal doble
motpartens sperremeldinger eller melde videre selv. Her hjelper ikke systemet
ditt deg lenger fordi det er ikke mulig å dekke opp alle situasjoner som kommer.
Derfor er det viktig å ha prinsipper. Mine er som følger.
med balanserte hender er en mest tilbøyelig til å doble
hvis en ikke har tilpass til makker, dobles det
Med mye honnørpoeng i motpartens farge, er dobler førstevalget
med ekstra lengde i farger vi har tilpass, melder vi en gang til.
Hvis vi ikke har fått vist hånda godt, passer vi og overlater til makker
Derfor mener jeg Roald skal passe 4sp med begrunnelsen at han har seks kløver
der han bare har vist to med sin åpningsmelding, han har lite honnører i
motpartens farge (DJx) og han vet at jeg er kort der, max singelton.
Det som taler for å doble er at han har bare singel ruter. Merk også at Roald
"vet" at jeg har litt kløver, siden jeg har kort spar og maks tre hjerter. For hver
ruter jeg ikke har, betyr det kløvertilpass. 3NT ble meldt med håp om litt
kløvertilpass. Den gjør seg godt i 5kl også.
Derfor Pass: "Luringen vet ikke hva som er rett. Kan du ta en fornuftig
avgjørelse, Snurr?" Det er det ikke alltid jeg kan, men denne gangen hadde jeg
opplagt meldt 5kl.
Det var også et motspillspoeng når jeg spilte ut kløver åtte til esset og hjerter
konge i vri. Geir stakk og jeg la svakhet. Så kløver til stjeling (fireren fra meg) og
spar fra bordet. Jeg har vist partall kløver og det må nesten være fire stykker.
Derfor må Roald splitte og Geir kommer ikke inn i bordet for å kappe en gang til.
Da beiter vi med en ruterstjeling. (uten at det hadde betydd så mye for scoren i
akkurat denne parturneringa). Nå kappa Geir "selvsagt" med spar syv og vant
kontrakten !!

"Takk skal du ha!"
Jeg kan nesten skjønne de som mener at Hushovd er
vel "lur". I denn spurten ligger han bakerst, lurer sag
fra når streken kommer før han bakker sist igjen..
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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På veien ned har han i alle fall høflighet til å takke de
andre.
Trykk på bildet for å se..

ukas høydepunkt....
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er når jeg moser kaninen på BBO. Vi spiller 20 eller 24
spill og det er MASSE prestisje. Jeg liker å påstå at jeg
har vunnet flere ganger enn jeg har tapt, men der blir vi
nok ikke enige.
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Vi har begge supermakker. Jeg spiller med luringen,
mens Ann Karin sitter ovenfor Geir.
Jeg må med skam å melde si at jeg var langt under båten
i flere spill i går, (får skylde på feriemodus) men i alle
siste spill gikk vi forbi og vant med noen desimaler.
(Forresten var jeg ikke alene om å være i feriemodus.
Unnskyld til alle bakspillerne for en elendig
"forestilling.")
Spillet til venstre var et av våre bedre (heldige?). 2ru
viser enten hjerter eller begge de svarte. Roald sin pass
viser ruter, så jeg burde kanskje passa ned. På den andre
siden har jeg hjerter i 19 av 20 tilfeller når jeg melder inn
2ru, så det kan hende han ikke ville spille 2hj. En tre
kortfarge i svart kan jo være alt jeg trenger for å vinne
2sp eller 3kl. Dobla VET jeg at jeg blir.
De går kanskje an å beit 3kl, men det spiller liten rolle
når salen er i 6hj ØV. Vi henta +830 med et overstikk i 3kl
dobla.
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Flaut?
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"Siden du herjer sånn med alle andre. MÅ du legge ut dette spillet, Snorre." Bouncer var helt vill på
sidelinja!!
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Jeg skulle prøve meg i 6ru etter at Geir i øst hadde dobla 5hj. Hjerter ut til konge og ess. Så spar ni som
AK la liten på. Jeg slapp den til Geir sin knekt. Derfra kom det mer spar!!
Hmm, nå har han EDJxx tenkte jeg. Det klarer jeg å ordne hvis ruteren sitter 22. Derfor opp med ruter
dame. AK fulgte med spar dame!!
Hva er det som skjer?
På ruter knekt kommer tieren fra vest og jeg føler at jeg er i ferd med å bli lurt. Ruter knekt vinner og
jeg stjeler en hjerter. Så spar konge fra bordet. Øst legger liten. Har AK virkelig lagt liten spar fra EDx?
eller har hun dobbel spar og singel ruter ti. Jeg spiller på det første og stjeler sparen med ruter 8. Vest er
blakk og jeg har spilt meg beit når ruteren ikke sitter.
Etterpå er det så flaut enkelt. Jeg skal selvsagt stikke over ruter knekt med esset i bordet når tieren
kommer. Da kan jeg stjele en spar og enda ha overganger.
Derfor overskriften..

SIB 1997.
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Kåre K tror jeg har fusjonert sitt bridgemagasiner.no med
NBF. I alle fall ser logoer og sånt veldig likt ut.
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For dere som ikke vet hvilken fantastisk jobb Kåre gjør, så
kan jeg fortelle at han samler og digitaliserer gamle
magasiner, bøker, artikler, bulletiner, bilder og filmer. Etter
hvert er samlingens hans i ferd med å bli en historisk
gullgruve. Du finner sidene HER.
Spillet til venstre er fra SIB 1997 og bulletin nr.4. I vest satt
Espen Erichsen og valgte å spille 3NT framfor 4sp. Det kom
hjerter ut og Espen gikk på sparen. Mer hjerter og mer spar.
Enda en hjerter tok vekk det siste holdet, men utspillet viste
at hjerteren trolig satt 44, så da kunne sparen godpilles.
Nord tok for spar dame og hjerterstikket. Stillingen til høyre
i det nord spiller ruter.
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Opp på esset og to ganger spar. På den første kan syd kaste
en kløver, men på den siste må han gi opp siden han har
utstyr seg med D10 i kløver og ruter kongen.
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9 stikk ga nesten alle poengene.

Klart og tydelig fra appellutvalget...
Denne er også sakset fra SIB bulletin nr.4  1997. En spiller hadde avgitt en dårlig
melding, men fant en mulig skjønnhetsfeil i motpartens forklaring. Turneringsleder
dømte at spilleren måtte ta minusscoren på egen kappe, men en håpefull ba om nåde
hos bridgens høyesterett. Der var det heller ikke hjelp å få..

Summer Nationals...
starter 22.juli og som jeg har nevnt
tidligere har Strul tatt over Helgemo og
Helness. Fra før spiller Boye og Silla på
samme lag. Vi gleder oss sykt til å følge
med på BBO!!
HER er den beste hjemmesida jeg har
funnet så langt, men det skal finnes noe
med mer detaljer om program,
deltakere osv.

Fleisher team

Fisher spiller VM for USA..
Martin Fleisher, Michael Kamil, Steve
Weinstein, Robert Levin, Lew Stansby and
Chip Martel vant det amerikanske
mesterskapet.
Dessverre ikke norsk lag med i år. Vi husker
vel alle at Zimmermann slo dette laget i
Vanderbilt i vår? HER er finalespillene derfra.

Send meg den som finner..
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Oppsummering av coachen..
Takk igjen, unge Fyrun. Jeg setter umåtelig pris
på innspill fra folk som har vært der. HER er en
fin oppsummering av EM.
Takk også til Per Oddvar Gromse. Han satt bak
AK og Marianne i 440 spill og så på toppspilling.
"De er blant Europas beste damepar". Helt
sikker sant,
og så skjeller han ut MEG for at jeg ikke skriver
om spill av dem. Jeg har et bedre forslag, men
det kan du tenke ut selv, din fjøsnisse.

Si unnskyld, Jon Aabye!!
Jeg vet ikke om sjarmøren fra Tigerstaden
leser denne sida, men dere som vet hvor han
bor, pls fortell han at vi venter noen ord. Et
fotografi der han står på knær, er helt ok.
Det gjelder selvsagt hans angrep i
Aftensposten for litt tid siden på "verdens
dårligste syklist", Thor Hushovd. Dagens
forestilling i Tour de France på en steinhard,
teknisk krevende etappe i Belgia/Frankrike
der han utklasset alle de andre, forteller at du
tok feil, min venn Aabye.

Damene spurtet bra..
det samme gjorde seniorene med 24Vp og 25 VP på de to siste kampene,
mens gutta i åpen klasse spilte middels helt inn.
Italia vant igjen i åpen klasse, det samme med Frankrike i damenes
klasse og at Polen skulle vinne seniorenes kamp var heller ingen bombe.
Hva skal vi si om innsatsen?
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Tja. Personlig hadde jeg mest tro på damelaget, men vi har bare et topp
par i Ann Karin og Marianne. De andre leverer middels, noe som nok
gjenspeiler nivået. 9.plass er slettes ikke verst.
Laget i åpen klasse var rett og slett ikke godt nok i år. Vi klarer ikke å
hevde oss uten våre beste par og nivået internasjonalt er høyt. Det var en
annen idrett Italia og Polen dreiv med. 14.plass er vel det svakeste vi har
leverte på mange, mange år. BUTLER for de siste rundene.
Senioren fikk den verst tenkelige starten og kom seg aldri i gang.
Det blir helt sikkert er evaluering i NBF nå i etterkant. Konklusjonen der
skal jeg gi dere allerede her: Bygg videre på damelaget, kanskje se om
det er noen yngre krefter som banker på. I åpen klasse er det enkelt.
Ned på alle fire og be så ydmykt som mulig for å få stjernene våre tilbake.

Italienerne har snart ikke nok fingre å holde opp når de skal fortelle
hvor mange EM de har vunnet.

La rabit un Jensen vant i Arendal
Jeg slår kaninen på BBO et par ganger i uka, men når det kommer til parturneringer,
er han utrolig sterk. Øystein Jensen er nå pensjonist og har sagt at han skal spille
mer og bedre enn noen gang.

RESULTATER
En god start da paret vant Arendalsturneringa 2010. 2.plass til Baard Olav Aasan 
Jørn A Ringseth, 3.plass til Terje Garsegg  Lars Eide og 4.plass til Nils Kvangraven 
Calle Knutsen.
Arrangementet ble plaget av at BK2000 ikke oppførte seg som det burde, men nå er
det snart slutt på dette programmet og "Ruter" kommer. Trist for ivrige arrangører
som legger ned masse arbeid på forhånd.

KD43
EJ2
E104
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm

Et morsomt spill..
var faktisk spillet under av Marianne Harding. (vridd 180
grader) Hun spilte inn øst på hjerterdame, men faktisk var
motparten sjanseløse.
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EKJ
7
K10953

J982
D4

KJ8753
8

9
D76543
E1065
876
D42
1092

Vest

Nord

Øst

2hj

dobl

pass

2sp

pass

4sp

pass

pass

pass

Syd

Singel kløver ut til esset fulgt av fire runder spar. Vest må
holde tre hjerter (hvis ikke godspilles en hjerter lett) og
resten ruter. Så ruter mot bordet. >
Hvis vest legger liten er spillet "enkelt". Tieren vinner og så
tar syd for hjerter ess. Avblokker ikke øst, blir han innspilt
på damen og må avslutte med kløver opp i kappen. Øst
avblokkerer derfor, men da tar nord for kløver konge og
spiller etterpå inn vest i hjerter. Til slutt må vest gi bort det
tiende stikket på ruter dame til syd.

KJ

K109


D4

KJ875


9
D7654

Derfor går vest i med ruter knekt i posisjonen til høyre.
Esset vinner og igjen taes for hjerter ess. Øst MÅ
avblokkere damen. Kløver konge tvinger vest til å kaste en
ruter. Ruter 10 fra bordet (ikke en liten for da stikker vest
og putter inn bordet på tieren)


876
D42
109

Stikker vest ruter 10, har syd inntak på damen til å spille
mot hjerter knekt. Stikker han ikke, spilles bare en ruter til.
Hjerter knekt gir det tiende.
Tøft?

Du må skrive mer om damene!!
sier Bouncer og er nesten sinna på meg. "Marianne og Ann Karin har spilt sitt beste
mesterskap og er et av europas dametopper.."
Det sendes ikke damebridge på BBO og det er ingen som rapporterer fine spill,
verken hit, til BIN eller i bloggen til NBF. Men jeg fant dette fine spillet i en av
bulletinene.
Frk. Harding fikk singel kløver ut til esset. Fire ganger trumf inne på hånda og ruter
til tieren. Ruter ess, hjerter ess og mer hjerter. Da hang vest og sprellet på
hjerterdame og måtte spille kløver opp i kappen for ti stikk.
Nå hadde vel både øst og vest sine sjanser til å gjøre det verre for Marianne, men
det er viktig å ta vare på de sjansene en får. I bulletinen påstås det at kontrakten
står bestandig. Det overlater jeg til Erik Dahl å bestemme..
2hj i åpning viser hjerter og en minor.
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Beklager Christian, Gautis og dere
andre..
Om ganske nøyaktig et døgn går jeg inn i en 23
dagers lang trance og da er det IKKE bridge det
handler om.
I Rotterdam kl.15.00 smeller startskuddet for
verdens tøffeste idrettskonkurranse og den skal vi
følge meter for meter. Ikke sant, Øystein Jensen ?

Arkiv høsten 2010

Nytt triks fra Cavendish!!
HTC Colombia har ofret Andrej Greipel som niende
mann og satt inn DENNE fruen i stedet. Den skal
sitte foran i hovedfeltet så mye som mulig. Det er
fordi at Cavendish ikke er i form som før og da
regner jeg med at de fleste rytterne tenker slik,
"Jeg skal i alle fall ikke gå i brudd!"

Inger Hjellemarken mailer og kommer med et
poeng til. Hvis jeg forsto henne rett, er det de ti
beste lagene i EM som får tilbud om å spille
Champions Cup, EM for klubblag. Det sitter noen i
Namsosområdet og håper på en god innspurt av
de norske.
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Dette skulle der begynt med mens jeg var
yngre!!

The train has left the station..
og de norske lagene i EM er dessverre ikke med når sluttspurten går. Vi må vel innrømme at med unntak
av de første par dagene for damene, så har vi aldri vært med i årets mesterskap.
Herrelaget var vesentlig svekket i forhold til tidligere år, men damene hadde vi store forventninger til. Jeg
er også overrasket over at seniorene ikke hevder seg bedre, selv om de hiver mer køl i kjelen nå enn i de
første kampene.
12.plass for damene er slett ikke verst, men 50 VP bak det som var målet (6.plass) er vel verken spillerne
eller lagledelsen fornøyd med. GEO har vært tydelig på at plassering har aldri hatt hovedfokus, men det å
spille god og stødig bridge helt opp mot den enkeltes toppnivå har vært det viktigste. Jeg regner med at
GEO kommer med et oppsummering i etterkant der han peker på ting som ikke gikk som de hadde håpet.
Laget vårt i åpens innsats materialiserte seg gjennom kampen mot Polen, et lag vi har kjempa mange
jevne og tette slag med de siste årene. I år kjørte polakkene over oss og vant 253. Norge bomma de
valgene som det var mulig å bomme og alle marginer var på motstanderens side. Likevel er det for lett å
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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unnskylde seg med uflaks. Jeg skal være den første til å innrømme at det er lett å sitte på BBO og se alle
kortene, men det norske spillet har vært langt under det nivået vi kunne håpet på. Slemstatistikkene vår
må være begredelig. Vi har gått beit i utallige slemmer, men har også tråkka på mange etter feil utspill.
Mot Polen svingte to slemmer nesten 50 IMP.
HER er Polenkampen, så kan du jo vurdere selv. Se spill 19 i all sorgen. En flott spilleføring av Thomas,
selv om jeg tror polakken skulle lagt i en høyere trumf tidligere i spillet. Ellers er BBO en forferdelig
avslørende sak. Jeg kan ikke få sagt nok at bridge med 52 kort synlig er en annen idrett enn å sitte ved
bordet under press, mot verdens beste spillere og du har bare 13 kort synlig foran deg.
Det vi har vært flinkt til før, er å vinne mange småspill. Det klarer vi heller ikke denne gangen. Det blir
mange dobbelscorer ut og Norge gjør feil i balanseringsposisjoner. Jeg tipper motivasjonen er på hell
også nå. Toget har som sagt gått uten av vi er med og det å spille bridge når det ikke betyr noe mer, har
jeg skrevet MYE om før.

Alvorlige ulykker for alle tre bridgetogene våre
år.

LYNGDALSTURNERINGA 2010
Karl Olav og de andre der borte ønsker velkommen til Lyngdal og Rossfjord 21. og 22.august.

Vi er stolte av å kunne tilby et av Norges vakreste steder for arrangementet. Vi håper dette skal være/bli en turnering der også familien kan drive aktiviteter mens vi
bridgespillere gjør det vi har aller mest lyst til  å spille bridge. Rosfjord Strandhotell ligger vakkert til med flott strand og strandpromende. Fasiliteter og
aktiviteter er tilpasset alle.
Nytt av året er "Saltos Badeøy" ved Sørlandsbadet. Ei kunstig øy bygd ut i fjorden tilknyttet Sørlandsbadet. Må være gøy å prøve den store sklia. ( Kanskje et
handicaptillegg for den som raskest? )
Legger ved utsendt brev fra Ole Jørgen Wefald fra Drangedal Bridgeklubb. I år måtte de avvlyse Gautefallturneringen som en følge av at hotellet innstilte driften.
Veldig synd. I sin storhet har Ole Jørgen sendt brev til alle sine tidligere deltakere og bedt dem slutte opp om de 2 gjenværende hotellturneringene 
Lyngdalturneringen og Kragerøcupen". Dette for å gi oss drahjelp. Vi håper selvfølgelig at Ole Jørgen sin varme anbefaling følges. Vi i Lyngdal Bridgeklubb synes
dette er virkelig storhet og takker deg så meget Ole Jørgen. Det varmer virkelig med slike mennesker i vårt bridgemiljø.
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Lyngdal Bridgeklubb ønsker å framstå som en klubb som bidrar aktivt i lokalmiljøet.
I tillegg til ordinære kursvirksomhet har klubben aktiviteter rettet opp mot SFO ved Berge Barneskole med bridge/kortspill.
Vi innleder fra høsten av et samarbeid med Kriminalomsorgen og Ungdomsklubben " Rocky" for å presentere ungdommen for bridge/konkurransebridge.
Velkomme til Lyngdal og Lyngdalturneringen 2010. Vi lover å ta godt vare på dere.
VI SES
MVH
Lyngdal Bridgeklubb

Ingen strategiendring
Jeg lurte på gutta boys hadde bestemt seg for å satse "alt" for om mulig nærme seg den øverste delen av resultatlista og en mulig VMplass.
Christian svarer umiddelbart.

Kjære Snorre
Du spør om laget i åpent EM har skiftet til gamblingstrategi ved starten av finalespillet, fordi det ikke har noe for seg å samle på 12.plasser, som du
uttrykker det.
Når man ligger etter i et hardt internasjonalt felt, er det ikke slik at villmannsbridge er løsningen. Det kan kanskje ha noe for seg på slutten av en kort
cupmatch, slik Ringseth & Co greide i ”JrOL” i Beijing. Men det har ikke noe for seg som strategi i ni kamper på rad mot Europas beste lag.
Man kan ikke spille mot oddsen i ni kamper på rad, dvs 180 spill og tro at det gir en stor pluss. Det er desperat.
Det er mer å lære av landslagets opphenting mot Kina i Bermuda Bowl i Sao Paulo. Vi lå kraftig bak, men la ikke opp til annet enn å spille god,
offensiv bridge. Det lyktes nesten.
Vi anser oss ikke som dårligere enn noen av de lagene vi møter, og alle de norske parene har en aggressiv stil som naturlig kan skape gevinstspill.
Tar vi ut vårt beste, er det nok til å slå alle foran oss. Det gir dem minus og oss pluss og vi nærmer oss dem med dobbel hastighet. Minimaliserer vi
samtidig feilene, har vi en sjanse.
Vi må selvsagt ha litt glid. Men det er bedre å satse på at gliden skal komme med god bridge enn på vill satsing.
Indre ro, gode vurderinger, spilleglede og fokus på hvert kort er vår strategi. Ikke ”ville hesters klubb”.
Vennlig hilsen
Christian Vennerød
Landslagskaptein åpent
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Søker makker til Arendal..

Det er vel ikke BARE brus i skapet bak?

Tomas Ruth fra Larvik søker makker til Arendalsturneringen (helst
ikke helt nybegynner).
Ring Tomas på 908 75 118 dersom du har lyst til å spille bridge i
helgen.

Du skulle vært der, Erik Dahl!

972
843
8432

Han sender meg noen spill der han finner poenger som verken spillerne ved bordet eller
kommentatorene på BBO er i nærheten av.

K83
84
EJ9
KJ
D10954

KD653
765
D1065
2
J10
KD102
E94
EJ76

Til venstre satt ingen ringere enn Alfredo Versace i vest og skulle spille 4sp. I følge Erik Dahl burde
han slett ikke vunnet kontrakten. Erik forteller selv:

Utspill hjerter x til dame og ess, Versace stakk øyeblikkelig med hj ess og spilte 3 ganger spar , var inne på bordet og spilt
hjerter , nå er han beit dersom syd stikker og spiller liten kløver og Nord fortsetter fagen , ingen på BBO kommenterte dette ! ! ,
Han blir nødt til å trumfe i bordet og får så lov til å beholde begge ruter stikkene på hånda, men de to siste tar motparten seg av.
Skammelig av både italieneren og BBO, Erik.
PS: Jeg må innrømme at selv jeg som sitter og skriver denne sida, trenger MANGE sekunder på å se at
analysen stemmer

Vest

Nord

Øst

Syd

1NT

pass

2hj

pass
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2sp

pass

pass

pass

4sp

pass

Fin pass av Tor Erik!

Vi hadde også Russland på kroken

Ikke pass ned opplysende doblinger uten
trumf! (sies det) Finmarkingen hadde tross
alt fem tasser i spar og det var det eneste
han kunne bidra med i. Ingen regel uten
unntak og denne gangen ble passen
belønnet med 13 IMP da Russland gikk beit
i 3NT på det andre bordet.

og ledet klart etter åtte spill. Så snudde kampen helt
og russerne vant de fleste av de tolv siste spillene og
det hele endte 1317.

Vest var trumfmatt før spillet starta og
kunne aldri får mer enn seks stikk.

Dessverre gutter, jeg er ikke imponert over det vi
presterer, men på dette stadiet av turneringa har
laget kanskje endret taktikk. Vi er 30 VP bak
6.plassen (tror det er den som gir VMplass) og da må
det vinnes stort. De norske tok større sjanser enn jeg
er vant med å se, men det har som sagt kanskje en
grunn.
Det er fint om Christian og Kjell Gaute kan si noe om
dette stemmer. Norge samler ikke på 12.plasser i
internasjonale mesterskap, så det er mulig det
satses...

Sakset fra NBF's blogg:
Sluttspill åpen klasse
Sluttspillet i åpen klasse starter i dag kl 14:15.
Ni lag fra hver pulje er kvalifisert. Resultatene mot de åtte øvrige lagene fra puljen tas med. I
sluttspillet møter man så de ni lagene som kvalifiserte seg fra den andre puljen.
Stillingen:
1
2
3
4
5

ITALY
ICELAND
ISRAEL
SWEDEN
FRANCE

148
147
143
142
140
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RUSSIA
POLAND
BULGARIA
TURKEY
NETHERLANDS
ENGLAND
SWITZERLAND
NORWAY
ESTONIA
DENMARK
PORTUGAL
GERMANY
LATVIA

Arkiv høsten 2010

130
127
121,5
118
115
111
109
102
102
101
100
97,5
96

Augustin Madala  unggutt som spiller med Norberto Bocchi for Italia

7.plass og klar for sluttspillet..
Vi havnet på den beste plasseringen vi var på gjennom hele kvalifiseringen.
Vi har nok med oss for lite poeng inn i finalen til å ha de helt store
forhåpningene, 6VP,9VP og 9VP mot hhv. Island, Italia og Frankrike blir
tungt å rette opp på de ni neste kampene, men et par store seire i starten vil
kanskje gi oss den optimismen vi trenger? Det beste resultatet vi tar med
oss inn, er 2010 mot Tyrkia. Går Wales videre har vi fine 22 VP der. Siste
melding fra Belgia forteller at det var Latvia som gikk videre. (Tre lag på delt
9.plass)
HER er kampen mot Wales.
Finalespillet starter i morgen kl 14.15.
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Damene gikk på ei mine mot Danmark og fikk 525 i sekken i det vi trengte
en fin seier. Vi ramla ned til 13.plass og hele 30 VP opp til 6.plassen.
Seniorene sliter helt i bunnen og har bare en seier på de ti første kampene.

Bjørn Buer og de andre seniorene har starta dårlig.

6 sonebeit!!

752
10876
D
K6543

i en frivillig meldt utgang i blodsonen!
Det er ikke ofte en får 75 hender og tyskeren fikk meldt omtrent hva han mente hånda var
verdt. Boye sin dobling viser hjerterfarge, mens resten av meldingsforløpet er "naturlig"

8

KDJ6

ED542
K963
DJ7

KJ3
5
E10982
E10943
9
EJ108742


Kløver dame til stjeling. Ruter ess og ruter knekt for å friste. Boye la liten og spillefører
stjal lavt i bordet. Odin stjal over og fortsatte med sparhonnør til esset. Ruter til stjeling,
men Odin stjal ikke over. Hjerter fra bordet stakk han opp på kongen og tok for to høye
spar til. Spilleførers siste stikk fikk han på den trettende sparen sin, men det var bare det
FJERDE stikket hans. 1400 i beit.

Vi gratulerer med finaleplass og ønsker lykke til i de ni siste kampene!!

Vest

Nord

Øst

Syd

Boye

Tyskland

Odin

Tyskland

1kl

1ru

dobl*

pass

1hj

1sp

4hj

pass

pass

4sp
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pass

pass

pass

Dere får bare tåle det, Odin og Boye!
Det er sikkert noen som synes jeg skal bare legge ut gode norske spill, men det gjør jeg ikke. Odin og Boye har fått skryt for mange gode
vurderinger, men det som jeg anydet i min analyse av parene FØR turneringa tok til, føler jeg stemmer bra. Det blir for mye opp og ned. De er
ikke samspilte nok og det blir for mange "prestasjoner" som under. Det må ga an å forvente at norske landslagspar til sammen har ess eller
konge i trumf når de melder slem helt uforstyrret.

Fin stamp av Odin..
Det er alltid skummelt å stampe på 5trinnet når
du har så mye kort som Odin har i øst. Det
kunne godt vært beit i 4sp hvis makker hadde
hatt poengene sine andre steder enn i kløver.
Det passet flott i 5hj og ei beit var 9 IMP inn.
"Farlig å melde?" husker jeg en spiller sa til Geir
Helgemo da han meldte inn på knapper og
glansbilder og motparten lurte på om ikke det
var skummelt?
"Å melde er ikke farlig", svarte Geir. "Å stå opp
om morran, det kan være farlig!"
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er det mulig??!!
4sp i åpning er helt typisk for Thomas og Tor Erik.
Denne gangen burde det blitt suksess igjen, men
kanskje tyskerne kjenner den norske stilen og
har avtalt straffedoblinger over slike
sperremeldinger?
99 av 100 spillere hadde tatt ut i vest og gudene
vet hvor de hadde havna da.
Denne gangen ble det 800 i beit. Utrolig spør du
meg!!

Fint av Geir

K76
D7
E9754
EJ9
1093
KJ8
K6
K10732

E4
9652
DJ1032
54
DJ852
E1043
8
D86

Roald spilte ut spar ti til mitt ess og mer spar. Den stakk Geir
hjemme og gikk løs på ruteren. Satt den 43, var det ikke så mye
mer som skulle til. Ruter til esset og ruter til lav stjeling. Kløver
dame til konge og ess og mer ruter til spar knekt. Skuffende,
men Roald måtte kaste et kort. Det måtte nesten bli en kløver.
Så kløver til nieren og posisjonen er som til høyre med bordet
inne og ØV har fått bare for spar ess.
Spar konge, kløver knekt og hjerter dame til Roald sin konge.
Han hadde kløver 10 å ta for, men Geir tok stikk nummer ni og ti
på ess  10 i hjerter.

Vest

Nord

Øst

Syd

Roald

Lise

Snorre

Geir

1ru

pass

1sp

2sp

pass

3ru

pass

K
D7
54
J

Det var superoptimistisk meldt, men når han lå litt bak og med
bare et par spill igjen av vår ukentlige dyst på BBO, var det bare å
kline til. 3ru viser kortfarge og da voks Lise sine kort til utgang.
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(aktuelt hadde jeg Jxxx i hjerter i øst, uten at det forringer en fin
spilleføring)
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4sp

p.r

Vi har nå ikke flaks heller da!

D62
8
J1083
D9752
K5
EK10765
976
EK

EJ743
32
EK62
108
1098
DJ94
D7
J643

Boye og Odin sitter ØstVest i spillet til venstre. Sveits på det
andre bordet stopper stille og rolig i 4hj, mens Norge melder
den gode hjerterslemmen. Med ruter ut står den på hjerteren 3
2 og at ikke spardamen sitter fjerde. Uten ruter ut, står
kontrakten på trumfen 32 og sparen ikke 51.
Vi ligger og vaker mellom 8. og 12.plass. Det er de ni beste som
går videre fra gruppespillet. Dit tror jeg vi kommer, for jeg har
på følelsen av at i tillegg til ikke topp spilling har det vært mye
stang ut.
Til høyre Tor Erik Hoftaniska som kjemper for plass i
sluttspillet.

Gimrende fra Ungarn!
Ungarn tok en overraskende, men
fortjent seier over Italia. Spillet til
venstre er en kandidat til turneringas
flotteste.
Sementa spiller litt uheldig ut spar knekt
mot 3NT i vest. Så fire ganger kløver og
posisjonen til høyre. Nord har slitt med å
finne to gode avkast. Spar kan han ikke
kaste og ruter så heler ikke rett ut.
Dermed forsvant det to hjerter.
Med alle korta synlig, klarer du å finne
det fjerde stikket ?
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Ruter til esset og en liten hjerter.
Sementa måtte nesten stikke med
kongen og han fortsatte med spar
konge. Esset vant og hjerter knekt fra
bordet!!

Christian var EBLkogressen..

Det vil seg ikke...

og sender et lite referat.

Et klart tap mot Frankrike i 11.runde og vi er ute av sluttspillet igjen. Norge taper mot de
nasjonene som ligger foran oss og vil ha et dårlig utgangspunkt om vi skulle klare å komme
blant de ni beste.
Det så lenge ut som om bunnlaget Kypros skulle få sitt beste resultat hittil på oss, men 28
IMP inn på de fem siste, ga oss 228 seier.
Damene sliter enda og ligger på 16.plass og seniorene har fått en katastrofestart og ligger
aller sist etter tre kamper med 26.5 VP. Hmmm...
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svenskene Fredrik Nystrøm og Peter
Bertheau har et superavansert sterk
kløversystem. Til venstre et "vanlig"
meldingsforløp. Det er noe med zzpoeng
som er viktig. Ikke spør hvordan det er
bygd opp, det viktigste er at det funker..

kritikken mot Odin..
Det er ikke første gangen jeg uttaler meg om ting jeg ikke har peiling på, sikkert ikke siste
heller. Det er noen som synes jeg er for streng med Odin Svendsen. HER er spillet
Hei Snorre
ser at du ikkje har lest systemkortet til Boye og Odin.
I spillet der Boye melder 2kl på utdøende mot 1NT viser det kløver og en høyere rangert farge.(DONT)
2ru frå Odin er P/C , så 3hj blir en slags superfit mot en ikkekonstrutiv hånd.
Ufint å vere så ensretta kritisk mot en spiller når du ikke vet hva som foregår.
Mvh Tore Bårdsen
Normalt prøver jeg å være åpen og mottakelig når jeg blir kritisert for noe jeg skriver.
Denne gangen sier jeg bare "Herre Jesus!" Det spilles EM, du sitter i sonen mot et av
verdens beste par og spiller med en makker som er omtrent i samme sjiktet. Boye driver så
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vidt jeg vet ikke med harakiri og når han melder seg på i sonen mot en sterkt NT, så har
han noe. Mindre enn den aktuelle hånda, er det ikke mulig at han har. (Italieneren passa ut
i samme poss etter 1NTpp?)
Jeg sier at det er ikke sikkert det står 4hj, spesielt hvis makker har mer i kløver og mindre i
hjerter. På den annen side skal jeg klare å konstruere en hånd hvor det er spill for slem. Da
er det i min verden ikke rett å invitere til utgang, uansett om konvensjonen heter DONT,
PLONT eller PLANT.

Gode norske vurderinger..

762
DJ10984

Åpent

942
J
953
E652
87
EK106

Tore Bårdsen synes jeg er for streng med Odin. Jeg
er rimelig sikker på at Odin selv er mest enig med
meg..

EKD8

3
D9875432
J104
K73
EKDJ1065


Lukka

Vest

Nord

Øst

Syd

Vest

Nord

Øst

Syd

Thomas

Bocchi

Hoffa

Madala

Versace

Odin

Lauria

Boye

1kl

1ru

1kl

dobl

3kl

3hj

redobl

3hj

5kl

5ru

1hj

2ru

4kl

pass

5kl

5ru

pass

pass

5sp

pass

6kl

pass

pass

pass

6kl

pass

pass

6ru

dobl

pass

pass

pass

ga fine 13 IMP i dette spillet mot Italia. Thomas er først med til "bare" 4kl (ikke sikkert på om han
mente det som krav), men melder slam når makker løfter til utgang og syd stamper.
Boye tar det sikre med 6ru over 6kl og går bare 500 i beit.

her er hva jeg mener.
om at det er viktig å være samspilte. Begge melder fint og mye, men det
er to forskjellige verdener. På en dårlig dag går du nesten beit i utgang,
mens Boye og Odin storeslemsinviterer.
Jeg har ikke anelse hvor den logiske bristen skjer, men de bruker helt
sikkert spillet til å finne ut hvor og hvordan de tenker ulikt.
3sp er sleminvitt, mens 4ru fra Boye skjønner jeg ikke. Benekter ikke det
kløverhonnør og viser ruterkontroll? Kanskje han psyket?
Det kan ikke benekte kløverkontroll i all fall, siden Odin melder 4hj uten at
han selv tar seg av den fargen. Kanskje han også psyket?
Så tar det helt av etter 4hj.
4hj er såkalt "last train". Den siste meldinga under utgangsnivå spiller
ballen over til makker. Jeg spurte Odin og Boye hva definisjonen av "Last
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train" er og fikk følgende svar.
Det
Det
Det
Det

viser ikke kontroll i farge
benekter ikke kontroll i farge
tar ikke i mot invitten
slår heller ikke av invitten.

en konvensjon som funker best på skrivebordet?

"Vi spiller ikke tett nok!"
Boye ringer fra Belgia etter en god middag. Tapet mot Italia svei
godt, men det hjalp med to fine seire etterpå.
Han har enda god tro på videre avansement, men da må
kvaliteten på spillinga opp noen hakk.
"Vi scorer nok mål, men slipper inn alt for mange lette"
Det merkes nok at rutinen ikke er som med Helness, Helgemo,
Tundal, Aa, Silla og Grøtheim på laget. Likevel mener Boye at hvis
alle hever seg et hakk eller tre og spiller nærmere sitt eget
toppnivå, er det ingenting som er umulig. SÅ gode er ikke de andre
lagene. "Det er litt kritisk at vi har to store tap mot lag som går
videre. Vi tar med oss disse poengene hvis vi går til sluttspillet og
skal spille kamper mot de ni beste fra den andre pulja."
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Damene henger litt med nebbet etter en tung dag. Der er
ambisjonene helt klart 6.plass og VMplass, men da må kvaliteten
også der opp.
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Landslagets Ole Berset sammen med Kristiansands egen Frank Svindal.

Ikke akkurat på
bølgelengde >
og det er faktisk semifinalen i det
amerikanske mesterskapet.. .)
men HER viser Nick Nickell
spillkunster på høyt nivå.

Ikke akkurat flaks heller da!
er dette en slem du vil være i? Tja, det er vel sånn akkurat passe god sjanse. Italieneren i syd hadde ingen ruter og dobla for
å få den fargen ut. Sammen med kløveresset ble det beit og 550 på kontoen.
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Opp og ned, fram og tilbake

DJ
DJ10
EK9
EKJ86

DJ
DJ10
EK9
EKJ86

er ikke det som har kjennetegnet det norske landslaget før om
årene. Nå er det store seire og store tap, annenhver gang.
I kampen mot Italia så vi flere gode vurderinger, spesielt hadde
Boye viktige avgjørelser på 6trinnet i to spill. I andre spill var det
rett og slett barnebridge og du får unnskylde meg Odin
Svendsen, det du presterte i denne kampen var slette saker.
Nerver?

K
EK983
D73
5432

I spillet til venstre har Boye 17 IMP i hendene sine. Vest sin 2sp
viser fem eller seks stykker. Spar ess i utspill og skift til kløver
10. Boye stikker og tar ut trumfen i fire runder. Vest har
singelton.
Ruter til bordet, spar dame, ruter konge og ruter til damen.

Vest

Nord

Øst

Syd

Versace

Odin

lauria

Boye

2sp

dobl

4sp

5hj

pass

6hj

pass

pass

pass

E65432
6

10982
7642

J62
D109

10954
7
K
EK983
D73
5432

Tid for opptelling. Sparen sitter sannsynligvis 64, vest har singel
hjerter og har allerede vist tre ruter. Da har han enten
fordelingen 6142 eller 6133.
Kløver mot bordet og Boye gjetter rett når han legger kløver
knekt! Madala spilte seg fram til akkurat den samme possen i
6NT (Thomas spilte ut en liten spar!) men bomma kløveren. 17
IMP til oss.

Når makker legger styrke..

1092
10973
EDJ

1092
10973
EDJ

så spiller du den fargen hvis du ikke har sterke signaler om noe
annet er rett.

1085
J
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Jeg er ikke helt sikker på hvor sterk 2sp er. Det viser i alle fall
ruterstøtte og jeg tipper det er minst utgangsinvitt.
Odin er ikke sikker på hva Boye sin dobling betyr. Enten er det

1085
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KJ5
K96543
DJ9
Vest

Nord

Øst

Syd

Versace

Odin

Lauria

Boye

1ru

pass

2sp*

dobl

redobl

3hj

pass

pass

3NT

pass

pass

pass

opplysende eller så viser det sparfarge. Possen er sikkert ikke
avtalt, men det bør gå an å tenke slik. "Jeg har 7hp og motparten
melder 3NT. Da kan makker neppe doble opplysende. Ergo har
han spar."
Odin spilte ikke ut spar, men hjerter 10 til knekt og ess. Boye
spilte mer hjerter. Så ruter til knekt og konge. Boye legger spar
5, lavt kort som styrke. Mer ruter og Odin er inne.
Når makker bruker et kort, et potensielt stikk også, til å legge
styrke er de i min verden ikke mye å tenke på. Med 1092 i spar
skulle Odin skifta dit, men han fortsatte med hjerter for å
godspille den trettende. Inne på ruter igjen kunne han ta for den,
men det var bare det fjerde stikket.

D82
10872
EK

KJ5
K96543
DJ9
KD765
E64

76432

Thomas og Tor Erik kom i en langt bedre utgang, 5ru, på det
andre bordet. Når trumfen satt 30 kunne den ikke vinnes.

også i sonen da!!

E843
10963
E1086
E
DJ9

K75

D7
KD743
KJ10

542
J95
D962

Internasjonal toppbridge kjennetegnes ved at det meldes
steinharde utganger. Nå er det lett å sitte hjemme på
gutterommet å spille bakspillerbridge, men når makker melder
seg på i ugunstig over en sterk grand og etterpå viser
hjerterfarge ved siden av kløveren, DA inviterer en ikke med tre
esser, en singelton og fire trumfer. Det er ikke sikkert det kan
vinnes 10 stikk i hjerter hver dag, men det må nesten være spill
for det på en eller annen måte..

1082
EKJ8
2
87543
Vest

Nord

Øst

Syd

Versace

Odin

Lauris

Boye

pass

pass

1NT

pass

pass

2kl

pass

2ru

pass

2hj

pass

3hj

pass

pass

pass
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Erik Dahl og Paul Chembla

D105432
E43
DJ
KJ9
EK
KD98
EK10
6543

Erik nagler BBOkommentatorene som ikke så at selveste Paul Chembla spilte bort en utgang. På BBO
gikk kritikken til Islendingen i nord som stakk hjerteren, men det var flere som gjorde feil i dette
spillet, forteller Erik:

J7
J65
98765
ED2
9876
1072
432
1072

Hei Snorre
Kontrakt 5 ruter med spar i utspill.
,Etter å ha tatt for ruter A gikk han inn i bordet på hj. J og tok ruter finnesse og mer spar fulgte . Så la han ned ru. K !!!
og spilte hj. K som Island stakk !!!
Nå er det vel slik at opperatørene ikke alltid trykker rett , men kommentatorene gispet da island stakk , men gispet ikke
da Chemla tok bort sitt eneste inntak til den 4. hjerteren.
Dette hadde vi klart, Erik!

Vi kjørte over Scotland i åttende

Men her er

så da er vi endelig over middels og inne blant de
ni som går videre. 89  5 på 20 spill må da være
en av årets klareste seire. 25  0 selvsagt.
Bridge er en rar sport på den måten av noen
ganger er det ikke mulig å gjøre rett og
motparten tryller. Andre ganger er det akkurat
motsatt. Mot Scotland var det den rette
varianten for Norge som satt. Spillet til høyre er
et godt eksempel.
Skottene melder 6kl og spiller mot feil
hjerterhonnør. Norge er i utgang og vinner da 11
IMP. I udrag spiller skotten hjerteren motsatt
vei, finner esset dobbel og VINNER 13 IMP.
Nå håper vi det fortsetter å svinge vår vei.
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Norge  Italia på BBO kl 9.30
i morgen formiddag. Nå snur det, folkens.

Selv de beste svikter...
Denne kontrakten er det ikke mulig å gå beit i,
men en av verdens aller beste spillere klarer
ikke prøven.
Jeg gir deg alle korta og forteller at du stikker
sparen hjemme og spiller en til esset. Trenger
du mer enn fem sekunder?
Jeff Meckstroth i semifinalen i det
amerikanske mesterskapet la ned kløver
konge og spilte ruter til kongen. Vest tok for
ess og dame før han fridde seg i kløver. Så
bomma Meckstroth hjerteren for ei beit.
Du gjør ikke slik, men.....
tar minst tre runder kløver, inne i bordet og
spiller ruter til kongen. Dett var dett..

Fin slem av Boye og Odin..
De spiller et slags 2/1system og de har ofret
naturlige hopp til 3trinnet i ny farge til fordel for
kortfarge og tilpass.
Derfor er Odin sin 3hj singel hjerter og
kløverstøtte. De fant ut at ruteresset var borte
og havna i en fin lilleslem i kløver.
Ellers er det imponerende resultatservice. Gå inn
på scorekortene og klikk på et enkelt spill for å
se alle resultatene. Vil du se meldingsforløp og
spilleføring, klikker du på antall stikk.
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4.plass i dameklassen og Norge klatrer i åpent..
Jentene har fine 107 Vp på seks kamper, mens herrene har 92 på like
mange. En fin 237 seier over Scotland i 6.runde fører oss opp på vår hittil
beste, 10.plass. Det er ikke langt opp til den viktige 9.plassen.
Hei Snorre!
Er helt enig med deg at egen dameklasse i prinsippet er noe tull, men det er nå engang slik at det er ikke vi som bestemmer
klasseinndelingen. De "store gutta" i EBL og WBF har ikke kommet så langt i sin utvikling i forhold til likestilling enda og sier at egen
dameklasse skal det være. Da må man bare forholde seg til realitetene. Og det blir for dumt at Norge ikke skal stille lag i dameklassen
bare for å protestere. Mener også å huske at et av argumentene for å ha egen dameklassen gikk på at det var bra for rekrutteringen til
bridge. Ikke alle jenter/unge damer som er like glad i å møte bridgegale gutter/unge menn ved bridgebordet når de er ferske i faget. Så
kan man jo si at det kanskje bare bør være en egen jenteklasse, for så å slå sammen til åpen klasse når spillerne passerer 25 år. Det
blir kanskje en realitet om noen år, men inntil videre så håper jeg at du rapporterer like flittig fra dameklassen som fra åpen klasse.
Mvh
Inger

Magetrøbbel kosta IMP'er og VP!!
Thomas Charlsen fikk trøbbel og havna på do i det femte
kamp skulle starte. Der ble han sittende 10 minutter inn
i kampen og det kosta 2 vinnerpoeng. Derfor et litt
underlige sluttresultat.
Dritt au!!

Vi hadde Tyrkia helt på kroken

"God stemning i laget," sier Boye

men tapte noen spill helt på slutten. Det som så
ut til å kunne gå mot 25seier, ble "bare" 2010.
Tyrkia er ikke noe dårlig lag, men det er viktig å

på telefon fra Belgia. Han er visst sinnsykt glad i å sove på morgenen, så derfor står han og
Odin ofte over den første kampen. "Vi er skuffet over resultatet mot Island. Det var ikke
topp spilling, men vi hadde ikke marginene på vår side heller. Selv når Island svarer feil på
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vinne stort i kamper. Det er så jevnt at 25 VP
flytter lag langt oppover.
Enda 4 VP under middels etter fire runder.

damene er på 2.plass!!!
etter å ha kjørt over Portugal med 254. Jeg har
tippet medalje og VMplass. Fortsett slik så
vinner vi også!!
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Blackwood, vinner de en slemsving. Vi gjorde likevel feil som vi kanskje burde klart bedre."
Jeg spør hvordan reglene for sluttspillet er og da forteller Boye noe jeg ikke ikke visste. De
ni beste lagene fra hver pulje går videre og møter hverandre i en ny serie. "Resultatene fra
innbyrdes kamper i kvalifiseringen, taes med. Alle andre resultater strykes."
Dette betyr at en seier mot et dårlig lag ikke vil bety noe neste uke, mens et tap for et annet
lag som går videre, henger med. 624 mot Island var i så måte ikke noe heldig.
Første hindring på veien må først overvinnes. Det er å komme over middels i
kvalifiseringspulja.
Det er ingen som passer på klokka heller under en kamp. I går ble to lag sittende nesten en
time for lenge å spille. Helt utrolig at ingen "merka" det. Sånt koster 5 VP i straff.. .)

Hvorfor skrive du lite om damene?
er det flere som spør meg. Det har en enkel forklaring i at jeg ikke synes egen dameklasse i bridge er så
veldig jevt. Hadde det vært sleggekast, så er det greit.
I respekt for alle bridgespillende damer så jeg jeg ingen grunn til at dere skal spille i en egen klasse og ha
egne mesterskap. I alle fall hvis det er rent sportslige hensyn som skal taes. Hvis det er argumenter som går
på at bridgen skal bre om seg, så er det flott.
Jeg kjenner personlig de fleste av de som spiller på Norges damelag i EM. De er svært dyktige, profesjonelle
og ambisiøse bridgespillere på alle måter. De fleste av dem akkurat ikke gode nok til å spille på det åpne
landslaget. Jeg plasserer meg selv faktisk i den samme kategorien, men jeg forventer ikke at det skal
arrangeres egne mesterskap for meg..
Når så er sagt og det finnes egne klasser for damer, så heier jeg selvsagt alt jeg kan. Vinner Norge så blir
jeg selvsagt minst like glad som alle dere andre.

Boye, Silla, Tor og Geir på samme lag!!
men det er ikke før i NABC Summer Nationals 14 dager ETTER EM. Sponsor
Strul har gitt italienerne Fantoni  Nunes sparken og kjøpt Helness 
Helgemo inn på laget sitt!

I det amerikanske mesterskapet..
som spilles samtidig med vårt EM, er det semifinaler nå. Det er
de fire forhåndsfavorittene som er igjen. Rare saker, det er
små overaskelser på dette nivået. Team Nickell med blant
annet Zia og Bob Hamman lå langt bak sin motstander i
kvartfinalen, men de vant greit til slutt.
HER blir resultater oppdatert.

Hei Snorre
I spill 14 mot Island burde vel Berset spilt ut en liten spar? Det kan vel neppe koste
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noe når Ekren har støttet til 5 spar? I så fall ville vel det vært et ganske klart Lavinthal
for kløver?
Vennlig hilsen
Tor Bjørke 2647 Sør Fron
Fint poeng synes jeg.

Slemsving...
i kampen mot Island. Odin i øst åpnet
med 1kl og dermed kom kontrakten på
vest sin hånd. Da kunne Jonsson i syd
Lighnerdoble for å få kløver ut. Ei beit.
På det andre bordet åpna øst i ruter og da
kunne ikke Ole Berset få fortalt makker
om renonsen i kløver. BOEK prøvde å få
de to første stikkene i spar, noe som
slettes ikke gikk bra..
Litt uflaks?
HER er fra bulletinen og kampen Norge 
Kroatia
HER er hele Islandskampen.
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Bare 36 VP etter tre kamper..
for herrelaget, mens damene har 51 VP. Plasseringene er ikke så
viktig i åpen klasse. I starten vil det være mye skiftninger så det
viktigste er å score jevnt og trutt. To jevne kamper mot Finland og
Kroatia ble fulgt av stortap 624 mot Island.
16.plass av 19 lag i Åpent er skuffende, men Harald Skjæran skriver i
NBFbloggen at de er sikre på å avansere. 8.plassen gir rett til
sluttspill.

Hadde finnene lest denne sida..

105
K105
D
DJ109732
9743
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hadde Norge tapt kampen mot folket fra de tusen sjøers land.
Det er to ting jeg har skrevet mye om. Det ene er å spille ut sitt
lavest kort i en fin farge, det andre er å legge signaler om
utspiller var blink eller ikke.
Finnen i vest spiller ut en kryptisk spar åtte som går til femmer,
treer og knekt. Hoffa i syd spiller kløver ess og mer kløver til øst
sin konge. Hva hadde du gjort i øst nå?

105
K105
D
DJ109732
ED86

9743
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D8742
108
K6

Vest

Nord

Øst

Thomas

Syd
Hoffa

1NT
pass

2kl

pass

2ru

dobl

3kl

pass

3NT

pass

pass

pass

93
EJ643
84
Det er ikke vanskelig å konstruere hender der både spar og ruter

D8742
108
K6

Har makker en fin spar og ruter ess?
Har makker KJ98x i ruter og hjerter ess?

tilbake er rett. Derfor skal vest bruke de to kløverne sine til å
fortelle om makker i øst skal spille spar eller ruter tilbake.
Oddeball eller Smiths kast heter det. Om høylav likte eller ikke
likte eget utspill er bare snakk om makkerskapsavtale.
Finnene hadde ikke slike signaler og øst spilte ruter tilbake. Det
ble feil denne gangen. Om Norge gjorde det bedre i det andre
rommet, vet jeg ikke fordi BBO overføringa virka ikke på dette
tidspunktet.

KJ5
AJ6
K9752
E5

bare gode lag..
Hvis dere tror det er lett match å ta fine
seire mot f.eks Kroatia, tar dere feil. De
nest beste lagene er blitt bedre og bedre.
Her melder Thomas på en hånd jeg ville
passet på, spar på trekort også.
Det hindret ikke kroatene å komme i en
glimrende 3Nt i sonen.
Norge stoppet i 2sp på det andre bordet
etter en svak NTåpning i øst.

Grei start for Norge..

Stemningsrapport 1 fra Gautis..

tror jeg.. Det var trøbbel med å få BBOmaskineriet i gang, det samme med

Kjell Gaute kan en stole på. Når han lover å sende siste nytt, så
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LIVE oppdateringer. Hvis jeg ikke tar helt feil, så vant vi 1713 mot Finland.
Det er godkjent :)

gjør han det. HER er litt fra rett før det hele sparkes i gang.

Damene tapte 1218 mot en av favorittene, England.
Vi får la arrangøren bruke en kamp eller to til å komme i svivet. For dere som
ikke har satt opp BBOkamper, så er det faktisk en god del jobb og en skal
holde tunga rett i munner. I tillegg er en litt prisgitt teknologi som ikke alltid
spiller på lag.

Venstrehåndsarbeid for en god spiller.

94
K6543

Spillet kom på BBO i går og selv om det er lagkamp, bør det være lett match å ta 11 stikk i 4sp. Litt
teknikk må det likevel brukes.

D
KKn765
DKn32
E7
7632
E92

Nord åpner med 2hj som viser hjerter og en minor. Øst kommer deretter kjapt i 4sp. Utspill hjerter 2.

EK1087
Kn109
EK98
8
65
D82
Kn1054
D1043

Opp på esset, to ganger trumf og så kommer poenget. Det må ikke spilles hjerter nå, men først kløver
ess og en kløver til stjeling. SÅ hjerter.
Motparten kan gjøre akkurat som de vil nå, for øst legger ned ruter ess, stjeler den siste hjerteren i
bordet og den siste kløveren på hånda før han frir seg med ruter åtte. Syd kommer inn og må enten
spille ruter opp i glufsen eller kløver til dobbbeltrenons. Skulle nå ruteren sittet 32 er alt arbeidet
bortkasta, men det er vel til å leve med.
Unnskyld at jeg bryr deg.. :)

Onsdag kl 10.30 er EM i gang
og ALLE Norges tre kamper overføres på BBO. Det er bare å trekke for gardinene, skru
av mobiltelefonen og låse døra. Nå skal vi heie på gutta boys i Ostende i Belgia.

Bildene under er lånt fra NBF's blogg. Jeg regner med
at det er ok, for flere av bildene er faktisk mine. :)

Link til NBF's blogg og mesterskapsidene finner du oppe i banneret øverst på sida. Jeg
har ikke hørt noe fra Gautis enda, så da er vel alt bare fryd og gammen før alvoret
starter?
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Øystein ga bort lillefingeren..

KJ10
EKJ4
D1083
J3
E987
D
K954
K652

543
109873
762
87
D62
652
EJ
ED1094
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og da tok Ole Egil Amundsen hele hånda. Gjøvik & Vardal
spilleren var i 3NT i syd som de fleste andre og fikk spar ut.
Tieren vant og Øystein Jensen i vest kom i stikk to inn på kløver
konge. Han ville holde forbindelsen til makker åpen, så han spilte
nok en liten spar. Det skulle han IKKE gjort.

E9

Fire ganger kløver og to ganger hjerter, gir fire kort igjen. Bordet
er inn og tar for hjerter knekt. Øystein påsto at han ikke blunka
K9
da han blanka ruter konge, men det hjalp ikke noen ting. Kongen

forsvant under esset og 11 stikk ga en kjempescore til NS.

K
J
D10

5
10
76

D
6
EJ
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Gratulerer ruter 7!!
Rune Væting og dere andre i Rekrutteringsklubben
Ruter7 arrangerte en onceinalifetimeturnering i
helga.
Bridge, fest, mat og gode venner i skjønn forening.

BILDER
Resultatene var ikke det viktigste denne gangen,
men bridge er og skal likevel være konkurransen.
Parturneringa
Singel Pulje Gul og Singel Pulje hvit.

Marinert kylling, antilope og jordbær med sommerkrem sto
på menyen. Litt annen standard en de fleste
brigdeturneringer vel?

Det kommer en reportasje fra turneringa i neste
BIN. Det får du i posten om mindre enn 14 dager.
Er du en av de som ikke har tegnet abbonement
enda, gjør du det på www.bin.no eller kontakter
oss her.

Roald Hodne Larsen er
singelkonge. Vant i SIB og vant i
Ruter 7 Open
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Noen spiller bridge bestandig og noen bader ved en hver
anledning. Trykk på bildet for mer...

Coachen burde spilt i EM?

73
EKDJ1094
42
83
KDJ105

J976
KJ97

984
8732
1083
652
E62
65
EKD5
ED104

Alle spillerne og lederne har før EM blitt oppfordret til å presentere et
av de finere spillene de selv har vært involvert i. Sten Bjertnes har
samlet dem og de kommer nok på www.bridge.no snart.
Pressemeldingene om damelaget og herrelaget kan du lese herfra.
Den desiderte vinneren av beste skrytespill, er ingen av de som får
lov til å spille i Ostende, men vannbærer Kjell Gaute Fyrund.
Han husker ikke meldingsforløpet i detaljer, men vest meldte spar og
dobla sluttkontrakten. Den var så gross som mulig, 7NT!!
Gautis kan sin ABC og når han "visste" at kløverkongen satt på
ryggen, var det ikke noe annet håp enn at den var ledsaget av J9
pluss at ruterholdet var samme sted. Når vest var renons i hjerter, var
det ikke umulig at vest hadde 5044fordeling med alle de vitale korta.

7
4
42
8


J976
K

9

1083
6


EKD5
D

Spar ess og kløver ess (!) for å overføre holdet til vest. Så all
hjerteren. Før den siste er stillingen som til høyre. På hjerter fire
kastes kløverdame og bordets kløver åtte (!!) klemmer saften ut av
vest.

EDJ76
42
1087
D108

Unnskyld makker...
for at jeg IKKE gikk beit i denne 3NT'en. Jeg fikk hjerter i utspill og uten å tenke veldig tok jeg sparkappen i
stikk to. Den holdt. Så ruter til esset og ny sparkapp. Fargen satt 33 og da ble det ti stikk siden jeg selvsagt
ikke tok kløverkappen. Kongen satt bak også og ruteren oppførte seg heller ikke.
Jeg håper at du IKKE spilte slik. Sparkongen må sitte tredje i kapp for at sparen skal gi nok stikk. I kløver holder
det at kongen er til høyre. Singel, dobbel, tredje eller fjerde. I kløver har motparten også bare fem kort, mens de
har seks i spar.
Derfor er rett spilleplan slik: Spar til esset og kløver dame fra bordet.
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Det hadde blitt beit denne gangen, men klager makker på slike ting er det bare å bytte han ut..

EKD4
EJ954

Dere skal ikke få dø i synden!
Jeg har selv blitt kritisert for å vinkle ting unødvendig negativt i saker jeg tar opp og at det noen ganger blir
både tabloid og endimensjonalt . Når jeg i dag åpner Norsk Bridge, ser jeg at jeg har funnet min overmann i
Gaute Kolsberg.
Maken til gammelt oppgulp og forsøk på å ta mannen i stedet for ballen, har jeg ikke sett i mine levedager.
President Jan Aasen hadde en del uheldige manøvreringer for mange år siden. Dette har han beklaget og ting
er ordnet opp i. Selv i Israel for 2000 år siden ble mennesker korsfestet bare en gang. Det må være lov å gjøre
feil, for så å gå videre i livet.
Rune Handal har vært en reddende engel for Norsk Bridgeforbund. Derom hersker INGEN tvil. At
forbundskontoret skal være en fredet plass der de sitter med øreklokker og lytter til innvendinger, er langt fra
min oppfating. Selv har jeg til tider vært kritisk til flere forhold, men har hver gang blitt møtt med saklige
innvendinger. Mitt eget største ankepunkt, informasjonsnivået, har i alle fall bedret seg.
De gangene jeg har kontaktet Harald Skjæran, Sten Bjertnes eller Marianne Harding på forbundskontoret, har
bestillinger blitt ekspedert på en kjapp og effektiv måte. At det sitter slabbedasser der som ikke verken kan
eller vil noe, er langt fra den gjengse oppfatningen. Og hadde du fulgt med, Gaute, så hadde du visst at flere
av ideene du etterlyser, blant annet det med kortspilling i SFO, er aktiviteter som gjøres flere steder.

Det er fint med debatt, Gaute
Kolsberg. Denne ganger er jeg
SVÆRT uenig med deg..

Vi har et forbundskontor som slik jeg ser det, jobber mer strømlinjeformet enn noen gang. Det er vilje til
nytenking og det er et oppkomme av nye innspill. "Bridge for Alle" og "Bridge som sport" er to eksempler.
Vårt kretskontor her i VestAgder er det jeg kjenner til og de gjør en glimrende jobb. På rekrutteringsfronten
er det en giv og et engasjement over det ganske land som i norsk bridgesammenheng er historisk. I
Kristiansand skal det i helga være et arrangement der eliten i norsk bridge skal spille med nybegynnere fra
hele SørNorge. I skrivende stund er det 110 spillere i singel og 73 påmeldte par. Det jobbes særdeles
konstruktiv i mange klubber og støtten fra forbundet er også upåklagelig.
Da skjønner jeg ikke hvor du vil, Gaute. Heimdalssaken, Hoffa vs landslaget i 2006 og gamle presidentvalg er
ikke konstruktiv kritikk. Det er surmaget fra en som virker å ha flere agendaer enn det som kommer fram.
Har du så mye glød og iver for bridgens beste, er det mange steder de trenger flinke hender.
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Boye og Odin meldetrener til EM..
Jeg synes det er moro å bakspille dem, spesielt når det kommer spill som til
venstre blir jeg optimistisk med tanke på det som skal skje..
Mange gode vurderinger fører til en kongeslem. 3ru som kortfarge passa
Odin glimrende, selv om han ikke hadde mange honnørpoeng.
Odin kunne ikke bruke Blackwood fordi han ikke tålte svaret to ess (5hj).
Derfor cubiddet han sparkongen sin to ganger og lot dermed Boye ta
kommandoen. Han skjønte helt sikkert hvorfor makker ikke meldte 4NT.
Jeg forstår ikke alt de melder (det gjør de ikke selv heller bestandig..), men
det sviver godt. De spiller overføringer etter kløveråpning og ellers mye
naturlig med sunne og logiske prinsipper. De han helt sikkert mye krydder
de har tenkt å vise oss når de kommer på BBO under mesterskapet. Det er
jeg er mest redd for, er at de krydrer i hjel maten. Husk at et meldeegg
koster blod og det skal mange gode spill til for å rette opp en syver spilt på
32 tilpass..

ruter 7 Open til helga
Da jeg hørte om denne ideen for mange måneder siden, må jeg
innrømme at jeg ikke trodde det kom til å fenge på denne måten. Orker
virkelig toppspillere fra hele Norge bruke en helg til å dele sine
bridgekunnskaper med nybegynnere?
Mer feil kunne jeg ikke ta, fordi det rauser på med påmeldinger.
Verdensmestre i fleng og Norgesmestre i hopetall har latt seg lodde ut
til en fersk makker. Vi gleder oss til både parturneringa og
singelturneringa..
Har du ikke meldt deg på enda, er det ikke for seint..
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Fint av Helge Stornes.

E7
976
KD7
98543
D10852
108
E84
D107

Ann Karin hadde ikke noe enkelt utspill. Sparfargen visst hun var
i syd og hun regna vel med at det var en hjerter til i bordet. Ruter
fra Exx var ikke aktuelt, så da ble det kløver 7.

64
KJ542
1065
E62
KJ92
ED3
J932
KJ

Vest

Nord

AK

Saur

E7
9

985

Geir vant med esset og skifta til hjerter til AK sin tier. Mer hjerter
til knekt og dame. Ruteren stakk hun tredje gang og spilte
kløver 10 til Helge sin konge. Stillingen er nå som til høyre med
syd inne.
Helge tar for ruter ni og hjerter ess.
Hva har skjedd i kløver og hvorfor har ingen spilt spar? Ann Karin
i vest har ikke dobbel kløver, fordi da ville hun spilt ut tieren. Hun
har neppe fire, fordi da hadde hun spilt toeren tilbake og godspilt
D10.

Øst

Syd

Geir

Helge S

pass

1NT

pass

2kl

pass

2sp

pass

2NT

pass

pass

D10852


D

64
K54

2
KJ92
E
9


Uansett har hun ha tre spar igjen, og Helge spilte spar til esset
og putta henne inn på kløver dame. Ikke det største spillet i
verden, men i par MÅ en nesten klare disse tingene.
Scoren ble omtrent 50% fordi mange hadde spilt ut spar fra
vest. Da blir det alltid minst ni stikk.

pass
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Det er ikke ofte jeg får tatt luringen

J83
104
EK10
E9742

i å spille bort en kontakt. Det var fort gjort, men jeg vet ikke om du kunne klart det bedre?
Hjerter konge ut til esset og mer hjerter. Geir skifta fint til kløver konge. Roald vant, spilte ruter til
damen og stjal en hjerter. Nå var han faktisk beit!!

9754
K9

2
DJ632

97653
105

84
KJ863

Lise Blågestad i vest fikk kasta en kløver på den tredje hjerteren og Roald kommer ikke fram og
tilbake for å stjele den siste hjerteren uten at spar ni vokser til stikk. Bare prøv..
Det Roald skal gjøre, er enkelt som bare det hvis du først oppdager faren. Stjel en kløver med en
gang, så hjerter til stjeling, spar til hånda, hjerter til stjeling. Ruter til dama og ut med trumfen.
(aktuelt er det kanskje like greit å lasje hjerter konge. Geir har neppe seks siden han ikke åpna)

EKD106
E876
DJ2
D
Lise

Geir

Roald

pass

1sp

2kl

2hj

3ru

pass

3sp

pass

4hj

pass

4NT

pass

5kl

pass

5ru

pass

6sp

pass

pass

pass

pass

Snurr

Til Roald sitt forsvar er det ikke så sannsynlig at dobbel hjerter også sitter sammen med dobbel
kløver, men jeg tror ikke det kan være feil noen gang å spille som jeg foreslår..

Flere anonyme....
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En Bergenser er ikke enig i svarene jeg skisser etter makkers åpning 3NT. Jeg raljerte med den samme i et BIN
for en stund siden, der jeg antyda at systemkortet de la fram for oss andre i 1.divisjon var dårlige utfylt enn de
julekorta jeg sender i siste liten til min grandtante på Flisa.
Her er hva han sier:
Hei Snorre,
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Vest

Nord

Øst

3NT

pass

?

Syd
Svarskalaen du referer til er nok noe annerledes hos oss enn de fleste;
4NT: Spør etter ekstra lengde (hadde makker hatt 2 små kløver i stedet for damen hadde han ikke visst om den 8
kløveren)
5 sp: Spør om fargen er gående mot renons (tenk aktuelle hånden med spar ess og renons i kløver, da er det en
dårlig 7er aktuelt sett, mens mot EKDJXXX er den svært god)
5 kl: P/C
Hilsen fra paret som svært sjeldent er villig til å oppgi system til andre. Ønsker du å dele dette med andre er det
fint om du holder vår id ukjent da vi har et viss rykte å ta vare på.
En riktig god sommer til deg og dine,

Og forresten liker jeg ikke at 3NT i åpning kan være enten syv eller åtte. Det er et helt stikk i forskjell. I tredje
hånd kan en selvsagt ha hva som helst, i første hånd kan er være litt mer kreativ siden det er to motspiller men
bare en makker som sperres. Posisjonen for å være mest konservativ og beskrivende, er i andre hånd. Da er det
50% sjanse for at det er makker som er sterk.

Arendalsturneringa..

Ønskereprise...
Jeg tar sjansen på at mannen til høyre tåler en gjentakelse av en
av de historiene jeg selv er best fornøyd med. Da jeg starta
denne sida for flere år siden, kjente jeg ikke gutta boys så godt
og jeg visste ikke helt hva og hvordan de "jobba"
Så vant han et fint beløp i poker eller hva det var. Jeg la ut
gratulasjoner, men etter noen minutter kom det er ilsint mail
som ba meg fjerne alt. Om det var futen eller Tor Pedo han var
mest redde for vet jeg ikke, men anonymisert ble han i alle fall.
Du får maile igjen hvis jeg tråkker i salaten enda en gang...

PÅMELDING
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starter om et par uker. HER kan du se hvordan de første kampene spilles. (henta fra BIN sine sider). Gautis har lovet meg inside information når det hele braker løs,
så du får følge med. Hjemmesida finner du link til i banneret over.

Tette avtaler..

E1032
KJ32
J4
932

Selv par på landslagsnivå, mangler avtaler på konvensjoner som spilles sjelden. Åpningsmeldingene er
definert, men det er ikke diskutert grundig nok den videre framdriften.

9
65

J54
E1087

65
EKJ109654

EKD87
D
KD875
D87
10932
8

Vest

Nord

Øst

3NT

pass

?

Syd

Jeg var så heldig å ha Gjermund Rekstad og Petter Tøndel på laget i en BBOkamp i går. De hadde 19
pluss spill, men i spillet til vestre synes jeg de burde meldt slem.
3NT i åpning viser en gående farge og maks en dame ved siden av. Når øst ser ned på kløverdamen
selv, vet han at makker har åtte stykker. EKJ syvende er ikke gående farge, EKJ åttende bør kunne
defineres som det.
Øst hoppet til 5kl. Det er riktig taktisk hvis makker har tre spar, kanskje kommer det ikke spar ut. At
det blant de fem ledige kortene utenom kløver skal være tre spar, er nå vel peisimistisk da?
4kl = Pass eller korriger
4ru = cubid billigst mulig makker
4hj/sp = naturlig
4NT = meld fargen din pls
Derfor skulle det gått 3NT  4ru  4sp  6kl.. Enkelt og greit
På det andre bordet passa øst 3NT og Nils Kvangraven i nord kan sin ABC. Mot slike kontrakter spiller
du ut et ess. Spar ess og spar til makker ga beita.

Bridge er kreativitet!!
Ida Wennevold spiller ut en spar til liten i
bordet, åtter i vest og kongen( (!) hos Geir.
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm
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Så kløver knekt fra hånda til damen hos Ida.
Hvem har spar knekt nå?
At Ida spilte mer spar har jeg full forståelse for.
Den gikk til håndens knekt, kløver til stjeling og
spar ess for å kaste hjerteren.
Kunst, spør du meg!!

Forskjellen på renons og singel

1085
D4

er som regel helt avgjørende å få vist. De som splintrer på BÅDE ett og ingen kort i fargen, kan
ikke melde fine slemmer som den til venstre. Her var det Geir Brekka og Lise Blågestad som
hadde avtalene i orden.

94
EJ10763
K764
E10983
EJ106


D2
KJ75
KD
K9542

Litt hardt kanskje å melde en slem med et ess og trumfdamen borte, men uten spar ut var det
plankekjøring for Geir. Han fikk ruter ut og tok for KD i fargen. Så kløver til stjeling og ruter ess.
Nord måtte nesten stjele og da var spillet over.

EJ93
62
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87532
D8
Geir

Jørn A

Lise

Snurr

1hj

pass

2NT

pass

4kl

pass

4ru

pass

4sp

pass

4NT

pass

5hj

pass

6hj

pass

pass

pass

men her svikta de begge.

EKJ8
EJ10
K8742
6

J
EJ10
8


Etter at Jørn Arlid Ringseth i Nord åpna med 1ru og reverserte
med 2sp over min 2kl, var jeg ikke til å stoppe før 6kl.

D10973

652

D94
DJ
742

8762
E1096
J9
4
K53
53
EKD10853

Geir spilte ut spar 3. Jeg tok for ess, konge (bort med en ruter)
og stjal en spar. Dama kunne jo sitte tredje. Så tre ganger trumf
og ruter til konge og ess. Lise i øst spilte ruter 9 tilbake som jeg
stjal. Litt mer trumf og stillingen er som til høyre..
På den nest siste trumfen kasta Geir en spar og Lise en ruter.
Jeg "lurte" dem ved å kaste hjerter 10 i bordet. Så den siste
trumfen.
Geir kasta en hjerter (!). I bordet måtte jeg kaste et kort og
spar knekt så passe ut. Tror du ikke at Lise i øst også kasta en
hjerter (!). Hjerter ess, hjerter til kongen og hjerter 3 tok siste
stikk.

D10



D94



876
106


K53

53

Skremmende enkel motstand..

Småpent håndverk (2)
Hei Snorre ,
du kunne beholdt samme overskriften , men da med Ø i hovedrollen han
kunne undertrumfet ruteren og satt seg igjen men K x dobbel i spar og
http://kristiansandbk.org/arkiv_hosten_2010.htm

For mange adjektiver?.
Jeg kan enten skrive at "Bernt Hulsker er en litt bedagelig
forballspiller" eller at "Bernt Hulsker burde betalt inngangsbillett for å
se på lagkameratene spille fotball. Det må vi på tribunen gjøre. At
banemannskapene ilegger han en avgift for å slite ut midtsirkelen, er
også på sin plass"
122/128

9/15/2015

Arkiv høsten 2010

kløver Q

I min verden betyr dette AKKURAT det samme. Det håper jeg Bernt
Hulsker og andre også skjønner.

da er det bare 11 stikk
hilsen Erik Dahl

Småpent håndverk..

E10763

E10


Geir Brekka skulle spille 4sp, den samme kontrakten som de
fleste andre.

2
E108542
K
2
AD5

K84
J643

J763
J98632

KD
D1043

Roar Voll i øst spilte ut en kløver til kongen på hånda. Ruter
ess, ruter til stjeling, kløver ess og bort med en hjerter. Kløver
til stjeling, ruter til stjeling, hjerter til stjeling, ruter til stjeling,
hjerter til stjeling og ruter til stjeling.
Har du fulgt med så langt, er posisjonen som til høyre.
Nå var det "bare" å spille hjerter fra bordet og kaste ruter 10!!

10

2
A

K84



2




DJ95
K10987
9
E75


K109

.

Ny ITplattform i NBF...
Det er vel ikke SÅ lenge siden Spar10 ble innført som både turneringsog administrasjonsverktøy i NBF. Sammen med
BK2000 svingte det sånn nogenlunde, selv om det var litt bratt i enkelte bakker.
Det største ankepunktet mot BK2000 var kvalitetssikringa og at programmet var 100% prosent avhengig av to
personer, Einar Guldbrandsen og Christian Bull. Da de kom med sitt regnskapsprogram, var det revolusjonerende. Vi
menige trodde ikke våre egne øyne når vi så hva som kunne gjøres med en PC og BridgeMate. Så tror jeg gutta gapte
for høyt og i stedet for å perfeksjonere og finkjemme programmet, så skulle ny stadig ny funksjonalitet
implementeres. Det som hadde virka, slutta å virke. Ting ble ustabilt og det var etter hvert umulig for "vanlige"
mennesker å arrangere større turneringen uten sikkerhetsline både foran og bak.
Forbundet har prøvd å komme fram til en ny avtale med BK2000, men det har ikke latt seg gjøre. På mange måter tror
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jeg vi skal være glad for det. Einar og Christian har gjort en formidabel jobb, men som hobby ble det etter hvert for mye
å ha ansvaret for et verktøy som este ut over sine grenser. Jeg tipper det ikke er få hundre timer de har sittet i
telefonen som mer eller mindre gratis support. Det er helt sikkert familemedlemmer som også takker sin skaper for at
ansvaret etter hvert blir tatt bort fra skuldrene til far og mann.
NBF har inngått en avtale med svensken Thomas Brenning. Han jobber på fulltid som programutvikler for
bridgesoftware, har lang erfaring og gode referanser både fra Sverige og andre land i Europa. Nå holder han på å lage
en BETAversjon for Norge og Rune Handal forteller at den er klar om ikke så lenge. Vi gleder oss. "RUTER" både håper
og tror jeg skal bli til glede for oss i årene framover.
SparTi skal etter hvert fases ut og erstattes med funksjonalitet i det samme "Ruter". Kretsene vil med dette få et helt
nytt Webverktøy for på en enda bedre måte komme ut med informasjon til sine medlemmer. Dette kan du lese mer
om HER. Det har vært litt mye fram og tilbake kanskje, men nå håper vi at forbundet har funnet en hest de kan ri på i
MANGE år.
Jeg håper forbundet tar lærdom av det som skjedde med BK2000. Kvalitetssikring er et nøkkelord og det er HELT
avgjørende å teste grundig før en implementerer nye ting. I mine øyne er det bedre å vente noen uker eller måneder,
slik at det som kommer virkelig svarer til forventningene. Det er også viktig å spre kompetansen på mange hender,
slik at det ikke er bare ITgenier som kan bruke disse tingene.

Thomas Brenning

Mens Johnny Hansen vant for Strømmen!
Verdens beste bridgespillende fotballspiller, vår egen Ivrig, scoret
det avgjørende målet for Strømmen i søndagens kamp mot Løv
Ham.
HIPPHURRA !!!

Bridgetinget 2010
avholdes 5. og 6.juni på Rica Hell, Stjørdal
Agendaen finner du HER.
Det er et par av forslagene jeg har kommentarer til. Det er forhåpentligvis ikke bare tingrepresentantene som har lov til å mene.
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Oslo krets antyder at en av årsakene til nedgangen i medlemstallet i NBF har noe med de økende kontingentene å gjøre. Medlemskapet koster
350, og årslisensen er 500,. Spiller du kun i klubben din omtrent 40 ganger i året, betyr det at NBF tar den svimlende summen av 8,90 kroner pr.
opplevelse. Plusser du på 40 eller 50 kroner for 27 spill, gode venner, ofte gratis kaffe, kos og hygge, skjønner jeg ikke mye av bekymringene.
Fruen går på dans 12 ganger før jul og 12 ganger etter jul. Det betaler hun 1400 kroner for. Og ikke er det moro heller! Et par av kameratene mine
har fått for mange bilringer og trener bort dem på SATS. Der koster det mer hver måned enn NBF tar for et år. Og heller ikke tredmølle er moro!!
500 kroner i lisens er frivillig. De som vil, kan betale 100 kroner pr.turnering. Vi som arrangerer bridge vet at det er billig moro vi serverer. De
samme kameratene mine drikker øl, røyker og vedder bort MANGE ganger de summene forbundet må ha for å få hjulene til å gå rundt. s
Nei, slutt og klag!!!
Så foreslår NBF å gi en liten økonomisk kompensasjon til styre og utvalgsmedlemmer. Jeg vet hvor mange timer president Jan Aasen bruker
frivillig på oss. Styremedlem fra vår krets, Karl Olav Hansen, fortalte selv i en mail om truende skotupper fra sine nærmeste fordi han brukte ALT
for mye tid på bridgeadministrasjon. Hvis vi menige medlemmer kan vise vår takknemlighet ved å bidra til at de får noen tusenlapper for tort og
svie, vil ingenting være bedre. Jeg snakka med valgkomiteens leder, John Helge Herland, i fjor. Å få noen til å stille opp til verv i NBF, er en jobb
ingen av oss trenger å misunne sørvestlendingen.
Jeg har begynt mitt nye liv som positiv blogger. Takk til alle som gjør en jobb for bridgen. Måtte dere få belønning også her på jorden.

Egil Homme og Are Aarebrot vant på Storefjell.
Paret overnatta som ledere og holdt unna for godt spurtende Tor Erik
Hoftaniska og Thomas Charlsen. Bronse til Jon Egil "Pianoman" Furunes og
Jon Olav Røsseng. God Kristiansandsinnsats med Søvnig på 6.plass og
kaninen på 8.plass. Fru Homme stoppa litt opp, og 24.plass var nok litt
under forhåpninger.
RESULTATER OG SPILLSTENSILER.
Til venstre er vinnerne Are og Egil. Jeg har fått kjeft i det siste for at jeg
raljerer med gode venner, så derfor har jeg bestemt meg for å være mer
forsiktig med hva jeg sier.
Hadde jeg skrevet denne bildeteksten forrige uke, vil jeg mer enn antyda
at Are allerede hadde smakt på premien.
Takk til Finn for bilder og oppdateringer.
HER er litt mer fra turneringa. Det er fra NordTrøndelag sine sider. Det er
lett å skjønne hvorfor de ikke "toppa heile driden.."
Finn Brandsnes forteller at han håper alt gikk bra og at deltakerne er
fornøyde. Da vet du vel hva du skal bruke neste pinse til også?
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Namdalsavisa >
skryter av sine vinnere fra Ålesund. Det kanskje
aller morsomste er reklamen rett under artikkelen.

Hallingdølen...
skriver også..
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Den nest peneste Skoglund...
Hei igjen, for jeg glemte å ta opp diskusjonen om den "peneste". Så du mener jeg er den "styggeste"??
Jeg fant ut at jeg skulle scrolle ned på den "forhatte" siden din etter at jeg sendte støtteerklæring til deg (hvor blir pengene av som du lovte meg for det?). Hadde jeg sett at du mente
at broderen er den "peneste" så hadde jeg kanskje ikke sent noe.
Vel, nok om det. Jeg er forresten enig med han der typen som mine foreldre fant i en pappeske i fjæra at man nødvendigvis ikke må dele ut pris. Må foresten advare mot hans
utregninger, som ligner dem han hadde da vi tapte 253 mot Vikersund.
Mitt poeng, som drukner i alt annet fjas om spilleføringer etc., er at 6Ru viser renonce og da ville de fleste som mener de har noe i en NM finale å gjøre spille ut umeldt farge, kløver.
Woodgrove (best å være anonym så man ikke får hatmail fra noen som tippet meg på 6.plass)

PS: Her kom enda en

Resultater SIB..
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SIB Afinale  Carry Over A finale
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