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det var en feilpunsj på mandag..

og påmeldingene går NEDOVER!!!

Samme vinner, men det ble litt endringer nedover. Jevnt om sammenlagt.
Velkommen til singel f.k. tirsdag.

Vi var 50, så ble det 49 og nå er det 48 par. Det er godt vi starter
turneringa snart. Hadde turneringa gått i SanktHanshelga som
før, hadde vi blitt skyldig deltakere.

Resultater mandag 14.april og sammenlagt.

K4
KJ86
EK7654
2

Har du system for denne?
Jeg spilte med luringen og han satt i nord. Vi starta greit med
1ru  1sp
2hj  2NT
3ru  ?
Nå kan du fortelle meg hvordan det skal gå videre. Du skjønner sikkert at syd kvier seg for å bruke
Blackwood, da svaret to ess (5hj) ikke frister særlig.
Fra syds side kan jo nord ha E,Exxx,EKxxxx,Kx og 7ru er til å slenge i veggen.

DJ962
3
D8765
ED

Tegn og fortell, pls.

Jeg har ikke levd forgjeves!!

"It laid in the air.."

Nå skal jeg ikke påstå at mine innspill her og i de magasinene vi har i
Norge, har all verden betydning. Likevel gleder det stort at NBF neste år
tar fram den bortgjemte flosshatten til 1. og 2.divisjon. Alle fire puljene
samles på Quality Hotel i Trondheim!!

at det ble et "rart" landslag til årets EM. Alle førstevalgene har
sagt nei til Ostende. I samme slengen forsvinner kaptein Sten
Bjertnes og erstattes av Christian Vennerød.
Vi kan vel alle tenke våre tanker, men ønsker følgende par lykke
til.

Fra hjemmesidene klipper jeg: "Samtidig spisses arrangementet, sånn at
det får et kvalitetsmessig løft."
Det ble tidlig 17.mai denne gangen!

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Boye Brogeland  Odin Svendsen
Bjørn Olav Ekren  Ole Berset
Thomas Charlsen  Tor Erik Hoftaniska
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Damelandslaget er tatt ut før og der er det nesten bare
Vestegder.
Jeg sitter og skriver på neste "Sett og Hørt" i BIN, men har enda
ikke bestemt meg for om jeg skal lade kanonen.

Regler er til for å brytes...

Q76

Jeg mener at det som skiller de aller beste fra de nest beste, er evnen til å se når en skal gjøre noe
annet enn det som er vanlig. Katja er under opplæring i klubben vår, og jeg hører stadig mentor
Svindahl sier "andre hånd lavt".

J864
AJ63
J2
T852

AK3

Q

A73

Q9854
Q84

KT
KT973
J94
KT952
72
A65

Det er en regel som nesten alltid er rett, men i går svikta jeg selv da jeg ikke så at her var det tid for å
stikke opp fort som f...
2hj viser 810 og minst fem. Tom spilte ut hjerter to til damen som vant. Så en ruter til kongen og
kløver til damen og mer kløver. 9 stikk og et kjempespill til Nils Kåre.
Men du feis selvsagt opp på ruter ess i stikk to for å spille mer hjerter. Men skam og melde klarte ikke
jeg det!!
Etter dette, avtalt jeg og Tom "Ukrainske utspill" mot 3NT. Det er det femte laveste i beste farge.

Vest

Nord

Øst

Syd

Jon

Snorre

Nils

Tom

pass

3hj

3NT

pass

pass

pass

2hj

Plass til Oslo etter SIB?
Kjell Harald Raanes lurer på om noen plass i bil
til Oslo på søndagen etter SIB. Ring han på
41821357 i tilfelle.

Jon S/Nils R og Nils K
vant både i går 14.april og sammenlagt. Vi gratulerer.
Neste gang er det singelturnering og oppvarming til SIB. Det er som er fint med singel,
er at du for en gangs skyld ikke kan klage på makker. De andre i salen sliter med de
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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samme som deg..

Fire nye lag klar for NMfinale..

ExKristiansand vant KM lag i NordTrøndelag.

Vikersund var vel favoritter mot Åsane og svikta ikke. Toppbridge med
blant annet NBF's egen Harald Skjæran slo Sølvknekt klar, mens
Harstad Bridge & Sjakk slo Narvik 1.

Pål Christensen var en støttespiller her i byen. Nå regjerer han i
Bjarne Brøndbo sitt rike.
RESULTATER A og RESULTATER B

Førde ble for sterke for Grime & venner. Gratulerer herfra.
Følg med på hjemmesida til arrangøren.
Vårt lag fra Kristiansand reiser til Namsos i helga. Namsos er nok
favoritter, men jeg har tro på Jensen & venner. Rutine er en viktig ting i
bridge.

Jeg gleder meg i alle fall...

Bridgestand i Markens..

til lagturneringa i SIB. Det blir helt sikkert svært jevnt, selv om vi lager en skala der
det er kortere mellom VP'ene enn "vanlig". Siden det er bare fem spill i kampen, vil
hvert spill være helt avgjørende. En utgangssving i sonen er 1911 seier omtrent. Når
de fire beste så er kvalifisert til sluttspillet, er det 16 og 20 spill i semifinale og finale.
Det bør være nok til å kåre det beste laget.

i morgen i krysset med Skippergata. Det er Ruter7
som arrangerer. Neste stand er torsdagen før SIB..

Parturneringa vil bli avgjort på den måten jeg selv har forfektet er rettferdig. Det
spilles først en kvalifisering og i Afinalen møtes de spillerne som er med å kjemper om
medalje og premier. De som har ramlet av toget, får starte på nytt i Bfinalen i stedet
for å slite langt under middels og helst ønske å dra hjem.

Kretstinget 2010 16.april.

Meld fra til alle du kjenner!!

Dokumenter finner du på VABK.org

Vi er nå 47 påmeldte par. Grensa for å spille den type kvalifisering som planlagt, har vi
satt til 60. Det tror jeg går bra...
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Angrende tyrker...

D3
D1065
62
EKD92
10954

J72

EJ87
EJ3

K92
1087

J6

10532
EK86
76
KD954
87

Fra det tyrkiske lagmesterkskapet har jeg henta dette spillet.
Nord hadde vist en balansert åpningshånd og øst spilt ut en
kløver til knekt og ess. Ruter til bordet fikk beholde stikket, før
spillefører godspilte kløveren sin. Øst er inne og spiller ruter ti
til honnør og makkers ess. Vest ante vel fred og ingen fare da
han fridde seg med spar i diagramposisjonen til høyre. Han
kunne jo ikke vite hvem som hadde hjerter konge. Nå gikk
toget!
Spillefører i nord stakk med dame og tok for kløver ni og kasta
en ruter i bordet. Prøv nå å kast et kort i vest..
Aktuelt forsvant hjerter knekt, men da spilte nord seg inn i
bordet og fortsatte med ruter. Vest fikk for knekten og kunne
ta for hjerter ess. Da forsvant de bare en spartaper i bordt. Åtte
stikk var blitt til ni!

D3
D1065

9
10954

J72

EJ
J

K92
8




EK86

954


Jeg setter grensa på 60 par..
for å følge det planlagte opplegget under SIB. Blir vi så mange påmeldte, er det detter min mening nok plasser å
spille om i Afinalen selv om lagfinalister og semifinalister er sikret deltakelse der.
Alternativer er i mine øyne ikke noe dårligere. Blir det færre enn 60 påmeldte par, utsetter vi parturneringa til kl
13.00. Da er lagturneringa ferdig. Det spilles ca. 50 spills MONRAD kvalifisering på lørdagen og de over middels
spiller Afinale på søndag, mens de under middels spiller Bfinale. Afinalen tar med seg poengene fra lørdag, mens
Bfinalen starter på null.
Dette betyr at det blir færre spill enn meningen på de fleste på lørdag, men det kompenserer vi ved å tilby en gratis
18spills turnering fra kl 10.00  12.30. Her gir SIB 100 kroner i spurtpremie i HVER runde pluss at vinnerparet deler
en tusenlapp. Du trenger ikke melde deg på, bare møt opp litt før kl. 10.00. Vi spiller de samme spillene som
lagfinalistene gjør, så du får sjansen til å bevise at det var bare uflaks at ikke akkurat du og makker fikk være med
der.
Oppdatert info kommer etter hvert som vi nærmer oss spilledato.

12 par på klubben sist...

Marius Klukken Skree og Arne Sudland...

Likevel var flere av de vanlige ikke i gang etter
påske, så dette lover kanskje bra?

har fått seg lagkamerater..

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Snorre og Tom tok teten i den siste IMPS
TURNERINGA.
RESULTATER.

Lagkamerater til SIB...

SIB  lagturnering og kvallik til parturneringa

Det er noen som søker et par til å spille på lag med.
Send meg en mail hvis du også er på jakt. Si litt om
nivået du forventer.

Påmeldinga har ikke tatt av enda og det er langt færre påmeldte enn vi hadde
"planlagt" da vi laget opplegget med at de 16 semifinalistene skulle gå direkte inn i
Afinalen i parturneringa. Pr. i dag er det 39 påmeldte totalt og alle skjønner at det
ikke kan være bare noen få plasser ledig i Afinalen. Vi hadde tenkt oss A og B finalen
med like mange par.

Klubbspillinga starter igjen
på tirsdag til vanlig tid. Det er en tokvelds IMPS
ACROSS THE FIELD de neste gangene, før vi spiller
singelturnering på tirsdagen før SIB.

Blir det ikke en god del flere deltakere, gjør vi om litt på opplegget. Parturneringa
utsetter vi til ca. kl 13.00 og arrangerer i stedet en gratis "venteturnering" (med
premier) på lørdag formiddag for de som vil. Denne spilles samtidig med semifinaler
og finaler i lag.
Kl 13.00 starter vi en Monrad parturnering for alle. Vi spiller til ca. kl 19.00 på
lørdagskvelden. Da deler vi i to og de beste gjør opp innbyrdes på søndag (med
CarryOver) mens Bfinalen starter med blanke ark. Bfinalen vil som før være åpen for
alle som vil spille, selv de som ikke var med på lørdag.
Så kast dere rundt, folkens. Dette blir helt sikkert ei fin helg. Nærmere info kommer.

Dagbladets påskenøtter...

DKn108
643
E832

K8
K742
Kn7

Jeg tar meg den frihet å gjengi Dagbladets påskenøtter og samtidig
oppfordre mange til å sende inn svar. Denne gangen tror jeg faktisk
jeg er i nærheten selv, så da kan det ikke være alt for vanskelig.

Kn10

E8764

SVAR TIL BRIDGE@DAGBLADET.NO med frist 11.april.
Oppgave 1: Til venstre spiller vest ut ruter 5. Hvordan planlegger du
spilleføringen?

EK97632
ED9
10
EK
Vest

Nord

Øst

Syd
2kl

pass

2ru

pass

Kn4
ED10963
E862
D

Oppgave 2: Til høyre blir du fortalt at øst sin dobling var opplysende
når Vest klarte å presse syd helt til 5trinnet. Vest spiller ut ruter 9
denne gangen og spørsmålet er igjen. Hvordan har du tenkt i vinne
denne kontrakten?

2sp

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Vest

PS: Jeg liker ikke disse oppgavene med alle korta kjent. Best er de
jeg får av kaninen. De er slik

pass

Nord
2ru

Øst

Syd

1ru

1hj

dobl

4hj
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pass

3sp

pass

4NT

pass

5ru

dobl

5NT

pass

6kl

pass

6sp

pass

pass

pass

"Du har følgende kort: Exxxx,Kxxx,xx,E8."

4sp

pass

pass

pass

pass

pass

5hj

Da VET jeg at det er kløver 8 som er poenget. I Dagbladet gir de ikke
slike hint..

Oppgave 3

EK754
EK106
3
954

Denne gangen får du alle kortene og skal spille hjem 6hj etter at øst åpna med en slags svake to 2
spar. Vest spiller ut spar 3.

3

D10982

Kn95
9854
Kn8632

2
EKn107
D107
Kn8
D8743
KD62
EK

< Jeg skryta av denne 6'eren >

AKDJ43
DJ543


AKDJ43
DJ543


som Finn Brandsnes meldte. Tor Bakke forteller om spillet ved
deres bord, der Arve Farstad "visste" at makker var renons i
ruter. Med tre skulte essverdier måtte det stå storeslem.



Vest

Nord

Øst

Syd

LA
Johansen

Tor
Bakke

Harald
Eide

Arve
Farstad

1sp

3ru

dobl

6ru

6hj

7ru

7hj

pass

pass

pass

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Jeg liker helst å skryte av folk, men denne gangen slipper du ikke
unna igjen, Harald Eide. 3ru var en tøff og aggressiv aksjon. Etter
min mening skal en sperre det en mener er mulig første gang, så
holde munn etterpå. Å stampe i 7ru er enmannsbridge. Makker
som hoppa til 6ru kan ha beita i 6hj, eller som denne gangen
hisse motparten opp i en storeslem de ellers ikke vil klart å
melde.


6
8
EDJ6
KD98764

1052
92
K108543
J5
987
EK1086
972
E8
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Dobbeltseier på Olrud..
Før siste kamp leda Liverbird med 10 VP og skulle ha "bare" 16 i sin siste mot
Smith. Det fikk de ikke etter at Vidar Smith & Co hadde spilt en god kamp og vunnet
228. Apellkameratene var det eneste laget som i praksis kunne ta igjen Liverbird,
men de tapte helr 525 i sin siste.
Grattis til Jørn A Ringseth  Ø Lerfald, E Eide og J Houmøller. Sølv til godt spurtende
"Pusten".

Resultater lagturnering Olrud
Uten å blunke...

AKDJ43
DJ543



Finn klinte til med 6hj og de var midt i
sikringsskapet. 13 IMP da Apellkameratene ikke fant
slemmen ved det andre bordet.
NÅ jevner det seg skikkelig ut på Hamar..
Vest
Erik Berg

Nord

Øst

Syd

Finn
Gjermund
Håkon
Brandsnes Rekstad Brandsnes
1sp

5kl

AKDJ43
DJ543

Finn Brandsnes spiller med sønnen Håkon (ung
ungdom), men her er det far sjøl som viser at
alderen ikke har gjort han mørkredd.
Hva melder du over 5kl?

pass

2hj

?

Unnskyld, Bente..
Jeg sa at Olrud var en trist turnering for
våre spillere. Det var før noen fortalte at
du tok en fin premie i Apulja sammen
med makker Bård Riise.



6
8
EDJ6

1052
92
K108543

KD98764

J5
987
EK1086
972
E8

INNBYDELSE
KM VETERAN
SØM BK 18.april. Påmelding

Nils har skrevet om et par spill der han
fikk nok stikk. Det var visst andre spill
det ble lite av det samme..
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Liverbird leder Olrud lag

D
EJ103
KD76
KD82
K652

J874

7652

KD9

1052
93

E98
E64
E1093
84
J43
J1075

Vest

D
EJ103


Jørn Arild og Øystein vant parturneringa, men har ikke tenkt å
stoppe med det. Etter 6 av 12 runder i lag, har de en knapp
ledelse foran Apellkameratene. Team Hauge har fått opp
dampen etter en treg start.

Nord

Øst

1kl

dobl

Syd
1sp

pass

2NT

pass

3NT

pass

pass

pass

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Her viser Ringseth fine kunster i 3NT fra Nord. ØstVest har i
utgangspunktet fem stikk, med to esser, spar konge og KD i
hjerter. På den annen side har NordSyd åtte stikk
(1+1+3+3), så det er et kappløp om å ikke gi bort det siste
stikket.
Øst fant et greit utspill med en liten kløver. Han kom inn på
tredje kløver og skifta til en liten ruter. Der kom han inn andre
gang og fridde seg med mer ruter. Jørn Arild tok stikka sine og
kom fram til posisjonen til høyre. Øst må holde alle sine
hjerter, hvis ikke kan Nord bare dukke en hjerter og ta tre
hjerterstikk etterpå.


K65

J8

76

KD9






E109
84



I sluttposisjonen spilte han spar dame til esset og mer spar.
Jeg trenger vel ikke si mer?
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Ungdommelig overmot!!!

98762

System Norway Open

Lagbridge er for de voksne. Her mener jeg at Harald Eide gjør en
kardinalfeil når han dobler. "Her sitter trumfen 40 motpart. Har
dere bruk for å vite det?" Tusen takk, sier far sjøl og sneller lett
hjem 10 stikk.

D
K85
KD74

EK1096

DJ103
J743

EJ1063

72

542

1096
EK54

Hvis det er to beit opprinnelig (200) blir det en dobla beit (200) når
spillefører vet om sitsen. Krisen er den gangen det er en beit med
normal spilleføring og 10 stikk (790) med informasjonen.
Vest spilte ut hjerter ess. Ruter ess i stikk to var nok ikke rett
medisin uten at jeg er helt sikker på at kontrakten er død med noe
annet.

Resultater lagturnering Olrud

852
D94
EJ8
Vest

Nord

Øst

Syd

LA
Johansen

Jørn A
Ringseth

Harald
Eide

Øystein
Lerfald

1hj

dobl

2hj

2sp

3ru

4sp

dobl

pass

pass

pass

1kl

Takk (!) makker.

E6



Jeg prøvde å kritisere Jan Tore i et spill under. I bulletinen
(fine sådan) tar han selv for seg makker, Odin Svendsen. "Det
er fint at du skviser, Odin, men jeg ser helst at det ikke går ut
over meg!!"

EJ4
10654
10753
753
KD4

KD984
10632

J9872

3

84

KDJ
J102
987

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

EJ
1065


JTB spilte ut en spar til damen og mer spar. Kløver til esset,
spar til stjeling og mer kløver. Odin tok også for den siste
kløverhonnøren. Jan Tore hadde en ruter å lempe.


KD

K9
632

Så var Odin flink når han spilte ruter til spilleførers ess. Jan
Tore var like flink da han la liten på hjerter ni og Odin kom inn
på tieren i posisjonen til høyre.

J98







87
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Lyset gikk og i stedet for å drepe bordet med mer hjerter,
kom det en spar !!.

EKD
E962
Vest

Nord

JTB

Øst

Syd

KD
2

"Takk, makker". Hilsen Stavern.

Odin
1sp

pass

2sp

pass

pass

dobl

pass

2NT

pass

3kl

pass

pass

pass

Olrudpåsken..

Lerfald  Ringseth vant...

Halvveis leder Ringseth  Lerfald.
RESULTATER

på Olrud. Det var svært jevnt, og før siste
runde skilte det bare fire poeng mellom de fire
beste parene. En kjemperunde av trønderne
loset dem inn til en klar seier. RESULTATER
foto: bridgemagasiner.no

HJEMMESIDE MED BULLETINER

Singsås slo BAK 1..
Sterkt av Kåre Bogø, Arnfinn
Helgemo, Jan Emil og Bård Kåre
Græsli som slo Rasmussen 
Charlsen, Hantvedt  Thomassen
med 5046 i 6.runde.

Ingen god turnering for våre to par. Nils og
Karl Christian på 23.plass og Marianne og Egil
på 28. 34 par deltok i Elite.

Da venter jeg storbesøk fra Bergen
til SIB. Det har du lovt Arild!!

Ikke første gang jeg ser dette..

32

og det forundrer meg hver gang. I parturnering balanseres
det hardt. Det å la motparten spille 1NT er snart en
dødssynd.

E6
KJ754
E762
KD6

EJ54

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Det er ikke det jeg er uenig i, men når du vet makker kun
trenger knapper og glansbilder for å holde oppe, kan du
ikke passe ned 1NT i nord med Odin sine kort. En ting er
hvis en ikke har alternative meldinger, f.eks samme
honnører og 3253 fordeling. Da er det gjerne å løpe fra
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D7

J10853

E10986

32

983

10
10987
K962
D

asken til ilden. En annen ting som trekker ned for å passe,
er at du ikke har noe godt utspill.
I min verden er det opplagt å melde 2kl i nord. Der vet han
at de har åtte eller ni kort til sammen og han vet at
kontrakten vil spille greit. En annen ting er at neste gang
tør ikke makker være med i utdøende når det er rett, fordi
angsten for at makker straffepasser er der..
Hvordan det gikk med 1nt doblet denne gangen spiller
ingen rolle. Det var ikke poenget mitt.

DJ54
Vest

Nord

Øst

Syd

Erik B

Odin S

Allan l

Jan T B

pass

pass

1ru

pass

1hj

pass

1NT

pass

pass

dobl

pass

pass

pass

"Jeg hadde kjempeflaks!"

Ruternålturnering i Kvinesdal

sa en på radioen i dag. Han hadde blitt tatt av
snøskred. Jeg vil påstå han hadde uflaks, selv
om det var flaks at han overlevde. De som
vinner i Lotto, de har flaks.

Fine 9 bord og seier til Marius Skree  Terje
Gletne, et poeng foran fru Marit Arvid
Lillegjord. RESULTATER
HER er en liten stemingsrapport.

eller denne språkforvirringen. "Innbruddstyv
slo ned politimann med jernstang". Politi med
jernstang fortjener ikke bedre, spør du meg.

Med fruen på kamp....
Hun er like interessert i fotball som jeg er i bunader. Men luringen er sponsor og inviterer noen
ganger til VIPtreff før Startkamper. "Det er kongeservering", sier jeg og hun blir med.
Roald møter oss. Stolt som en hane i egen drakt. "De setter meg innpå mot slutten. Det er nok ikke
mange i Start som er superstormester!!"
Mat og drikke var fortreffelig, men da vi skulle gå ut til kampen fortalte jeg at det var tipping av
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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resultat ved pause og til slutt, samt første målscorer.
"Jeg kan et navn," sier hun med et smil. "Bolanos. Han er kjekk, så han scorer første mål". Jeg spør
om ikke det noen andre som scorer i første omgang, men da svarer hun at hun ikke kan flere navn og
skriver 10 til pause.
"Og sluttresultat da?" "Stakkars Molde hvis de ikke scorer. Da blir de lei seg. Jeg liker best at det blir
uavgjort, så da tipper jeg at de får et mål i andre omgang. 11 til slutt"
Sjekk kamprerferatet hvis du ikke allerede har detaljene. Vi venter på premie i posten.
(Og den eneste på HELE stadion som jubla når dommeren blåste av kampen? Gjett da!)

Takk for innspill..

J
E10986
E1083
D42
98
K32

KD106532
J74

KJ9762
63

D5
10

Det er flott at dere sender inn både spill, bilder og historier.
Jeg klarer ikke ta med alt, fordi jeg har tross alt en betalt
jobb også.
Disse to spillene er det Geir Harnes som sender meg. I det
første satt en "Andy Black" i syd og han var slett ikke svart
i sine spilleføring.

E74

Spar ni gikk til esset, ruter til esset og ruter til stjeling. Nå
er allerede ruterholdet isolert i vest, men det kan ikke syd
vite, så han stjal en spar og enda en ruter. Siste spar til
stjeling med kløver dame og så alle kløverne unntatt den
siste.

D5
4

Posisjonen til høyre i det den siste trumfen klemmer safta
ut av vest. Vakker skvis med forberedelse..

EKJ9875
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Nord

Øst

1hj

3sp

Syd
4kl

4sp

5kl

pass

5sp

pass

7kl

p.r

< Dette MÅ da bli bra, makker!





I syd satt "haaviken" og VISSTE at 6sp stod med 12 stikk.
Skam til vest som dobla, og da var den blå lappen helt
fortjent.

KD973
E872
D1085
974

3

82

10654

KD1063
763

J54
EKJ85
EKDJ108552
EJ

>

Kjetil Krogh hadde de samme korta ved det andre
bordet. Jeg vet ikke om det var en tellefeil, men innbiller
meg at han skjønte at makker hadde ruterkontroll siden
han hoppa til slem over doblinga. Siden har selv hadde spar
ess og singel kløver, var det vel sannsynlig at kontrollen var
ruter ess.

KD973
A872
D1085
974

3

82

10654

KD1063
763

J54
EKJ85
EKDJ108552
EJ

Vest skulle spille ut. Jeg tror ikke øst var HELT blid for at
det ble ruter konge... :)

9

9

2

2

Vest

Nord

Øst

Syd

2ru

2hj

3ru

4NT

pass

5sp

pass

6sp

dobl

pass

pass

redobl

pass

pass

pass

Vest

Nord

Øst

Syd

1hj

pass

4NT

pass

5kl

pass

5ru

dobl

6hj

pass

7NT

pass

pass

dobl

redobl

pass

pass

pass

mer matte...
Denne er det Espen Branderud som har sendt..

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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og denne har det heller ikke bra.
(trykk for større)
Takk til Peer Andersen fra Telemark.

Sluttbulletin fra KM.

Fra en mattelærers hverdag...

Nils har oppsummert og laget en
fin artikkel fra KM par. Den finner
du HER.

Jeg liker å undervise i matematikk. Om det er små barn eller store ungdommer, er ikke så farlig. Det er
utfordringer alle veier.
Nå jobber jeg med 8 åringer og i den forbindelse prøver jeg ofte å finne ut hvordan de tenker. I dag hadde jeg
med meg en gruppe elever og stiller spørsmålet. "Hvor mye er 5 + 3?" Noen bare sier svaret, andre teller på
fingrene, noen forteller at de går veien om 10 mens andre går via andre stykker de allerede kjenner (Eleven
vet f.eks at 5+2 = 7. Da er 5+3 en mer enn 7, altså 8. Egentlig flott tenkt..)
Når de har uhensiktsmessige strategier, prøver jeg å veilede. Det er i utgangspunktet ikke noe galt i å telle på
fingrene, men når de i stykket 1 + 17 = ? starter med 1 og teller seg oppover, sier jeg at ".. det finnes en
lurere måte." Når en liten tannløs tass ser lyset for første gang, er det en stor opplevelse for oss pedagoger.
Olav er ikke verdens raskeste, men han er iherdig. Opp til omtrent 10 går det greit (akkurat så mange fingrer
som han har), men lenger opp blir det Lotto. Vi jobba iherdig og jeg spurte hvordan han tenkte. Som regel
telte han, men noen svar satt allerede i hukommelsen. Jeg korrigerer ikke feil når jeg skal bygge opp

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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selvtilliten, så etter hvert som jeg bare nikka, ble Olav mer og mer fornøyd.
Så kom oppgaven 6 + 7 = ? . Stinn av tro på sine ferdigheter, kom svaret som et lyn. "Det er 12!".
Jeg sier aha og spør hvordan han tenkte for å komme fra til det svaret.
Olav blinker ikke en gang når han smiler til meg: "Jeg bare vet det!"

A
 AJ32
 KT72
 QT74
 J9643
 Q95
 94
 J98

 QT
 T874
 J5
 A6532
 K8752
 K6
 AQ863
K

Vest

Nord

Øst

Egil

Syd
Marianne

1kl

pass

1sp

1NT

pass

2ru*

pass

2hj

pass

3ru

pass

4ru

pass

4hj

pass

4sp

pass

4NT

pass

5kl

pass

6ru

pass

pass

pass

pass
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Enda mer Homme...

Selvransakelse, ansvarsfraskrivelse eller uflaks?

Nå må jeg døpe om denne sida
snart til Hommes fanklubb.
Ekteparet er virkelig i støtet for
tiden, så de fortjener all skryt.

Jeg vet ikke om de er som meg. Når jeg ikke har lykkes i en
bridgeturnering, går jeg gjennom spilla og leiter etter hvorfor..
Da er det tre "løsninger". Enten har jeg svikta selv, eller så har
makker svikta eller den tredje varianten, at en ikke hadde draget.

Mor på landslaget, NM plass og
klubbmester...

Det er nok oftest en kombinasjon av disse tre tingene, selv om det er
lettere å se bjelken i min brors øye. Jeg prøvde å legge skylda på
Tom for at vi bare kom i 3hj i spillet under (CrissCross), men
Christer Kristoffersen gir meg ikke støtte her. Nå kan det hende at
Tom har betalt den godeste trønderen for innlegget, men så dypt tror
jeg faktisk ikke du synker, Høiland?

Til venstre var de helt alene om å
melde slem etter et fint
meldingsforløp der begge to fikk
vist korta sine bra. 15 pluss av 15
mulige..
Egil har ikke fulgt med på
hjemmesida i det siste, for da vet
han at "rett" åpning er 1ru fulgt av
2kl over 1sp. Det er bedre å lyve på
seg en ruter enn en spar..

HER er Christer sin mail.
Det kunne være interessant å høre din mening? Jeg vet at
meldeproblemer når alle korta er kjent ikke er det beste, men lat nå
som om du fikk et akutt anfall av glemsomhet (kjente saker?) og
fortell meg hva og hvorfor du melder over 3kl.. SVAR

15/58

9/15/2015

Varen 2010

Søgnes medlemsblad..

Km par 2010  Lyngdal

Noen bedre?

Egil og Marianne Homme vant
årets klubbmesterskap. Det var så suverent at jeg ikke
har brydd meg med å regne ut sammenlagt en gang.
Det kommer snart selv om jeg tror det nesten er bare
Jensen  Dahl og Tønnesen  Hodne Larsen som har tre
kvelder og over middels til sammen.
Snorre og Markus hadde parret seg siste kveld og det
holdt til en grei seier. Sterk andreplass av
kretsmesterne.
Med de ordinære makkerne våre hadde vi et snitt på ca
40% på de to første kveldene, Markus. Det er på tide at
de går i seg selv, kanskje?
RESULTATER

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Lyngdal BK.

Mandag 22. Mars ble 7. og siste runde av klubbmesterskapet
arrangert med deltagelse av 9 par. Følgende kom over middelscore(50%):
1. G. Hamre  K. O. Hansen
2. T. Nakkestad  O. Nordhassel
3. A. reppen  O. Bringsjord
4. E. Austbø  R Thomsen
4. S. K. Pedersen  V. Ballestad
6. G. Ubostad  P Knutsen
Sluttresultatet ble følgende(Middels er 250%):
1. Geir Hamre  Karl Olav Hansen
2. G. Ubostad  P. Knutsen

60,42
59,72
54,17
52,08
52,08
51,39

308,08
271,05
16/58
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3. T. Nakkestad  O. Nordhassel
4. E. Austbø  R. Thomsen
5. S. K. Pedersern  V. Ballestad
6. Marit Skree  T. Undem

266,08
262,25
256,46
252,66

Hansen og Hamre tok en overbevisende seier sammenlagt og vi gratulerer dem som nye
klubbmestere.
Neste spillekveld er Mandag 12. April og da arrangeres Poenghøsten 2010. Vel møtt!

CrissCross

J963
743
JT74
42
Q542

K87

KQ98

AT65

K8
Q65

A9632
J
AT
J2
Q5
AKT9873

Vest

Nord

Øst

Syd

Tom

Karl O

Snurr

Terje S

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Vi havnet "bare" i 3hj etter at jeg mener Tom kunne meldt
annerledes andre gang. Det blir i mitt hode for passivt å bare
fighte om kontrakten med 3hj, men jeg skjønner at han uten
tette avtaler ikke turde doble 3kl som invitt til 4hj. En skal ikke
sette makker på uartige prøver, men her kan ikke dobler være
noe annet enn en hånd med utgangsinteresse. Jeg hadde meldt
3ru og løfta 3hj til 4hj. Tom kan ikke melde 3ru andre gang. Det
vil vise ruter og spar med begrensede verdier.
Men jeg fikk da dreis på spillet etter at Terje Skårdal innleda med
to høye kløver til stjeling hos meg. Spar til damen og kløver dame
til stjeling og overstjeling. Så en liten spar til esset. Nå var toget
gått for 11 stikk faktisk..
Terje spilte ruter dame til mitt ess og jeg tok to runder trumf. Når
Terje fulgte to ganger hadde han 2227 og nord hadde holdet i
både ruter og spar. Jeg viste fram hånda mi til Karl Olav Hansen i
firekort possen..

J9

JT

42

K

K



K


963



5
T98
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1ru

2kl

dobl

pass

2hj

3kl

3hj

pass

pass

pass

Vil du jeg skal ta for den siste trumfen eller gir du deg?

Det er disse vi
trenger!!
Tor Christensen er en hyggelig
fyr han, men denne gangen
tenker jeg på Marit Skree. Skal
vi overleve som hobby, må vi
rekruttere nedenfra. I helga fikk
hun ikke spille, fordi vi ikke
hadde noen til å ta regnskapet.
Det gjorde hun på en fortreffelig
måte, til tross for at det var
småtterier å slite med.
Tusen takk, Marit. Måtte du få
med deg flere fra din
generasjon..

De gamle er eldst i KM..
Seksdobbelt Kristiansand i KM. Alle
best var Helge og Roald Mæsel. Vi er
nesten sikker på at vi har fire plasser i
finalen, så grattis til alle dem.
RESULTATER
Til høyre er vinnerne og under er de
som mest sannsynlig er våre i
parfinalen på Lillehammer.

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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98543
2
96
AJ842
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Små marginer
mellom topp og bunn. Her var jeg og Tom i en steinhard
3NT som ville gått hjem mot de fleste. Gjett hva Arne
Sudland i syd pelte fram i utspill. Joda, kløver 3...
Jeg stakk med kongen hjemme og lista en liten hjerter

A84
KJ2
AT64
J52
19/58
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T76

KJ

Q97

A63

KJT3

AQ8542

Q76

K9
AQ2
7
T53
Nord

Øst

Syd

Tom

Klukken

Snurr

Arne S

1NT

2ru*

pass

2hj

3ru

3NT

pass

pass

KJT5

932

AT8

Q9754

Til høyre var det jeg og Tom som fikk dreis på motspillet
og mer enn fire(!) stikk ble det ikke på det godeste Calle
K.

K5

J982

Q643

7
Q76

Jeg spilte ut hjerter fire til esset og mer hjerter til knekt
og min dame. Så spar 9 slik at Nord måtte stikke. Det var
ikke plass til en dame til hos meg, så Calle prøvde å
toppe ut kløverdamen. Tom kom inn på den og spilte
hjerter til kongen. Ruter til dame og konge og mer ruter
som Calle prøve tieren på. Min ruter knekt vant. Jeg tok
for hjerteren min slik at Toms kløver forsvant. Spar
gjennom dame og god natt!!

KJT854

Vest

mot bordet. Pang opp på kongen og kløver 10 i bordet. En
potensiell +10 ble til 15 (av 15 mulige)

63
Q73
AKT98
Vest

Nord

Øst

Syd

Tom

Calle

Snurr

Per K

3hj

dobl

redo

1hj

2kl

pass

pass

3NT

pass

pass

1kl

pass

Mer "seniorbridge"

QJ9
A82
AQT3
753
T64

K853

QT93
J972

K6
K8

86

KQT94
A72
J754
654
AJ2

Det har vært mye skryt av veteranene
i klubben vår. Øystein er like frisk i
sinnet enda og spiller som en ungdom.
Stig åpnet i Nord, øst meldte inn 2kl og
Jensen ble plasser i 2NT i syd.
Kløver 8 ble sluppet rundt til knekten
(ofte rett, men ikke så viktig denne
gangen) Ruter til tier og konge. Kløver
konge lasjeres, men neste stikkes.
Ruter til bordet og spar dama kan ikke
dekkes (da kappes tieren opp). Ruter
ess må øst kaste en spar på.
Posisjonen til høyre i det Øystein har
fått fem stikk.

J9
A82
3

T6

K8

QT9
J

K6




KT
A7
J754



Hjerter ess og du ser helt sikkert at
han må få sine åtte uansett hvem som
kommer inn i hjerter.

Semifinalen så avgjort ut
Etter 40 av 62 spill, leda Zimmermann med
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Tor og Geir (Zimmermann) i finalen
Det ble 7 IMP seier over "norske" Strul etter en rivende
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48 IMP. Så henta Boye og Silla 53 IMP på de
nest åtte spilla og leder med 5 når det er en
sesjon igjen.
HER er den spennende tredje sesjonen

Varen 2010

batalje. Fantoni og Nunes har vel også hatt bedre sesjoner
enn den siste. Finalen spilles på BBO i kveld (søndag):
Jeg spår en enkel seier til Zimmermann...

Her snudde det...
I Åpent Rom meldte aldri Boye sparen sin, så da så det
veldig naturlig ut for Tor i Nord først å melde kløveren og
etterpå sparen. 800 i 5kl burde likevel ikke være noen
katastrofe, men M.Bessis på det andre borde ville med 5hj
fortelle at han var sleminteressert uten kløver kontroll. Det
hadde ikke Thomas i øst heller og når ruter esset også var
borte henta Fantoni  Nunes de tre første stikka.
Så kom det to utgangssvinger og en slemsving, alle i Strul
sitt favør. Sammen med et par delkontrakter ble det altså
full snu i kampen.
16 magiske spill igjen!!

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Pent, makker.

KD8

Frank Svindahl og Karl Christian Baumann har tatt ledelsen i KM
par. I dette spillet fikk de ikke mye poeng etter et flott motspill
av Tom Høiland.

KD52
10752
EKn
6542

E1097

Kn103

65

3

EK6

K10987

D432
Kn3

Jeg liker ikke å spille ut i motparten farge, men singelton er nå
en gang singelton. Ruter 3 stakk Tom med esset og spilte
sekseren (!) tilbake. Jeg kunne stjele og vri kløver. Enda hadde
vi stopper i ruter. To sonebeiter.
Veldig flott arrangement så langt av Lyndal BK. En spesiell hurra
til Marit S som debuterte som regnskapsansvarlig. Ikke et
eneste feilskjær, til tross både feildubletter og andre små
tekniske utfordringer.

E987
DKn843
65
Vest

Nord

Øst

Syd

Snorre

Baumann

tom

Svinet

1ru

pass

1hj

pass

3hj

pass

4hj

pass

pass

pass
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Ikke så farlig å gå beit i syv..

4

fordi du vet at de er i den samme kontrakten på det andre
bordet. Alle fire norske meldte denne gode storeslemmen,
akkurat likedan. For å vinne må du ta hjerterkappen på
direkten. Det er ikke ikke mulig uten å ha sett korta..

D9872
D9832
63
E1052

KD983

43
AK7

EKKn106
4

10984

EK

En beit var uavgjort i den spennende semifinalen Vandelbilt
mellom TorGeir og BoyeSilla.

Kn76
5
Kn1065
DJ752
Vest

Nord

Øst

Syd

Boye

Moulton

Silla

Zimmerm

Geir H

Strul

Tor H

Becker

1kl

pass

1sp

pass

2sp

pass

4NT

pass

5hj

pass

7sp

pass

pass

passp

Begge "norske" lag videre...
Boye og Silla sitt lag Strul kjørte over Lynch på
en slik måte at motstanderne trakk seg fra de
siste 16 spilla. Zimmermann hadde også god
kontroll på Onstott.
Det blir ikke to i finalen, fordi Zimmermann og
Strul møtes i semi'en. Det blir en gysare kl. 21
på BBO i kveld.
RESULTATER

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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< Lett for oss tilskuere.

1095
KD752
D52
109
D73
E106

Kn82
943

983

Kn4

DKn76

E8543
EK64
Kn8
EK1096

Begge bord spilte ut en liten kløver. Øst stakk med esset og på
neste kløver avblokkerte Bobby Levin pent en honnør under
kongen. Han feis opp på hjerter ess og henta beita.
Fred Gitleman fant utspillet med ble sittende med DJ i kløver. Det
kosta 10 IMP.
Til høyre er et eksempel på at det er farlig å stå opp om morgenen.
Brad Moss hadde god samvittighet for sin innmelding som viste
kløver + major. Syd spilte ut sin kløver og da ble det bare fire små
stikk på spillefører. 1100 i beit og 10 IMP.

Levin

Nord

Øst

Hampson Weinstein

104
E92
KDKn3
54

732

86

EKn753

K107643



964

E10752
KKn86
KD92
DJ85
8

K2
Vest

ED109

og Bobby Levin klarte det ved bordet. "Far BBO", Fred Gitleman,
skammer seg sikkert enda over at 3NT føyk hjem.

Vest

Nord

Øst

Syd

Kamil

Moss

Fleicher
dobl

Syd

Gitleman

Greco

pass

1NT

2kl

pass

pass

pass

pass

pass

2NT

pass

3ru

pass

3hj

pass

3NT

p.r

to norske i kvartfinalen
i Vanderbilt. (Nationals Sping). Boye og Silla vant knepent for
Team Strul, mens HelnessHelgemo sleit seg til seier med 9 IMP
over selveste Nickell. (Meckwell, Zia, Hamman...)
HER og HER er de siste 32 spilla.

Kvartfinalene starter kl 21 i kveld og sendes på BBO.

Prebulletin KM par...
Det er ikke mange kretser som har
bulletiner i forbindelse med KM. Nils
Kåre har laget en flott forrett til helgas
spilling. Den finner du under.

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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NM klubber 2010  mesterskapside
Hei Snorre!
Som du veit skal BK Grand og Ålesund vere vertskap for årets NMlag finale – som
vil bli ”the best ever!!!”
Gidd du reklamere litt for NMsida vår. Samstundes kan du skrive at lag som framleis
er med i kampen om finale er hjarteleg velkomne til å rapportere frå 6. runden – kan
vere nok med bilete og eit par setningar. Kjekt med spel også men ikkje noko krav.
Arnt Ola Fidjestøl

D765
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Løft av 4.farge.
Har du hørt det før, kanskje?
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ED987

Kaninen har enda ikke lært og kommer i 3NT på sånne kort. Jeg løfter 2sp til 3sp og viser fargen, siden jeg
enda ikke har benekta spar.

D654


3NT viser hos mange hold og minimum. Keep up, men helst mot meg...
Det kommer mange innlegg som vanlig når jeg tar opp fjerde farge. Nesten ingen melder som meg, men
ALLE er enige i at sjikane av kaninen er velfortjent og på sin plass. Stig Martinusssen, Kjetil Krogh og Frank
Svindal.

EKn102
K

Det er som er mest moro er at når jeg diskuterer dette med han over en kopp kaffe, så sitter systemet som
et skudd. Hver gang han har 44 i fjerde farge ved bordet, så klapper han sammen. (unntatt de gangene han
har xxx i fjerde farge, da går det bra)

Kn3
EKn10765
Vest

Nord

Øst

kanin

Syd
AK

1hj

pass

2kl

pass

2ru

pass

2sp

pass

3NT

p.r

Dette er akkurat som å være på restaurant og kelneren spør om hva han vil ha å drikke. "Eplemost," svarer
kaninen. (det er analogt til å ha xxx i fjerde farge). "Det har vi dessverre ikke," svarer kelneren. Vi andre
ville da sett på menyen og funnet alternative drikker (analogt til av vi IKKE har xxx i fjerde farge og leter
etter andre meldinger). Kaninen faller i staver, resten av meldingsforløpet går ned som Titanic gjorde og han
forlater restauranten (meldingsforløpet) like tørst som da han kom..

(sakset fra Tonje B)

En blogg er en blogg..
Denne hjemmesida er ei side som formannen i Kristiansand BK mindre og mindre skal stå inne for. Det er et sted som handler om bridge, men
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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ellers et det mye store bokstaver, skrik og skrål. Noen liker det, andre liker det ikke..
Jeg mener litt av det jeg sier, men aller mest ønsker jeg å underholde. Selvsagt setter jeg synspunkter på spissen og selvsagt er ikke alt like
alvorlig ment. Halshugging er ikke min gren. Ta det for det det er, og ikke tro at jeg har hue til verken vikarierende motiver eller parallelle
interesser. Noen mailer jeg får blir jeg faktisk litt lei meg for.
"Jeg tok fram sykkelen og sykla meg en tur i går", eller "Norsk Bridge kom ut i går. Det var fint. Mange fine bilder også". Jeg tror ikke du da
hadde mista nattesøvnen i spenning over hva slags bokstaver og setninger du kunne finne på denne sida neste morgen om det var stilen.

Oppklarende fra Christian..
HER forteller han at forholdet allerede er diskutert mellom de involverte. Jeg er
glad for at flere enn meg ser poenget i det jeg tar opp her, selv om mange av
dere synes dette er kanskje både meningsløst og uvesentlig å bry seg om.
Denne gangen taler jeg på vegne av de som bruker mye tid (det aller meste
ubetalt sådan) for å skrive om hobbyen vår.
Jeg prøver altså å forsvare oss bridgejournalister, våre betingelser og
"arbeidsforhold". Det er mange som skriver om bridge og får skryt. Fortjent
sådan. Sist var det Kåre K som fikk "lønn" for nitidig arbeid med
Bridgemagasiner. Det er mange som har sloss en heroisk kamp for å beholde
bridgespalter i aviser, GEO og Christian reiser verden rundt for å dekke
mesterskap online for oss. Jeg kunne nevnt mange.
Dette arbeidet tar tid. At de som bruker aller mest tid skal måtte sloss med vårt
eget forbund synes jeg er betimelig å ta opp. Espen Forberg og flere sier at
selvsagt skal menigmann lese bridge fra et gratismagasin som Norsk Bridge.
Den dagen det er det eneste som kommer i postkassa, er det for seint å angre
på at en ikke tenkte to tanker på en gang.

Da er sykkelsesongen i gang..
Det har vært mer snø her på Sørlandet enn manns minne kan erindre. Vi
hobbysyklister har hatt alt for mange vintermåneder til å bygge på spekklaget og
bilringen(e) rundt magen.
I dag gnistra det i plogen til brøytebilen da den for forbi og da tok jeg fram gliset
fra garasjen. Endelig. Nypussa og strigla har den vært i uker. Kjedet er smurt,
girene smetter på plass og bremseklossene glir langs felgen like mykt som jeg
smeiger fruen nedover ryggraden.
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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SÅ... skulle jeg inn sykkelbuksa og den nykjøpte vindjakka fra Team Søgne. Jeg
skjønte umiddelbart hvorfor Øystein Pettersen fikk tilnavnet "Pølsa" da
lagkameratene så han i skidress etter for mange ferieuker på sommeren.
Sømmene på jakka mi ba om nåde da jeg dro igjen glidelåsen og det var ikke bare
foran sykkelbuksa bula. Mørpølse, falukorv og Knackwurst fikk en ny betydning.
Men nå er vi i gang. Det er mange og harde mil som ligger foran før sesongens
store mål skal nåes i slutten av mai. Jeg kommer til å be kaninen skrive en spalte
kalt "Mine slaketips", men inntil da får jeg starte med mitt eget. "Max to pølser
på Esso's etter bridge på tirsdag. Kun den ene surret med bacon"

Enig og litt uenig..

"Nå er du svimmel igjen, Snorre!!"

Nils er ikke helt enig med meg i det jeg skriver om BIN
og Norsk Bridge. Han ser poenget mitt, men skjønner
også at hensynet til sine medlemmer er viktig for NBF.
HER kan du lese hva han mener.
Christian Vennerød er mer uforbeholden i sin støtte til

Espen Forberg mener jeg er ute og rører nok en gang. Hans sitt innlegg ser du HER.
Dessverre tror jeg Espen har feiltolket ALT jeg har sagt. Min innvending til Norsk
Bridge er akkurat det motsatte av hva han sier. Magasinet er så bra at det kan være
en reell konkurrent til et kommersielt magasin som drives nesten som en hobby. Jeg
har aldri sett vedtaket da NB ble vedtatt opprettet, men det var noe med at det skulle
være en infomasjonskanal for NBF.

det jeg forfekter...
Hei Snorre.
Veldig bra det du skrev om BIN. Nå som Tommy er
borte, kan det jo ikke være en oppgave for forbundet å
drive det kvalitetsmessig beste bladet til konkurs
(Det burde ikke vært en oppgave med Tommy som
redaktør heller, men det er en annen historie)
Vennlig hilsen
Christian Vennerød

Bladet gjør akkurat det på en glimrende måte og vi får fin og grundig informasjon om
ting forbundet skal informere sine medlemmer om. Min personlige mening er at
artikler som kun omhandler bridge og bridgeturneringer, kunne de latt Boye få
referere fra. Dette gjelder også fra forbundets egne turnering og fra f.eks
internasjonale mesterskap. At ikke alle er enige i dette, kan jeg leve med. Er det noe
som er mer tvilsomt, så er det hvis NB har et annet format enn det som tinget i sin tid
vedtok.
Ting som går på å fremme bridgen på andre måter, f.eks rekrutteringstiltak,
bridgeturer med viktige sosiale aspekter, nybegynnerspalte, reportasjer fra klubber
og kretser o.l er hjertelig velkomment. (og Vegard Brekke gjør en glimrende jobb om
jeg ikke har understreket det godt nok)

Nå ligner det snart noe i KM..
Vi er oppe i 31 par i vårt KM par. Det er slettes ikke verst, selv om det er dårlig i
forhold til gamle dager. Det er påmelding enda noen dager, så har du ikke andre
planer er det fint i Lyngdal i helga.
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Jeg vet om en som ikke har makker, så er du singel kan du sende meg en mail..

Mer enn halve damelandslaget fra oss..

Old Boys til 6.runde..

I denne sammenhengen er "oss" VestAgder og selv om
Flekkefjord har meldt flytting til Rogaland, tar vi med Tonje
som en av våre. Ann Karin Fuglestad og Marianne Harding var
vel slevskrevne, men vi gratulerer også Marianne Homme og
Tonje Brogeland med tur til EM lag.
Makkere en hhv. Siv Thoresen og Tone T Svendsen.

Jeg ler noen ganger av Erik Dahl når han melder. Jan Erik Drangsholt er (om
mulig) enda verre til å grave i meldeboksen. Likevel blir jeg slått ut i tidlige
runder i NM klubber, år etter år. Disse gutta er med lenge etter at jeg og du har
tatt kvelden, kanin og 200. Heldigvis er bridge noe en ikke kan studere seg til.
Gode kortspillere vil alltid gjøre det bra..

Mer takk til Homme's
fordi paret sparer meg tid med å lage sammenlagtresultater
for klubbmesterskapet. De vant også i går og leder soleklart i
sammendraget. RESULTATER

Jensen, Dahl, Drangsholt og Fjellstad slo Stavanger i 5.runde. Nå vil vi ha
hjemmekamp for laget i 6.runde for da skal vi lage BBO overføring til dere. Høre
du, Harlald Skjæran?

Noen få par til i KM!!!
så er vi sikret en 4.plass. Kom igjen, folkens! Er ikke ambisjonene å vinne, vil
det bli et fint sosialt arrangement på kvelden.

Hvor er konkurransetilsynet?
Da NBF startet sitt magasin "Norsk bridge" var så vidt jeg husker tinget tydelig på at dette ikke skulle bli et vanlig bridgemagasin som
konkurrerte med Boye Brogeland sitt BIN. (eller eventuelle andre lignende norske magasiner)
Norsk Bridge har blitt et glimrende bridgeblad etter hvert, men hadde NBF stilt opp i "Bridgens Melodi Grand Prix" ville de blitt diska for plagiat.
På den første siden i marsnummeret av Norsk Bridge, annonserer Boye for sitt blad. På den motstående siden er innholdsfortegnelsen til Norsk
Bridge. Jeg kan ikke se noe som ligner forskjell en gang. Det er referat fra turneringer, det er bilder fra turneringer, det er internasjonale
skribenter som har fine poenger, det er bridgenøtter og det er litt løst og fast. Det var ikke dette tinget bestemte den gang!!
Nå har det seg slik at jeg skriver for BIN og Boye. I denne sammenheng er det uvesentlig, selv om det går på motivasjonen løs at andre skriver
de samme artiklene og har råd til kortere deadliner. Gamle spill og kjente resultater er ikke akkurat en gysare å lese..
Boye sitt blad koster penger fordi han kan ikke bruke medlemskontingent og forbundsavgifter til å betale sine skribenter, for trykking, for porto
og utsendelse. I neste nummer av BIN betaler han meg for å skrive "Sett og Hørt" og "1.divisjon 2009/2010". I Norsk bridge heter disse "Siden
sist" og "Seriemesterskapet 200910". Nils Kvangraven og Rune Handal skriver begge leseverdig og interessant, men for oss journalister og for
redaktøren av BIN, er det frustrerende at betingelsene er total forskjellige.
Alle som vet litt om skriverier, forstår at timelønna til Boye ikke er storveies for det arbeidet han legger ned. Ære være at noen orker å holde ved
like et kommersielt magasin for oss som liker bridge og (norsk) bridgelitteratur.
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Jeg håper noen som skal på neste bridgeting, ber om en klargjøring av dette. Som sagt er forbundets magasin blitt svært bra, men jeg mener
bestemt at et gratis vanlig og konkurrerende bridgemagasin ikke er det NBF skal bruke hundretusener av kroner på. I alle fall ikke uten tingets
velsignelse.

Lyngdal BK

Sammenlagt før siste runde:

Mandag 15. Mars ble 6. runde av Klubbmesterskapet arrangert. Det
deltok 10 par og følgende resultater ble oppnådd:

Geir Hamre  Karl Olav Hansen
G. Ubostad  P. Knutsen
Marit Skree  T. Undem
E. Austbø  R. Thomsen
S. K. Pedersern  V. Ballestad
A. Sudland  M. Skree
K. Nordmark  M. Haddeland
T. Nakkestad  O. Nordhassel

C. J. Knutsen  T. Christensen

59,03

M. Harding  A. Reppen

56,94

Marit Skree  T. Undem

52,78

S. K. Pedersen  V Ballestad

52,08

A. Sudland  Marius Skree

51,39

M. Haddeland  E Austbø

50,69

R. Thomsen  T. Gletne

47,92

P. Knutsen  G. Ubostad

45,83

T. Nakkestad  O. K. Lund

33,33

301,84
265,49
252,66
250,91
243,44
218,51
213,30
204,27

KM par har plass til flere!!
HER er link på NBF data..

Noe med terrenget.

EK
D10854
DKn83
105
843
EK62



Jeg satt syd og spilte en forsiktig 2sp. Det er mulig vi skulle
meldt tøffere, men kontrakten så da grei ut.

9
Kn73

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Hjerter ess ut og skift til trumf. Ruter dame seilte til kongen
og mer trumf. Nå stjal jeg en hjerter og dro alle trumfene
uten en. Stillingen til høyre i det vest har svetter i lang tid.
Jeg spilte en liten kløver og ventet på applaus...

D
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K1096
EKn

74
D876432
DKn107653

I det virkelige livet satt ruteren 33 og kløver ess dame foran
kongen. Jeg var alene om ni stikk i spar... :)
HER er spillet

1096
E

7
D87
D

9



E52

E5

K3

K3

Vest

Nord

Øst

dobl

redobl

2kl

pass

pass

pass

Syd
1sp
2sp

Vanderbilt
er navnet på lagturneringa under Nationals i USA.
Skjekk DENNE startlista, der vi har norske på lag
12, 16 og 19.
Selveste Mary Ann Berg fra Vestfold (?) spiller på
lag 21. Du har hatt henne inne til hardtrening Jan
Tore?
Her skulle vi vøri, Karl!!

Travbridge BIRI 2010.
Dette arrangementet er et av de mest suksessrike initiativ som er tatt for å favne bredere med hobbyen vår. JEg
vet at i fjor var det så mange påmeldte par at det var plassproblemer. Det er jo akkurat som i gamle dager.
Inkludert i startkontingenten er middag og kaffe, samt at det spilles rikstoto i pausen. Premier er sponset av Norsk
Rikstoto.
Innbydelse HER og Påmelding HER

Førde vant 5.runde mot våre..

Påmelding til SIB..

Det ble en klar seier til Vestlandet i kampen
mot Sørlandet i NM klubber 5.runde. Ikke
mindre enn 45 IMP måtte Kristiansand 2 notere

Det er ingen grunn til å vente. Vi har laget et turneringsoppsett der vi har lagt til grunn et antall
par og lag. Hvis det viser seg at vi har bommet veldig på vår antagelse, kan det hende vi må
justere programmet. Det er mange uker enda til slutten av april, men dere som vet dere skal

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Nils Kvangraven har sendt med noen spill fra
kampen. De finner du HER.
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være med, klikk i menyen over og meld dere på..

Innkalling til kretsting 16.april

Vårmesterskapet i USA...
er i gang. Boye og Silla tester "gammelt"
makkerskap, men det ble over og ut i
semifinalen i Platuim Pairs. Tor Helness er
dermed eneste norske som henger med enda.
Det er mange dager igjen av dette
mesterskapet og mange turneringer som skal
spilles enda. HER er hjemmesida i NABC og HER
følger BIN tettere enn vi kommer til å gjøre.

LYNGDAL BK.
Mandag 8. Mars ble 5. Kveld av klubbmesterskapet der det
deltok 10 par. Følgende resultater ble oppnådd:
1. A. Sudland  Marius Skree

66,67

2. K. O. Hansen  G. hamre

60,65

3. T. Nakkestad  O. Nordhassel

55,09

4. Marit Skree  T. Undem

53,24

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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5. R. Thomsen  T. Gletne

50,93

6. S. K. Pedersen  V. Ballestad

49,07

7. T. Sommerseth  E. Johannesen

46,30

8. M. Haddeland  K Nordmark

45,83

9. G. Ubostad  P. Knutsen

35,65

10. A. Reppen  O. Bringsjord

36,57

Sammenlagt til nå:
Geir Hamre  Karl Olav Hansen
G. Ubostad  P. Knutsen
E. Austbø  R. Thomsen
Marit Skree  T. Undem

301,84
255,30
250,91
243,63

Marius vant på mandag. Tenkte jeg skulle ta med et bilde av makkeren hans
også, men så fant jeg dette. Mye penere!!

"Det med kaninen er best..."
Nå er sykkelsesongen snart i gang og vi hadde et
motivasjonstreff i Team Søgne her i kveld. Der traff jeg, til min
store overraskelse, en annen bridgespiller. Litt eks, men Eivind
Aarli tilhører da klubben vår enda. Han har også tenkt å sykle
Kristiansand  Hovden på et par timer mindre enn kroppene våre
er bygd for. Einsteins lover om hvilke krefter som må til for å
flytte vår masse så mange høydemeter, kan umulig stemme,
Eivind. Det kjennes i alle fall ikke slik ut i Byklekleiva.
"Hei, Snorre", sier han hyggelig. "Takk for bridgesida di. Jeg
spiller ikke mye, men følger med på kristiansandbk.org. "
Jeg er ikke større enn at jeg setter pris på oppmuntrende ord og
spør hva han liker best. "Fortsett å heng ut kaninen. Det er ukas
høydepunkt hver gang du får inn et treff den veien!!"
Du har ikke levd forgjeves, Geir!!
SØM BK sin fine hjemmeside:
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Du får to sjanser...
Kn10654
Kn2

Jeg brukte (som vanlig) ikke nok tid og spilte ut ruter ess.
Det håper jeg du ikke gjør fordi du har vel ikke særlig
forhåpninger om å få for det?

EK1076
E
Vest

Nord

D832

Spillet er fra gårsdagens klubbkveld og du skal finne beste
utspill mot 6kl. Kikk kun til venstre og bruk noen sekunder
før du serverer følgende kort....?

Øst

Syd

3ru

dobl
6kl

5ru

pass

pass

pass

pass

pass

Jeg burde tenkt slik. Makker har sannsynligvis syv ruter når
fargen er så dårlig. Motparten har neppe ni hjerter til
sammen, så der han makker ofte tre. Det er vel ikke umulig
at han har et par trumfer siden du har bare en. Teller du
sammen nå, så "vet" du at makker har maks en spar.

109543
4
1098
Kn10654

9

Kn2

K76

EK1076

DKn98532

E

42
EK7
ED8


Derfor spar i utspill og spar til stjeling når du kommer inn
på kløver esset..

KDKn7653

Jeg bomma utspillet, men fant skiftet når jeg kom inn på
kløver ess, nemlig en liten spar. Ikke vanskelig, men
makker bør være fornøyd med slike ting. Stort mere kan
han dessverre ikke forvente herfra..

765
10976
EKD7
Kn3

EDKn2
EK43

K8542

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Vinner du denne da?

765

Kikk kun til venstre igjen og spill hjem 10 stikk i 4hj i
parturnering med ruter to i utspill.
Jeg stakk med esset, spilte kløver til kongen som jeg fikk for, la
ned hjerter ess og mer kløver. Da kunne jeg ikke vinne lenger.
Jeg mente at hvis vest stakk med kløver ess var sparen enda
beskytta. Satt kløver esset foran trodde jeg at jeg hadde
kontroll.
Jeg er rimelig sikker på at selv i par er det rett å ta tre høye ruter
for å kaste sparen, så kløver til kongen og mer kløver UTEN å
røre trumfen. Den som evt. har dobbel kløver har vel ofte
trumflengden. Hele hånda ser du til høyre og finner fort ut at
+620 hadde blitt belønninga. Øst kan stjele over kløver, men det
blir med trumfstikkene sine. Mer enn kløver ess og to i hjerter
kan ikke ØV få.

10976
EKD7
Kn3
K43
2

1098
DKn85

Kn9542

10863

D976

E10
EDKn2
EK43

K8542
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Klubbmesterskapet avgjort..
allerede etter første kveld? Marianne og Egil
scora sterke 68.5% og har med det tatt et
elefantskritt mot seieren. Det er enda to
kvelder igjen, men denne gangen kan ingen
scorer strykes. Skuffende med bare åtte par.
Det er for dårlig medlemmer!!
RESULTATER

Tok du båten hjem, Snorre?

E4
93

Per Olav Grome var ikke fornøyd med at det tok så lang tid fra jeg reiste fra Vancouver til det kom nyheter
herfra. Nå er vi klare igjen, min venn (og da forventer jeg at du kommer til SIB som gjengjeld..)

K10742
9652
105

DKn62

K642

D107

85

E963

EKD84

103
K9873
EKn85

Geir og AK trener til KM par. Derfor parturnering i går kveld og til venstre et spill i deres ånd. Jakten på de
magiske 200 er en evig kamp og selv om det blir noen dobla delkontrakter i hus til fienden, er jeg sikker på
at stilen er rett i det lange løp.
AK kan ikke selge ut i 2sp i gunstig. På mange måter har hun vist hånda si ved å melde 2kl. I lag passer vi
ofte på slike hender, mens i par vil vi som regel få en dårlig score hvis en god spiller får en delkontrakt i hus
på lavt nivå. Her ble det 100% bonus da makker hadde litt trumf og et par stikk. Etter kløver i utspill var
det bare å skifte trumf for både å hindre hjerterstjeling og ta fra bordet inntak til ruteren. Geir satt over
med ruteresset en gang og da var det nærmere to beit enn ei. 200 var likevel mer enn nok.

DKn
Kn7
Vest

Nord

Øst

Syd

AK

Nils

kanin

Fr Harding

2kl

2sp

pass

pass

dobl

pass

pass

pass

1sp

Noen spørsmål om SIB
Det er noen som spør om jeg har ordnet avtale med hotell. I fjor inngikk jeg det jeg trodde var en
kongeavtale. Hotelldirektøren gråt krokodilletårer da vi signa. "Du ruinerer meg!". På nettet kunne
hvem som helst gå inn og booke til 25% billigere enn mitt kupp. Derfor er det nok best at alle ordner
for seg selv. Bruk hotells.com eller en annen booking, så blir det billigst. Det er korte avstander i
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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sentrum i Kristiansand, så om du bor her eller der er ikke så farlig. Jeg kan hjelpe med ikke så dyrt
husvære, men da er komforten deretter.
SPILLESTED er SHALAM i krysset Dronningens gate og Elvegata. Inngang ved polet.
Det er noen som mangler lagkamerater til SIB lag. Jeg kan godt være en slags sentralt for å formidle
kontakt, men husk at det kan bli vanskelig å si nei hvis du mener at de som spør ikke er god nok. Jeg
legger mer enn gjerne ut par som ønsker noen å spille med, men vil ikke ha noe ansvar.

KM par VestAgder..

KM veteran VestAgder..

Formann Hansen ber meg melde en gang til at KM par
arrangeres 20. og 21.mars. Det er ingen fra Mandal,
Vågsbygd og Søm (joda Putt, men du er bare en halv,
pluss at flere klubber bør ha mer å gå på..
Husk at vi får det fjerde paret hvis vi har noen og
tredve påmledte. HER er link på NBF data..

Innbydelse

Klubbmesterskapet til tirsdag
åpent for alle og vi spiller tre kvelder mars. Alle tre
teller i sammendraget. Parturnering.

Olrud påska 2010

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

36/58

9/15/2015

Varen 2010

Innbydelser

Nå kan du begynne å glede deg,
kanin..
for om noen dager er jeg hjemme igjen.
Regner med dere har savna vitsene mine, men
jeg har noen nye på lager.
Eller kan du se Northug HER og HER. Dere som
mener bridge er toppidrett, synes jeg skal
tenke seg om en gang til. Det er noe med
dimensjoner...
Til høyre Svartedal mens han enda hang med.
Det er vel Johan Olson og Daniel Richardson de
andre to. Er det feil, retter Erik Dahl opp i en
mail..
HER er fra blomsterseremonien.

Noen små filmsnutter..
Ikke den beste kvaliteten, men det er
noe med å ha vært der.
Marit B på jaktstarten  Jansrud får
meldalje. 
Petter Northug på sprintstafetten
Denne er litt morsom. Vi tok bussen
med en gjeng polakker etter 30km'n.
De gikk helt bananas.
30km opp en av de første bakkene..
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Gladere polakker skal du lete lenge
etter.

Magic redda til corner...

EK
DKn98
DKn32
1098
102

DKn9543

K1065

E73

54

K876

EDKn62


876

Spar dame kom ut til esset. Så ruter til nieren og hjerter til
håndens åtter (!). Øst stakk og fortsatt best med med spar. Nå
så det ut som NS var trumfmatt, men det gikk akkurat. Mer ruter
til bordet tier, ruter ess og hjerter. Vest stakk, men hadde ikke
mer spar å spille. Han fortsatte med hjerter og håndens nier vant.
Hjerter dame stjal øst og spilte spar knekt i posisjonen til høyre.

42
E109

Nå kunne Magic stjele med den siste trumfen og seile kløver 10.
Kløver konge ga det åttende stikket.

K7543
Vest

Makkeren hans i syd skjønte vel at de var på tynn is, så han ville
heller la Geir Mogren i nord slite som spillefører. Det gjorde han
lurt i, for med de ressursene han hadde å jobbe med, var det bra
å få åtte stikk. (noe helt annet er at nord burde passet 2sp og
heller latt øst slite der...)
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pass

pass

dobl

pass

3kl

dobl

pass

pass

3ru

pass

pass

dobl

p.r

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

(Det er vel best av vest å stikk første hjerter med kongen (!) og
spille spar. Da tror jeg det blir tyngre for nord)
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Ikke akkurat fra bord fem i en bridgeturnering...

ekte idrettsglede!!

Vi får bare innse at bridge er
underlegen
skiskyting som publikumsidrett. Da
Bjørndalen kom inn på siste stående med
15 sek ledelse til Ustugov, var det idrett
på sitt aller, aller beste. Ikke minst når vi
dro det lengste strået.
Jeg tror ikke fruen hadde mere dyriske hyl
da hun fødte våre barn enn de lydene som
fem ganger kom fra strupen min etter
hvert som blinkene forsvant.
Det er sikkert ikke viktige ting i den store
sammenhengen, men gudd så gøy det er
der og da.
(og rett før var Markus Hellner og hele det
svenske 50kmlaget rett foran meg. De
kunne tatt på meg alle sammen)
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Mange rette svar:

Svar på OL frågan:

Espen Forberg feiger og henviser til Wikipedia.
1: OL i Salt Lake City 2002
Det er å likestille med Danilova's dopingjuks! Jeg
håper ingen av dere andre har sunket så dypt å 2: 10 KM
google barnelærdom og allmenkunnskap...
3: 1,3 kilometer før mål hadde hun over ti sekunder å ta igjen.
Hei Snurr
Bente Skari vant gull og Olga Danilova mistet sølvmedaljen på
Du snakker om 10 km klassisk i OL i Salt Lake City i 2002.1,3 km grunn av doping.
før mål lå Bente Skari 10 sekunder bak Olga Danilova, men
spurtet inn til seier. Danilove ble tatt for doping i etterkant av OL mvh Kåre K
og ble utestengt. I 2004 ble hun fratatt sølvet på 10 km samt
gullet på 10 km med skibytte i SLC 2002.

Hei, Snorre!
Takk for en flott bridgeside!
Ser ut som du hadde et hyggelig møte med Bente (Martinsen)
Skari. Hun mimret vel litt om 10km klassisk i Salt Lake 2002.
Hun lå 10 sekunder bak Olga Dailova 1,3 km før mål, men tok
gullet.
Russeren mistet medaljen etter dopingtesten.
Vennlig hilsen,
Jørn Thunestvedt

Kind regards,
Harald Skjæran

Kn764
EK76
3
KKn92

Is i rubben...

Kn764

var grunnen til at jeg gikk beit i 4hj i spillet til venstre. Like mye uflaks som de
norske skiløperne har med sine ski. Hadde du smurt bedre?
Jeg åpnet med 1hj i syd, vest meldte inn 2ru i sonen før jeg kom til utgang i
hjerter. Ruter ess i utspill fulgt av skift til spar konge.
Spillet så enkelt ut, selv om det var litt forbindelsesproblemer. Jeg stakk med
spar ess og spilte spar 9 opp igjen. Vest la liten (?) og øst kom inn på tieren for

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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å spille en tredje spar. Hmm, det var da overraskende. Jeg kasta kløveren min
og tenkte om vest stjal, var det sikkert ingen trumftaper. Neida, hele
fordelingen ser du til høyre. En flau beit..

E9
Kn10943
D52
E54

Jeg skal spille slik. Etter spar ess tar jeg ess, konge i hjerter, kløver til esset og
SÅ spar. Når den bommer, tar øst for hjerter dame og spiller ruter til stjeling.
JEg kan stjele en spar hjem og har kløverfinessen som siste sjanse enda. Den
går bra og isen i rubben forsvinner som dugg for sol..

EKKn10764

98

D87

1063
E9
Kn10943
D52
E54

Eller som Kjetil Hildal sier:
Hei Snorre,
du skisserer en spilleplan som ville ført til hjemgang med den aktuelle sitsen i
4 hj. Enklere sjeler stjeler en ruter i stikk 3, tar EK i hjerter, kløver til esset og
siste ruter til stjeling, men jeg forstår jo at OL tar mye av fokus for tida :)
mvh
Kjetil H
men da går jeg vel beit om KD i spar er foran og kløverkappen IKKE virker?

Vi redaktører er populære...
selv om det kan være slitsomt å bli nedløpt av OL vinnere som vil taes bilde av
sammen med en. Da er mine spørsmål:
Hvilket OL, hvilken distanse og hvor langt var hun bak da det gjensto 1300m? Hva har
skjedd i etterkant med sølvvinneren? Navn der også pls..

Svenskenes dag på
onsdag..
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Svensken til venstre gikk helt
amokk da Hellner satte på nok
fart på sisteetappen til å holde
Northug bak seg.
Og dere vil ikke tro hvor fort
Northug går når han spurter.
Det ser kjapt ut på TV, men i
virkeligheten er det sinnsykt
fort!!

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Jeg synes disse OLutøverne er hyggelige...
Det er jo tross alt vi som ruinerer økonomien vår for å se på dem, så
litt kan de gi tilbake.

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Gull til Mæsel!!

Tragiske dødsfall i bridgemiljøet..

I disse OL tider er det viktig å gå helt til topps.
Når den hardeste konkurransen er borte, var
det akkurat det Helge og Roald gjorde. Fin
2.plass til Sjur og Guttorm. Nå er det like før
disse to tar steget opp i etasjen over..
RESULTATER MANDAG SAMMENLAGT

Vi har i løpet av noen dager mista to av våre venner.
Først Per G Bukkholm som ble rammet av et
hjerteattak, mens Frode Fyllingen mista livet i en
trafikkulykke på vei til begravelsen hans. Kan det bli
verre?

Stig Drangsholt hadde valgt på øverste hylle
når det gjaldt å finne vikar for EU. Det holdt
ikke likevel og Snorre og Tom vant andre
vinterturnering sammenlagt.

Kåre Kristiansen har skrevet minnord. De fine ordene
finner du HER. Den er henta fra Bridgemagasiner sine
hjemmesider.

Jeg var der!!!
Ikke da Brå brakk staven, men da Northug knuste
Teichmann og russeren. Følelsen var akkurat som å vinne
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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en hardt meldt slem på en tosidig skvis.
Våre lag i 5.runde trakk Stavanger (Paul Bang) og Førde
(Hjelmeland). Tøffe kamper på bortebane venter, men
hvis det skulle bli 6.runde, skal det bli BBO overføring fra
Sørlandet..

Anders Jacobsen satte pris på å få hilse på redaktøren etter sitt siste hopp...

Til venstre hilser Petter og Pølsa til alle bridgespillere. Over er de alle på vei til SIB
og det gikk fort skal jeg si deg..

Ruter 7 Open 19.juni 2010
slår i år enda hardere på stortromma og legger opp til et fint
arrangement på festningen. Det blir både parturnering, lunch,
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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middag og singelbridge.
Mer info i brosjyren til høyre.

Det ble seier til Vikersund i en jevn
kamp..
Jeg spådde at det ville blir tøft for våre mot et
velspillende Buskerudslag. Det var jevnt hele veien,
men Vikersund vant til slutt med 11 IMP. Du får
sikkert noen spill når jeg kommer hjem igjen, for nå
er det andre ting som er viktigere.
Og det er helt kongemoro å være her over i
Vancouver. At vi ikke traff særlig på blinkene i dag,
spiller faktisk ikke så mye rolle. 12 pluss grader og en
helt fantastisk organisering av tusenvis av
mennesker. I morgen tar vi gull på lagsprinten..

Blir nok stille her nå...
i en stund. Redaktøren lar bridge være bridge og reiser til Vancouver
for å heie på nordmenn og kvinner der borte. Jeg tar med PC'n, men
er ikke sikker på om jeg får den på nett. Du får følge med..
En spesiell lykkeønsking til vårt fjerdelag som skal spille NMrunde
mot Vikersund. Vi er forsterka med en fisk, uten at det er en garanti
for kongelister, men Silla og Geir er en farlig kombinasjon når det
sitter. Jon Solli Hansen bør få et lite antall renonser. Da kan dette gå
bra, selv om Vikersund er et av de verste lagene å møte.

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Minner ellers om KM par VestAgder den 20. og 21.mars.

Link påmelding

Øystein og Terje S vant

bridge i Hjørring..

selvinnsikt...

gårsdagens spilling med 35 pluss.
Snorre og Tom med sin sjette
andreplass. Sammenlagt overtok
de ledelsen.

Våre danske venner ønsker besøk
27.mars. Info under..

jeg bakspilte en ukjent nordmann
på en BBO turnering. Han spilte
bort en opplagt kontrakt og kom
med følgende melding til makker.
"Jeg tror jeg røyker den andre
sokken min også!!"

Stillingen etter 2 runder er som følger:
LYNDGAL BK:
Mandag 15. Februar spiltes 2. runde av
klubbmesterskapet.
Det deltok 10 par og følgende
resultater ble oppnådd:
R. Thomsen  E. Austbø
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

G. Ubostad  P. Knutsen
T. Nakkestad  O. Nordhassel
E. Austbø  R. Thomsen

110,88
103,35
101,39

60,65
47/58
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K. B. Ballestad  G. Hamre
G. Ubostad  P. Knutsen
T. Sommerseth  O. E.
Johannesen
O. K. Lund  V. Ballestad
A. Sudland  M. Skree
Marit Skree  T. Undem
M. Haddeland  K. Nordmark
T. Nakkestad  O. Nordhassel
A. Reppen  O. Bringsjord

59,72
58,80
54,17
53,70
53,70
45,83
41,67
39,81
31,94

Burde jeg beita denne?

Kn76
86

Kn76
86

Det er små marginer i bridge. I spillet til venstre trodde jeg at jeg
ofra den andre beita for å sikre den ene. Terrenget stemte ikke
med kartet.

ED107
9754
EK52
Kn7
Kn54
ED63
Vest

Nord

Øst

Syd

Tom

Jørgen

Snorre

Terje A

pass

pass

1NT

4hj

dobl

pass

pass

pass

Tom sin dobling er styrkevisende og lover ikke beita i hjerter. Han
spilte ut kløver 10 til mitt ess. Så var det neste kort.
Jeg var 90% sikker på at kløver 10 var singel. Det er likevel å legge
alle eggene i en kurv å spille kløver tilbake. Enn om Terje Aa nå har
KJx i kløver, dobbel spar og singel ruter ? Han tar kløverkappen
først og ruterkappen etterpå for å kaste en spar. Da står 4hj.
Jeg la ned spar ess for å se hva makker la på den. Har han singel
kløver, legger han svakhet. Da får han kløver til stjeling, spar til
kongen og kløver til stjeling. Vi mister den tredje kløverrøffen på
denne måten, men vi sikrer da beita i dobla kontrakter..

ED107
9754
D10983

EK52

D3

Kn7

K9832

J54

10

ED63
4
EK109642
6
KKn82

Til høyre ser du hele spillet og spar i stikk to var LANGT fra
fasciten.

Brødrene best av våre igjen..
Jeg prøver noen ganger å fortelle luringen åssen han skal
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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melde. Det er noe som heter at "du skal ikke lære faren
din å p...e". Jeg må nok innse at det er mye sant i det.
De scorer hvert år mer pluss enn vi andre fire klarer å
skape av minuser tilsammen. Stødig og god spilling uten
de store dikadarier. Er det ikke det bridge mye handler
om? Få ned egen feilprosent og samtidig være aktuell og
giftig i både meldinger og spill.
Men neste år, da.....

Roald fikk superstormesternåla
Inger Hjellemarken kunne overlevere beviset
for 2500 MP til en stolt luring. Vi gratulerer
herfra også..

Grøtheim vant igjen...
Seriemesterskapet er nesten som fotball på 70 og 80tallet. Det var mange som er med i kampen, men
Tyskland vinner til slutt. I helgas 1.divisjon var det fire lag som var i teten en eller annen gang. Når det
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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strøyper seg til og de siste kortene legges, er det ringrevene som troner på toppen. Gratulerer til Tundal 
Grøtheim og Aa  Molberg. Godt spurtende Møre og Romsdal var kun to VP bak. Siste medalje til Høyland fra
Bergen.
Vårt lag fra VestAgder var helt oppe da det var to kamper igjen, men vi svikta på søndag. Da er det så jevnt
at vi faller langt nedover. Neste år, DA skal vi holde helt inn..
RESULTATER 1 DIVISJON

ØVRIGE RESULTATER.

Jeg har mange spill på lager. De beste får du i første nummer av BIN i mars, men noen kommer her også
etter hvert. Følg med.. (og meld deg på til SIB..)

Maken til vås 2!!
I dag begynte OL. Jeg og Tom har delt en 6pack med fludium og sett på
hopprenn. Maken til slurving og vissvassprat. Noe må de jo si, men kanskje en
episode eller fem med Sesam Stasjon hadde vært like interessant.
Over til skiskyting. "bla,bla,bla"
Over til skøytearenaen: "bla, bla, bla..."
Over til studio: "bla, bla, bal.."
og dette er første dagen!! Håper mor lager mye god mat og drikke de neste par
ukene.

Maken til vas!!

Spennende avslutning..

Jeg var tålmodig i går, men nå er det slutt!!

Det er enda fem lag som kan blir seriemester. Med en og en halv kamp
igjen er stillingen som under:

Jeg spilte to halvrunder og kommer på hotellet for å se hvordan jeg
ligger an. I følge mine notater skal jeg ha 132 VP og ligge på 2.plass, 5
bak leder som er MidtTrøndelag 1. LiveUpdate viser at jeg har 116VP,
på 6.plass og 10 bak leder. Så blar jeg til linken fra BK2000. Der har jeg
99 VP og på 5.plass. 23 bak leder som nå er NordTrøndelag. Etter en
stund får vi "tildelt" 131 VP. Det er et for lite, fordi en korrigering fra
første helg var inne en stund, men har falt ut under oppdatering..
Dette holder ikke!! Hadde det vært 150 lag og Monrad skulle jeg vært
snill. Det er 10 lag som spiller fem lagkamper. Hvor er du, Markus
Bruno?
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Resultat etter runde 8
Rank Navn

Score

1 MidtTrøndelag 1 Grøtheim

136,0

2 VestAgder 1 Mæsel

133,0

3 Møre og Romsdal 1 Lie

131,0

4 NordTrøndelag 1 Davidsen

130,0

5 Hordaland 1 Høyland

127,0

5 MidtTrøndelag 3 Våge

127,0

7 Hordaland 2 Rasmussen

117,0
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8 MidtTrøndelag 2 Hornslien

104,0

8 Telemark 1 Årmot

104,0

10 Østerdal 1 Skoglund

93,0

Nå skal redaktøren selv inn i to halvrunder. Hold dere fast!!

Hold alle barna borte fra BBO!!

J7

når du ser hva som noen ganger skjer. Jørn Arild Ringseth trodde ikke sine egne øyne når han spilte ut ruter
ess og henta tre ruterstikk. I en redobla utgang kontrakt satt han enda med KD109 i trumf!! Det ble 1600
inn.

E76

KDJ76

Vest

Nord

Øst

Syd

Ringseth

Ekren

Davidsen

Berset

1kl

pass

1hj

2hj

pass

2NT

86

1095432

KD109



pass
pass

3kl

pass

4hj

ED108

K53

dobl

pass

pass

redobl

1098

5432
EKD

pass



pass


Voll

J85432

pass





Flått

Kvangr

Boye B

1kl

pass

1ru

J98

pass

1hj

1sp

4hj

E

dobl

pass

pass

redobl

pass

5kl

pass

5NT

dobl

pass

pass

pass

På det andre bordet viste 1ru hjerterfarge. Hvorfor Per Arne Flått tok ut 4hjxx vet ikke jeg og det hadde
vært UTROLIG spennende å se om Nils hadde funnet ruter ut. Uten står det faktisk 4hjxx. At to dobla beit i
en frivillig 5NT dobla skulle gi 15 IMP inn, var vel en overaskelse selv for Boye?
Er ikke bridge moro sp vet ikke jeg!!!

Kvalitetssikring...
Mange bedrifter velger å ISOsertifisere seg. Det finnes minst tre typer slike sertifikater (ISO9001, ISO14001 og ISO18001). De som ønsker
disse sertifikatene må oppfylle minimumskrav på en rekke områder (kvalitet, miljø, HMS o.l) og det er eksterne parter som setter
spesifikasjonene. Noen vil hevda at dette er byråkrati på sitt verste, mens andre ledere er glad for å ha objektive krav å forhold seg til.
Jeg er sikker på at den eneste måten å sikre gode bridgearrangementer i NBF sin regi, er å innføre skriftlige mimimumsstandarder for alle våre
arrangementer. Hver gang jeg kritiserer noen som bruker fritida si på å legge til rette for meg og bridge, har jeg en flau smak i munnen. Egentlig
fortjener dere alle takk, takk og takk. På den annen side er det så lite som skal til for å heve kvaliteten noen få hakk. Vi spillere får stort sett de
tjenestene vi ønsker, men når det gjelder resultater, BBO og annen service og tilrettelegging for publikum, er det ikke bra nok.
Rune Handal og dere andre i NBF synes jeg skal ta dette innlegget som et innspill i debatten. Fornøyde spillere og publikum vil alltid være et pre
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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for et forbund som vårt. Jeg skal ikke være veldig detaljert i mitt forslag, annet enn at det bør lages et slags kontrollskjema for arrangører av
f.eks divisjonsspillinga. Minst 48 timer (eller no..) skal skjemaet returneres underskrevet til TMU og ting som dubletter, spillelokale, servering,
røyking, internett, BK2000, BBOfasciliteter, TL, skjermer .... er "taima og tilrettelagt" som Egon Olsen ville sagt. Det aller meste er allerede på
gjort, men at NBF sikrer seg at nødvendige detaljer er tenkt på, bør ikke være for mye å forvente. Arrangører får et tilskudd av NBF for å
gjennomføre turneringene og størrelsen på tilskuddet må det være mulig å knytte direkte til i hvor stor grad standardene blir oppfylt.
Kanskje en liten tilbakemelding fra turneringsutvalget på denne?

Det jevner seg ut i 1.divisjon..
Sånn er det hvert år. De lagene som har mye poeng den første helga, får gjerne
mindre den andre. Vårt lag fra VestAgder har starta den andre helga best av alle og
er oppe på 3.plass. NordTrøndelag leder, mens Møre & Romsdal er inne med ei
mine etter de 16 første spilla i sjette runder. Det holder likevel til 2.plass enda.
Denne gangen skal jeg ikke si så mye om arrangementet, men det er noe med
forberedelsene som ikke er helt hundre. Hjemme i Kristiansand hadde mange av
våre samlet seg med storskjerm og god mat. Sikkert litt skuffende at ikke et eneste
kort ble vist fra kamp fem. Det retta seg ut over kvelden når de fikk opp internett
forbindelsen og i morgen er vi sikkert i rute igjen..
Per Ove Grime er sinna. Jeg kan nesten skjønne det.s
Slår du opp på NBF sine sider for resultater, er ikke linken til resultatene rett. Den
finner du på LIVE UPDATE'en, og det er rett etter fem og en halv kamp. (tror jeg)
Andre linker som ligger ute, stemmer ikke..

Klart for divisjon...
Det sportslige høydepunktet i sesongen, er etter min mening Seriemesterskapet. 9
tette og tøffe kamper mot de aller beste lagene i landet. De seks som samler flest IMP
og VP på de kampene, er det beste laget.
I år leder Møre og Romsdal, men det er tett bak. Jeg skal ikke tippe denne gangen, men
ønsker alle lykke til. Skal dere gjør egg, er det helt ok at det blir mot meg..
Roy Olsen spurte meg på tirsdag hva slags hatt jeg hadde. Umiddelbart tok jeg ikke
den, men Roy minnet meg på at jeg skulle spise hatten min om ikke Kopstad's rykka
opp i
1.divisjon. Roy på Team Homme spiller i samme pulja og vil mer enn gjerne se gourmet
tilberedt flotthatt. Faktisk skal jeg spise med glede om VEstAgder 2 rykker opp i
eliteserien.
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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OPPDATERTE RESULTATER

Butler og stryk...
Jeg undrer meg noen ganger over matematikkferdighetene og rettferdighetssansen hos folk jeg oppfatter som over gjennomsnittlig intelligente.
Kaninen satt halve tida på gårsdagens spilling og banka hodet i bordet over den idiotiske TD som hver gang vi spiller Butler, bestemmer å ha et
stryk i hver retning. Espen Forberg sender også ilsinte mail over av 40% av scoren ikke "teller" i en 5bords butlerturnering. Hallo, hallo sier jeg
bare.
Tenk dere at fire bord spiller en normal 1NT med 7 stikk, mens det femte bordet blander seg inn og går 1700 i 3sp dobla. Under ser dere scenariet
med og uten et stryk i hver retning.
Uten stryk

Med ett stryk

Score

IMP

Score

NS

ØV

IMP
NS

ØV

INT S 7

90

8

+8

90

0

0

INT S 7

90

8

+8

90

0

0

INT S 7

90

8

+8

90

0

0

INT S 7

90

8

+8

90

0

0

3spx V 6

1700

+15

15

1700

+17

17

Butler

412

90

De stakkarene som tilfeldigvis satt NS og spilte normalkontrakten, får en utgangssving i panna pga av fjolsene som gikk masse beit. De som
gikk 1700 får uten stryk to IMP i "hjelp" av de andre parene siden alle fem scorene teller i Butleren i eksemplet til venstre.
I parturnering er ikke dette så farlig, fordi hver score kun påvirker de andre med +/ 1 poeng. Med IMPberegning kan jo 8 IMP være
forskjellen på mange plasseringer.
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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Vi er vel alle opptatt av at resultatene i bridge skal være så rettferdig som mulig og da er vel scoren med ett stryk mest korrekt ? Espen
mener det er galskap å stryke en score i hver retning når det er bare fem bord. Unnskyld meg, men det er jo akkurat når det er få bord det er
viktig å stryke. Er det 30 bord som spiller, er det ikke noe særlig poeng med å stryke, siden hvert resultat i mye mindre grad påvirker
butleren.
Jeg jobber i barneskolen og er det noen av dere som ikke skjønner logikken bak gjennomsnittsbegrepet, skal dere få låne læreboka i matte
for 3.klasse.

Det holdt nesten, Stig og Even.
Drangsholt  Ugland spilte over 50 Butlerpluss på de 12 siste spillene. Da ble
de fire lusne IMP bak Snorre og Tom som endelig vant en spillekveld.
Sammenlagt leder Even og Stig.
RESULTATER (mangler spill på spillstensiler) SAMMENLAGT
Til orientering: Det er en BUG i BK2000 når dere bruker Butler, stryk og Walk
Over. Programmet stryker den laveste scoren, selv om det er WalkOver'en. Det
betyr at butlerscoren blir feil de gangene alle scorene er på samme side..
Se f.eks spill 24 HER. Vi spiller alltid med ett stryk i hver retning (for å
eliminerer at en syk scorer påvirker butleren). Når fire av fem bord spilte 7sp,
skulle butlerscoren være 1510. Det blir den ikke, siden WalkOver'en er den som
strykes, og butleren blir snittet av 1510,1510,1510 og 1010. Det er selvsagt
feil.

En aldri så liten BUG i BK2000...

KM par tilbud

KM par innbydelse
Link påmelding

Info fra formannen om KM par..
(PS: Alt det under er klippet rett ut fra mailen fra Karl Olav. Hvis NOEN av dere NOEN gang klager over
kompliserte regler i SIB eller at jeg på annen måte kommer med innvikla saker, så havner det RETT i
søppelkssa mi..)
(PS 2: Flott initiativ, Hansen)

(PS 3 : tror jeg....)

Denne må alle få med seg. Vi har mange svært gode par i kretsen, men de er gjentatte
ganger bevist at de ikke er uslåelig. Det som kjennetegner våres toppspillere er deres
svært sympatiske framferd overfor med og motspillere. Så de som ønsker en liten "fight"
med de beste i kretsen, har nå sjansen til å ta dem. Nevner at Henrik Elvestad presterte å
"knuse" Tor og Rune i sine to første spill noensinne.
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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I år får vi antakelig hele 4 par med i NMfinalen på Lillehammer, så har en ambisjoner
om å nå dit er sjansene svært gode!
Vi lager en tilleggsturnering, der vi har et nytt "best i klubben" premiering. Da blir det
flere spennende fighter.
De klubber som stiller med 45 par  Premie til "best i klubben" kr. 500,
Klubber med 68 par  Premie til "best i klubben" kr. 1.000,
Klubber som stiller 9 + par  Premie til "best i klubben" kr. 1.000,, kr 500, til "nest best
i klubben".
Har klubben 1 par blant de 4 som kvalifiserer seg faller premieringen ned et hakk. To par
blant de 4 beste faller annen premiering vekk. (rene klubbpar)
Gaute har vært så vennlig å utforme et bridgetilbud, med overnatting og 2 retters middag
på lørdagskvelden til kr. 200,. De har et veldig godt kjøkken så dette burde være et tilbud
som faller i smak.
Link påmelding
Mvh Karl Olav

Endring i reglementet for NM par
Mandag 8. Februar arrangerte Lyngdal Bridgeklubb 1.
runde av Klubbmesterskapet der det deltok 11 par.
Følgende resultater ble oppnådd:
1. T. Nakkestad ? O. Nordhassel
2. A. Reppen ? M.Harding
3. G. Hamre ? K.O. Hansen
4. M. Skree ? T. Undem
5. G. Ubostad ? P. Knutsen
6. T. Gletne ? O. Bringsjord
7. K. Nordmark ? M. Haddeland
8. Å. Biribakken ? O. Biribakken
9. R. Thomsen ? E. Austbø
10. V. Ballestad ? S.K. Pedersen
11. T. Sommerseth ? O.E. Johannesen

J8
http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

63,54 %
60,94 %
58,33 %
53,13 %
52,08 %
51,04 %
50,13 %
46,88 %
40,74 %
39,06 %
36,98 %

Tynne åpninger...
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KJ10976

kan gi andre "fordeler" enn de en så for seg da en åpna. Det er sikkert mange som både griner
av åpningsmeldingen min og like mye over doblingen av 3sp. Jeg visste jo enda ikke hvor Geir
og Silla hadde tenkt seg og hvis makker skulle spille ut mot hjerterkontrakt, var vel spar det
utspillet som så best ut for oss?

876
EK
ED76

1095

D3

E842

J5

62

D9875

J643
K743
5

J

Jeg serverte min minste kløver og når du ser på alle korta, teller du kjapt minst 10 stikk.
Hjerteren sitter svært gunstig og mer enn tre majorstikk kan vi da aldri få?
"Heldigvis" for meg er Geir en som følger med i timen. Han så seks ruterstikk og to i kløver.
Utspillet hadde satt press på han og selv om tante Ågot hadde vunnet sin kontrakt, mente Geir
at hans niende stikk måtte komme på hjerter konge. Jeg hadde da tross alt både åpna og dobla
på tretrinnet. En beit.
Selvsagt gikk spillet ut i lagkampen, da Helge Mæsel både tenkte og spilte akkurat likt.

EKD1093
102
Vest

Nord

Øst

Syd

Snorre

Silla

Tom

Geir

1kl

1hj

pass

2ru

pass

3ru

pass

3sp

dobl

pass

pass

3NT

pass

pass

pass

4.divisjon med vinnere fra Mandal..

To lag fra Kristiansand videre til 5.runde..

Resultater og bilder får du på VestAgder BK sine sider.

Team Kvangraven vant stort over Augvald, mens Old Boys med Øystein
Jensen i spissen vant også en solid seier over Statoil. Og enda har ikke det
beste laget vårt spilt!! Hurra, husk at vi skal leie et eget fly til Ålesund i
mai!!
Nils har skrevet om noen spill fra deres kamp. Den finner du under.

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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PS: Husk KM par 20. og 21. mars!

Alle bilder fra 4.div er tatt av Tone Sommerseth.

Helt greit spilt av Nils.

EJ6
K876
ED6
E73
752

D1094

J10543

92

J

109874

D982

EJ6

Jeg liker meg aldri som motspiller hvis Nils skal føre kortene. Det har
en tendens til å bli veldig mange stikk. I kronglete slemmer er det
enda verre å være motspiller. Denne gangen 6Nt fra Nils i syd.

65
K83
ED
K532
KJ104

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm

Jeg spilte ut hjerter til esset hans. Så kløver knekt som seilte rundt.
Det var 10. To ganger kløver til og Tom i øst kasta ruter 10.
Hjerter dame, ruter ess, ruter dame, hjerter konge (bort med en
kløver på hånda) og ruter til kongen. Stillingen er som til høyre og jeg
trenger vel ikke å fortelle deg hva som skjedde i det neste stikket?
Ved det andre bordet spilte Geir ut en spar i vest. Roald prøvde
knekten, men det gikk ikke bra. Så fant han kløveren da han også
seilte knekten. Nå kunne han gitt bort et sparstikk med en gang og
skvist vest i kløver og hjerter, (I tokortpossen: Bordet har hjerter 8
og en kløver, mens på hånda har han K10 i kløver. Vest er ferdig) Da
han heller valgte å rette skvisen mot øst, måtte han ta av seg

8


752

D109

10





7




K83

5
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kløveren får å få rett tempo. (Ga bort et sparstikk først) Da var det
ikke overgang mellom hendene lenger. Hipp som happ hva som er
rett så vidt jeg ser?

Olrud påska 2010

Knut Erik Ljung skryter av
Marianne Harding. Han har sendt meg DETTE spillet og
han viser enda en krokodille fra damelandslagsparet.
Til høyre KEL sammen med laget sitt fra Flekkefjord.

..og ellers er det bare hyggelig om
du melder deg på til SIB.

Innbydelser

http://kristiansandbk.org/arkiv%20varen%202_2010.htm
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