et av de fineste parturneringesspillene

Side 1 av 202

ARKIV VÅREN 2013
Film-Norge oppdager den samme!!

Barnefilmen "Karsten og Petra" har premiere i disse dager. Janne Formo er en sentral figur i filmen,
mens kaninen har kun en birolle.

"Thor Hushovd, hvem er det?"
Jeg observerte en lett trippende Jon Aabye i LETO-hallen under helgas divisjonsspilling. Med et
hyggelig smil om munnen spredte han god stemning i lobbyen og folk flokket seg om han for å høre
siste nytt. Som den oppsøkende journalisten jeg er, kunne jeg ikke la være å spørre om hvordan han
trodde Thor Hushovd ville gjøre det i comeback-sesongen. Det var da han svarte meg med overskriften.
Mossegutten rynket imidlertid straks på pannen, og sa at han synes han erindret navnet på en
idrettsutøver som vant konkurranser ingen brydde seg om. Er det ikke han som er blitt kjent for å være
flink til å henge på toppidrettsutøvere for så å spurte fra dem på de siste meterne? "Har han noen gang
ledet et sykkelritt før målstreken?"
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I dag vant sørlendingen første etappe i Tour de Haut-Var. Ja, det var en spurt, men det var da en seier,
Jon Aabye? Jeg hadde faktisk selv begynt å tvile på om Hushovd kom til å vinne sykkelritt igjen.
Vi heiset flagget her i Søgne!!

(N)Morsk seier i Israel
Vårt nye landslagspar, Karlberg - Thomassen, vant en strålende seier i en sterk turnering i Israel. MER PÅ BRIDGERE.NO
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Resultater par i Israel
Etter to av tre sesjoner ligger Karlberg - Thomassen på 5.plass av 195. Terje Aa og Allan Livgård får også spille den siste sesjonen i par, men de ligger litt
lenger nede.

Resultater lag -kvalifisering
Norge (Karlberg - Thomassen, Aa - Livgård) kom seg greit gjennom kvalifieringa, men ble slutt ut i 8-dels finalen. Jeg finner ikke resultater fra sluttspillet.

Resultater klubben 13.februar
Lagturneringa er ferdig kvalifisert og det er klart for finale neste onsdag. Der møtes 1-2, 3-4 og 5-6 over 28 spill. Team Snorre, med tre
førstedivisjonsspillere får ikke være med i sluttspillet siden det er syv lag som stilte i de innledende kampene. Hvilken plass hans lag kom på, kan dere
sikkert gjette dere fram til. Mæslingene spilte på det samme laget og det ryktes av Haandverkeren har tenkt å ilegge brødrene bot for særdeles slett
spilling i turneringa. Personlig synes jeg det er strengt av huseier, men det bør reageres.
Jeg sliter med den sørlandske bruken av ordet "neste", fordi i min verden er det entydig hva jeg mener med "neste onsdag". Det er ikke den
førstkommende, men den som kommer etter førstkommende. Det blir 27.februar. Førstkommende onsdag (20.feb), er det en åpen kveld på grunn av
vinterferie.
Hvis jeg ikke hadde skrevet noe mer enn "neste onsdag" hadde sørlendinger kommet "førstkommende onsdag", for her i Kristiansand betyr de to ordene
det samme. Hvis jeg har forstått rett? Eller stemmer det ikke at "neste onsdag" er den 20.februar selv om det er torsdag den 14. i dag?

<-- Rørende fint av Jan Tore og Johnny

♠DJ32
♥10

Det ser så lett ut, men jeg skal vedde på at kun to av ti par klarer å holde
denne kontrakten nede på ni stikk.

♦KD32
ED43

Hjerter ut til kongen og ruter knekt til kongen. Spar fra bordet - opp på

♠K4
♥D965

esset. Mer ruter. Spar til konge og ruter til stjeling. Smugt... :-)
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<-- Her fikk jeg fin dreis selv i gårsdagens lagkamp...

♠DJ543
♥D6
♦EJ
E932
♠876
♥7
♦10732
108765

♠K109
♥KJ10854
♦K
KD6

Det hadde vært mer behagelig å spille kontrakten fra nord, i alle fall med hjerter ut. Nå gikk det hjerter til tier og ess. Øst er
favoritt til å ha det meste av utestående kort, så derfor ruter til esset (!). Det var enda tung med overganger og jeg kan ikke se at
sparen sitter 3-3. Aktuelt er det bare å ta for ruter knekt, spar til esset, ruter dame og mer spar. Da blir det 4+1+3+1= 9, men
sitter ikke sparen blir det beit med denne spilleføringen.
Jeg fant en plan som kun var avhengig av spar kongen i øst. Ruter knekt stakk jeg over med damen (!) og ga vest for tieren. Når
sparkappen gikk, ble det 2 +1 + 5 +1 = 9.

♠E7
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♦D98654
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pass

<-- Espen er 12% bedre enn meg
Ikke mer, vil kanskje noen av dere si?
Jeg fikk spar knekt ut og kongen vant første stikk. Espen Lindqvist spilte
kontrakten fra nord, så der kom det spar ut til tier og konge. Nå synes jeg
du skal bruke litt tid før du spiller videre.
Poenget i spillet er å holde øst ute. Kommer han inn, får du spar gjennom
og det blir beit. Husk også at vest åpnet og siden det er bare tretten
honnørpoeng ute, er ruterdamen den eneste honnøren øst kan ha. I alle
fall bygger den videre analysen på at vest har elleve poeng for sin

http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

åpning.

D10432
Vest Nord Øst

Syd

Roald

Snurr

1sp dobl
pass

3NT

pass

1NT

p.r

Espen

Petter

1sp

dobl

pass

2kl

pass

2NT

pass

3NT

p.r

Side 5 av 202

Husk også på at hos meg er nord blindemann, mens på Espen sitt bord er
syds hånd i bordet. Jeg har ikke vist noen farger, men 6-9 hp.
Vi la begge ned ruter konge (begge fulgte lavt), så kløver ess og kløver
knekt. Espen stakk over, mens jeg la liten. Det er nå de 12%'ene kommer
inn i bildet. Oppe til høyre har jeg sett på sannsynligheten for Kx i vest
kontra Kxx.
Tallenes tale er klar. Selv om vest har kun seks ledige plasser i det syd
skal vurdere hva han skal gjøre med kløver knekt (vist fem spar, en ruter
og en kløver) mot øst sine ni plasser (en spar, en ruter og to kløver).
Det er 46% sjanse for Kxx, mens 34% for Kx.

Jeg har et par små argumenter til mitt forsvar. Syd er spillefører og hånda er skjult. Det er ikke sikkert vest klarer å lasjere kløveren med Kxx, men jeg
høyner ikke prosenten min særlig mye. Jan Arild Olsen er en dyktig spiller og kjenner igjen slike posisjoner. "Selvsagt" sto min kløverknekt, mens hos
Espen ble damen stukket av Johnny Hansen sin konge.
En annen ting som jeg ikke er sikker på om jeg skal ta med, er at vest tenkte aldri så litt over min 1NT. Han har lite honnørpoeng, så det kan tyde på at han
har fordeling. Med ti majorkort (6-4 eller 5-5) er det ut fra gitte forutsetninger 100% for Kx i kløver, med ni majorkort (6-3 eller 5-4) er det 83%-17% i
favør Kx. Jeg har imidlertid kritisert andre som i for stor grad spiller på magefølelse og tablefeeling, så heller ikke her skal jeg øke prosentsjansene veldig.
Jeg bøyer meg i støvet for at kløverbehandlingen til Espen i teorien er bedre, men han har gjort en feil jeg mener er større enn min. Ser du når?
Når han har bestemt seg for å stikke over kløveren, skal han ikke legge ned ruter konge i stikk to! Det som skjedde ved bordet, var at Johnny Hansen
fortsatte i ruter når han var inne på kløver konge. Nå måtte Espen gjette hvordan kløveren satt før han bestemte seg for hvilken ruter han skulle bruke.
Ruterkappen er tross alt 50% (i praksis en god del mer siden vest åpnet) og kløveren 3-3 er som tidligere sagt "bare" 46%. Hvis han ikke legger ned en
ruterhonnør før kløver ess, rekker han å stikke ruteren, spille hjerter til esset og sjekke kløveren før han spiller ny ruter.
Du ser sikkert at om kløveren sitter 4-2, holder det ikke å gi bort for ruterdame selv til vest. (Hvis syd ikke tar finessen, men EK og gir vest for Dxx)
Kommer vest inn , vil sparen godspilles og bordet er uten kjappe inntak før det er beit. Det nytter heller ikke å gå på hjerteren med en gang (i stedet for
kløver). Da stikker vest og godspiller sparen sin. Har vest Dx i ruter, er det ikke mulig å gå beit uansett hvordan det spilles.
Er det noen som har kommentarer til spillet, er det fritt fram. Du får ikke vite hvem som vant duellen av meg og Espen, men jeg kan røpe at den ene vant
og den andre gikk beit. Ole Kopstad inviteres spesielt til å skrive, fordi han var sinna på meg i helga på grunn av at jeg ikke hadde lagt ut en annen
melding fra han tidligere. Det er fint om du bruker rett mailadresse når du sender, Ole. Jeg er ikke synsk!
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DET BLIR RUTER 7 OPEN 1. og 2.juni!!!
Mange har ventet i spenning om det blir arrangement i år, fordi festningen var opptatt! Nå er det booket inn på Hotel Caledonien og der er det også flotte
spilleforhold. Følg med på http://ruter7.com , så kommer det mer info i den nærmeste tiden. Opplegget er visstnok det samme som i fjor, der ferske spillere kan
få seg en ekspertmakker. Søndag åpen turnering i A og B pulje.
2.divisjonsspillerne bar båten
i vår rundekamp mot Arendal. Jan Tore Berg og Johnny Hansen hadde to gode halvrunder og da
holdt det til 25IMP seier mot Petter Lindqvist sitt velspillende mannskap. Bridge handler ikke om
kunstneriske tryllerier. Stødig håndverk er mer enn nok.
Vi venter spent på trekninga. Måtte Harald Skjæran gi oss kaninmat i 5.runde!!

Tone Torkelsen Svendsen melder at..
Heia Snurr
Kan ikkje du legge ut på siden din at vi starter opp Sveio bridgeklubb igjen . Onsdag den 20 februar kl 1800 på klubbhuset til
Sveio golfklubb. Regner med at det er mange som er inne på siden. Jeg er innom hver dag, synes du gjør en flott jobb. Gratulere
så mye med opprykk.
Hilsen Tone T Svendsen

Nostalgi...
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SAMSTEMTHET I PARET
I livet som i bridge. Ved bordet er det lurt å vite hva makker tenker på, så denne analogien er vel bra?
I dag har jeg vært på jobb fra 7.00 til 20.30. Først lærergjerning, så konferanser med foresatte. På vei hjem
ringte jeg til min kone som er på en av sine mange jobbturer med overnatting på et eller annet hotell, et eller
annet sted i landet. Etter litt småkoselig hyggeprat, sa jeg at jeg ikke hadde spist middag enda så jeg hadde
handlet noe godt å kose meg med til kvelden.
Hun svarte: "Javel, så du har kjøpt deg Fjordland risgrøt?"
Det eneste som var feil i den setningen var ordet "Fjordland". Det var Toro risgrøt som lå i bilsetet ved siden av
meg. Nest etter pølser er grøt det beste jeg vet.

HER er et tøft spill fra Alexander Flakstad fra 3 divisjon
Nytter ikke slike utspill, er det vanskelig å vinne over spillefører.

Tilfeldighetenes spill?
Bridge er selvsagt ikke flaks og uflaks. I alle fall ikke over tid. Det er en grunn til at de beste nesten alltid
vinner til slutt, men i en og en kamp er det ikke måte på hvor det kan svinge.
Møre og Romsdal så fortapt ut i årets førstedivisjon da siste kamp var spilt. Hordaland 1 vant 16-14 og
Skoglund tapte 12-18. Med 12-18 selv mot Grøtheim, måtte Kopstad tape 5-25 hvis det skulle være håp.
Jan Tore Berg og venner har ikke tapt med slike sifre på mange år, men tror du ikke de gikk på ei mine
med 2-25 mot Høyland. Da var Lie for første gang i hele serien på sikker plass, men Vestfold (Kopstad)
måtte ta den tunge veien ned.
Et lag som taper 2-25 (19-98) må vel spille elendig? Kopstad hadde selvsagt sine sjanser, men jeg har
plukket ut noen spill som viser at det også er tilfeldigheter som avgjør.
Ti venstre kom Kopstad i 4hj NS. Med hjerteren 4-2, ble det for tungt og spillefører mista kontrollen helt
for fire beit. Høyland spilte 3NT med kløver ut. Flytt ruter kongen så er det minst fem beit i stedet for
elleve stikk. Flytt en hjerter fra vest til øst, så er det vanskelig å beite 4hj uansett hvor ruterkongen sitter.

Resultat totalt
Vestfold
Høyland

For ikke å være for partisk med Vestfold, flytter jeg bare ruterkongen og spillet går ut i stedet for at
Høyland vinner 15 IMP.

19
-15

83
Høyland kommer i 6ru, mens Vestfold spiller 3NT. 10
IMP til Høyland.
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Jeg flytter på ruterdame og slemmen går beit. 10 IMP
til Vestfold i stedet.

Til høyre ser det ut som Ole Kopstad holder på å falle
av stolen?

Resultat totalt
Vestfold

+10

29

Høyland

-10

73

Vestfold kommer i 6hj, mens Høyland spiller utgang.
Kappen går ikke.
Jeg flytter på kløverkongen og 13 IMP til Vestfold i
stedet for det samme til Høyland.

Til høyre en bekymret Odin Svendsen.

Resultat totalt
Vestfold

+13

42
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60

Høyland kommer i 3NT med spar ut og spiller nord for
hjerterdamen. Vunnet kontrakt. Jeg flytter på
hjerterdame og kontrakten går beit.
For å vise at Jan Tore og Odin var under pari, forteller
jeg deg at de på dette spillet var i 2kl redobla ØV med
tre beiter. -1600. Sannsynligvis etter
1NT - pass - 2kl - x
xx(?) - p.r
Om 3NT går beit, svinger det likevel bare 5 IMP.
Til høyre en bekymret Jan Tore Berg..

Resultat totalt
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42
-5

55

"Analysen" over er selvsagt så lite objektiv som mulig, fordi jeg har kun flytta kort i Vestfold sitt favør
og jeg tar forbehold for alle mulig feilvurderinger og summeringsmistak. Likevel er det større
usannsynligheter som har skjedd i bridgens historie enn at noen honnører har sittet andre steder enn
de aktuelt gjorde i en 12 spills kamp. Poenget mitt er at ser du på bridgen med et kort perspektiv og
over få spill, er det viktig å ha marginer på sin side. Igjen understreker jeg at det ikke er meningen å
diskreditere bergenserne for en god kamp..
42 - 55 er vel 13-17? Det ville holdt i god margin til en sikker plass i neste års første divisjon. Faktisk
skulle det ikke mer enn 20-10 seier før Vestfold hadde hengt bronsemedaljen rundt halsen.
Til høyre en bekymret Kjell Otto Kopstad.
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PS: De pengene du lovte meg for å skrive denne artikkelen, Jan Tore, kan du sette inn på konto
3090.15.7654.

STERK VEST-AGDER INNSATS I 2.DIVISJON (RESULTATER 2A - 2B - 2C)
Team Mæsel (Mæsel-Mæsel-Johansen-Aalberg- Fuglestad-Harding) vant sin pulje i 2A, mens JS Hansen (Hansen-Svindal-Brekka-Høiland-Ravnaas-Hildal)
vant 2B så knepent som nesten mulig. 2C ble vunnet av lag Smith fra Buskerud.
I Vest-Agder er vi litt misfornøyde med oppsettet for 2.divisjon. Det tredje laget vårt burde vært plassert i 2C, siden det er kun ett lag fra hver pulje som
kan rykke opp.
Du får ikke noen spill eller historier fra årets spilling. Som sagt har jeg solgt meg til kapitalen og siden BIN betaler slike summer som de gjør, har bladet
førsterett på referat. Jeg skal skrive så kjapt jeg klarer, men det går nok minst fire uker til du har det i postkassa di. Til da kan du glede deg til å få
utspillsprøven til Marianne Harding mot 3NT redobla. Bommer du blir det to overstikk for -1800, men treffer du tar du fem (!) sonebeit og +2800!! Det er
3600 i sving og nesten 40 IMP på et spill...
Til tirsdag er det rundekamp mot Arendal. Der spiller jeg og luringen på lag ABAX sammen med 2.divisjonsspillerne Jan Tore Berg og Jonny Hansen. Det
gleder vi oss til!!
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Geir Brekka, Tom Høiland, Nils Ravnaas og Jon Solli Hansen. Frank Svindal og Kjetil Hildal var ikke tilstede.
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Ann Karin Fuglestad, Lars Arthur Johansen, Roald Mæsel, Snorre Aalberg, Marianne Harding og Helge Mæsel

Marianne Harding og Ann Karin Fuglestad var superflinke i helga!!

SUVEREN SEIER TIL MIDT-TRØNDELAG I 1.DIVISJON (RESULTATER OG BUTLER)
Alt er tilbake ved det gamle. Grøtheim, Tundal og Terje Aa vinner Seriemesterskapet. Når disse tre har med seg Allan Livgård, Espen Erichsen og Erlend
Skjetne er det nesten ikke spennende. Andreplass til Lillevik (nyopprykket) og en fin tredjeplass til Hauge. Det kanskje mest påfallende er et alle tre
medaljevinnerne fra i fjor (Kopstad, Davidsen og Høyland) måtte ta veien ned. Det sier noe om at nivået er jevnt, men kanskje et lite varsku om at vi har
for få som holder et litt høyere snitt en resten.
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Erlend Skjetne, Erik Sælendsminde, Espen Erichsen og Jan Petter Svendsen. Gull og bronse.

Bare når de skal lære meg!!
Da er det ikke måte på hva slags system og konvensjoner de har. Boye har siden han slapp
ut fra Knut Erik Ljung sin forvaring på Moi på 90-tallet, hevdet at han ikke melder NT med
små dobbeltoner. Senest i en mail i går (under)

http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

Side 16 av 202

Så svipper jeg innom BBO og der sitter redaktøren og meldetrener med selveste Zia. Det aller
første spillet jeg så var det til venstre. Liv og lære? En stygg sak å spille den kontakten fra
nord. Med spar ut er det faktisk beit om kongen ikke sitter i kapp, så teorien din stemmer,
Brogis!!

Hvilke(n) hånd passer?
Først Boye B:

Hei Snorre. Jeg melder 3 ruter kun med hånd B.
Når jeg har balanserte hender uten 4-korts spar (da meldes jo 2 spar), kan jeg velge mellom 2 hjerter (jeg vet ikke hvem som bør spille grand) eller 2
grand (det ser ut som grand spiller bra på min hånd.
Så med hånd A melder jeg 2 grand, mens jeg med hånd C sier 2 hjerter.
For å komme ”MEN HVA GJØR DU MED 4-KORTS HJERTER???” i forkjøpet: Når 4-korts hjerter er interessant, har makker minst 5-4 i major.
Da melder han 2 hjerter over 1 spar, som jeg aldri kommer til å passe siden vi har minst 8-korts spartilpasning.
2 hjerter fra makker vil i denne posisjonen være minst en mild invitt til utgang med minst 4-korts hjerter. Med en svakere hånd (med eller uten
4-korts hjerter) der man vil sperre bort motparten eller det kan være spill for utgang med en sterk hånd hos makker, løfter man 1 spar til 2 spar.
Hilsen Boye
Min kommentar: Legg merke til at Boye ikke spiller "vanlig" XYZ etter 1kl - 1hj* - 1sp. 2kl/2ru er som før, men 2hj er krav. Det betyr at den som
melder 2ru (GF) IKKE har fire hjerter, derfor kan 2hj bruke som en balansert hånd som ikke ønsker å være spillefører. (Med en svak hånd og 5-4 i
major, meldes pass på 1sp eller 2sp. )
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Akkurat samme etter 1kl - 1ru* - 1hj - 2ru (GF). 2ru benekter fire spar (ville meldt 1sp), derfor kan 2sp brukes som en balansert hånd som ikke vil
spille NT. Interessant!!
Dette frigjør hånd B i eksemplet under til å vise 3-1-4-5.
Så Kristoffer Hegge:

3 ruter i den possen viser alltid 3-2-4-4. Etterpå må man bare avtale om 3 hj spør eller viser hjerterhold.
Melder jeg 2 NT etter denne innledningen har jeg enten 3-3-4-3 eller 3-3-3-4 fordeling
Med 3-1-4-5 eller 3-0-4-6 hopper jeg til 3 hj på 2 ruter som viser kortfarge. Etterpå kan makker melde 3 spar som setter trumfen og 4 minor som
naturlig sleminvitt Kristoffer
Min kommentar: Jeg vil ofte melde 2NT som en balansert hånd. 2ru (GF) er ikke det samme som 4de farge og i mitt eksempel under er ikke
hjerteren en entydig kritisk farge. Både kløveren og ruteren kan enda være uten hold. Jeg er likevel enige i de som så langt det er mulig unngår å
melde NT med små dobbeltoner. Det handler mer om sunn fornuft enn system.

Kaninen

En lang og fin kommentar fra Kristiansands beste bridgespiller. Den kommer her: "3-1-4-5"

Resultater andre kveld i lagturneringa. Team Fila ser ut som en vinner!!
Vest

Nord

Øst

Syd

Hvilke(n) hånd passer

1kl

pass

1hj*

pass

til meldingsforløpet til venstre?

1sp

pass

2ru

pass

1hj viser minst fire spar, tre viser minst tre stykker og 2ru er utgangskrav.

3ru
Poenget mitt er å finne ut hvilke hender dere melder 3ru på.

Α
♠K93
♥E10
♦D542
E432

B
♠K93
♥3
♦D954
EK432

C
♠K92
♥93
♦D954
EK32

A: 3-2-4-4 med hjerterhold
B: 3-1-4-5 fordeling
C: 3-2-4-4 fordeling uten hjerterhold
Kanskje alle tre er mulig.

SVAR HER

<-- men det vet ikke motparten!! (del 2)
Roar Voll i øst spilte ut spar konge, ikke helt unaturlig selv om hjerter hadde vært bedre denne gangen. Jeg
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stakk med esset.
Nå spilte jeg ruterkongen fra bordet. Ikke så mye for å godspille fargen, men hvis vest har esset og ikke
knekten, vil han måtte bestemme seg om han skal lasjere eller stikke før makker har lagt fordeling. Asbjørn
spilte meg for dobbel ruter og la liten. Da fulgte hjerter til kongen og ni stikk . Du ser sikkert hva som skjer hvis
jeg spiller meg hjem i kløver og ruter mot bordet. Øst sekser er enten singel eller tre. Vest stikker alltid.
Er det øst som er favoritt til å ruteresset, må fargen spilles mot KD.

Hva du ser, Erik Dahl??!!
Erik på mail: "Jeg regner med han som lasja ruteren, stakk med hjerteress når du spilte mot kongen. Da tok han
vel for ruter ess og du kasta...?"

DALANETREFFEN 2013

FADDERTURNERING FØRSTKOMMENDE ONSDAG.
Onsdag 6/8. klokka 18.30, skal de falmende stjernene i Kristiansand spille med de kommende stjernene på Sørlandet. Den polske mesteren vil med hjelp av kaninen holde et lite kurs
fra 1800 – 1830. Tema : Spilleføringer.
Følgende er påmeldt.
1. Fila – Vibeke.
2. Helge – Wessel
3. Frank – Hanne
4. Hurra – Clas
5. Hilldal – Pettersen
6. Roald – Inger Johanne
7. Helge M. _ Siri
8. Ungdommen – Maria
9. Roald H. – Paul Otto
10. Markus – Elin M.
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11. Odin – Nina
12. Katja – Nils K.
13. Snorre – Rune V. (Rune slo Snorre med +3.9 på 14 spills butler forrige gang. Lurer på hvem som fadrer hvem?)
14. Egil H. – Kristin
15.Marianne H. – Kenneth.
16. Inger Lene – Geir
Jensen 8 ganger norsk mester og Stig en gang bedriftsmester (men han har vært uheldig, venter i kulissene). Vi satser på 10 bord.
Ring Geir på 99384754 hvis dere har lyst til å spille.

RESULTATER LAG KVALLIK I KLUBBEN.
Det var Lag Fila som vant den og møtte Markus i finalen. lag Fila vant knepent foran Markus. (Bord 1 er finalen)
HER er resultater.
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"fint" svar fra Ole Kopstad på meldeproblemet.
Sitat:
Ole Kopstad:
Hei Snorre! Det står ikke om 3 ruter er krav til utgang, men hvis vi avtaler at det er det, så er 3NT alle hender uten 3 kort spar og sannsynlig 4 kort ruter,
siden 3 hjerter er ledig for å vise denne hvis ikke det er avtale om at dette er naturlig da.
Den første innskytelsen er 6 spar og 4 ruter samt sleminvitt, men hvorfor melder han ikke fragment eller cue-bid på 4 trinnet?
Min kommentar: Jeg har meldt cue-bid mange ganger, men "fragment" har jeg aldri meldt. Eller har jeg det? Og i tilfelle hvis jeg har lyst til det en gang i
framtiden, hvordan melder jeg fragment? Det gjør vel ikke vondt?

<-- 1.april kom i år på 26.februar..
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Hva har makker vist?
Oppgaven ser du under og det handler om to ting:
A: Hva har makker vist med meldingene sine?
B: Hvis du bestemmer deg for at han har vist gode kort, hva melder du over 4sp?
Dette synes jeg er en fin oppgave, fordi det handler om sunn fornuft og god logikk. Etter makker har åpnet med 1NT, er det mange måter å melde seg
fram til 4sp på, og alle veiene kan ikke vise det samme. Mange spiller slik:
1NT - 4ru -> Overføring til 4sp. "Vi skal ikke spille noe annet enn utgang i spar." Har makker ingen oppspillverdier,
f.eks Exx,Exx,Exxx,Exx melder han 4hj og ber makker spille utgangen selv.
1NT - 2hj
2sp - 4sp -> En meget mild sleminvitt, f.eks KDxxxx,Exx,Dx,xx. Makker kan kun ta i mot meg supermaks og stikk
En spiller som går rundt grøten (som i spillet under) og så melder utgang i major, vil da naturlig vise interesse for noe mer, men ikke nok kort til å ta
kommandoen selv.
Det er kun to av de innsendte som mener at pass er opplagt:
Jon Solli Hansen:
Han har 6 spar og 4-5 ruter, mulig K10xxxx og AJxx(x), singelton i begge de øvrige. Er han sterkere kan han melde annerledes. Jeg passer

Ronny Korsmo:
Hei Snorre Jeg passer alltid av den enkle grunn at makker gir meg muligheten til å passe. Makker har vist noe slikt som: 6 spar 3+ ruter, kanskje 4+ Ikke
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sleminvitt. Dvs du har vist noe slikt som AK sjette i spar og Axx(x ) i ruter, dette holder ikke mot slem hvis det kommer spar ut. mvh Ronny Korsmo

Kristoffer Hegge:
Makker kan melde 4 ruter på 1 NT som er overføring til spar. Når han går via 3 ruter og deretter 4 spar et det utvilsomt fordi han er sleminteressert med
minst 6-4 i spar og ruter. Makker er vel ute etter noen godkort, og med QJ i spar, AK i hj, ruter K og kløver kong blir det vanskelig å passe. Den eneste
hånda som er bedre er at du bytter ut kølverkonge med kløveress. Jeg ville nok meldt blackwood og lagt den i 6 spar om det var nok ess på plass.

Jan Tore Berg:
Vanskelig. Ja, makker er sleminteressert men jeg vet ikke om EK i hjerter er bra eller dårlig. Det spørs hva makker har i de andre fargene. Første
innskytelse var 4NT som Blackwood, men jeg heller mer og mer til pass.

Per Tjelmeland:
Hei, Snorre Eg syns det er opplagt at makker har sleminvitert med 6 spar og fire ruter.
Noko slikt: AK10xxx, xx, EDxx ,x og eg melder 5 hjerter. Det er i hjerter me treng visa hjelpa.
Helsing Per Tjelmeland

Boye Brogeland:
Til tross for begredelig spilling og et elendig resultat i København, våger jeg meg på oppgaven din. Makker har vist en hånd med minst 6-korts spar og
minst 4-korts ruter der det kan være muligheter for slem (hvis ikke hadde han lagt kontrakten i 4 spar omgående). Jeg har flotte honnører, og slem bør
ha ypperlige sjanser om vi har tilstrekkelig antall ess. Jeg melder 4 grand som RKCB, og melder 6 spar om makker har tre ess.
Hilsen Boye

Roald Mæsel:
Jeg passet ved bordet, men ser i ettertid at det nok var feil. Du har vist sleminteresse ved å melde som du gjør, og da har jeg verdier til å gå på en gang
til. Beklager, det skal ALDRI gjenta seg!

Johnny Hansen:
Makker har vist gode kort og jeg kan ikke passe. Jeg melder 5ru for å si at jeg har tilpass der og ikke alt for mye i kløver. Håper makker kan ta en riktig
avgjørelse da.

Vegard Brekke: 6-4 og sleminteresse, tror jeg melder 5S med kløverkonge beskytta . Hilsen Vegard

Marius Skree: Her har du vel som regel enten 6-2-4-1 eller 6-1-4-2 og sleminteresse. Med de monsterbladene luring fremviser hadde jeg gått videre med
god samvittighet. Bordet bør komme ned med noe sånt som EK10xxx xx EDxx x/EK10xxx x EDxx xx.

Frank Svindal: 4NT Blackwood. Antall essverdier bestemmer hvor høyt jeg skal melde.
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Ole Kopstad:
Hei Snorre! Det står ikke om 3 ruter er krav til utgang, men hvis vi avtaler at det er det, så er 3NT alle hender uten 3 kort spar og sannsynlig 4 kort ruter,
siden 3 hjerter er ledig for å vise denne hvis ikke det er avtale om at dette er naturlig da.
Den første innskytelsen er 6 spar og 4 ruter samt sleminvitt, men hvorfor melder han ikke fragment eller cue-bid på 4 trinnet? Han kunne også valgt å
bruke splinter etter å ha overført. Så da tror jeg ikke han har 6 kort spar, men sannsynlig 5 spar og 5 ruter og har strukket seg litt honnør messig og nå
prøver å finne beste utgang.
Han har mest sannsynlig noe sånt som K109xx-?-Axxxx-??, tror han har mellomkortene i spar siden han vet jeg har dobbel. Så da melder jeg pass. Håper
mail adressen er riktig denne gang :-) Med vennlig hilsen Ole K. Kopstad

Jo Bjørke:
Hei. I min verden har makker vist mild sleminnvitt i sp. el. ru. Han har 6+ spar og 4 + ruter. Utfrå det så vil eg spørja etter ess med 4nt.
Mvh Jo Bjørke.

Pål Christensen: Hei Snorre :) Grattis med 2 lag i 1. div!
Jeg mener makker har vist 6 spar, 4 (5) ruter og sleminvitt. De resterende kortene er 2-1 eller 1-1 da renons er lite sannsynlig etter meldingsforløpet. Jeg
ville meldt 4 nt etter 4 spar for å finne ut om makker har nøkkelkortene sparess, sparkonge, kløveress og ruteress (15 p) ...får jeg 3 ess sier jeg 6
spar...får jeg 4 ess sier jeg 7 spar. Trenger bare å røffe en ruter for 13 stikk og sparen sitter greit.
Viser imidlertid makker renons i kløver og 3 esser med 6 kl etter min 4 nt sier jeg 6 ruter og spør etter 3. kontroll i fargen. Er svaret ja...7 spar....er svaret
nei 6 spar. Viser makker udefinert renons og 3 esser med 5 nt, spør jeg i 6 kl etter renonsen (makker sier 6 ru (renons kløver)/6 hj (renons hjerter) etter
hvor renonsen er) og jeg sier 7 spar med renons i kløver og 6 spar med renons i hj.
mvh Pål

Kartet stemte med terrenget til de fleste...
selv om jeg hadde 3-0 i de andre fargene.
Kanskje noen vil melde annerledes med min hånd, men jeg fant ikke
ressurser til å gå forbi 4sp. Kanskje kunne jeg meldt noe annet over 3NT,
men når makker ikke har vist tilpass i verken spar eller ruter, er da ikke
hånda mi SÅ god?
Jeg tenkte på å splintre over 2sp, men gi makker xx spar og KJxx i ruter, så
skal vi spille minst lilleslem i ruter hvis vi kan stoppe hjerteren. 6sp kan jo
fint være beit.
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(Jada, Jon Solli Hansen, jeg vet at du ikke hadde meldt som jeg. Men jeg
kjenner INGEN spillere i verden som blir så opphisset som du med renonser.
Husk at renonser er bare bra når det er tilpass et annet sted. Det vet du
ingenting om når makker melder 3NT)
Kanskje ikke alle er enig med lurningens 1NT-åpning, men der får han
100% støtte herfra. 15-17 og ingen singleton er 1NT hver dag hele året,
ellers utsettes bare problemet.

<-- Jeg hadde ikke tenkt å spille KM par i helga..
men nå er jeg i tvil...
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x

Hva har makker vist?
Det er slike spill som dette som avgjør lagkamper. Du trenger sikkert litt tid til å finne ut
hva makker har vist?
Hva er konklusjonen din og hva melder du?

Copenhagen Bridge Invitational
Førti av verdens beste bridgespillere var invitert til København for å spille den tradisjonsrike turneringen. I år stilte vi med bare en nordmann, Boye
Brogeland. Selv om han spilte med Zia, ble det en skuffende sisteplass av de tjue parene. RESULTATER

Skjærtorsdag er det lagturnering i Lyngdal
Det er allerede mange gode par og lag påmeldt, så det er fint om dere hiver dere rundt. Kontakt Calle Knutsen på calleknutsen@hotmail.com
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Kaninen har alltid så flaks!!
I gårsdagen rundekamp mot Paul Bang og venner vant han med 2 IMP. I tredje siste spill fikk han utlevert følgende: Jxxxx,xx,Dxx,Jxx og hørte makker
åpne i hvitt mot rødt med 1NT, 8-12hp. Tror du ikke han meldte 2hj, spill! Der fikk han være i fred med seks beiter og -300. Det var kun sparessset ut som
beita 6hj hos motparten, men Frank og Øystein hadde +680 på sin liste. 8 IMP og avgjørende spill!!
I morgen trekkes 5.runde. Vi venter i spenning...

<-- men det vet ikke motparten!!
Roar Voll i øst spilte ut spar konge, ikke helt unaturlig selv om hjerter hadde vært bedre denne gangen.
Jeg stakk med esset.
Nå spilte jeg ruterkongen fra bordet. Ikke så mye for å godspille fargen, men hvis vest har esset og ikke
knekten, vil han måtte bestemme seg om han skal lasjere eller stikke før makker har lagt fordeling.
Asbjørn spilte meg for dobbel ruter og la liten. Da fulgte hjerter til kongen og ni stikk . Du ser sikkert hva
som skjer hvis jeg spiller meg hjem i kløver og ruter mot bordet. Øst sekser er enten singel eller tre. Vest
stikker alltid.
Er det øst som er favoritt til å ruteresset, må fargen spilles mot KD.
Tilskuerne lo sikkert av kind som tråkka på meg kontrakten,. Tilskuerne skjønner oftest ingenting, så det
må du ikke bry deg om, hr. Kindsbekken.

Forresten var jeg i går kveld en stund sinna på kaninen. Vi var fire par som spilte lagkamper, åtte spill før
vi roterte. Alle med de andre en gang og mot dem to ganger. Jeg hadde kaninen på lag de første åtte spilla
og han ga ut (minst) 25 IMP på vas. Høflig som jeg er, sa jeg ingenting. Det var like greit, fordi når han
spilte MOT meg fortsatte han i samme stil og da rant IMP'ene inn.
Jeg tror nesten han satt og drakk vindusspylervæske mens han spilte.
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The Crazies fra Island i 2012. Simon Gillis, Geir Brekka, Mariann Harding og Odin Svendsen

Kristiansand BK 1 til 5.runde med et nødskrik
etter seier med 4IMP over Skien. Grattis til Nils, Odin, Karl Chr og Helge S.

et av de fineste parturneringesspillene..
jeg har har sett på lenge, sto Ståle Frøyland for.
Ruter 10 kom ut og når ser det unektelig ut son beit hvis
spillefører ikke tar hjerterkappen?
Neida, Ståle tok 11 stikk uten hjerterkapp og UTEN at
motparten kunne gjøre det slag!
Ruter ess, spar ess, tre ganger hjerter til stjeling og
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kløverfinesse til kongen. Mer ruter til kongen og kløver til
damen i posisjonen under.
Kløver ess, hjerter til stjeling og ruter. Syd måtte stjele
makkers stikk og avslutte med spar opp i D10.
NICE!!!
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♠KJ9
♥E1093

♠1072
♥D2

♠ED864
♥KJ7

♦KDJ87
J87

♦E106
K4
♠53
♥6543

3NT

pass

Øst

Makker spiller ut kløver 10 som du legger styrke på. Spillefører stikker med kongen,
og fortsetter med hjerter til damen og ditt ess. Kløver ess og mer kløver beiter
kontrakten lett.
Var dette noe problem da?
Jo, fordi den ordentlige sitsen er til høyre. Det er mulig at syd skulle lagt kløver 9
under esset for å fortelle at det med kløverutspillet ikke var alvorlig ment, men slike
ting synes jeg er vanskelig. I alle fall uten å tenke så mye at makker får utilsiktet
informasjon.

♦954
E32
♠1072
♥D2

♠D864
♥KJ84

♦KDJ87
J87

♦E2
KD4
♠E53
♥765

Lettere synes jeg det er at du har en avtale på hvilke kort i utspill som
viser/benekter honnør(er). Jeg spiller slik at nieren er fra en indre sekvens med en
høyere honnør, mens tieren er det høyeste kortet. Da vet du nesten alltid i stikk en
om utspillsfargen er stedet det skal hentes stikk.

♦32
D10932
Nord

♠KJ9
♥E1093

Skal du henge med i poenget mitt, er det lurt at du leser spillet med Tor og Lasse fra
Island (under).

♦954
E32

Vest
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Syd

1NT

pass

pass

pass

♦1063
10932

Hvis du vet at makker har kløveren til høyre, har du ingen problemer med å skifte til
spar knekt(!) i stikk tre.

Vest

(Du sier kanskje at du spiller toeren fra D10932, men da er det bare å bytte kløver
ess og konge for å se at det ikke er så lurt bestandig)

3NT

Nord
pass

Øst

Syd

1NT

pass

pass

pass

Lasse Aaseng skryter av makker...
Denne gangen var det Tor Helness som satt på andre siden, så da var det kanskje ikke mer enn forventet?
Lasse spilte ut kløver 2 (vanlig norske) som Tor stakk med esset og la ned spar dame!! Tre ganger spar og et rødt kort
ga beita. Øst hadde mange stikk, men ingen inntak.
Mor Teresa og Martin Luther King så det som sin oppgave å si fra også når de visste at det de sa ble møtt med
motstand. Selv om de snakket både elite og øvrigheten i mot. Jeg er i den samme klubben og tar derfor til motmæle
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mot slike spill. Selv om det er Tor Helness vi snakker om, så er spardamen etter min mening i grenseland mellom
gjetting, kortvurdering og flaks. Jeg kan gi øst en haug med hender hvor spardamen er et skikkelig påtrøkk.
Sist jeg antydet at en toppspiller var mer heldig enn flink (i stedet for en finesse, plasserte han tre kort pluss at
motparten måtte gjøre en feil), ble jeg møtt med det kjente sitatet "Trist at Snorre Aalberg fikk høre om spillet, han
kan jo risikere å lære noe".
Joda, Tor i nord ser at øst ikke har kjappe inntak i rødt. Det kan også se ut som han er forberedt på kløverutspill. Har
makker EK i spar, ser han at han kan isolere spillefører.
Dere som har lest sida mi en stund, skjønner sikkert poenget mitt. Det handler nok en gang om invittutspill vs norsk
fordeling i blinde utspill mot NT. Kløver 2 hos Lasse Aaseng kan være alt fra 642 til H(H)xxx. Joda øst har neppe tieren
fjerde i kløver, men K10xx/D10xx uten nieren er det vel ingenting i veien for at han har? Med sparesset i syd er det
"bare" å fortsette i kløver for beita. En slik sits er vel ikke mindre sannsynlig enn at syd skal ha EK i spar og ellers
naken?
Så spør jeg deg (igjen). "Hvor ofte har du i stikk en behov for å vite at makker har et oddetall antall kløver? Som sagt
alt fra xxx til HHxxx?
Vest

Nord

Øst

Syd

1ru

pass

1sp

pass

2hj

pass

2NT

pass

3sp

pass

3NT

p.r

Jeg blir mer og mer sikker på at det fra syd skal spilles ut den høyeste kløveren som benekter honnør. Selv spiller jeg
åtteren fra 98xxx, fordi 9'eren er fra H109xx. Dette for at 10'eren i utspill aldri er indre sekvens, men toppen. Antall
kort i utspillsfargen forteller jeg om ved neste anledning.
Jeg får sikkert kjeft igjen for at "Snorre Aalberg ikke risikerer å lære noe", men det kan jeg leve med.

Ivar er i slag enda...
Det er fru Eli som sender meg spillet til høyre. Når nord ikke tok for hjerteresset i utspill, gikk toget.
"Det var ikke bare spillet som imponerte meg," sier Eli Solheim. "Like mye var farten og hvor enkelt
det virka.."
6NT med alle stikka ga godt over middels for å si det på den måten..
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♠D10965
♥ED6

♠K2
♥K76

♦K83
32

♦742
ED972

Vest
1sp

Nord

Øst

Side 31 av 202

Nå vaser du, Snurr!
Jeg har hatt en lang og fin korrespondanse med en (god og erfaren) bridgespiller om at jeg mener det er rett å
passe i første hånd i sonen med sparhånda til venstre. Jeg får lite støtte for det! Det er ikke spalteplass til å
redegjøre for hans viktigste argumenter, men han kjøper ikke at det må passes i vest fordi øst alltid melder for
hardt!
Syd

pass

2kl

pass

2sp/2NT

pass

2NT/3NT

pass

3NT/pass

pass

pass
1kl

pass

1NT

pass

1sp

pass

2kl

pass

2ru

pass

2sp

pass

pass

pass

Det er ikke jeg som lager system, men jeg prøver bare å melde slik dere forteller meg. 2-over-1 som utgangskrav
er hot og da hermer jeg. Mitt problem er bare at jeg går beit hele tida! Eller som Nils Kvangraven svarer når jeg
spør "Hvor langt er 2ru krav?" Han sier "Krav til beit!!" Skal det åpnes tynt når farge på 2-trinnet er GF, må
svarhånda i alle fall ikke peise på slik mine makkere gjør hele tiden.
Oppsummert: Hvis jeg skal åpne med 1sp på hånda til venstre, må makkerne mine melde 1NT i svar. Alle som en
melder 2kl og ler (igjen) hvis jeg prøver å si noe. Vi er utgang på 23hp uten tilpass hele tiden. Selvsagt kan det gå
bra en gang i blant, men det kan da umulig være vinnende i det lange løp? Eller vil du kanskje være i 3NT i
lagkamp?

Se bare hva som skjer hvis vi bytter giver. Med XY-NT vil jeg tro de fleste havner i 2sp når øst åpner. Noen som
skjønner hva jeg prøver å si?
Jan Tore Berg: Dette er ditt system. Stemmer de to tabellene til venstre eller vaser jeg?

Boye sitt innspill om 1hj-2hj spillet
finner du HER. Jeg leser og lytter. For en gangs skyld skal jeg ikke komme med kommentarer, annet enn at det høres fornuftig ut at Toronto/Drury kan
brukes på noe svakere hender enn det som har vært vanlig. Med fire trumf er denne hånda nok (Kxx,Kxxx, xxxx,Jx), mens med tre trumf holder
Kxx,KDx,xxxxx,xx. Åpneren skal ha betydelig tillegg for å melde utgang. Har han en "midt-i-mellom-hånd", kan han spille ballen tilbake med 2ru. 2 i
åpningsfargen er den svakeste meldinga.
(Jo, jeg klarer ikke la være å kommentere. Flytt ruterknekten til hjerter sånn at du har DJx i hjerter. Da er det er 50% utgang, verken mer eller mindre. Da
ler dere av de som passer 2hj. I alle fall hvis kappen går.)
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Resultater første kveld i lagturneringa
Resultater 23.januar mangler visst

Første hånd i sonen og du melder...
pass, selvsagt (?). I alle fall når du som jeg spiller 2-over-1 som utgangskrav. Hvis du åpner tynt, må du huske at
du er dømt til å spille utgang hver gang makker har en fem-kort og 12 honnørpoeng. Kan makker melde f.eks 2kl
som diverse invittehender, vil jeg åpne. Ellers ikke. Enig?
Har makker mer enn de 12 poengene, vil dere greit komme i utgang selv om du passer først fordi du vil alltid kunne
invitere.
Bytter jeg sparen og hjerteren, er jeg mer fristet til å åpne. Da melder makker noen ganger 1sp. Jeg gjenmelder
1NT og har bedre verktøy til å invitere enn etter 1sp-åpning.
I morgen skal du få noen interessante tanker av Boye om bruk av Toronto etter forhåndspass. 1M-2M vil være mer
begrenset etter å ha passet først fordi en kan bruke 2kl/2ru til å vise uilke hender med støtte.

Meldte jeg og Terje riktig?
Det er flott at dere som leser sender innspill til sida. I det siste har det vært få som sender inn
på de problemene jeg legger ut, så det hadde vært fint om mange kan
på sitt spørsmål..

svare

Nils Kvangraven

I spill 1 har jeg et klart førstevalg. Det må være viktig å få fortalt makker at selv om han ikke
har esset i spar, er det ingen tapere her. Jeg ville redoblet for å si at jeg er renons. En oppside
er at siden makker har maks et hold, er det ikke all verdens bortkastet i spar. En ideell hånd
hos makker: Jxx,Exx,DJ10xx,ED (14hp) og det er tretten takstikk. Det er mange andre hender
der lilleslem er brekkasje.
Problemene i spillet er langt fra løst, men melder makker kløver cubidder jeg ruter og melder
han ruter cuebidder jeg 4sp.
Andre?
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Dette er et håpløst problem. Makker trenger to svarte damer (4hp) for at storeslem er
nedbrett. Han kan ha tjue poeng i rødt og 5-trinnet er kanskje mer enn høyt nok.
Jeg ville hoppet til 6kl og hvis jeg får hjem en lilleslem, er jeg fornøyd. Kanskje kan makker
klare å lette med god kløvertilpass og f.eks singel spar?
Fasiten får dere litt seinere.

Onsdag 30/1 starter lagturnering i Krs. Bridgeklubb.
Det starter 18.30 og koster 50 kr pr. spiller pr. kveld. (Alle betaler og det blir fine premier)
Opplegget er: Det spilles to kamper pr. kveld og alle skal møte alle. 14 spill. Hvert lag har en lagleder som er ansvarlig for at laget stiller. ( det er lov å bruke
så mange stand in man måtte trenge). Det er litt uklart hvor mange onsdager turneringa varer før påmeldingen er endelig. Følgende er påmeldt :
1. Lagleder Geir : Tom, Roald, Paul Otto.
2. Lagleder Fila : Nils, Erik Dahl, Helge, Odin.
3. Lagleder Hurra : Frank, Nils R. Kjetil.
4. Lagleder Egil : Marianne, Stig + Makker
5. Lagleder Snorre : Helge, Roald, Terje.
6. Lagleder Markus: Øystein, Rune Arnesen + makker.
7. Lagleder Rune : Katja, inger Lene, Kenneth.
8. Lagleder Sjur : Guttorm, X,X

Tyskerne best på Island
I lag ble det dobbelt tysk, med tre norske på delt sjette plass. Hoffa og Charlsen vant
butleren klart!!
I par vant Joerg Fritsche - Roland Rohowsky (TYS), mens Martin Reinertsen og Atle
Grefstad ble beste norske på sjette. MER HER

http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

Side 34 av 202

Et element i spillet under jeg ikke tenkte på
var at Jan Tore og jeg spilte med 8-12 NT'er i første og andre hånd. Det betyr at han ville åpnet med hender som er ørlite sterkere enn den han hadde, så i
denne hånda er tett på en makshånd for 1hj-2hj.
Jeg sliter litt med å se fordelene med at en løft til 2hj skal bety noe annet enn de normale ni taperne, men det er vanskelig å sette seg inn i logikken i et
system som bygger på en annen struktur for å vise balanserte hender.
Derfor trekker jeg litt tilbake at hoppet til 4hj var for hardt, men jeg understreker ordet litt. :-)

De viktigste spillene i bridge
er ikke nødvendigvis de store spillene. Lagkamper avgjøres ofte av slemmer og utganger, men det er
mange IMP å hente også på å stoppe i delkontrakter når det er kabalbeit i utgang. Hva var det som
gikk galt i spillet til venstre?
Jeg er ikke bare glad i taperberegningen, men når flinke folk har fortalt meg at det er viktig å vurdere
negative og positive faktorer i tillegg til antall tapere, da begynner jeg å skjønne poenget. En kan
selvsagt ikke bruke taperberegningen særlig fornuftig før det er etablert en tilpass.
Positive faktorer

•
•
•
•
•
•
•
•

Ekstra trumflengde
Ekstra honnørpoeng
Kortfarger
Sidefarger
Honnører i langfarger
Esser
Honnørkombinasjoner (KDx, EDx)
Tiere og niere, gjerne sammen med honnører
(EJ10, KJ10)

Negative faktorer

•
•
•
•
•
•
•
•

"løse" honnører (D32)
ugarderte honnører (K, Dx)
balanserte hender
minimum antall trumf
manglende honnører i langfarger
små kort utenom honnørene
Doble honnører (KD)
damer og knekter

Vil du lese Ron Klinger sin grunnleggende teori, er det en lenke HER. GEO har også hatt fine artikler
om temaet i BIN.
En vanlig åpningshånd (12-14) vil oftest inneholde et sted mellom syv og åtte tapere. En 12-14 NT har nærmere åtte tapere, mens ubalanserte hender
gjerne har færre tapere. Igjen er det viktig å minne om at tilpass er helt avgjørende. Mange trumf er ALLTID bra!
En 6-9 NT eller enkel høyning (1hj -2hj) har omtrent ni tapere. En limithånd en taper mindre.
Det viktigste poenget i taperberegningen, er at du kan bruke den til å estimere antall stikk ved å ta 24 - summen av makkerparets tapere .
Eksempel:
NB: Dette er kun en rettesnor. Hadde bridgen vært så enkel som å plusse et par tall og gjøre en enkel
subtraksjon, ville ikke spillet fascinert slik det gjør.
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1hj - 2hj --> 24 - (7 + 9) = 8 stikk.
1hj - 3hj --> 24 - (7 + 8) = 9 stikk
1hj - GF --> 24 - (7 + 7) = 10 stikk
Nå kommer det nesten viktigste, nemlig evnen til å vurdere positive og negative faktorer, også kalt "justeringsfaktorer" .
Jeg skal prøve meg på en vurdering ut fra eksemplet over.

Nords hånd
Positive faktorer

•
•
•
•

16 honnørpoeng
6 tapers åpningshånd
ekstra trumflengde
honnørkombinasjon i kløver

Negative faktorer

• ikke honnører i langfargen
•
•

(EJ10xxx MYE bedre)
ugardert honnør i spar
doble honnører i ruter

Syds hånd
Positive faktorer

• dobbelton i ruter
• Sidefarge (spar)
• ess i kløver

Negative faktorer

• nedre del av honnørstyrke
• ikke honnører i langfarge
• ugardert honnør (DJx i hjerter
•
•
•

MYE bedre enn hjerter dame og
ruter knekt)
minimum antall trumf
Dame og knekt
Ni tapere, som "forventet"

Min konklusjon er derfor at nord har til en opplagt invitt over 2hj, men hånda er langt svakere enn den kanskje først virker som. Det er mange negative
faktorer. Syd sin vurdering er preget av at 1M - 2kl meldes på hender som er i nærheten av en LIMIT-hånd. Med god tilpass og fine honnører kan det gjøres
helt ned i åtte honnørpoeng.
Syds hånd denne gangen er ikke i nærheten av å ligne på en TORONTO/DRURY. Den har alt for mange negative faktorer. Hvis det spilles slik at 2kl kan
meldes på tynnere kort enn normalt etter forhåndspass, er det mulig å melde f.eks 3kl over 2NT for å fortelle om en positiv verdi i den fargen, men 4hj er en
overmelding etter min mening.
Er det noen som har meninger/innspill, er det bare å sende tanker..

Svenskene får det til!!
Jeg tror ikke mine egne øyne når jeg så denne artikkelen på det svenske bridgeforbundet sin side. Stena Line er sponsor for en lagturnering og trekker 680
(!!) lag. Det spilles etter modell av NM lag, med lokale kamper i innledningen og sluttspill til høsten. Kun kr.200,- pr. lag for hver kamp og alle lagene er
sikret to kamper. Taperlagene spiller en parallell cup og ingen ryker ut før etter to tap. Premiene er ut av en annen verden. 50.000,- til vinner ved 300
påmeldte lag. Nå blir det vel det dobbelte? Mer info ved å trykke på banneret under.
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LES MER

Ikke kunst, men..
Helge Hantveit satt vest. Han meldte og spilte seg til et fint resultat. 4sp på tre tasser var
innertier, men skalv nok i buksa da makker var med til 5-trinnet. Kløverknekt var en opplagt
singleton og da brukte han damen i bordet og stakk over med esset på hånda.. :-) Sånn unngikk
han å blokkere fargen.(Kan avblokkere med tieren, men det er ikke så fancy)
Spar til kapp, spar ess og tolv stikk.

http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

Side 37 av 202

Vinnerspillet
fra Bergen. Det ser da ut som det er tre hjertertapere, to
rutertapere og kløveren er heller ikke tapsfri.
Ruter ut til kongen, kløver til esset, mer ruter og syd
måtte nesten prøve å få for sparesset. Det gjorde han
ikke, hjerter til kongen, spar konge, spar til stjeling,
kløver til stjeling i posisjonen under.
Nå stjeles ruteren og nord har ingen frikort når han
spilles inn i trumf. +730 i nest siste runde når du leder
Norges kanskje største parturnering er fint!!
Fint, Erik Berg. Gratulerer så masse med seieren.
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Tormod Røren og Erik Berg.
vant i Bergen. Fin spurt av Frank Svindal som sammen med Jon Sveindal tok bronse.
Sølv til far og sønn Tor/Christian Bakke.
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Jeg er sinnsykt god som spillefører...
etterpå.
Artikkelen og min analyse ser du litt lenger nede, men jeg har fått et par korrigeringer. Leif
Erik Stabell sier:

Hei Snorre
Du skriver PS: Syd kan forpurre dette ved å spille spar dame og mer spar når han er inne på ruter ess. (ikke
mer ruter) Det ville i så fall være et fint motspill. Da må du ut å løse kløveren alene. :-) Men det er bare fordi
du mishandlet ruteren.
Riktignok har du ikke bruk for ruterstikket, men du er ikke avhengig av hjelp fra Syd for å få til
eliminasjonen. Ta isteden to runder trumf fra start (i fall Syd har 2 og kan slå fra seg med en hjerter) og
deretter ruter 9 seile. Syd er inne og må spille spar Dame og en spar til (ellers forsvinner spartaperen på
ruter). Ruter til stjeling, hjerter til bordet, ruter til stjeling og kløver Ess og en kløver.
Masse hilsener Sydfra (30 grader og stort sett pent om dagen)

Roy Olsen alene...
Det er alltid fint å starte turneringer godt. Etter gårsdagens første runde
var jeg og luringen sist av alle. Det var sikkert delvis vår egen feil, men
Roy Olsen var kongeflink.
Jeg har med store bokstaver fortalt om fordelene med invittutspill for å
fortelle makker hvordan det står til med honnører. Alle sverd har to
egger og når Roy fant hjerter seks i utspill (norske) klarte jeg ikke å
legge liten på nord sin honnør. Inne på spar ess kom det mer hjerter og
ni stikk var bare 18%. Faktisk kunne jeg gått beit ved å gjette feil i
minor. Hadde jeg sittet i syd, ville jeg spilte ut åtteren og da hadde nord
helt sikkert får beholde første hjerterstikk.

Vest
Roald
1ru

Nord

Øst

Syd

KOH

snurr

Roy O

pass

1kl

pass

pass

1sp

pass

Så spillet til høyre. Jeg bruker 1sp-1NT-2kl som kunstig, så med
svake/halvsterke hender med kløver/spar kan det lønne seg å åpne med
1kl. Får vi melde i fred går det fint, men Roy Olsen gafla til med 4hj i
ugunstig. Det er vanskelig å kritisere Roald for å doble, selv om det er
grunn til å være mistenksom når motparten melder hardt i disse
soneforholdene. Jeg burde sikkert tatt ut i øst, men hadde et håp om at
Roald hadde en overraskelse i hjerter siden jeg var renons. +790 på NS
var verdt alle poengene.
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Lars Arthur og Gjermund leder i Bergen
Der er de litt over halvveis. RESULTATER Elite. HER er resultater A

Flinke, flinke på Birkeland
Det er noen som kan det. En av dem er Birkeland BK. I dag arrangerte de den årlige
Birkelandsturneringa med 46 par. Ikke en eneste ting å klage på. Fulldublert,
regnskap på stell, god og billig mat/kaffe og god stemning.
Skal jeg sette fingeren på no, er at kaninen åpna i en 15-17 NT med tretten
trillrunde og fikk meg i tillegg til å gjøre en stygg motspillsfeil og påtrøkk i 1NT
dobla. I det andre spillet i runden skulle jeg serve mot 3NT og hadde hjerter
ED1098x uten inntak. Det kunne se ut som kongen var i bordet og da startet jeg
med damen. Det var grisefeil og 5% til sammen på runden. Jeg griner blod!
Stakkar Roald Hodne Larsen. Han er en mine aller beste bridgevenner og hvis jeg
ikke skal gjøre det bra selv, er det han jeg ønsker det aller beste. Vi hadde stoppet i
2sp og Roald balanserte flott med 3hj i sonen på tynne blader. Han ble doblet, men
fant makker med fem trumf og ideelle kort. +730. Da vi skulle punsje spillet, nektet
BridgeMaten å ta spillet fordi det var fra forrige runde! To nye spill i full fart og da
ble det bare 25% score på hr. Larsen. Min fulle sympati!!

Rune Arnesen og staben hadde full kontroll!!
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Vinnerne Helge Stornes og Stig Drangsholt mot Atle Stray og Ingen Lene Hangeland
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Gudmund Vingen hadde FULL kontroll i regnskapet. Tusen takk for den jobben dere gjør for oss!!

Bridgefestivalen 2013
jeg finner bare programmet fra i fjor, utenom at dagene 2.-10.august 2013 er satt av i NBF sin terminsliste. Jeg går ut fra at programmet er som i fjor
med NM mix, NM mixlag, NM par og NM Monrad i samme rekkefølge og varighet som i fjor, men fint om noen kan bekrefte. Er det jeg som ikke kan leite,
beklager jeg det.

Resultater 16.januar
Nils og Odin hadde dobbel så mye pluss som de andre tilsammen.

Jeg er sinnsykt god som spillefører...
etterpå.
Se om du kan gjøre dette bedre etter spar damen i utspill. En kjapp opptelling
viser en taper i ruter og en i spar. Da handler spillet om å unngå to
kløvertapere. (Jeg har sladda kløveren NS)
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Eliminasjon er igjen stikkordet, men ikke så lett denne gangen. Du ser at må ta
ut trumfen og stjele tre kort fra bordet. Det betyr at du kan ikke spille inn
bordet på den sjette (da har du ikke hjerter igjen i det du skal spille kløver) og
må derfor ha hjelp fra motparten til å eliminere.
To ganger hjerter går ikke. Etter ruter til kongen og esset, spiller bare
motparten ruter og det blir et kort igjen i bordet. Derfor:
Hjerter konge for å se at du kan stjele høyt på hånda, og så ruter. Du har på en
måte ikke bruk for ruterstikk, men det har jo hendt før at nord ikke stikker.
Kongen blir stukket og det kommer mer ruter siden nord viser femkort-farge.
(Ingen vest spiller slik med D9x i ruter).
Du stjeler og spiller spar. Syd stikker og fortsetter sikkert i spar. (Ruter er like
greit) Den kan du stjele med damen og i det du spiller hjerter til bordets ess er
stillingen slik:

Du har altså tatt for hjerter konge, stjålet en ruter lavt og en spar høyt. Nå tar
du ut trumfen med hjerter til esset og stjeler en ruter. så kløver ess og kløver
til damen. Du har allerede telt opp syd med 6-1-4-2, så kontrakten står uansett
hvem som har kløverkongen. Enten står damen ellers må syd spille til
dobbeltrenons og kløveren forsvinner.
Ikke rakettforsking, men vanskelig nok ved bordet.
PS: Syd kan forpurre dette ved å spille spar dame og mer spar når han er inne
på ruter ess. (ikke mer ruter) Det ville i så fall være et fint motspill. Da må du
ut å løse kløveren alene. :-)

HER ser du hvordan jeg gikk beit.

Ingen norsk dominans i TGR
selv om det var rødt, hvitt og blått i teten den første sesjonen. Jeg snakket med GEO på
det tidspunktet og vi var begge enige om at Sveindal - Rasmussen var et potensielt par for
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Vennerød. Dessverre sprakk de og havnet på trettendeplass til slutt.
Best av de norske var Karlberg - Thomassen, mens revene fra Østfold, Sverre Johnsen og
Åsmund Stokkeland tok en fin 10.plass. Kaninen raste i kjent stil som en jojo opp og ned
på resultatlistene og buklandet på en respektabel 23.plass med fru Lise Blågestad.
Landslagets Boye Brogeland og Thor Erik Hoftasniska skuffa kapitalt med 56. og 63.plass.
Vant gjorde far og sønn Bessis fra Frankrike.

kan du teorien din?
I en BBO-kamp i går kom motparten i 7hj med EKxxx mot Jxxx. Resten
var tett.
Er det en god slem å være i?
Jeg ville umiddelbart trodd at så lange en får med seg alle 2-2 sitser
og damen singel, vil dette måtte være odds on?
Nei, det er faktisk "bare" 53.13 prosent sjansen at fargen er tapsfri.
Har du hjerter ti, øker oddsen med 4.78% fordi da får du med Dxxx
foran.
Jeg vet at en lilleslem på 50% er ok å være i, mens en storeslem bør
ha omtrent 70% vinnersjanse.
I dette spillet kunne det vært EKxxxx på den ene hånda og da er
sjansen plutselig oppe i 78%.

TGRs 4th Auction Pairs -

(Trykk på rett sesjon for oppdaterte resultater)

spilles denne helga i London. Resultater i linken over. Det er mange norske på startstreken. Herfra heier vi spesielt på Geir og Lise!

Hvem som er galeste av deg og Helge...
kan da ikke jeg forholde meg til!!, sier kaninen.
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De som så spillet til venstre i gårsdagens lagkamp, ville trodd det var et
nybegynnerkurs de bivånet. I nord hadde jeg vist 4-4 i major, mens Roald
hadde invitert til utgang med 2NT.
Helge Stornes spilte ut ruter dame til esset. Så spar til nier og tier, fulgt av
ruter fem. Tror du ikke jeg brukte kongen??!!!
Spar til esset, hjerterdamen seilte og ut med trumfen. Så kløver til damen
som sto (!!!) og claim. Tror du meg ikke, kan du klikke på spillet.
"Jeg trodde vi måtte ha tre kløverstikk", sa Geir. "Ruterstikk kan vi jo ikke
ha."
"Du mener at Helge spilte en liten ruter andre gangen med J10 igjen?, prøvde
jeg meg med.
"Når du valgte å stikke med esset og hadde tieren, er jo det helt galematias.
Helge Stornes har jeg sett før finne på det utroligste, så jeg har av erfaring
lært at det beste er å konsentrere meg om mine egne vurderinger. Hva som
sviver opp i hodene på dere andre, orker jeg ikke ta stilling til.."
Så sant, så sant.
PS: Jeg husker at jeg tenkte slik i stikk en. "Når Geir la styrke på ruterdame,
har han sikkert tieren." At jeg satt og kikket ned på den selv, forsvant i
tåkeheimen.
Utrolig, men sant!!
PS2: Og stakkar Helge Stornes som ikke har gjort annet enn å spille kortene
sin i en fornuftig rekkefølge, så blir han mer eller mindre stemplet som
lunetic av meg og Brekka.

Resultater onsdag 9.januar
Landslagsjefen svarer:
Christian Vennerød beklager først at det tok så lang tid å svare. Han brukte den gamle mailadressen min og det tok litt tid før han oppdaget at det han hadde skrevet ikke kom fram.
Bedre sent enn aldri. :-) Her kommer det han skriver.
Hei Snorre
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Det er kjempefint at du synser om landslaget. Både fordi innspillene dine kan ha noe for seg , fordi de kan føre til at andre kommer med interessante
innspill, og fordi prat om hvem som egentlig er best i Norge, øker interessen for både god bridge og for landslaget. Det er fint at diskusjonen går livlig.
Jeg kan ikke kommentere alt du skriver, blant annet fordi de spillerne som er aktuelle (og kanskje særlig de som jeg mener ikke er det), har rett på en
slags beskyttelse fra meg som landslagssjef. Jeg sitter på makten og den endelige beslutningen, og kan ikke utlevere spillerne på bakgrunn av mine
vurderinger, som til en viss grad er skjønnsmessige og derfor aldri kan være 100 % sikkert riktige.
Du sier at det er behov for å tenke flere tanker, og det er sikkert bra med mange tanker, men jeg kan nok si at de tankene du foreslår, alle er tenkt – ikke
bare av meg, men av hele UIV (utvalget for internasjonal virksomhet med Vicky Chediak i spissen, Allan Livgård, Lars Eide, Sven-Olai Høyland, Sten
Bjertnes og meg)
Jeg har likevel lyst til å komme med noen kommentarer:
1 . Alle de spillerne som du trekker frem, er spillere jeg har vurdert som mulige på landslaget.
2. Det er mer som skal til enn noen gode resultater og et fast makkerskap. Det er blant annet tid, vilje og økonomisk anledning til å satse så mye som vil
være nødvendig for å bli en topp internasjonal spiller. Jeg har vært åpen om kriteriene for å bli tatt ut, og skrev en lang artikkel om dette i Norsk Bridge.
3. Det skal nå tas ut en ny tropp med spillere, og ut fra den troppen skal landslaget velges til større og mindre turneringer. Det behøver ikke alltid være
de samme fire eller seks som blir sendt ut. Når troppen er godtatt av styret, blander styret seg ikke lenger inn i hvilke spillere som jeg plukker ut til de
enkelte turneringene.
4. Hensikten med å ha en slik tropp, er at spillerne skal vite at dersom de satser ekstraordinært ved å matche seg internasjonalt og få resultater, er
avstanden kort til å ha flagget på brystet. Dette betyr ikke at de får klippekort, men at seriøs satsing blir verdsatt. For nye par i landslagsdiskusjonen, er
det et første nåløye å bli med i troppen.
5. Som journalist vet du godt at behovet for å personifisere alltid påvirker en artikkel. Hvilken vekt intervjueren legger på ulike ting jeg har sagt, er ikke
mitt ansvar. Det sier seg selv at når landslagssjefen blir intervjuet, må han si noe om dem som har vært i landslagstroppen (som har vært på ti personer)
de siste to årene. Ett av de parene som har hatt størst fremgang er Jan Tore Berg og Odin Svendsen, som mange vil mene var Norges beste i vår siste
store turnering i Lille. Når de to likevel velger å bryte makkerskapet får det konsekvenser, og noen av dem er det interessant for både dem og andre at
jeg kommenterer. Tøndel og Svendsen har spilt sammen på laget som har dominert norsk divisjonsspilling i de senere årene, og det er liten grunn til å
tro at de ikke vet om kjemien stemmer mellom dem når de nå blir et nytt par. Det betyr selvsagt ikke at de automatisk er med i troppen.
6. Når jeg trekker frem Glenn og Ulf som svært flinke til å få seg hvile i løpet av en lang turnering, og i en helt annen sammenheng påpeker at mange i
divisjonsspillingen holdt det gående til langt på natt, er det svært kreativt av deg å tolke dette som en slags ryktespredning fra meg om alkoholmisbruk
blant andre i landslagstroppen. Slik er det selvsagt ikke. Mitt poeng var at mange i norsk elite opplagt ikke er toppidrettsutøvere, på samme måte som
mitt ideal Ole Einar Bjørndalen, som ikke er avholdsmann, men som likevel lar være å drikke også om sommeren - for å være i god form til vinteren. Det
som skjer på øverste nivå i norske bridgeturneringer, er langt fra Bjørndalen, og det forteller noe både om at norsk elitebridge generelt er litt mindre
seriøs enn mange vil ha det til, og også om at resultatene derfor heller ikke kan tillegges altfor stor vekt. Det er internasjonal satsing som teller mest.
7. Deler av den nye landslagstroppen vil trolig offentliggjøres snart.
Vennlig hilsen
Christian Vennerød

Jeg synes det Christian skriver er mye fornuftig. Han har et poeng i at en journalist (her Alf Helge Jensen i BIN) vil alltid velge å framheve noe av det intervjuobjektet sier, mens
han nedtoner andre ting. Det må nesten stå for journalistens regning, selv om den som ble intervjuet kanskje ikke hadde forventet vinklingen. Jeg innrømmer at jeg selv faller i
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denne fellen noen ganger. Hvis en ønsker at det en skriver skal bli lest, må en noen ganger hive en ekstra kubbe i ovnen. Sånn er det bare. :-). Takk for svar, Christian. Er det noen
som har meninger/innspill, er dere velkommen til å sende en mail.

Litt endring i turneringsopplegget i klubben
Hei Snorre !
Nytt opplegg. 16 og 23 Januar har vi ei åpen parturnering.

Den 30/1 starter lag.
Maks er 8 lag, foreløpig er 6 lag påmeldt. De to neste som melder seg på får plass.
Turneringa går over 4 kvelder.
De 3 første kveldene spiller alle lag 2 kamper. (vilkårlig trekning)
Den siste kvelden møtes det laget som leder nummer to i finale.
Nummer 3 møter nummer 4 osv.
Det er premie til nummer 1 og 2.
Butler premie til beste par over 4 kvelder.
Premie til den spilleren som overrasker mest positivt. (Roald Mæsel og Geir Brekka er dommere).

Christian Vennerød svarer..

hilsen Geir

Onsdag 16/1 starter lagturnering i Krs. Bridgeklubb.
Det starter 18.30 og koster 50 kr pr. spiller pr. kveld. (Alle betaler og det blir fine premier)
Påmeldingsfrist 14/1.
Opplegget er:
Det spilles en kamp pr. kveld og alle skal møte alle. 28 spill.
Hvert lag har en lagleder som er ansvarlig for at laget stiller. ( det er lov å bruke så mange stand in man måtte trenge).
Det er litt uklart hvor mange onsdager turneringa varer før påmeldingen er endelig.
Følgende er påmeldt :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lagleder
Lagleder
Lagleder
Lagleder
Lagleder
Lagleder

Geir : Tom, Roald, Paul Otto.
Fila : Nils, Erik Dahl, Helge, Odin.
Hurra : Frank, Nils R. Kjetil.
Egil : Marianne, Stig + Makker
Snorre : Helge, Roald, Terje.
Markus: Øystein, Rune Arnesen + makker.
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Rune væting satser på og ha et lag sammen med Pettersen.
Det hadde vært gøy om Sørlandets største talent klukken melder seg på.
Vi har også plass til et Arendals lag så Per Elvin, jeg satser på deg.
Meld dere på til Geir. Mobil 99384754.

Gratulerer, Jan Tore Berg!!
Jan Tore er den beste bridgespilleren i Norge med dårligst resultater i NM lag. Jeg er ikke sikker, men
3.runde er visst rekorden. Før i år.
I dag gikk han videre til 4.runde i NM lag og vi har vært så heldige å få en liten prat.
Kr.sandbk.org: "Gratulerer, Jan Tore. Dette var moro?"
Jan Tore: "Ja. Men det var en lett seier. Letter enn lett"
Kr.sandbk.org: "Spilte dere bra?"
Jan Tore: "Bra og bra. Vi gjorde i alle fall ingen feil!"
Kr.sandbk.org: "Fikk dere brukt det fine systemet deres?"
Jan Tore: "Brukt og brukt. Vi hadde i alle fall ingen misforståelser"
Kr.sandbk.org: "Fornøyd med lagkameratene?"
Jan Tore: "Fornøyd og fornøyd. De gjorde ingen feil de heller."
Kr.sandbk.org: "Mange spill?"
Jan Tore: "Mange og mange. Ikke så veldig mange.."
Kr.sandbk.org: "?"
Jan Tore: "Hvis du spør så intens, så spilte vi faktisk ingen spill."
Kr.sandbk.org: "Ingen?"
Jan Tore: "Ja., ingen. På grunn av sykdom og ferietur klarte ikke motparten å stille lag.
Nøtterø 2 måtte trekke seg.
"Javel", som mange her i byen ville sagt. Uansett er alle lagene som er klare for fjerde runde halveis
til Ålesund i mai. Herfra ønskes alle til lykke med de tre siste kampene.
HER er resultatene for 3.runde så langt

Jeg liker ikke når Nils er spillefører..
I alle fall ikke hvis jeg sitter i mot. Det ser kanskje rart ut at luringen skifter spar
knekt (Trykk på spillet), men vi bruker høyt som styrke. Da var det ikke så lett å se
at ruter tre var styrke. Nils har på en måte også benektet sparcuebid, så at Roald
spilte på at jeg hadde det andre majoresset slik at at han fikk en stjeling i spar
synes jeg ikke er så rart.
Selv nå måtte Nils ta seg helt ut!!
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Jeg har litt skyld, fordi vi bruker oddeball også i trumfkontrakter. Denne gangen
kunne han neppe lest femmeren som styrke i ruter, men en annen gang er det
avgjørende.

Kaninen tråkka på stikk i 3NT!!
Du ser utspillet til Nils og jeg håper jeg får støtte for å gå opp på kongen? Da tok de seks sparstikk
og seks hjerterstikk, fordi fjomsen i øst kasta bort en hjerter ved å legge styrke i fargen. Når jeg
snakker med han om signaler og hvordan man ikke skal sake bort stikk, forteller han at han legger
han Lavintahl i farger han ikke vil ha. I praksis legger han styrke/svakhet som oss andre dødelige.
Det hadde vært moro å spille 3NT med null(!) stikk uten at verken jeg eller lur hadde gjort noe veldig
galt! Nå ble det åtte beit og selv det er vel tett på verdensrekorden?
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Klubbspilling i morgen - 9.jan
til vanlig tid. Åpen kveld og nye/gamle medlemmer ønskes velkommen. (unge
også for den saks skyld...)

"Endelig vant Snorre Aalberg noe.."
Jeg liker ikke frekke folk. I alle fall ikke frekke nordlendinger. At jeg ikke skal
ha vunnet noe, viser at Kurt Ove Thomassen ikke følger med. Onsdagspilling i
klubben den 23.september tok jeg en klar seier. Litt senere samme måned tok
jeg en fin 3.plass i en BBO-turnering med ganske så mange bord. Jeg har flere
premier i 50-årsklassen i sykkelkarusellen her i byen.
Nei, bridgere.no. Her prøver jeg å være en hyggelig og varm stemme i BridgeNorge. Takken er å bli møtt på denne måten. Skuffende!!
Jeg hever meg over slike småligheter og ønsker redaktør Thomassen lykke til
på Island.
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Jeg skjønte at nåla var en gjengave...
for at jeg "tok ut" Thomassen - Karlberg på landslaget i et par artikler her på sida. Boye har lånt en giftig penn og publisert på www.bin.no. Christian
Vennerød lytter til råd og tok sporenstraks ut Nordlendingene til invitasjonsturnering i Israel!!

Norsk mesterskap på Island.
HER er startllista i par og HER i lag.

Jeg og Petter er ganske like (del 3)
NRK P1: "Petter Northug, kunne du gjort noe annerledes for å holde følge med i bakken?"
Petter: "Nei, jeg er rett og slett for feit!"

Mye bridge framover
Denne helga er det storsamling i Letohallen, Bergen og RagnSells står på programmet den 19. og 20.jan (48 i elite og 30 i A pr. søndag 6.jan), mens
halve Norge reiser til Island helga etter der igjen. Link til hjemmesida og resultater finner jeg ikke.

ARENDAL MONRAD spilles 12.januar på MYRA GRENDEHUS

Nyttårscupen (LIVE) på Jessheim. PAR og LAG
Jan Mikkelsen og Jon Egil Furunes ledet mange runder , men ble truet mot slutten. De holdt unna med ti poeng til far og sønn Helness. I dag (søndag)
spilles lagturnering. LINK OVER.
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Jeg og Petter Northug er ganske like (Del 2)
Del 1 ser du litt lenger nede og den handlet om hvordan vi tilbringer hviledager. Jeg er også glad i å gå på ski, men når det er dårlig føre og lite glid, da
går jeg skikkelig seint. Akkurat som Petter og det så vi på dagens 15 km fellestart i Tour de Ski.
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Jeg har aldri påstått at vi er helt like. Når det er godt føre og god glid, DA går Petter sinnsykt fort, mens jeg fremdeles går seint.

Hva slags signaler? (Del 2)
Del 1 er litt lenger nede og du må lese den for å henge med.
Jeg er opptatt av signaler i motspill for tiden. Ikke fordi det er så spesielt moro, men jeg tror det er veldig mange MP og IMP å hente på å ha gode
avtaler. Det jeg (dessverre?) oppdager mer og mer er at det er vanskelig, sinnsykt vanskelig, å lage regler som skal fange opp de opplysninger som skal
formidles. Den ene gangen er det styrke/svakhet som skal vises, en annen gang fordeling og en tredje gang fargeskift (Lavintahl). Å finne regler som
skal virke hele veien, er ikke lett.
"Vi legger Lavintahl når det er singelton i bordet", sa GEO til meg i går. "Det passer ikke bestandig, men det virker i alle fall noen ganger". Jeg er ikke
uenig i det han sier og leser med interesse hans artikler i BIN. Dess mer jeg undersøker, dess mer oppdager jeg at Lavintahl i farger der fargelengden er
ukjent, er nærmest meningsløst. Se bare her:
I spillet under har du i et tilfelle spar ess og vil signalisere at makker skal spille spar når han kommer inn. I hjerter har du f.eks 65 og i ruter 862. Du
legger hjerter seks og ruter 8. Dine to høyeste.
En annen gang har du ikke spar ess, men hjerterkonge. Du ønsker å si at makker for alt i verden ikke må spille spar. Hjerteren din er K96 og ruteren 108.
Du legger hjerter seks og ruter 8. Dine to laveste.
Kan ikke hjerter 6 til og med være singleton?
Skjønner du hva jeg mener?
Erik Dahl er en enkel sjel og legger styrke/svakhet på makkers honnørutspill, uansett hva som skjer i stikket. Har han spar ess, legger han svakhet i
hjerter. Med hjerter konge, uten spar ess, legger han styrke i hjerter. Uten verken spar ess eller hjerter konge, legger han også styrke i hjerter. "Jeg har
ikke noe bedre forslag enn at du fortsetter med hjerter, makker"
Jeg har spurt flere toppspillere om denne problemstillingen, men det er nesten like mange svar og begrunnelser som det er personer jeg spør.
Noe helt annet er å bruke Lavintahl i farger der du har kjent lengde. For eksempel hvis makker spiller ut singleton i din åpningsfarge og du skal
signalisere hva han skal returnere. Da vet makker at du har (minst) tre kort å velge mellom.

Jeg vet om noen som spiller konvensjonen slik. Med spar ess tenker de seg godt om, legger hjerter seks et stykke ut på bordet og kikker makker godt inn
i øynene. De gjentar den samme operasjonen når ruteren spilles. Den makker som ikke skifter til spar nå, byttes ut. Uten spar ess legges hjerter seks og
ruter åtte a tempo, mens han/hun kikker alle andre steder enn mot makker. Enkelt?
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Jeg er bekymret, svært bekymret...
og denne gangen handler det om den oppvoksende generasjonen. Det er ikke noe nytt at vi gamle
ser mørkt på hvordan ungdommen utvikler seg, men nå er det noe helt galt på gang.
Som dere kanskje vet er jeg lærer i barneskolen og i formiddag sa jeg til mine 7.klassinger. "Vi kan
se den siste halvtimen av Tour de ski hvis dere har lyst..." Vi har nett-TV og stort Smartboard i
klasserommet, så det er glimrende kinokvalitet.
I min barndom ville et slikt "spørsmål" blitt møtt med øredøvende jubel. Læreren, som uten å bli
mast på, tilbudte oss å se TV i skoletida ville vært sikret evig beundring. Mine elever svarte slik: "Vi
gidder ikke . Kan vi heller se Justin Bieber eller Funny animals på youtube?" Når jeg svarte
negativt på det, fortsatte vi mattetimen og INGEN protesterte!!
Er det mulig? Er det mulig? Er det mulig??

Kristiansand BK begynner spilling 9.jan
Først en åpen kveld. Så har Geir tanker om lagspilling. Mer info kommer.

Hva slags signaler?
Jeg spilte ut hjerterdame til bordets ess. Makker legger sekseren, høyt som styrke (om
det betyr noe.) Spillefører følger med syveren.
Så ruter konge fra bordet. Makker legger åtteren. Om det skulle ha noen betydning,
spiller du høyt som oddeball (Smiths kast), men det brukes vel ikke i fargekontrakter?
Eller hva?
Du stikker med esset og så spør jeg deg om fortsettelsen.
Har spillefører hjerterkonge, må du håpe makker har spar esset. Hvis ikke forsvinner en
spartaper i bordet. Har makker hjerter konge, er det sannsynligvis ingen hast med å
spille spar.
Har noen av makkers kort hjulpet deg til å finne hva som er rett?
Er avkastet på hjerteress styrke og viser hjerterkonge?
Eller er dette en Lavintahl-posisjon?

http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

Side 56 av 202

Kan makker vise/benekte sparhonnør?

Resultater Julebridge
Hvis dere sender meg resultater (snorre.aalberg@hotmail.no) skal jeg legge ut.

•
•
•
•
•
•
•

Flekkejord (27.des)
BK Lyn Julecup (27.des)
Juleswissen i Stavanger (27.des)
Julecup Follo (27.des)
Øyestad (29.des)
Os BK (30.des)
MO BK (28.des)
Hei Snorre , Følger her oppfordringen om å sende inn resultater fra julebridge. I alle år har jeg spilt julebridgen med min far. Vi har ligget et sted
mellom 14 og 40 %. Endelig fikk han seg skikkelig makker- mvh Marianne Harding.

• Myra BK (30.des).
Jeg vet at Erik Jørgensen og Per Knutsen vant, men har ikke fått resutater.

• Gandal (30.des) "Bare" 43 par i år, sier Bjørn Svela (!)
• Namsos (28.des)

Har skjønt det!!
Jeg spilte en turnering i dag med Madame Mim. Se den fine doblingen av 2sp!
Det er slettes ikke straff, men viser at hun vil melde en gang til. Hvis makker kan passe 2sp, er det
fint. Denne gangen hadde jeg en opplagt pass og vi gjorde ingen feil i motspillet heller. 800 mot en
delkontrakt!!
Se og lær, folkens!
Øst gjør en klassisk feil som jeg har sett andre eksperter gjør. De er redd for å melde seg på første
gang med litt tvilsomme verdier, så de sitter over en gang for å se hva som skjer. FEIL, FEIL!!
Kjapt inn og kjapt ut, er uten tvil det beste. Skal en være med i dette spillet, skal en doble
opplysende over 1hj. Synes en korta er for dårlig til det, går toget og en skal passe videre også.
Noen spillere synes gjerne ei hånd blir så mye bedre ut over i meldingsforløp, men det er ofte
synsbedrag spør du meg..
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Hva gjør vi med Norgesmesterskapene våre?
Et av de viktigste prosjektene i regi av NBF denne våren, er at det er satt ned et utvalg som skal se på måten turneringene våre arrangeres på. I denne
sammenheng tenkes det på alt fra breddeturneringer, fadderturneringer og BBO-turneringer til NM klubber og Festivalen.
Et antall bridgespillere er invitert til å uttale seg. Jeg er ikke sikker på mandatet, men det er styret som til syvende og sist vedtar.
Denne diskusjonen er det viktig at mange melder seg på i. Skal vi klare å opprettholde deltakertallene omtrent på dagens nivå, må vi engasjere en stadig
større andel av medlemmene. Vi blir færre og færre som betaler kontingent, men enda har jeg en følelse at mange turneringer holder stand.
Festivalen skal være vårt flaggskip, meg jeg er redd det haster med å finne et nytt og bedre konsept. Ingenting lever inn i evigheten. Svenskene trekker
mange ganger våre tall og det må være en grunn. I Sverige klarer de å engasjere både toppen og bredden, mens våre sideturneringer i Fredrikstad knapt
ble gjennomført.
Jeg har ubeskjedent meldt mine tjenester i dette utvalget, men ber om råd fra de som leser denne siden. Mitt engasjement vil gå på elitebridgen, men det
er fint om noen som har meninger om mangfoldet også sender inn ord. Jeg lover å publisere både de som er enig med meg og de som har andre
oppfatninger.
I korttekst ønsker jeg å legge ned NM par i dagens form, men heller arrangere et åpent mesterskap der alle kan få være med. Jeg ønsker en innledende
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kvalifisering, der par skrelles av etter hvert. I finalen sitter de beste igjen og gjør opp innbyrdes. Lagturneringen bør etter min mening gjøres omtrent på
samme måte. En innledende åpen kvalik, med sluttspill mellom de lagene som har gjort det best. Norgesmesterskapet avgjøres i en kamp over f.eks 64
spill og to lag.
NM mix og NM mixlag bør inntil videre beholdes i dagens form. Jeg har ikke gjort meg opp en mening om NM junior, damer og veteran.

HVA MENER DU?

Jeg og Petter er ganske like..
og da tenker jeg på hvordan vi skal bruke morgendagen. Hørt og sagt under intervju med mosværingen.
NRK: "I morgen er det hviledag, Petter. Hvordan skal du tilbringe den?"
Petter: "Det handler om å ta det med ro, slappe av og restituere seg.
I tillegg er det viktig å spise og drikke masse."

Akkurat som jeg skulle sagt det selv...

Ikke rart at hoppsporten sliter!!
Arne Scheie: "Nå er det så fine forhold i bakken at jeg tviler på at noen får hoppe på en stund.."
Det er ikke annet å håpe enn at det blåser sikkelig opp og at tåka kommer. Vi jubler vel over både regn og
haglbyger?
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Fint meldt av Grime/Berg
Per Ove Grime er en lovende spiller som ligger an til en fin andreplass i pulja si i 2.divisjon. Klarer han å
beholde den plassen under andre del i februar, bør han være godt fornøyd. Her i Vest-Agder er det mange
som er enige i det.
Til venstre trener Gramse med landslaget og melder en flott storeslem på marginale verdier. 5kl er
Blackwood med hjerter som trumf og ber makker se bort fra et evt. kløveress. Uten EK i trumf vet syd at den
aktuelle hånda er tett på det dårligste makker kan ha. Vest hadde trumfknekten singel og øst som ventet
ruteresset. Da ble det tretten stikk.

Kongemotspill i Odda
og det er Geir Mogren som sender meg skryt av
makker Kai Heggøy.
Resultatene?
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Jensen Cup 2012
er et av de sportslige høydepunktene her i byen. Nils Kvangraven har laget en fin artikkel fra
torsdagens turnering. (trykk på spillet)
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Din tufs, Jan Tore Berg!!
holdt jeg på å si i spillet til venstre, men jeg har av erfaring
lært at når jeg spiller med en god makker og det blir feil, er
det som regel MIN skyld. Derfor holdt jeg klokelig munn og
måtte slukøret innse at jeg må ta på meg en stor del av
ansvaret.
Mot 4spx spilte Jan Tore ut ruter ess og skifta til spar til
min knekt. Spillefører gikk for sparen 3-3 og tok sine tre
høyeste. Makker la hjerter fire og kløver 6 når jeg ble spilt
inn på den fjerde. (posisjonen til høyre)
Jeg vet at makker har fire hjerter, så derfor tok jeg for
hjerter konge og skifta til ruter fem. Tror du ikke han stakk
og "fridde" seg i hjerter?
JT kan ikke lese ruteren og tror selvsagt at jeg kan
kontrollerer kløveren. (Husk at jeg hoppa veldig tynt til
4sp). Derfor så det safe ut med hjerter og den andre beita
forsvant.
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ikke la makker få gjøre feil og i stedet
spille ruterdame etter hjerter konge i
posisjonen over.
Sorry makker, men det er lærerikt å gjøre
slike feil. Evnen til å sette seg inn i
makkers potensielle problemer er en svært
viktig egenskap i bridge. Ta ansvar når du
selv sitter med løsningen!
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Per Elvin Pedersen vant Øyestad sin juleturnering
Finn Nilsen vant i Flekkefjord
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Lars Arthur og Steffen vant i Bodø...

Anton Gunnarson vant Follo

♠E109
♥Kn52
♦KKn82
♣E32

Denne likte jeg også veldig godt!! (Fin prestasjon 3)
og hadde Geir Helgemo gjort det samme som Laila Elefskaas gjorde, ville han blitt
geniforklart og kommet på forsider i bridgemagasiner verden over. Denne gangen var det
en hyggelig, middelaldrende frue fra Søgne som sto for prestasjonen. Maken til
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falsecarding er det lenge siden jeg har sett. Herved innstiller jeg spillet til årets motspill
2012..

♠K876
♥D3
♦E76
♣KD65

Det kom hjerter ut til kongen, mer til esset og en tredje til bordets knekt. Øst fulgte tre
ganger. Så ruter til esset. Vest la nieren først og fulgte på med damen andre gang. Tre
runder kløver, men øst hadde fire stykker. Vest kasta en hjerter.
Øyvind Lorentsen, spillefører i syd, er en flink kortspiller, så han hadde nå "full" telling på
øst. Kn10xx i kløver, 10xxx i ruter, Kxx i hjerter og to spar. Husk at det var parturnering.
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♠Kn42
♥E1094
♦D1094
♣98

♠D53
♥K865
♦53
♣Kn1074
♠K876
♥D3
♦E76
♣KD65

Derfor tok han for EK i spar (jada, øst hadde to) og spilte inn øst i kløver. Da regna han
med å få de to siste for Kn8 i ruter når øst må spille fra 104.
Neida!! Når han spilte inn Øst (Bente Holmen) kasta Laila i vest en liten ruter. Hva er det
som skjer??! En fantastisk falsecarding i ruter fra frk Elefskaas og Bente i øst tok resten
med spar dame og en hjerter som sto.
De ni toppstikkene (2+1+3+3) hadde blitt til åtte.
GLIMRENDE LAILA!!

Enda noen tanker om landslaget...
(del 1 lenger nede..) fordi dess mer jeg leser Alf Helge Jensen sitt intervju av Christian Vennerød i siste BIN, dess sikrere blir jeg på at det må tenkes
flere tanker. Ikke misforstå meg dit at jeg ikke mener de navnene han trekker fram ikke er de "rette". Thomas og Hoffa er nok hver for seg ikke bedre
enn mange andre norsk bridgespillere, men de er et samspilt par. Forrige måned spilte de seg fram til finalen i en av England's viktigste turneringer, Gold
Cup. Det er sterkt. I høstens Cavendish hentet de en fin tredjeplass i Patton de Monaco. At par spiller tøffe internasjonale turneringer (og hevder seg), er
et bevis for at de hører hjemme i diskusjonen. Det var klippekortet jeg kommenterte, ikke om de er gode nok til å være i stallen.
På den hjemlige norske norske bridgearenaen, er det slik jeg ser det minst tretti spillere som er omtrent like gode. Det er nok både vår styrke og vår
svakhet. Derfor undres jeg over at Vennerød er så konkret og trekker fram tre navn: Petter Tøndel, Odin Svendsen og Jan Tore Berg. Ja, de er alle
glimrende kortspillere, men hver for seg neppe så mye bedre enn de tjuesyv andre. Før de har dannet makkerpar og vist at kjemien funker, er de i mine
øyne verken mer eller mindre aktuelle. De signalene Jan Tore Berg sender med at han er på leiting etter en makker som virkelig ønsker å satse, er en
innstilling som andre bør ta etter han. Likevel er det noe med rekkefølgen. Først prestasjon, så belønning i form av landslagsplass.
Vi har mange etablerte parkombinasjoner som jeg synes i denne mellomsesongen skal få prøve seg som landslagsspillere. Jeg kritiseres for å være for
vag i det jeg sier, så derfor skal du få noen spennende navn.

•
•
•
•
•
•

Svein Gunnar Karlberg - Kurt Ove Thomassen
Ivar Berg - Håkon Kippe
Ole og Kjell Otto Kopstad
Nils Kvangraven -Terje Lie
Sven Olai Høyland - Magne Eide
Erlend Skjetne - Espen Erichsen

Alle disse har spilt sammen en god stund og de har resultater å vise til. Noen par tror jeg har et "uant" potensiale, men de trenger å jobbe med stil og
spenningsnivå. (Igjen roper jeg på GEO). Jeg vet ikke om alle parene har like store ambisjoner, men hvis de inviteres av NBF til tøffe internasjonale
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lagturneringer for å teste om båten bærer, både tror og håper jeg flere av dem ville vist at de holder mål på hvilket som helst nivå.
Jeg vet at NBF og vår nye generalsekretær, Knut Brinchmann, jobber hardt med å skaffe sponsorer til driften av forbundet. Skal vi nå toppen
internasjonalt, håper jeg det vises vilje for å bruke midler på å støtte par/lag til å skaffe seg internasjonal erfaring og rutine.

Noen fine prestasjoner i 2012
Når det nærmer seg nyttår, pleier jeg å plukke ut noen fine spill som jeg har skrevet om
i det siste året. Jeg starter med en fin 4hj av Terje Lie. (Trykk på spillet)
Etter spar ut til damen tok han tre ganger hjerter og ruter til damen. Kåre Bogå stakk og
spilte spar. Terje trodde ikke på at kappen gikk, så han stakk opp med esset. Nå var det
slutt.
To ganger ruter putta inn Bård Kåre Græsli i syd. Han kunne ta for spar kongen, men
måtte så gi bort tre kløverstikk.
Det hjelper ikke å avblokkere ruteren. Selv om kløveren blir spilt fra nord en gang (til
damen), vil syd blir spilt inn i spar og må løse kløveren uten taper eller spille spar til
dobbelrenons.

Håkon Kippe er en annen spiller (Fin prestasjon 2)
som fører kortene meget bra. Her skal han spille 4sp i 1.divisjon 2011/12 og får et litt heldig hjerterutspill
fra kongen. I syd stikker han over med hjerter dame (viktig), tar for hjerter ess og stjeler en hjerter.
Ruter ess, ruter til stjeling og hjerter til stjeling. Vest kan ikke vinne noe på å stjele i forhånda, så han
kaster bare et kort.
Så kløver fra bordet. (stillingen under)
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Øst kan stikke med esset, men har ingen god retur. Trumf løser ingen ting, så mer kløver er like greit. Ivar
Berg vinner med kongen og stjeler sin stående hjerter med bordets trumfnier. To trumfstikk og kløver ess
er alt motparten kan få for.
Pent!!

Et av meg selv kan jeg vel ta med?
(Fin prestasjon 4)
Ruter ut til esset og en liten ruter tilbake. Selv Terje Lie klarte ikke
den.. :-)

Småpent...(Fin prestasjon 5)

♠KJ3
♥KQ4
♦Q862
♣A43

Rundenr 9
Spillnr 53(21)
Giver: Nord
Sone: Nord-Syd

♠Q97

♠A4

Ikke noe kunststykke av Roald Hodne Larsen, men det er
faktisk lite i bridge som er tåredryppende vakkert. De fleste
gode spill er godt håndverk. Først skal du kjenne igjen
posisjonen, så skal du vite hvordan du løser problemet og så
skal du gjøre det..
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Roald hoppet til 3kl over min NT-åpning i nord. Det holdt oss
borte fra en fin sparkontrakt. Så skulle han få bare en
kløvertaper uten inntak bordet. Pang, ned med
kløverkongen etter sparutsspill til dame, konge og ess.
I all beskjedenhet: Akkurat som jeg skulle gjort det selv!!

Der luring in grosser form.(Fin prestasjon 6)
Kløver ut til kongen, fire ganger hjerter og ruter til kongen. Det var "bare" å følge med på når øst ikke kastet
spar. Han fikk komme inn i ruter og 3+4+1+1= 9.
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Landslagskapteinen dundrer i vei i BIN
Det var et spennende og utradisjonelt intervju med Christian Vennerød i årets siste BIN. På den ene siden liker jeg at folk snakker fra levra, men i den
stolen Vennerød sitter må han være forsiktigere med hva han sier enn vi som har uhøytidlige blogger eller sladrespalter i magasiner.
Det var flere ting jeg undret meg over i artikkelen som kom i dagens BIN. Ikke minst det Vennerød sier som går på alkoholbruk under landslagsoppdrag
og Seriemesterskap. Det han uttaler seg om, blir på en måte offisielt og det er bekymringsfullt når han er "lettere sjokkert etter å ha overværet 1. og
2.divisjonsspillinga." Det går på både mengde alkohol som konsumeres og hvor seint folk er oppe. Et annet sted i artikkelen framhever han enkeltpar og
enkeltspillere både for sine holdninger, sin evne til lagbygging og for sin edruelighet. Mener han at det er de som ikke er nevnt med navn som er de med
gale holdninger? Selv JEG har valgt å ikke kommentere toppspillere som sitter skita fulle i yttertøy og sover i frokostsalen før andre dag av de samme
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turneringene. Ei heller at noen velger å sitte oppe hele natta for å spille om penger når de er på oppdrag. Vi som har blogger ser at det er skummelt å
trekke fram en side av en sak når bildet har så mange flere nyanser. Jeg føler Christian ikke helt ser det perspektivet i dette intervjuet.
Hvis Christian er misfornøyd med at spillerne hans drikker for mye og sover for lite når de spiller på landslaget, bør det ordnes opp internt før det
kommer ut som sladder. Det er i alle fall hevet over en hver tvil at det er hans ansvar ene og alene hvis det er kritikkverdige forhold.
Jeg synes det er spennende at han velger å fabulere rundt framtidens landslagsspillere i en artikkel i BIN, ikke minst siden det ene paret han trekker
fram enda ikke har spilt en eneste turnering sammen og den andre ikke har makker en gang. Thomas og Thor Erik har slik jeg ser det ikke levert varene
på den måten jeg oppfatter Christian mener. Å gi ut klippekort på framtidens landslag som julegave, tror jeg ikke Drillo ville gjort.
At våre tidligere stjerner har sagt at de ønsker en landslagspause, bør ikke ekskludere dem fra at du tar kontakt, Christian. Kanskje er det akkurat en
oppmuntrende telefon der det sies at du savner Terje Aa eller Silla sine tjenester, som gjør at de finner motivasjonen igjen. Ingenting må være uprøvd
for å ta tilbake hegemoniet vi hadde for noen (få) år siden.

♠109
♥E93
♦K108765
♣32
♠Kn43
♠8652
♥KKn87
♥654
♦43
♦EKn2
♣DKn109 ♣854
♠EKD7
♥D102
♦D9
♣EK76

Noen dårlige, et par halvgode og to gode aksjoner.
Ved alle fire bordene spilte syd 3NT og alle fikk kløver dame ut.
Bord en stakk med esset, spilte ruterdame til esset og mer kløver. Syd stakk og spilte ruter ni til tieren. Selv om
kappen sprakk, var det ingen fare for kontrakten. Alt motparten fikk var to stikk i hver minorfarge. To dårlige
prestasjoner, men du ser kanskje ikke enda av hvem?
På bord to så øst viktigheten av å ta bort inntaket til ruteren, så etter å ha stukket ruterdamen med esset skifta han til
hjerter. Syd la tieren, men lot vest beholde for knekten. Hvis vest fortsetter med en tass, går den til damen før ruteren
godspilles på samme måte som over. Hvis syd fortsetter med kongen, avblokkeres damen og nieren er inntak til
ruteren som godspilles. Et par halvgode prestasjoner.
Øst på bord tre var en kløpper. Han kjente igjen posisjonen og lot syd beholde for ruterdamen! Neste ruter stakk han
og spilte kløver. Syd gjorde så godt han kunne med å stikke, ta tre ganger spar og kløver. Etter to kløverstikk, fridde
vest seg med hjerterkonge og hadde kontroll.
Den aller flinkeste var syd på bord fire. Han stakk kløveren og seilte ruter 9 i stikk to (!). Nå var motparten sjanseløse.
Spiller øst kløver, vinner syd med kongen og stikker over ruterdamen (!). Spiller øst hjerter, har jeg forklart før
hvordan inntaket beskyttes.
Det hjelper ikke å lasje ruteren to ganger, for da har syd 3+2+2+2 = 9 stikk.
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evnen til å skape pluss-spill
Jeg og Roald spiller dette året sammen med Jan Tore Berg og Jonny Hansen
i NM klubber. Vi har bare så vidt kommet i gang, men tredje runde er godt
over gjennomsnittet for Berg.
Denne gangen hadde jeg faktisk ikke tenkt å harselere med vennene mine,
men skryte av dem. Det skal ikke bli noen vane, men jeg imponeres over
noen spillere sin evne til å skape pluss-spill. Vi spiller til stadighet
lagkamper på BBO som trening og dette spillet er fra en av mange seire
over kaninen.
Når jeg og Roald spiller, er det ikke så mange stygge feil vi gjør. Det er noen
dårlige vurderinger og forspilte sjanser, men også mye bra håndverk.
Likevel blir det ofte bare buttlister +/- fordi vi er litt forsiktige og ikke
legger nok feller for motparten. Jan Tore og Jonny klarer oftere å få plussen
på sin side i spill der de langt fra burde hatt det. De vinner bøtter og spann
med 3NT'er som er beit. Spill som til høyre kommer faktisk rimelig ofte.
Det er 500/800 i 5ru, men det ser da greit ut å vinne 5sp? Mer enn to
minoress kan vel ikke motparten få for?
Tror du ikke Jan Tore startet med hjerter 5 og satte Naas Olsen på den
eneste prøven han kunne få i dette spillet. Om det er rett å gå på damen,
vet jeg ikke. Øst er favoritt til å ha honnører, men på den andre siden vil
vest ofte angripe i utspillet. Jeg har forståelse for at damen ble prøvd og da
ble det en beit.
Roald og jeg liker oss ikke på 5-trinnet, så vi dobla (selvsagt) 5ru.
Spillefører bomma hjerteren og gikk 800 ned. 14 IMP, dobbelt så mye som
vi vant lagkampen med.

<-- Kartet stemmer med terrenget..
Siv Thoresen i nord har bare 14 poeng, men hun vurderte hånda for god til å vises
som en 12-14NT. Hvorfor gjør hun det?
Jo, E1095 i hjerter er lang mer verdt enn firehonnørpoeng. Har makker knekten eller
damen, er det fort tre stikk i fargen. E432 er minst et stikk mindre verdt, selv om det
er like mange honnører. KD106 i kløver er også verdt mer enn fem honnørpoeng.
Tieren er ofte et helt stikk.
Er ikke Dx dobbel i ruter dårlig da? Jeg liker ikke å nedvurdere honnører før jeg vet
om makker har fargen. Mot xx/xxx ruter hos makker er dame bortkasta. Denne
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gangen tetta det fargen når makker hadde ruter. Du kan ikke vite noe om dette når
du skal åpne, så derfor mener jeg en dame er en dame.
Syd har også en kanonhånd om makker skulle velge å vise en 12-14NT. Det er ikke
langt unna at han skal løfte til 2NT.

<-- Kurs i spilleføring...
av Terje Lie. (trykk på spillet)
Selv om kanskje syd skulle lagt ruter knekt når fargen ble spilt andre gang. Da kommer
makker inn og åpner kløveren derfra. Hadde Terje hatt ruter 10, ville han sannsynligvis
ikke åpna fargen i det hele tatt.
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Var det mulig å klare dette?
Makker spiller ut kløver ess. Så spør jeg deg hva du legger på
den. Ser du på øst sine meldinger har han vist 3-5-4-1
fordeling og tillegg. DU ser at hvis makker spiller spar nå, vil
det bli beit hver gang han har minst Knxx i hjerter når du
spiller fire ganger av fargen. Kan makker klare å skifte spar
hvis du legger en normal kløver? Neppe..
Derfor er det ikke umulig å legge kløverdame under esset.
Selv om spillefører skulle ha kløverkongen singel, er det bare
den trettende ruteren som evt. forsvinner..
Til høyre er hele spillet.

Flekkefjord kom til kort mot Team Solli Hansen
Jon Solli Hansen, Frank Svindal, Geir Brekka og Øystein Jensen vant 71-35 mot Boye og Tonje Brogeland,
Geir Austad, Kjetil Myhre og Svein Skarpnes i 3.runde NM lag.
Vi gratulerer!!

Damenes mix vunnet av Geir og Elin

Markus Bruno innviet SIB-fondet

med over 65% score. Det var noen par som måtte kaste inn håndkleet på
grunn av skikkelig møkkavær, men 32 par på startstreken er slettes ikke
verst.

Det er alltid moro når ivrige og pliktoppfyllende mennesker blir satt pris
på. SIB-fondet skal være med å motivere til innsats innenfor flere felter

• nyrekruttering
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• få tidligere aktive bridgespillere tilbake
• motivere folk til å bli i klubbene og stille opp i turneringer
Skal vi få til dette, må vi ha folk som organiserer og legger til rette. De
som har spilt turnering med Markus ved roret, vet at da er det bare å
slappe av fordi ting kommer til å gå på skinner, 100% sikkert.
Markus var innstil til "Årets Ildsjel" i NBF. Han var en av de fem i finalen,
men rakk ikke helt opp. Derfor er det ekstra hyggelig for oss her på
Sørlandet å fortelle at vi setter umåtelig pris på den innsatsen Markus
har gjort, gjør og helt sikkert kommer til å gjøre.
GRATULERER MARKUS MED EN PÅSKJØNNELSE PÅ 1000 KRONER!!
VEL FORTJENT..

Den kaninen, den kaninen..
Geir gjør en flott jobb for å samle folk til bridgearrangementer i regionen. Før klubbkveldene ringer han rundt for å få spillere til å komme, og Damenes
Mix i helga hadde ikke mindre enn 38 påmeldte par. Mye takket være Geir sin iherdig innsats.
Som du kanskje har lest, ønsker vi å innvie SIB-fondet med å belønne en dame som gjør/har gjort/kommer til å gjøre en innsats for bredden, eller
utmerker seg på en annen måte. Derfor ringte jeg kaninen og ba han sette ned en komite for å finne hvem som fortjener en påskjønnelse.
"Men hør her, Snurr..", kommer det i det han tar telefonen. "Fem par har trukket seg fra Damenes Mix fordi bilen er innesnødd. Bør ikke folk som skal
spille bridgeturnering tenke på hvor de plasserer bilen sin kvelden før?!!" Jeg synes kanskje det er mye å forvente at sørlendinger skal forstå at det
kommer like mye snø natten til 15.desember som det har gjort til sammen de to siste årene, men der får jeg ikke medhold. Han er jo ikke akkurat kjent
for å planlegge alle små detaljer i sitt eget liv da?
Da kommer jeg på denne historien, men denne gangen er det kaninen selv som har tatt rollen som vimenisse. Dere har kanskje hørt den før, men det
spiller ingen rolle. God er den og faktisk helt sann.
Etter Lyngdalsturneringa for noen år siden, skulle kortene tilbake til Søgne. Da bilen var fylt opp, var det to kofferter jeg ikke fant plass til og spurte
kaninen om han kunne kjøre dem hjem til meg. "Ikke noe problem," kom det fra en alltid smilende kompis. "Du kan stole på meg".
Søndagskvelden rant hen, men ingen kofferter med kort kom hjem til meg. Jeg tenkte at han sikkert hadde glemt og regna med at han kom på det i
morgen. Jeg hørte ingenting på mandag, heller ikke på tirsdag. På onsdag ringte jeg og etterlyste koffertene, "Nå må du skjerpe deg, Snurr!", sa han,
"Koffertene dine plasserte jeg utenfor huset ditt på søndag kveld! Jeg sa du kunne stole på meg.". Jeg fortalte at der stod det ingenting, og da kom det
fram en liten usikkerhet i stemmen i den andre enden. "Jeg tror det var ditt hus, i alle fall. Du synes kanskje jeg skulle drive etterforsking i Søgne for å
være helt sikker hvor du bor? Jeg er jo ikke Sherlock Holmes heller da!"
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Sent på onsdag kveld tok jeg på meg spaserskoene og gikk runden i boligfeltet. Jeg bor i nummer 11 og da jeg kom til nummer 69(!), sto det to kjente
kofferter og lyste mot meg. Aldri så lite flau måtte jeg ringe på til huseieren og beklage. "Ja, vi lurte på hva dette kunne være", svarte han, "I Irak hadde
de ringt politiet og bedt om bombehunder, men det var kanskje å overdrive her i Søgne?". Han spurte hvorfor koffertene sto utenfor nummer 69. "Bor
ikke du i den andre enden av boligfeltet da?". Jeg begynte forklaringen med at "Jo, du skjønner at vi var i Lyngdal på bridgeturnering på søndag. Så
spurte...." Jeg avsluttet da jeg hørte hvor dumt dette ville komme til å høres ut.
Jeg tar på meg det fulle ansvaret, Geir! Selv om du har vært hos meg flere ganger og spilt kort, så skulle jeg selvsagt hatt nummerskilt i størrelse XXXL
og med blinkende lys i skarpe neonfarger. Beklakker!!

Sagt og Hørt..
I går bakspilte jeg Marianne Harding i en lagkamp på BBO. Hun var ansvarlig for å sette opp kampen og for dere
som ikke har gjort det, kan jeg fortelle at et skjermbilde er litt ulogisk. Det er fort gjort å gjøre feil.
Marianne: "oops, nå gjorde jeg feil. Jeg sitter og spiller mot de som skulle vært lagkameratene mine.. (pause).
Men skitt au, akkurat den følelsen har jeg hatt før, så vi bare fortsetter.."

PS: godt å se at noen lærer av vitsene mine..
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Denne klarer du vel?
Ved mitt bord spilte vest ut en hjerter til esset. Øst burde kanskje klart å skifte til kløver, men vest
kan vel ha mer i hjerter og ikke kløver ess? Derfor mer hjerter til syds konge.
Aktuelt spilte syd (dessverre meg selv) spar ess og spar til tieren. Så tre ganger ruter fra taket og
resten sto siden bordet hadde inntak på spar åtte. Var ikke det greit?
Nei, egentlig en skammelig dårlig spilleføring. Det handler om å bruke noe ekstra sekunder, så er
det helt opplagt å spille en liten spar til tieren først. Denne gangen hadde det ikke gjort noen
forskjell, men flytt spar to i vest over til ruteren. Da er spar ni singel og ruterdamen sitter fjerde.
Da går spillet slik: Spar til tieren, EK i ruter og ruter til høy stjeling, spar til åtteren, ruter til nok en
høy stjeling og spar til bordets syver. Ruteren står til avkast av kløveren og tolv stikk.

Vest
pass

Nord

Øst

Syd

pass

pass

4sp

pass

pass

Ikke noe bedre av Roald!
I spillet over var jeg ikke bra, men heldig. I spillet til venstre var Roald like dårlig og like heldig. Ser
du feilen her?
Motparten tok to kløverstikk og ett ruterstikk. Resten var nedlegg. Hva er galt her da?
Jo, det skal jeg si deg. Denne gangen hadde jeg EKDx i spar, men neste gang har jeg bra ruter og
dårlig spar.Da skal vi spille....., hjerterkontrakt fordi sparen forsvinner på ruter.
Det er ikke opplagt å meldt utgang i øst, men hvis han første bestemmer seg for det skal han melde
2ru, utgangskrav. Jeg viser trekort hjerter og da ender vi opp i 4hj. Akkurat de samme stikkene
denne gangen, men neste gang er det åtte i sparkontrakt og ti toppstikk i hjerter.
Begge disse to spillene er marginale, men både jeg og Roald ønsker å tilhøre den aller øverste eliten
i norsk bridge. Da bør vi absolutt klare slike prøver.

Vest

Nord

Snurr

Øst

Syd

Roald

1ru

pass

1hj

pass

1sp

pass

4sp

p.r
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Siden vi vant turneringa...
må det jo ha vært noen bra spill? Det viser seg gang på gang at det er godt og stabilt håndverk som i
det lange løp vinner bridgeturneringer. Roald Mæsel gjør utrolig lite feil og får nesten alltid maks
stikk både som spillefører og i motspill.
Den viktigste grunnen til at jeg heller vil spille med han enn mot han, er evnen hans til å lese det
som skjer ved bordet. Det kan være en tenkepause, en grimase eller rett og slett bordfølelsen.
Urutinerte spillere har en tendens til å "avsløre" seg.
Denne gangen var det meg selv som utnyttet akkurat dette. 2NT viser 18-19 og da var det opplagt å
melde 3NT selv på 5-3 i spar. Nord fant av alle ting kløverdame i utspill og satte press på meg.
Jeg stakk og spilte spar til kongen og esset. Nord stakk og spilte mer kløver til syds åtter (!). Siden
han ikke hadde inntak bytta han fot til hjerter. Inne på esset tok jeg meg en god tenkepause, minst
et minutt. Hvordan satt kløveren egentlig og hvorfor fortsatte ikke motparten i den fargen som de
allerede hadde hakka hull på?
Vest

Nord

Snurr

Øst

Syd

Roald

1sp

pass

2kl

pass

2NT

pass

3NT

p.r

Jeg er i en fin kontrakt og det ser ut som jeg skal spille akkurat som de i sparkontrakt ville gjort.
Sitter sparen 3-2 og knekten ikke faller, er jeg sikret et godt spill med +430. Jeg har likevel lyst til å
få med meg Kn9x i spar hvis fargen satt 4-1 opprinnelig, men kan ikke knekten sitte dobbel da? Da
får alle i sparkontakt +450.
Som ut av intet spør nord plutselig, "Viser 1sp femkort-farge?". Det er da jeg tenker på Roald sin
evne til å lese det som skjer. Ingen i verden spør om sparen hvis de ikke sitter og vet at det er en
kritisk farge. Enten er han lang eller kort der!
Jeg tok mot til meg og spilte en liten spar. Da fanger jeg opp 4-1 på begge hender og sikrer med
+430. Denne gangen ble det helt rett og alle poengene på spillet.

Luringen og Snurr vant Søms Juleturnering
Vi trente til turneringa med BBO-lagkamp på tirsdag. Da hadde jeg en sinnsykt dårlig
2hj- melding og en, om mulig, enda verre spilleføring. Jeg endte med to (!) stikk og
seks dobla beiter utenfor sonen. Med luringen som makker får en ikke dø i synden av
slikt!
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Under gårsdagens juleturnering synes jeg at jeg spilte rett så fint. Flere spill var helt i
overkant av hva jeg vanligvis er god for. Da jeg henvendte meg til lur for å få skryt,
kom den samme kommentaren gjentatte ganger, "Sa du noe, 1400?!". Jeg hadde lyst
til å slenge i panna på Yeslekfantomet første gangen han spilte den konvensjonen med
meg. Motparten åpna med 2kl og jeg gikk inn med 3ru for å vise hjerterfarge. Roald
hadde seks kort "støtte" i ruter, men renons i hjerter. Det hele endte med 2000(!) i
beit på 7-trinnet!!
Enda en litt morsom ting var at de vi gikk fram for å hente premien, fikk vi en
konvolutt med penger hver. Gjett hvor mye det var oppi? Joda, 1400 kroner .. :-)

RESULTATER
Jeg var litt kritisk til Gudmund under Farsund Monrad Lag. Det var ikke hans skyld av
BridgeMatene ikke kommuniserte, så jeg var kanskje litt streng. I går ledet han
turneringa på en prikkfri måte. Takk til alle som legger ting i hendene på oss
kortspillere på denne måten.

180.000 kroner å søke på for Kristiansands-bridgen!!
Sørlandets Internasjonale Bridgeuke, SIB, har vært en sammenhengende rekke suksesser. Alt har sin ende. Bridgeuka her på Sørlandet gikk i døden da
Festivalen utviklet seg som den gjorde. Vi prøvde å revitalisere med litt ulike konsepter, men sammen med motivasjonen for oss som ledet turneringa,
sank deltakelsen dramatisk. Det var rett og slett ikke plass til enda en turnering av dette formatet på sommeren.
SIB har lagt seg opp en egenkapital på nærmere 180.000 kroner. Disse pengene har vi nå satt inn i et fond som ble opprettet i går. Det er vedtatt
statutter for hvem som kan søke og hvilke ting SIB-fondet ønsker å støtte. Jeg kommer tilbake med detaljer, men det er helt klart at rekruttering er
prioritet nummer en. I tillegg til å få folk på kurs, ønsker vi å holde på de medlemmene som er i klubbene. Derfor blir det også åpning for å søke støtte til
arrangementer som har en sosial profil og legger vekt på miljøskapende tiltak.
Damenes Mix den 15.desember skal få innvie fondet med en gave på 1000 kr hvis de klarer å komme med en begrunnelse innefor en av disse to
kriteriene. Enten et tiltak som går på å skaffe nye bridgespillere eller en gave/oppmuntring til en/flere personer/tiltak som gjør noe for å fremme trivsel.
Velkommen til å søke!
I komiteen som skal vurdere søknader, sitter personer som har vært sentrale i SIB i en årrekke. Som kommer jeg tilbake med mer.

Hadde du klart denne?

Jeg lader opp til å bli bestefar...

Roald spilte ut kløver fem til mitt ess. Selv med åpne kort tipper jeg du
trenger noen sekunder for å beite..
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Synes du ruter konge var lett, er det bare å ringe landslagskapteinen. Tror du
spillefører har spar konge, er det slettes ikke umulig. Jeg skifta hjerter i
tilfelle makker har esset i stedet for kongen (da kan ruteren være som den
vil, for vi vil få et stikk i hver farge). Roar Voll prøvde ikke hjerterkappen,
men stakk med esset og skifta spar konge. Jeg lasja den (best), men det
hjalp ikke.

En skammelig feilanalyse av meg
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♥Kn52
♦KKn82
♣E32

Laila gjorde Øyvind Lorentsen svimmel!!

♠E109
♥Kn52
♦KKn82
♣E32

Det er Øyvind selv om forteller at det er lenge siden han har blitt spilt sånn opp på
tribunen. Det kom hjerter ut til kongen, mer til esset og en tredje til bordets knekt. Øst
fulgte tre ganger. Så ruter til esset. Vest la nieren først og fulgte på med damen andre
gang. Tre runder kløver, men øst hadde fire stykker. Vest kasta en hjerter.
Øyvind er en flink kortspiller, så han hadde nå "full" telling på øst. Kn10xx i kløver, 10xxx i
ruter, Kxx i hjerter og to spar. Husk nå at det spilles parturnering.

♠K876
♥D3
♦E76
♣KD65
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Derfor tok han for EK i spar (jada, øst hadde to) og spilte inn øst i kløver. Da regna han
med å få de to siste for Kn8 i ruter når øst må spille fra 104.
Neida!! Når han spilte inn Øst (Bente Holmen) kasta Laila i vest en liten ruter. Hva er det
som skjer??! En fantastisk falsecarding i ruter fra frk Elefskaas og Bente i øst tok resten
med spar dame og en hjerter som sto.
De ni toppstikkene (2+1+3+3) hadde blitt til åtte.

♠Kn42
♥E1094
♦D1094
♣98

♠D53
♥K865
♦53
♣Kn1074
♠K876
♥D3
♦E76
♣KD65

GLIMRENDE LAILA!!
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her kommer noe de færreste av oss har tenkt gjennom..
Jeg vet ikke om du fikk med deg at de to lagene som havnet på 39.plass i toerpulja i NM lag, havna KLISS likt. Begge med 30VP og 1.00 i kvotient.
Kvinnherrad hadde 157-157 på sine to kamper, mens MO BK hadde 106-106. I reglene for NM klubber var det ingenting som sa hvordan lagene skulle
skilles, så da trakk Harald Skjæran lodd. Mo BK gikk først vider.
Kvinnherrad lurte på om ikke det sånn i bridge som i fotball, 2-1 er bedre enn 1-0. Bør ikke da 157 IMP være bedre enn 106IMP?
Tja, vil vel de fleste av oss si. Stor omsetning er vel ikke nødvendigvis et tegn på god bridge? Ikke vet jeg.
Så kom dette svaret fra NBF:

Hei
Vi viser til mottatt klage fra Kvinnherad BK på hvordan lagene med lik kvotient ble skilt for den siste plassen i tredje runde i NM for klubblag.
Klagen er behandlet av Utvalg for Turneringsvirksomhet.
Utvalget konstaterer at skille mellom toerlag med identisk kvotient ikke er dekket av det spesifikke reglementet for NM for klubblag i Turneringsreglementet.
Punkt 4.1.2. i Turneringsreglementet lyder: ”Generelt for NBFs turneringer gjelder Turneringsreglement, Fellesbestemmelser samt henholdsvis Turneringsreglement, Lagturneringer og
Turneringsreglement, Parturneringer”.
Det betyr at når det ikke finnes en spesifikk regel for akkurat denne situasjonen i reglementet for NM for klubblag, er det Turneringsreglement, Lagturneringer som gjelder.
Punkt 2.10.3. sier at man i lagturneringer skiller på VP, deretter kvotient, og så på antall IMP vunnet.
Det laget som har oppnådd flest IMP rangeres således først.
I NM for klubblag spilles det imidlertid ikke likt antall spill i alle puljene i gruppespillet.
Kvinnherad BK har oppnådd 156 IMP på 56 spill, mens Mo BK 2 har oppnådd 107 IMP på 64 spill. Hvis vi justerer for antall spill, blir således forskjellen enda klarere i favør Kvinnherad BK.
Kvinnherad BK går således videre til 3. runde.
Vi beklager sterkt at det først ble publisert at Mo BK 2 gikk videre til 3. runde.

Med vennlig hilsen
Harald Berre Skjæran
Fagsjef

Javel. Regler er regler, selv om det umiddelbart høres litt underlig ut. Enda "rarere" blir det når vinneren av denne bataljen, Geir Mogren, kommer med
noen oppklarende ting omkring kvotient. (se under)
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Det kreves kanskje litt matematikkforståelse for å se hva han påpeker, men bruk noen sekunder så oppdager du at kvotient er et tvilsomt kriterium for å
skille to lag.
107 - 106 mot 106 - 105: Begge har +1, men 106 -105 vinner (minst IMP totalt)
106 - 107 mot 105 - 106: Begge har -1, men 106 - 107 vinner (mest IMP totalt)
Kun når kvotienten er eksakt 1.0, vil regelen om totalt antall innspilte IMP skille lagene.
Hang du med?

Hei !
Jeg skal ikke fyre opp under denne problematikken mer enn nødvendig . Men komme med noen kommentarer:
1. Jeg er definitivt enig med Mo BK i at regelverket må utvides slik at det tar høyde for enhver situasjon som skulle oppstå.
a. Dette burde vært tenkt igjennom på forhånd.
2.

Vil ta opp en annen merkelig sak med regelverket. Kvotient!
a. Kommer man ut med +1 når det gjelder IMP vil kvotient bli størst for de som har færrest scora imp.
b. Altså 108-107 blir bedre enn 157-156. Kvotientene er 1,00934 mot 1,00641.
c. Men når kommer ut med -1 i IMP blir kvotienten størst for de som har scora flest IMP
d. Altså 106-107 blir dårligere enn 155-156. Med kvotient 0,99065 mot 0,99358

109
107
1,01869159 1,01282051
158
156
108
107
1,00934579 1,00641026
157
156
107
107
1
1
156
156
106
107
0,99065421 0,99358974
155
156
105
107
0,98130841 0,98717949
154
156
3. Tror ikke kvotient bør være et kriterium ved bestemmelsen av rekkefølgen.
4. Og da er vi tilbake til scora IMP som kriterium.
a. Enig med MO BK i at det ikke alltid er et kvalitetsstempel med mange IMP ut/inn.
Håper man tror meg når jeg hevder at dette ikke er noen stor sak for oss! Men viss det kommer ut av denne saken et bedre /klarere og mer rettferdig regelverk så har vi oppnådd noe….
mvh Geir Mogren.

Måtte det være siste gangen vi spiller denne trekantserien. Det er alt for mange uheldig og urettferdige
momenter. Kan det ikke være så enkelt som at det er cup og vinneren vinner?
I linken over kan du se hvor du kan spille

NM damer 2013

Julebridge. Jeg håper mange av dere tar turen til minst en av turneringene i
Flekkefjord, Lyngdal, Myra eller Birkeland

I fjor var denne turneringa en stor suksess. Var det ikke mange-ogtyve lag som stilte?
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I år spilles turneringa helga 9.-10. mars i Trondheim. Inger H ønsker
dere alle velkommen!

Det "umulig" skjedde i NM lag
Jeg har flere ganger etterlyst regler for de turneringene vi spiller. Det beste etter min mening er å tenke gjennom situasjoner som kan oppstå, for så å
lage regler for det. Noen ganger har jeg blitt beskyldt for å være sær, vrien og vrang når jeg antyder hvilke situasjoner som kan dukke opp. "Det får da
være måte på, Snurr!"
I NM lag går de 39 beste toerne videre til tredje runde. Under over alle under havnet to lag på 39.plass. Både Kvinherrad og Mo BK2 hadde to seierspoeng
og 1,00 i kvotient. Da valgte forbundet å trekke lodd og Mo BK får være med videre.
Geir "Magic" Mogren fra Kvinnherrad maila meg og fortalte at hans lag hadde 157-157 i IMP-omsetning, mens Mo hadde 107-107. I fotball er 1-1 et
bedre resultat enn 0-0. Er det ikke slik i bridge?
Umiddelbart ville jeg sagt at han har rett, men jeg tviler på at dette forholdet er nevnt i reglene for trekantserien i NM klubber. Ingen bombe akkurat det,
spør du meg.

Glimrende utspill av luringen!!
En skal ha minst 2589 MP for å finne utspillet av ruter seks mot Terje Lie
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sin 3sp. Da ble det en enkel beit med tre rutertapere, hjerter ess og spar
konge.
* 2hj viser minst seks spar, udefinert styrke
* 2sp: God løft til 3hj
* x = Invitt i spar.
Klikk på spillet for mer..

Zimmermann leder
før finalen i Reisiger (Nationals Fall) spilles i
kveld og i morgen.
Jeg tror Boye og Frode er utslått i denne
turneringen, men de gjorde det flott i Mitchell
Open BAM med en sterk 7.plass av 137 lag.
Les mer på www.bin.no
Det er ikke lett å ha oversikt over verken
turneringsprogram eller resultater fra de
amerikanske turneringene. Jeg finner i alle
fall lite andre steder enn i bulletiner i
etterkant.
Noen som har bedre linker?
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Hurra for Siri!!
Når jeg ikke skulle vinne selv, var det særdeles moro at Siri Sandnes og venner tok hjem seieren. Sammen med Helge Mæsel, Martin Reinertsen og Finn
Nilsen vant de med 10 VP. Gratulerer. Espens venner (Espen & Petter Lindqvist, Tor Birkeland og Snurr ble nummer to, mens Klukken endelig fikk en
medalje.
Jeg tror ikke Siri blir veldig fornærmet hvis jeg sier at hun og Helge ikke er tryllekunstnere når de spiller kort. Dette mener jeg kun positivt og mange har
masse å lære av måten de spiller på. De melder de utgangene og slemmene de "skal", spiller ut normalt og tar ikke sinnsyke sjanser verken i medspill
eller motspill. Helge legger aldri feller for Siri og i valget mellom to meldinger, tar han den som makker ikke misforstår. Siri kan sin ABC og tar stikkene
sine. I de aller fleste turneringer er dette mer enn nok. Hør og lær, folkens! Turneringer vinnes ikke med skviser og coup, men stødig håndverk.
Når det gjelder arrangementet, blir jeg alltid litt lei meg når ting ikke funker. Gudmund Vingen som TL og regnskapsansvarlig gjør den jobben de
færreste av oss gidder/orker/kan, så derfor er det ikke så moro å kritisere. Likevel hadde jeg ønsket at forberedelsene hadde vært bedre. Er det ikke lurt
å komme et par kvarter tidligere for å teste? Denne gangen var det fire ekstra BridgeMate'r fra Kvinesdal som kræsja hele Ruter og gjorde at resultater
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måtte scores manuelt. Vi ventet etter hver kamp for å få vite hvem vi skulle møte i Monraden. Ingen spillstensiler og heller ingen butler. Ikke noen STOR
sak, men jeg har tidligere etterlyst en slags "kundeservice" for Ruter. Dette kan da ikke være rakettforsking?

RESULTATER . BILDER

Martin, Siri, Helge og Finn tok en klar seier i Farsund Monrad lag.
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Petter, Espen, Tor og Snorre ble nummer 2.

<-- Ronny forbereder seg til siste runde...
i gårsdagen Farsund Monrad lag. Han var på bord 1 og skulle møte
Team Siri. Da gikk han rett ut på badet og tok på seg findressen! Det
kaller jeg å ta oppgaven sin alvorlig.
Dressen hjalp dessverre lite, fordi det ble 4-25 tap og ras på
resultatlista.
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Hva mener du?

♠D1098
♥KJ109654
♦♣K2

spillet til venstre kunne avgjort dagens Farsund Monrad lag. I siste runde knuste "heldigvis" Lag Siri sine
motstandere Unluckyloosers (Ronny Kollnes) så mye at de ville vunnet klart uansett.

Vest

Nord

1hj

pass

1sp

2ru

2sp

5ru

dobl*

pass

5sp?
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Øst

Syd

Vest åpnet særdeles tynt og måtte ta stilling til makkers dobling av 5ru. Problemet var at øst hadde tatt seg
en lang tenkepause før han doblet. Nå er det 100% opplagt å ta ut, men har makkers tenkepause fratatt deg
muligheten til å melde 5hj/5sp?
Jeg har bytta mailadresse, så nå sender du til snorre.aalberg@hotmail.no
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Oppladning til lagturnering..
Hei Snorre. Kan dette være av interesse?
Fersk kretsmester for lag, Ronny Kolnes i tospann med årets vinner av Ruter 7 Open, Bente Faag meldte godt sammen i mixen forrige lørdag på BBO.
Bente hadde: AK109xxxx, Kx, AK, x
17 honnørpoeng med en grei sparfarge.
Ronny hadde: Jx, ADx, xxx, AJ10xx. (12 greie hp)
Meldingene gikk slik: 2 kl (basarkort) - 2 ru (tvetydig)
2 sp (5 kort der) - 2 NT (utgangskrav satt)
3 sp (minst 6 kort) - 4 kl (cue-bid med spar)
4 ru (cue-bid) - 4 hj (cue-bid)
4 NT (rkcb) - 5 hj (to ess uten trumf dame)
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7 NT ( satser på at spar dame ikke sitter 3-0 bak)
Det endte godt da spar dame satt singel foran. 13 enkle stikk og 95% score på spillet.
Med vennlig bridgehilsen fra
Vetle Faag
Hei Vetle. Flott meldt av fruen og talentet. Alltid hyggelig med brev, så det er bare å sende inn!

Barcelona utslått i Champions League-kvalifiseringa!!
Det handler om bridge, men sensasjonen er vel nesten like stor. Heimdal 1 (Jørgen Molberg - Espen Kvam - Børre Lund - Per Erik Austberg - Geir
Helgemo - Christer Kristoffersen), store deler av det tidligere landslaget, ble rundspilt av Singsås (gravøren Bogø - BK Græsli, LA Johansen - TE Grude).
Singsås vant med 54 IMP, noe som betyr at Heimdal ikke går videre som lucky looser siden den andre kampen i pulja ble avlyst og kun 18 VP i seier.
"Heldigvis" var seieren så stor at laget som trakk seg ikke kan si å få 100% av skylden for utslaget, men hadde denne kampen endt 20-10 til et av
lagene, ville det vært svært urettferdig å ikke bli gitt muligheten til å vinne stort mot et presumptivt godt svakere lag.

Juleturneringa på SØM
har plass til fem par til. Førstemann til mølla, sier Jan Hansen. Innbydelse HER

RESULTATER SISTE SPILLEKVELD
i klubben. Sammenlagt vant Jon Solli Hansen og Frank Svindal.
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800 km for to hjemmekamper
Som jeg har fortalt før har ABAX i Larvik hentet to av Kristiansands mest
lovende bridgespillere. Et av kravene var at kampene skulle spilles i Larvik
og da måtte de to kjøre t/r Vestfoldsbyen til begge trekantkampene.
"Vi angrer ikke et sekund," sier Jan Tore Berg i et lite intervju etter at
også den andre kampen endte med en fin seier. "Både jeg og Johnny fikk
tårer i øynene av den lista lagkameratene våre kom med. I begge
halvrunder!"
ABAX er en eventyrbedrift når det gjelder produktet sitt "Elektroniske
kjørebøker". Godt å se at de lykkes også på bridgefronten med sine
framstøt.
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Ronny Jørstad, Jan Tore Berg, Kai Jørstad og Johnny Hansen.

Lovende og magisk i gårsdagens rundekamp mot Skien

<-- Lett lilleslem å melde?

♠3
♥32
♦EKJ543
♣8763
♠107
♥EDJ1074
♦D6

Du hadde vel ikke hatt noe problem med å kopiere meldingsforløpet til venstre?

♠D6542
♥K865
♦1072

I en ideell og elskelig verden hadde det gått sånn, men i gårsdagens BBO-lagkamp mot Nils Kvangraven og
Odin Svendsen var vest giver. Nils åpna med en god svake 2hj og Odin i øst hoppa til 4hj. Så var det min tur i
syd!!
Vyctor hadde sikkert 6kl (!) direkte, men jeg klarte ikke bedre enn å melde en utgang jeg kanskje trodde
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kunne stå, nemlig 4sp. Det er også vanskelig å kritisere Espen Lindqvist i nord for at han passet i stedet for å
melde 6kl/6ru.

♣4
♠EKJ98
♥9
♦98
♣EKD102

To ganger hjerter i utspill og god natt til score NS. Et par sonebeiter når en sitter med en nedbrekk minorslem
er ingen lur måte å vinne lagkamper på.

Vest

Nord

Øst

Syd

pass

1NT

pass

3kl*

pass

4ru*

pass

4hj

pass

5kl

pass

6kl

1sp

3kl -> Utgangskrav
4ru -> God ruterfarge og kløverstøtte.

Anders Kristensen og Bård Kåre Græsli vant par i Snåsa..
RESULTATER
Her er resultatene for lag.

v

Travbridge på Momarken vunnet av to ganger Ueland
Farsund/Lyngdal vant KM lag
etter en fin kamp mot Team Mæsel. De ledet med nesten førti ved halvtid, men etter pause var det en stund helt jevnt. Kristiansand hadde
dårlige/uheldige vurderinger ved begge bord i spill 10 og 11 i andre halvrunde og da var det avgjort.
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Gratulerer til vestfylket!!
Her er første halvrunde og HER er andre. (må ha BBO installert og linken virker ikke i alle Google Crome. Da må du lagre fila først). Jeg legger ut WEBlinken når den kommer om en dag eller to.
Første halvrunde og andre halvrunde

Karl Olav Hansen, Alf Henning Nilsen, Ronny Kollnes og Martin Reinertsen vant KM lag Vest-Agder.

Lavmål av pressen!!!
Hvor langt ned i suppa er det mulig å synke for å trekke lesere? Skjønner ikke en redaktør at avisen oppfattes som useriøs de luxe når de driver på denne
måten? I dag var overskriften i VG denne:
sitat:

"KONGEN FUNNET BLODIG OG FORSLÅTT AV VENNER.."

Har han blitt slått ned av vennene eller er det de som har funnet han? Det er vel det eneste vi lurer på i slike setninger.
Neida, han fikk bommen i hodet da han seilte! De som var ombord i båten "fant" kongen umiddeltbart etterpå. Det står ikke noe om de måtte ha kart og
kompass for å peile seg inn der kongen satt på rumpa, men det kommer vel i morgen?
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Min oppfording: Ikke kjøp dette makkverket!!

BBO fra Kristiansand i dag kl 18.15
og siste kveld i klubbmesterskapet er utsatt slik at de som ønsker kan følge med.
Kampen som spilles er KM finalen for lag mellom Team Mæsel (Aalberg- H.Mæsel og Baumann - Hildal) og Team Kollnes (Kollnes - Nilsen og Reinertsen KO Hansen)
Vi har fått topp kommentatorer i GEO, Christer Kristoffersen, Trond Are Nitter, Ronny Korsmo og selveste Geir Brekka. Nå er det bare opp til de som skal
spille å gjøre en fin figur.

"Får jeg 14 lag til Farsund Monrad lag --->
skal dere få mer av dette," sier Klukken i en mail. "Jeg spiller første kamp i bar
overkropp!!"
Kom igjen, folkens!!
Påmelding:

Farsund Monrad lag 1.desember (9 lag pr. 20.11)

Fantasimotspill av Kåre og Bård Kåre
Jeg skal ikke skryte veldig av innmeldingen min 2ru, men det er kaninen som har lært
meg at når jeg har lengde i motpartens farge, kan jeg leke meg som jeg vil. 3ru var
opplagt av Lars Arthur.
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Mange ville nå passet med Joker sine kort over 3ru, men doblingen satt som et skudd
når makker klarte å passe ned.
Et godt utspill er ruter 10. Den stikker jeg hjemme, tar for kløver ess og spiller hjerter.
Kåre Bogø vinner, tar for to høye spar og spiller ruter ni. Jeg stikker med kongen i
bordet, tar et kløverstikk og spiller mer hjerter. Nå er Osvaill innspilt fordi han kan
ikke hindre en hjerterstjeling uten å gi bort trumfstikket sitt. +500 er likevel en
kjempescore.
Trykk på spillet så ser du utspillet som ga +800 likevel.

European Champions Cup 2012
http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

Side 97 av 202

Vibeke og Nina
vant KM damer. Vibeke bærer etternavnet Hansen,
mens Nina er døpt Kaspersen.
På andreplass Ingen Johanne og frk Klukk, Marit
Skree. Endelig ble det premie i Vågsbygd igjen når
Bente Farbrot med makker Tone Sommerseth tok
bronsen:
Resultater kommer.
HER er oppdaterte resultater fra 4.divisjon.

Tredjeplass til Monaco Israel
BAk to ganger Italia.
Nå gir jeg snart ikke Geir og Tor mer skryt, men to fine
meldingsforløp til høyre og venstre.
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klukken vant i Hauge
vi har venta på gjennombruddet. Kom det nå? Fin andreplass til
Ronny Kolnes og Karl O Hansen.

Tosidig show-up skvis
Hvis det er noe som heter det. Øst var stor favoritt til å
ha kløverdamen, men hvorfor ikke ta med seg
100%'en?
ØV startet med fire hjerterstikk og skifta til ruter til
esset.
Så spar til kongen og ruter konge. Nå taes den markerte
sparkappen og vest må i tre kortposisjonen holde ruter
knekt. Da må han ned til dobbel kløver. Øst har vist 6-41-2 fordeling, så dermed VET du at kløver 4 tar det siste
stikket.
Lett?
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Eventyrbridge av Italia i Israel
Bocchi - Madala og Sementa - Dubion spilte en semifinale jeg knapt har
sett maken til. Monaco var motstandere og selv om de spilte et helt greit
sett, var de sjanseløse mot utrolig aktuelle italienere. 142-80 endte det
til slutt.
I finalen blir det to ganger Italia. Rivalene Angellini og Allegra møtes
over 48 spill.

Geir Helgemo fra utklassingsseieren mot Sverige

<-- Sånne spill liker jeg!!
Det handler ikke om konvensjoner og system, men om god bridgeforståelse og sunn fornuft.
4sp gikk ei beit på det andre bordet.
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hadde du og makker beita denne?
jeg gir deg 10 sekunder til å finne beita. Med åpne kort.
Lauria spilte ut kløver ess og fortsatte med kløver til damen. På kongen kasta Geir
hjertertaperen sin, mens nord la styrke i hjerter. Hjerter til esset og ti lette stikk med
sparkappen.
Du spiller i stikk fire?
Spar til trippelrenons! Bruker vest spardamen, kaster du et kort i nord og har
forfremmet et trumfstikk. Kaster vest en ruter, bruker du en liten spar i nord og kongen
gir stikk.
Et prisspill om det hadde blitt funnet ved bordet.
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Det enkle, det beste?
Jeg bakspilte Geir Helgemo i spillet til venstre (fra den pågående Champions Cup
i Israel)
Lauria spilte ut hjerter fem og da var jeg sikker på at Helgemo spilte slik. Hjerter
ess, spar ess, EK i ruter, hjerter konge, hjerter til stjeling, ruter til stjeling og
spar.
Nå vinner han hvis han ikke er blitt overstjålet med spar knekt eller at den som
kommer inn har den fjerde hjerteren. Sitter sparen 3-1, må han finne kløveren. I
alle andre tilfeller må motparten åpne kløveren eller spille til dobbeltrenons.
Geir stakk med hjerter ess, så spar ess og mer spar. Til slutt fant han kløver
dame og +1430. Enkelt og greit.

Dette er interessant!!!
Verdens beste dobler opplysende i sonen med 4-3-2-4 og 11 hp mot en passet
makker. Er det her forskjellen ligger fordi jeg tror de fleste av oss andre hadde
passet.
Eller hva mener du?

<-- mens slikt er beroligende
vi sliter vel alle med slemstatistikken vår og da er det godt å vite at Bocchi Madala også sliter med Blackwood.
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11th European Champions' Cup
spilles denne langhelga i Eilat i Israel. Vi får håpe de slipper å få bomber i hodet. De gjør like vondt om de er sendt fra Hamaz eller fra Netanyhau.
Monaco er selvsagt med og har fått en fin start med 37Vp etter to kamper.

Den magiske spar 5..
Det er alltid hyggelig med utenlandske innspill her. Islendingen Stefan Jonsson sender dette tøffe
spillet.
2 grand viser inviterende (!) 4-korts hjerterstøtte.
Jeg satt i nord og syntes jeg hadde ganske gott motspill i 4 spar. Men jeg fortutså ikke hvor stor og stærk min spar 5 var!
Makker fant nemlig "uheldige expert" utspillet hjerterkonge. Nå har han mistet sitt inntak til å gi meg ruterstjeling, så nå ser
det ut for at spillefører kan kappe to ganger i trumf og vinne 4 spar efter min "opplysningsdobling".
Men vent og se. Vi tar første 3 stikk og jeg spiller meg ut i kløver. Tredje kløverrunde er stjålet i bordet og spar 10 går via
kongen til esset. Men hva vil nå skje om spillefører stjeler annen kløver for at kappe igjen i trumf? Se her:
J5
Q432
8eren brukes til å stjele kløver og så kan jeg kjapt legge knekten på 9eren og min spar 5 står til beten !!!
Først nå forstår jeg hvordan makker fant fram til 2 grand og ikke 3 hjerter sperr som oss dødelige. Han har jo så mye
motspillsværdi i spar 6 :o)
98
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Ha det bra, håper vi møtes en dag ved bordet, jeg synes du burde ta en tur til Reykjavík bridgefestival en gang.
Så kan vi aftale att jeg kommer til SIB igjen :o)
Stefán Jónsson

Resultater onsdag 14.november

Hei Snorre.

(jeg fikk ikke kontakt med bridge.no da jeg la ut
linken, men håper det virker nå)
Alle resultater ligger i menyen til venstre.

Kunne du lagt ut en purring te Farsund monrad lag?
Det blir heidundrende Julebord etter spillinga med påfølgende fest som alle er velkomne til. Vi trenger flere lag!
Med vennlig hilsen Marius Skree
Påmelding i linken over.

Team Mæsel - Lyngdal/Farsund på BBO
onsdag 21.november kl 18.15.
Det er finalen i KM par som spilles. Velkommen til å følge oss

KM damer 18.november
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Fadderturnering på BBO
søndag 18 nov kl 18-20
Et friskt pust for
nybegynnere
På søndag kan du lære av en toppspiller
Hva: Fadderturnering
Når: Søndag 18. november kl 18-20
Hvor:BBO (Bridge Base Online)
Hvorfor: Lære masse bridge
Hvem: Rutinerte + nye i klubben

Kriterier for å være med: Én nybegynner (max kløvernål) sammen med
en rutinert spiller.

En bauta er gått bort
Per Henrik Drangsholt døde i går. Han ble 91 år. De siste årene har Per Henrik blitt stadig svakere, og nå
var hans dager talte.
Per Henrik var kanskje sørlandets beste bridgespiller for noen tiår siden og var en fryktet motstander ved
bordet. HER er en artikkel jeg skreiv om han for noen år siden.
Hans mange venner takker for fine opplevelser både gjennom bridgen og utenfor. Vi lyser fred over hans
minne.
Begravelse fra Oddernes kapell fredag 16.11 kl 11.15.
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♠ E73
♥ E3
♦ 108743
♣ KD5
♠KD5
♥10976
♦5
♣EJ1097
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Etter turneringer pleier jeg ofte å sende noen spill til mine bridgevenner. Som regel de jeg anser å være
flinkere enn meg selv, slik at jeg kan få tilbakemeldinger på egne og mine makkeres vurderinger. Veldig
lærerikt.

♠♥D852
♦EKDJ6
♣8653

I det siste har jeg sendt spill til Boye og det er da jeg skjønner at jeg har en vei å gå. Det som gjør meg litt
rolig, er at jeg vet at jeg ikke sitter alene i denne båten. Det er mange jeg kjenner som under frokosten ikke
har det minste problemer med å melde gårsdagens storeslemmer og de finner stadig opp konvensjoner som i
etterkant dekker opp hullene i mitt system. Når de snur seg, rister jeg på hodet av dem og ler. Ikke si akkurat
det til noen.

♠ J1098642
♥ KJ4
♦ 92
♣2

Spillet til venstre var min og Lars Arthur sin største katastrofe under divisjonsspillinga. Frode Tveito ble
plassert i en fantomstamp i sonen og fikk singel ruter ut. Makker stakk med damen og tok for esset. Jeg la
svakhet i hjerter med tieren og fikk ruter konge tilbake. Frode stjal med spar knekt og jeg stjal over. Vi har
fått tre stikk og jeg har kløver esset igjen. Dette kan da ikke gå hjem, tenker du?

Vest

Nord

Øst

Syd

Snurr

H Lunde

LA

F Tveito

1ru

2sp

dobl

3ru*

3hj

pass

4hj

4sp

pass

pass

dobl

pass

pass

pass

Så begynte jeg (dessverre?) å tenke. Makker har ruter konge og ruter knekt igjen. Vi har det slik at i en
Lavintahlposisjon vil det høyeste kortet be om den høyeste fargen tilbake, mens det laveste kortet ikke
nødvendigvis ber om den laveste. Noen ganger har du ingen preferanser, men du må spille et kort også de
gangene. Siden han valgte å spille ruter kongen regna jeg med at han hadde hjerterkongen. Da må vi få satt
opp hjerterstikket før taperen forsvinner på kløver. 500 vs 200 er tross alt 8 IMP.
Jeg spilte hjerter og da gikk dette hjem! Tveito stakk hjemme, tok sparkappen og ut med trumfen. Så pressa
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han ut ruterknekt, gikk inn på hjerter ess og kasta kløveren sin på ruter åtte. +790 til Lag Trææet og jeg føyk
ut på toalettet for å pøse vann i ansiktet! Jeg hadde lyst til å skrike til LA for et naut han var, men (tror) jeg
beherska meg.
Dette var et av spillene jeg sendte til Boye for å få en kommentar på, fordi jeg vet av erfaring at Lars Arthur sjelden legger kort i løysa. Det gikk ikke lang
tid før svaret kom og han spurte hvem jeg spilte med. Jeg liker ikke å henge ut makkerne mine, men visste at det var enkleste sak i verden å finne ut at
jeg spilte med Nord-Norges mest lovende bridgespiller. "Ja, her svikta han kapitalt!", sa jeg med et overbærende smil om munnen.
"Mannen er et geni, Snorre!", kom det fra redaktør Brogeland. "Endelig en som har skjønt dette spillet. Han legger fasiten i fjeset på deg med måten han
spiller hjerteren på."
Jeg er stille. Måper. Har de hatt billigsalg på piller i Flekkefjord?
"Hør her, Snorre Aalberg", sier Boye videre i mailen.

•
•
•
•

Ruter
Ruter
Ruter
Ruter

ess fulgt av ruter konge viser KD i hjerter
konge fulgt av ruter ess viser hjerter kongen, men ikke damen i hjerter
dame fulgt av esset viser hjerter dame, men ikke kongen
knekt benekter hjerterhonnør

"Men jeg la jo svakhet i hjerter med hjerter 10", prøver jeg med.
"Nei, nei, nei. Hjerter 10 er ikke svakhet i hjerter. Det betyr at du vil at han skal spille mer ruter slik at du får trumfhøyning. Hjerterposisjonen er allerede
avklart". Boye er så ivrig at CAPS LOCK'en har slått seg på.
Jeg må oppsummere med følgende spørsmål i svarmailen.

• "Når han tar stikk i ruter så forteller han hva han har i hjerter?"
• "Når jeg legger svakhet i hjerter, så har det ingenting med hva jeg har i hjerter å gjøre?"
"JA!!!!!", kommer det på en ny sending fra Boye noen minutter etterpå.

Da sier jeg bare følgende. I etterkant og ettertid er jeg slettes ikke uenig, men å spille slik med meg som makker, kan dere alle bare glemme. Jeg har
LANGT fra hjernekapasitet og bridgeforståelse til å gjenkjenne slike ting ved bordet. Beklager og sorry. Jeg vil ikke klare det i drømme en gang.
Ok, da. På en god dag hvor jeg har sovet godt, fått en næringsrik frokost og en kraftig dose EPO, vil jeg kanskje være i stand til å prestere på dette
nivået. At makker skal kunne stole på meg , er en kraftig overvurdering av min kapasitet. En person som lyver 50% av gangene han snakker, er ikke
50% troverdig. Han er 100% upålitelig fordi du vet ikke hvilke ganger som er sanne og hvilke som er løgn. Du vil kanskje tro og håpe at du er i en annen
kategori selv, men når jeg ser alt det rare som skjer ved bridgebordet, blir jeg trygg i troen på at vi er flere.
Jeg vil anbefale alle som ikke har Albert Einstein som makker til å legge ambisjonsnivået et sted der dere er safe. Ikke spill konvensjoner dere ikke
behersker og bruk signaler som ikke kan misforståes. Dette gjelder ikke minst Lavintahl. I min verden brukes Lavintahl-signalet når vi enten kaster et
kort eller når vi gir makker en stjeling. Det er helt sikkert mulig å bygge dette ut, men det kreves utrolig oppmerksomhet å oppdage posisjonene. Husk at
du må se det før du bruker det første kortet. Etterpå er det for seint og da er makker kanskje allerede feilinformert.
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Bridge er vanskelig nok som det er. Leif Erik Stabell sa noe lurt til meg for en stund siden. "Din kvalitet måles ikke på hvor gode dine beste prestasjoner
er, men hvor gode de dårlige er." Med det mente han at det er ikke antall topper som avgjør om du vinner turneringer. Det viktige er å unngå
katastrofene i lag og bunnene i par. Ofte holder det å være i nest beste kontrakt og å finne det nest beste motspillet.
AMEN!!

Resultater 4.divisjon Vest-Agder
Det er visst noe galt med linken til selve Ruter-fila, men den kommer.
Ronny Kolnes sitt mannskap leder, tett foran Søm 1.

Opplysende doblinger på 4-trinnet
Jeg beit meg merke i en kommentar fra Tor Helness etter Norges kamp mot
Monaco i EM "Dere må slutte med doblinger som forteller hvordan det sitter.:"
Hvis det er to beit uten dobling, vil det ofte bli bare ei med doblinga som
avslører sitsen. Katastrofen er når doblingen gir det tiende stikket.
2sp viser 8-11hp og da trodde ikke Johnny Hansen dette sto. Selv jeg klarte å
spille slik med kløver ut. Ruter til tieren, mer kløver, ruter til esset, spar mot
bordet (Ingenting å tjene på å stjele i forhanda), spar esset vinner, ruter til
stjeling og hjerterdamen fra hånda.
Trykk på spillet hvis det gikk for fort.

Så var det Jan Tore som fikk prøven
og det ble stryk i Larvik.
Hjerter ess og hjerter til kongen. Jeg hadde jo ikke noe å kaste på
hjerterknekten, men det kunne kanskje ikke JT vite. Han stjal lavt (!) og da ser
du hvor mange spartapere jeg får etterpå.. :-)

PS: Det var selvsagt en haug med fine spill fra Jan Tore og Johnny, men sånne
referater blir det når jeg er den eneste som har passordet til opplasting av
hjemmesida. :-)
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RANIK HALLES PRIS 2011 TIL JON SVEINDAL
pressemelding...
Den mest prestisjefylte bridgejournalistprisen i Norge, Ranik Halles
pris, fikk en verdig vinner i Jon Sveindal.
Jon er for en gigant å regne innen norsk bridge, med en rekke
fremragende plasseringer i store mesterskap i tillegg til hans
omfattende journalistiske virksomhet.
Han er oppvokst i Moss, men har bodd store deler av sitt voksne liv
nær Bergen. I mer enn 20 år har han skrevet sin daglige spalte i
landets største avis Aftenposten, i tillegg til spalte i regionsavisen
Bergens Tidene på fredager. Han er medlem i den internasjonale
bridgepresseorganisasjonen IBPA, og bidrar hyppig i organisasjonens
månedlige bulletin, samt i bulletiner ved internasjonale mesterskap.
Han er også en mye brukt kommentator på Bridge Base Online, den
best besøkte bridgeportalen på Internett.
Hans fremste spillermeritter er sølvmedalje fra VM i 1993, to
bronsemedaljer i EM samt en rekke norske mesterskap. Han har
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dessuten vært kaptein for både det norske dame- og juniorlandslaget
ved internasjonale mesterskap.
Gratulerer med en fortjent pris, Jon!
Norsk Bridge Presse,
v/ leder Knut Kjærnsrød.

Nyttårscup Jessheim 4.-6.januar
denne turneringa har blitt en av de største i landet. Flotte lokaler og full pakke på alle måter.

en siste hilsen til Per Ove
av Harald Gjellestad
Dessverre har jeg hatt liten kontakt med gamle bridgevenner de siste 30 år, og jeg visste ikke at Per Ove Schei var alvorlig syk og døde før jeg leste det i
Snorres bridgespalte. Men, for ca 35 år siden bodde jeg i en liten leilighet i Kongensgate Kristiansand. På den tiden var jeg kanskje den som kjente Per
Ove best.
I de tre årene jeg bodde der tilbrakte jeg fire kvelder alene. Nesten hver dag jeg kom fra jobb sto det folk og ved døra og ventet på at bridgen skulle
komme i gang. De hyppigste deltakerne var Per Ove Schei og Knut Birger Johnsen alias Baronen. Sistnevnte påsto at han var en ekte marxist-leninist, så
derfor syntes vi Baronen var et passende navn. Per Ove elsket å "sparke ben" under Baronen ved bridgebordet. Det var ikke alltid han lyktes, men det
hendte, og da ble det gjerne ganske divergerende sinnsstemning hos de to.
Følgende spill er ca 35 år gammelt. Baronen som Syd var spillefører i 3 grand, mens Per Ove som Øst hadde vært inne med en kløvermelding. Jeg husker
ikke akkurat hvordan meldingene gikk eller ØV sine kort var fordelt, men poenget tar du likevel :-)

♠D85
♥KJ10
♦K7542
♣82
♠E93
♥6543
♦EJ10

Kløver kom ut. Baronen trengte minst et hjerterstikk, og regnet med at Per Ove hadde Esset etter
meldingen, så det ble hjerter finesse i andre stikk. Den trakk esset og ny kløver satte opp den fargen
og avslørte samtidig renons hos Vest. Nå ble det ny hjerterfinesse for å få tatt ruterfinessen den trygge
veien.
Per Oves ansikt var et sant skue da han stakk med damen (!) og fyrte av gårde stående Kl. Lenge etter
at porten i 1. etasje smalt igjen etter Baronen, satt Per Ove og innkasserte beter.
Som jeg husker Per Ove var han utrolig snill. Han var veldig glad når han ble bedt om å bistå med et
eller annet, og han spurte ofte uoppfordret om det var noe han kunne gjøre. Roald og Helge sa fine ord
i kapellet og ved graven. Det stemte godt med det jeg husker, og også det du sa i vår lille improviserte
minnestund, Snorre.

http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

Side 110 av 202

♣EK6
En liten historie om Per Ove til slutt.
Jeg husker for det meste godt om ham, men han hadde også nykker. Han kunne bli ganske fornærmet om vi sa noe han ikke likte. Under en hyggebridge
med någo attåt hos Homme på Vennesla, falt det noen ord han ikke var fornøyd med, så han for avsted til fots. Heldigvis i riktig himmelretning de ca
15km sydover til byen.
Vi visste at han var blakk, så vi var spente på hvordan dette skulle gå. Neste dag oppdaget jeg en fyr med store bevegelsesproblemer komme nedover
Markensgate. Det var Per Ove. Ikke rart det stor dårlig til. Asfaltmarsj om natten for en som aldri fikk noen form for trening er ingen spøk. En skøyer
hevdet at han valgte Sødalssida for der er veien så rett og fin at han kunne holde 80 hele veien hjem !
Det gleder meg at det vil bli arrangert en "Per Ove Scheis minneturnering", og som dere hørte forleden lovte jeg å bli med som prygelknabe. Mer enn 30
år uten et enste bridgespill kan vel neppe kalles å spisse formen, så den som måtte bli befengt med meg som makker må være en tålmodig sjel !
Nå har du sluttet deg til Baronen Per Ove. Jeg håper dere to kan ha en del morsomme samtaler om gode gamle dager mens dere venter på meg og en
mulig fjerdemann. Dere spiller kanskje ved flere bord allerede ?
Selv håper jeg å holde et par tiår til, men det er ikke lenge i denne sammenheng, så dere må love å holde av en stol til meg.
med vennlig hilsen Harald Gjellestad

Tusen takk, Harald, for fine ord. Dere som kjente Per Ove helt tilbake fra 70-tallet, nikker helt sikkert gjenkjennende til det du sier. At han var en
glimrende og kreativ bridgespiller, vet vi alle. At han også var en mann med nykker som du sier, stiller helt sikkert de samme seg bak.

Grøtheim leder første divisjon, mens Vest-Agder (JS Hansen) leder 2.div B
Helgeland (KO Thomassen) leder 2.div C, og Grime er i teten i 2.div A. Vest-Agder (Mæsel) ligger på andre, kun 5VP bak. Du kan bare "glede" deg til
neste helg, Per Bjartmar Gromse. Da skal jeg lage hakkebøff av deg!!
RESULTATER
Denne gangen skal du få så ferskt referat i BIN som det nesten er mulig. Jeg skriver så svetten renner fra helga og sender til Boye om et par dager.
Resten av bladet er ferdig og han har lovt meg å løpe til trykkeriet. "Du må heller sykle," sier jeg. Det tar dessverre minst to og en halv uke før det er i
din postkasse, men mer rykende er det ikke mulig med trykke-, pakke-, og B-post tidsfrister.
Jeg og redaktøren har diskutert et spill og litt av korrespondansen er HER. Du kan jo se hvem du er enig med?
Jeg har ikke funnet opp denne, men det er uansett hyggelig at så mange mennesker i dopmiljøene driver med sykling.

♠6

Århundrets stålegg i 2.div A?

♠

I Kristiansand kaller vi gjerne Roald Mæsel "luringen". Jeg er stygt redd jeg
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selv må overta dette navnet, dog med mer negativt fortegn enn det Roald
har.
Lars Arthur spilte ut hjerter knekt som gikk til kongen. Så kløver 10 fra
Bjørnar Småli, Makker la syveren (norsk) og liten i bordet. Det kunne se ut
som spillefører hadde tenkt å godspille kløveren, så derfor stakk jeg med
esset for å gi han håp om at jeg kanskje hadde EKx. Nå han så stjal kløver
lavt, ville han bli overrasket når min makker stjal over den tredje. Fargen
hadde jeg jo uansett kontroll på. Lurt?

♥E43
♦9762
♣D8652
♠J9732
♥J10
♦J843
♣74

♠KD5
♥D8652
♦♣EKJ93
♠E1084
♥K97
♦EKD105
♣10

Inne på kløver ess, spilte jeg mer hjerter. Jeg visste makker hadde tieren
siden spillefører ikke stakk i bordet første gang. Makkers tier dro esset. Så
kløver fem fra bordet. Den var nå den minste. Jeg la treeren min for å fullføre
kamuflasje-aksjonen, men når Bjørnar Småli gikk i boks, så jeg hva som var i
ferd med å skje. Jeg kjente rødmen kom.

Vest

Nord

Øst

Syd

LA

S.Selfors

Snurr

B Småli

1hj

2ru

pass
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pass

3sp

pass

4kl

pass

4ru

pass

4hj

pass

5ru

p.r

♥3
♦♣D8
♠♥♦J84
♣-

♠♥D8
♦♣K
♠♥♦D105
♣-

Han kasta hjertertaperen sin på kløverfemmeren, og makker måtte følge på
med fireren (!). Femmeren sto!!
Jeg tenkte med meg selv at "Hvis dette er det ellevte stikket i 5ru, må jeg
tilby meg å gå hjem til Kristiansand." Heldigvis sa jeg ikke det, for nå fulgte:
Spar til esset, spar til stjeling, ruter til esset, spar til stjeling, kløver til høy
stjeling, spar til stjeling. Inne i bordet er stillingen. -->
Et kort fra bordet til ruter fem og elleve stikk!!
Er det mulig, Snorre Aalberg??!!!

Hei, Snorre!
Inger har satt opp BBO-kampene første helga i 1.div. Det er tatt hensyn til at alle lag får en kamp første helga, så
topper vi mer andre helga.
Fint om dere kan poste denne på: Norsk Bridgeforbund sine hjemmesider, bin, kr.sand:
Foreslår Rogaland - Vestfold som førstemann ut på BBO.
Møre og Romsdal - Østfold og Follo kamp 2.
Oslo - Midt-Trøndelag 1 Hornslien kamp 3.
Nord-Trøndelag 1 - Hordaland 2 de Botton kamp 4.
Hordaland 1 Høyland - Østerdal 1 kamp 5.
På forhånd takk og lykke med spillinga :)
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Mvh Liv Marit Grude

LIVE FRA SERIEMESTERSKAPET
Resultater onsdag 31.oktober
Nils og Kjetil vant

Bronsefinalen KM lag
Bronsefinalen er spilt mellom lag homme og lag jørgensen. En hyggelig batalje
endte i seier til lag homme. Mvh Tore Olsen

Onsdag 7/11 starter klubbmesterskapet i
Krs.Bridgeklubb.

Påmelding til Geir – Mobil 99384754
Den siste onsdagen i november blir den siste spillekvelden i 2012. Da blir det en
fadder kveld. 10 Stormestere har sagt ja til å stille.

Regler :
1. Turneringa er åpen.
2. Den går over 3 kvelder.
3. 3 resultater er tellende. Det er lov til å stille med stand inn.

Påmelding til meg og jeg kobler dere med en hyggelig norsk (polsk) mester.
De to første onsdagene i desember er det jule turnering på Søm.
Vi håper flest mulig stiller.

Foreløpig påmeldte er :

Geir

Geir – Tom
Helge – Katja
Frank – Jon
Kjetil – Nils
Helge – Roald.
Roald – Paul Otto
Markus – Øystein
Sjur – Guttorm
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KM lagfinalen spilles 21.november i Kristiansand (og på BBO)
For noen uker siden hadde vi Monrad kvalifisering og der ble Team Mæsel (KrSand) og Uviss (Lyngdal/Farsund) best. Den som vinner den BBOoverførte kampen 21.11.2012 kl 18.15 kan kalle seg Kretsmester.

Farsund Monrad lag 1.desember
Klukken og gjengen i vest ønsker velkommen. Påmelding i link over

76 (!) på kurs i Svolvær -->
Det jobbes godt i mange klubber og kretser. Kurs på Folkehøyskoler er
prøvd med suksess før og denne gangen var det glimrende oppslutning.
LES MER på bridge1.no

Tanker fra Geir Olav Tislevoll
Jeg snakker titt og ofte med GEO om bridge. For et par dager siden hadde vi en samtale om hvordan enkeltspillere og par kan gjøre framgang. I neste BIN
fortsetter jeg min "analyse" av hvordan Norge kan ta igjen forspranget de aller beste bridgenasjonene har fått på oss. Jeg tar for meg kampen mellom
Norge og Latvia i EM og plukker den i stykker. Hvilke spill vinner vi og hvilke taper vi? Ikke minst prøver jeg å få parene til å finne ut HVORFOR?
Geo henger på noen kommentarer omkring "viljen til å bli en bedre bridgespiller!"

Gunn Tove Vist og Johnny Hansen vant Ladys Invitational i Mo
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Rorbubridge i Måløy
vunnet av Odd Egil Nygård og Haldor Sunde

Nye kontingentsatser for Vest-Agder BK.

Ny mailadresse til Snorre: snorre.aalberg@hotmail.no
oppdater adresseboka di, pls.

Per Ove og Rolf på 4-3
Dere husker sikkert "luringens corner", der vi kom med historier og spill fra Kristiansand og
Omegn. Felles for dem var at det er ikke helt ny dato på historiene.
HER er en fra Per Ove Schei og makker Rolf Gundersen, denne gangen med sistnevnte i
hovedrollen.

Per Ove Schei under SIB i 2008.

Resultater siste kveld Bymesterskapet - sammenlagt
Kjetil og Nils R vant turneringa. Vi gratulerer!
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Per Ove begraves på tirsdag 30.10. kl 11.15.
Sted: Kapellet i Kristiansand kirkegård (ved Bryggeriet).
På vegne av Kristiansand Bridgeklubb håper vi mange av dere som kjente Per Ove kommer for å ta farvel. Roald skal i samtale med presten en av de
første dagene, så hvis noen av dere har en historie som kunne passe i kirka og som sier noe om hvem Per Ove var, er det fint om dere tar kontakt med
Roald. (roald.masel@los.no)
Det blir ikke noe organisert samvær etterpå, men det hadde vært hyggelig om vi bridgespillere kunne samles på kafe for å minnes Per Ove. Dette
snakkes vi om etter begravelsen.
For dere som ikke allerede vet det, kan vi fortelle at Per Ove har Kristiansand BK som enearving i testamentet sitt. Dette sier noe både om at han var en
mann som ikke hadde nære familiære relasjoner, men også at bridgen var mye av livet hans, selv i de siste årene da vi ikke så så mye til han. Jeg vet at
det var svært viktig for Per Ove å vite at det som var igjen etter han kunne brukes til bridgens beste i regionen vår. Det vil bli opprettet et Stiftelsesstyre
som skal forvalte verdiene på en så god måte som mulig.
Vi lyser fred over Per Ove sitt minne og oppfordrer enda en gang alle som kjente han til å møte i kapellet på tirsdag. Merk at begravelsen er i Kapellet ved
bryggeriet og ikke i Oddernes ved Gimle.

Damenes Mix 15.desember
Geir ber meg opplyse om at det er 22 påmeldte par, men plass til mange enda. Dette pleier å være førjula's høydepunkt, med bridge på høyt nivå og
sosialt samvær i en enda høyere sfære. Innbydelse og påmelding i linken over

Fadderturnering på BBO
Der sier Marianne følgende:

Hei Snorre,
Hvis du har anledning blir jeg glad om du kan reklamere litt for fadderturneringen på søndag kl 18-20 på BBO. Vi som har spilt ei stund inviterer en nybegynner til ei trivelig
og lærerik turnering. Litt á la Ruter7 Open på nett. Nybegynnere som mangler makker kan kontakte meg.
mvh Marianne
konsulent NBF

<-- Dette har jeg ikke sett før :-)
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Ingen angrende synder, men en feiging!!
Steffen Kjærgård står fram i dag som doper. Ingen bombe for oss som følger litt med i dette galehuset. Hvorfor
skulle en enslig norsk svale i et pill råttent US Postal være så mye bedre enn lagkameratene sine? "Jeg så aldri
noen som dopet seg og vi snakket aldri om doping!!", har han sagt. Bullshit!!
Det som er verst med slike saker, er at Steffen Kjærgård ikke står fram fordi han angrer eller har lyst til å
unnskylde seg. Han vet at det bare var et tidsspørsmål før navnet hans kom fram i de samme rapportene som
nå korsfester Lance Armstrong og hans "venner". Da prøver nordmannen seg med en innrømmelse før han i
stedet blir tatt med buksa nede. I min verden er det tre ord for slike ting, nemlig: Feig, feig og feig.
Krokodlilletårene kunne du spart deg!
Bjarne Riis har fått så hatten passer fordi han innrømmet å ha dopet seg til triumfer. Det gjorde han tross alt
for flere år siden, lenge før han sannsynligvis var nødt til å gjøre det. Steffen Kjærgård håpet i det lengste å
slippe unna med løgnene sine, men skjønte at testmetoder og de andre rytterne sine uttalelser ville innhente
han.
Steffen Kjærgård har vært landslagskaptein i mange år. Han har frontet antidoping og han har vært den som
har forsvart norske holdninger. Nå tar han med seg de andre rytterne inn i en enda verre suppe av tvil. Hvorfor
skal Thor Hushovd være rein? Kurt Asle Arvesen? Hva med Edvald? De sier jo akkurat det samme som jukserne,
"Vi er og har alltid vært reine." Er det noen grunn til å tro mer på den ene i forhold til den andre?
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Nei, dette er bare trist. Som om Christian Vennerød skulle jukset i bridge og samtidig være leder for våre aller
beste spillere! Vyctor kan godt være en hyggelig fyr, men i bridgesammenheng ønsker jeg han bare vondt. På
lik linje med alle andre som sniker til seg poeng, det være seg live eller på BBO.
Gå hjem og skam deg, Steffen Kjærgård. Ikke mest fordi du dopet deg. Det gjorde sannsynligvis de aller fleste
topprytterne på 90-og 2000-tallet. Det som er så skammelig, er at du har uttrykt forakt for andre som har gjort
akkurat det samme som deg selv. SAMTIDIG som du prøvde å lure deg unna din egen sannhet. Måtte vi ALDRI
se Steffen Kjærgård i sykkelsammenheng igjen!!

Resultater FX Security i Ålesund
Resultater Nærbøgiganten
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Frode Johnstuen og Jonny Holmbakken vant i Ålesund

Andreplass til Asbjørn Kindsbekken og Roar Voll

<- En fin liten safe fra BBO
Det kommer kløver to ut til nieren og ditt ess.
Dette er en klassiker for å unngå to spartapere. Legger du ned feil honnør, vil du få to
spartapere og to ess. Det kan vel i teorien være singel kløver i utspill, men da skal i
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tillegg syd være "våken" og ikke stikke med sin laveste. (DJ10975). Hvorfor skulle han
legge akkurat nieren? Uansett er sparen 4-0 mer sannsynlig enn kløveren 6-1.
Derfor spar til tieren når nord legger liten.

Juleturnering på Søm 5. og 12 desember
INNBYDELSE
Jeg har ikke noe med turneringsprogrammet i Kristiansand BK denne høsten, men det slo meg at kanskje kunne klubbene slå seg sammen disse to
onsdagene? Jeg vet heller ikke hvor populær turneringa på Søm pleier å være, men jeg synes i alle fall at det er moro å spille turneringer med mange
bord. Hvis det ikke er spilling på Haandverkeren 5. og 12.desember, vil jeg tror det blir enda lettere å fylle opp juleturneringa til Søm.
Bare en tanke..

LIVE SCORE fra Cavendish
de 12 parene som kom til A-finalen, får med seg omtrent 6% av scoren fra den innledende kvalifiseringen. Det høres lite ut, men er justert for at det er
kun 12 par som spiller IMPS ACROSS i forhold til alle 58.
Det er kun B og C finale for de som ikke spiller om pengepremiene.

PREMIEPOTTEN

Helness - Helgemo eneste norske par i finalen
i Cavendish. Espen Erichsen sammen med sin engelske makker David Bakhshi er også klar for å møte de aller beste.
I morgen deles feltet i fire puljer, der de tolv beste spiller om premiene. HER er resultatene etter fire sesjoner.
Hvordan opplegget i morgen (fredag) er, vet jeg ikke. Heller ikke noe om hvor mye poeng det enkelte paret tar med seg inn i finalen. Vi får bare følge
med og håpe at vi skjønner hvem som vinner. :-).
Thomassen -Karlberg spilte seg bra opp og kom med i B-finalen. (13-24).
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Resultater onsdag 17.oktober
Erik og Siri Gro vant. De leder også sammenlagt.

17 IMP *29 = 493 IMP
på et eneste spill!!
Hvis jeg ikke tar feil, spilles Cavendish pairs som IMPS across the field. Det betyr at
når det er 58 par/29 bord blir scoren på ditt bord sammenlignet en gang med hvert
at de andre bordene.
Jeg vet ikke hva som gikk feil for Fantoni/Nunes i spillet til høyre, men det er ofte
lurt å ha kontroll i motpartens meldte farge når en melder storeslemmer. Det
diskuteres sikkert til de tidlige morgentimer hvem som har skylda, men der har jeg
ikke forstand.
På de andre bordene kan jeg ikke tenke meg annet enn at det meldes 6sp. Sikkert
ikke alle steder, men de fleste. -100 mot 1430 er 17 IMP. 17 IMP ut 29 ganger blir
det tallet som står i overskriften.
Ikke lurt i noen turneringer, men i alle fall ikke med denne scoringsformen!

Marianne og Odin med best norsk start i Cavendish
(kl 15.30 onsdag)
Resultatservicen er ikke akkurat til å hoppe i taket over, men er visst noe med at siden
det er så store pengesummer i premie er arrangøren forsiktig. Ingen er tjent med at det
spekuleres i juks.
HER er resultatsiden (sammenlagt tror jeg), men den er ikke LIVE. Det er seks sesjoner
totalt, to hver dag.
Til høyre er ikke Boye akkurat superfornøyd med situasjonen. "Not just jumping in the
roof", som noen vil sagt.
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Mange norske i Monaco

Helgemo - Helness solgt for 45.000
i Cavendish. Det kan du ser HER. Oppfattet jeg rett var det Joe Grue som fikk tilslaget. Vi kunne
se at Janet DeButton bydde på Tor og Geir.
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Håper denne aldri blir MIN makker...

Per Ove Schei døde i kveld
etter kort tids sykeleie.
Per Ove var en markant og viktig skikkelse i miljøet vårt for en del år siden. De siste årene har han slitt med sine problemer, noe som har gjort at han
ikke orket å være en del av bridgen i Kristiansand lenger. Noen av oss har holdt mer eller mindre kontakt med Per Ove. En spesiell takk til Roald som har
vært den som har stilt mest opp.
Per Ove mista aldri gnisten og det var alltid spennende å treffe han. Han var kritisk til mangt og mye, og hadde meninger om det som skjedde både på
bridgefronten og i samfunnet. En fin mann har sagt takk for seg. Per Ove var annerledes og det går ikke tolv på dusinet av han. Mange vil sikkert si at
han var en kverulant og vriompeis, men på bunnen var det en klok og reflektert mann. Jeg husker en gang Roald sa noe som at "Rundt han er det et salig
kaos, men det sviver godt rundt i overetasjen enda!"
Jeg husker sist han spilte SIB. Da hadde han nok tatt litt for mange piller før han dro ned. Etter noen timer gikk det rundt for han. Han forlot spillelokalet
under turneringa og av alle ting gikk han rett til frisøren sin i Markens gate. Da han hadde sittet der en stund, klarnet han i toppen. Da snudde Per Ove
seg mot hun som var i ferd med å stusse sveisen og sa, "Hvorfor i all verden driver du og klipper meg? Jeg er jo på bridgeturnering!"
Per Ove hadde nesten ingen familie og på slutten var det også langt mellom besøkene han fikk i Slettheia. Når begravelsen skal være til uka, oppfordrer
jeg alle som kjente Per Ove til å stille. Han fortjener at vi er mange som spiller han inn i evigheten med både kløver og hjerter, spar og ruter.
Takk for alt, Per Ove. Du har fått fred og vi hilser deg for det du var. Fred over ditt minne.

Zimmermann vant igjen!!
Det er nesten ikke spennende i internasjonale turneringer lenger. De samme vinner hele tiden, men gleden får være at det er 2/6 Norge som dominerer.
Tor og Geir sto over første halvrunde (10 spill) i finalen i Cavendish Monaco, men spilte strålende da de kom inn. De tok inn omtrent tjue IMP som de lå
bak og cruisa inn til seier med noen få pinner.

Italiensk drama i Patton de Monaco
Lavazza og Angellini er ikke akkurat bestevenner og hvem andre enn de skulle møtes i semifinalen. Det kom et avgjørende spill som visstnok skapte
STORE bruduljer. LES MER HOS BIN.
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Det ser så lett ut!!
Tor og Geir melder seg opp i 6sp og får singel kløver ut til
kongen. Selv med åpne kort tror jeg mange av oss sliter
med å vinne tolv stikk. Det er langt fra rett fram siden
sparen sitter 4-0 og hjerteren 4-2. På det andre bordet gikk
de beit.
Det er helt sikkert mange veier fram, men Geir spilte slik.
Kløver ess, spar konge, Hjerter ess, kløver konge, hjerter
konge og hjerter til stjeling med spar 10. Øst stjal over
over og spilte mer kløver til stjeling i bordet.
Posisjonen til høyre når Geir spiller spar fem til hånda. Det
"mangler" et stikk, men det ble visstnok claimet!!
Med alle kortene ser du hva som skjer når det spilles tre
ganger trumf. Vest blir ferdig i rødfargene og enten står
håndens hjerter eller bordets tredje ruter. Begge for det
tolvte stikket.

Er beste motspill IKKE å stjele over hjerter?

IMPONERENDE!!

Så klines det til!!
Geir åpner (selvfølgelig) med vest sin hånd. Ikke så mange honnørpoeng, men spillesterk så det holder hvis
makker har litt tilpass. Tor viste at han hadde minst til en invitt da Nord dobla. Da var ikke Helgis til å be og
utgangen på 12+9 var ikke vanskelig å spill hjem.
+170 (selvfølgelig) på det andre bordet.
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Arne Olsen har gått bort
Vi mister alt for mange av vennene våre. Thor Odin Rønbeck brukte det flotte ordet "Hedersmannen" når han mintes Arne. Det er lett for oss alle å stille
oss bak den betegnelsen.
Arne var en nestor i mange sammenhenger. Ikke minst på arrangørfronten med blant annet Fefor-turneringen. Han skrev bridgebøker og bridgespalter,
samt at han tok i et krafttak når det gjaldt nybegynnerkurs. "Arne holdt Oslo-bridgen i live!", sier Grete Syvertsen.
Vi lyser fred over Arne Olsen sitt minne.

To kjekke karer vant på Otta -->
Ivar Berg og Håkon Kippe.

"Søvnløs...". Emire og Lillebror, feat. Ingrid Aaseng
Her er et musikalsk talent av de sjeldne. Jeg har vært så heldig at jeg har fått noen små
smakebiter tidligere, men er rimelig sikker på at også dere andre snart får høre mer om og fra
denne stemmen.
Du drar sikkert kjensel på etternavnet og ja, det er datteren til storsjarmør og ex-trønder Lasse Aa.
Spør du meg om min personlige mening, ville jeg hatt mer klokkeklar jentesang og mindre
selvfølgelighets-rap fra to overkule Oslokiser. Låten tar seg stort opp på slutten. Mer Aaseng, med
andre ord!!!
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Sterk tredjeplass til deButton
under Patton de Monaco.
Tre norske landslagsspillere pluss fru Janet vant bronsefinalen mot
Angellini. Flere av verdens aller beste par/lag stilte til start i
oppvarmingsturneringa til Cavendish Monaco,
GRATTIS!!

LIVE HER
Cavendish Monaco lag i gang. I år er opplegget som følger (rimelig "enkelt")

• Swiss (Monrad) 7 kamper a 10 spill. Start mandag formiddag og slutt tirsdag formiddag.
• De to beste møtes i finale over 2 x 10 spill på tirsdag ettermiddag. Resten spiller plasseringskamper.
RESULTATER, Zimmermann på tredje etter tre kamper, DeButton på tiende mens Boye/Espen for Kendrick på syttende av tjue lag.

<-- En fin storeslem
♠ J 10 3 2
♥
♦ 10 3 2

Syv par i Cavendish fant denne fine 7hj-kontrakten. To (!) andre fant en ikke fullt så god
storeslem, 7NT (!). Den ene synderen var selveste Benito Garozzo, som spiller for Team
Angellini.

♣ J 10 8 5 3 2
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♠ 97

♥ 8

♥ A K Q 10 9 7 6 5 2

♦ AKQ854

♦ 96

♣ 94

♣
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Kontrakten ble spilt av vest på begge bord og jeg tipper syd venta spent på utspillet fra
makker Begge steder kom det kløver ut. Heldigvis, hvis ikke hadde vel syd fått infarkt!!

♠ Q84
♥ J43
♦ J7
♣ AKQ76

♠KKn3
♥54
♦KDKn
EKn965

♠1098752
♥107
♦E4
D102

Hva er det som skjer?
Du har helt sikkert opplevd det selv. Lyset går, hjernen tar pause og det er full stopp i alt som heter sunn fornuft og logisk sans.
Jeg snakker om bridge og ikke hva som skjer under en fuktig aften på byen. I min aller første spilleføring i helgas KM lag fikk jeg
syken som jeg beskriver over.
Jeg skulle spille 3sp i syd etter at øst åpnet med 1hj og viste etterpå tilleggsverdier. Dog ikke mer enn at det var fint plass til en
honnør i vest. Det kom hjerter ut til EK i øst og skift til ruter. Uten å tenke meg veldig om stakk jeg med esset og seilte spar ti.
Den gikk rundt til damen i øst. Han tok også for spar ess (fargen satt 2-2) og putta meg inn i bordet på ruterhonnør.
Idiot, Snorre !! Er det mulig!! Jeg skulle selvsagt ikke spilt spar 10, men en liten spar til knekten. Da kunne jeg lagt kongen under
esset og spilt meg hjem med spar 3 til en større på hånda. SÅ kunne jeg tatt kløverkappen.
Nå hang jeg og blødde i bordet. Der tok jeg for ruterknekten og kasta en kløver. Kløver ess felte ingen konge, så jeg måtte
slukøret spille en kløver til kongen i vest. FLAUT!!
Enda verre ble det noen sekunder etterpå. Hadde jeg hatt ruter to og tre i stedet for damen og knekten, hadde dette spillet gått i
glemmeboka. Da hadde jeg stjålet rutertassen på hånda og tatt den vinnende kløverkappen.
AKKURAT SOM OM DET ER FORBUDT Å STJELE EN STÅENDE RUTER!!! (så derfor skulle jeg selvsagt trumfa ruterknekten..)

men når jeg skjønte det, er det sånn jeg vil ha det
i vårt eget NM lag.
I helga spilles det oppvarming til Cavendish og det gjøres omtrent sånn:
Fredag: Det spilles åpen Monrad kvalifisering. x runder a x spill. 40% beste går til A-Monrad, 60% til B-Monrad
Lørdag: A-monrad/B-monrad: x runder a x spill. De seks beste i A og de to beste i B går til sluttspill.
Søndag: Kvartfinaler, Semifinaler og Finaler. x spill i hver kamp. De som gjorde det best på lørdag, får velge motstander.
Når vi har vårt NM Monrad under Festivalen, slutter vi etter fredagsopplegget. Ved å lag en "ny" Monrad og så et sluttspill, sikres vi at de beste vinner
fordi de slår de nest beste. I vårt mesterskap er det ikke sånn. I de siste rundene av Monrad har som regel de beste allerede møtt hverandre. Turneringa
kan i prinsippet være avgjort lenge før de siste kampene, fordi et lag grausa svake lag i innledningen av Monraden. Det skjedde det året jeg vant. For
meg var det fint, men ikke spesielt spennende (og kanskje ikke rettferdig heller)
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I neste BIN kommer jeg til å sammenfatte de innspillene som har kommet omkring Festivalen vår. Jeg inviterer sterkt TMU til å komme på banen med
innspill. Vil flertallet i Bridge-Norge ha det sånn som vi har det i dag, skal jeg selvsagt bøye meg. De som har tatt på seg vervet med å bestemme
opplegget for våre store turneringer, må da i så tilfelle kunne si det! Jeg opplever beslutningsvegring, men det er Sigmund Bakke kanskje ikke enig i?

Jeg skjønte ikke opplegget i Monaco helt..
og Per Tjelmeland tegner og forteller:

Hei Snorre!
Når du nemner Kristiansandlaget som vart utslegne på 12. plass kunne det vel kan hende vera verdt å nemna at Gillis (Boye, Odin, Marianne og Simon Gillis) vart nummer
fem og skal møta Lavazza no kl. 1000 til kvartrfinale på BBO! :)
Helsing Per Tjelmeland
ok? Da ønsker vi Marianne, Odin, Boye og Simon lykke til mot de italienske stjernene!

FX Security Cup i Ålesund til helga...
Petter Haram sier i den forbindelse:
Hei Snorre,
Kan du skrive en liten nyhet om FX på siden din? Turneringen går av stabelen førstkommende helg. Pr i kveld er det påmeldt 47 par fra 12 fylker og 36
klubber, noe som vi er svært godt fornøyd med. Men – vi har plass til fler og siden det er så mange som leser siden din hadde det vært flott om du dro ett
par linjer.
Mvh Petter Haram BK Grand

Lykke til, BK Grand. Info og påmelding oppe i høyre..

Kristiansand - Mæsel vant KM lag - kvallik
Vi spiller Monrad over 56 spill for å kåre de to lagene som skal spille finalen litt seinere i høst. Team Mæsel vant en klar seier, mens Uviss fra Farsund ble
andre. Disse møtes litt seinere i høst i kamp om KM-tittelen.
BUTLEREN er her og den vant Helge og Snorre med over 2 IMP i snitt pr. spill.

Resultater Oppvarming Cavendish
De har litt å lære når det gjelder resultatpresentasjon ute i den store verden også. I linken over tror jeg resultatene etter alle kampene vises.
Kristiansand (Viego) spilte for FEELGOOD og tok en fin 12.plass. (tror jeg). Lavazza vant, men jeg må ta forbehold om det er noe sluttspill på søndag.
Cavendish for de store, inviterte gutta begynner på mandag.

http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

♠♥J10
♦8
E96
♠KD
♥♦10
KD4

Jeg har oppdaget noe om BBO...
som kanskje flere enn meg ikke har tenkt over.
Når vi spiller en kontrakt på BBO selv, er blindemann alltid "nord". Det er fordi at programmet "vrir"
retningene slik at vi selv alltid sitter nederst i skjermbildet.
Når vi bakspiller eller kikker på spillene i etterkant via bridgebase.com, er det ikke slik. Da er blindemann
i alle retninger, avhengig av hvem som er spillefører. Dette er akkurat som i vanlig bridge. Jeg antar de
fleste velger å vise alle hender når de bakspiller på BBO. (Det går an å skjule inntil tre hender i
meldingsforløp og inntil to når blindemann kommer ned)
De som ikke spiller eller spilte spillet aktuelt, tenker ikke alltid over hvilken hånd som er synlig. I spillet til
venstre var syd blitt spillefører i 5hj dobla via en Multi-åpning (nord hadde hjerterfargen).
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♠♠
♥64
♥
♦♦
Kn874
♠ KD
♥♦ 10
KD4

En som harselerte med meg etter det han kalte et sinnsykt dårlig motspill, trodde at posisjonen til venstre
var den jeg som motspiller så. Spillefører i syd hadde 100% sikkert ingen spar, to hjerter og fire kløver.
ØV hadde ingen trumf igjen, og vi hadde tatt to stikk i motspill. Når han så spilte kløver mot bordet, la jeg
i damen (!). Makker hadde 10xx og spillefører Kn874. Dermed forsvant det et stikk og den andre dobla
beita. Det kunne med andre ord aldri koste noe å legge en liten kløver.
Den virkelige verden var til høyre. Jeg satt øst og så på blindemann som hadde to hjerter og knekten
fjerde i kløver. Jeg visste at spillefører hadde de to siste hjerterne, men enten x/Exx i minor eller xx/Ex.
La oss nå si at han har varianten med xx/Ex og esset er ledsaget av tieren, altså E10 dobbel!
Hvis jeg legger liten kløver, vil tieren vinne stikket og resten står på kryss. Jeg ofrer da gladelig en ekstra
beit for å sikre mot 5hj dobla hjem!!
Henger du ikke helt med, er spillet HER. Trykk deg fram til seks kort igjen, så skjønner du hva jeg mener.
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Flere norske enn noen gang stiller i Cavensdish lag i midten av oktober. Boye og Espen er tilbake i spann, denne gangen på lag Kandrick. Tor og Geir er
selvsagt med, det samme med Tor Erik og Thomas. Lag begynner mandag 15.oktober.
I par stiller også Kurt Ove og Svein Gunnar, Børre og PIL, Espen Erichsen og David Backshi, Jan Tore og Arild, Boye og Simon G, Arthur og Janet
DeButton. Par starter på onsdag 17.oktober.

Resultater første kveld Bymesterskapet
Nils Ravnaas og Kjetil Hildal leder, tett foran Roald og Helge.

Ikke spør meg hvorfor...

(du må he lest under for å henge med..)

Hei igjen!
Dette var ikke så veldig imponerende - begge spilleførere tok ut trumfen og kastet en spar på kløveresset før de dukket en ruter. Nå kunne - og burde - Syd ha fortsatt med
kløver til dobbeltrenons. Uansett hvor spillefører trumfer den, må han i neste øyeblikk gjette hvem som har Esset dobbel i spar uten å få prøvd ruteren 3-3.
Geir dukket den andre ruteren også - da hadde han kanskje ikke sett at fienden ville være innspilt i neste stikk hvis han stikker ruteren og spiller ny ruter og den fargen sitter
3-3? Eller var han kanskje sikker på at ruteren satt 4-2 (en eller annen vei) når Kongen og Damen kommer på i samme stikk? Når Syd får beholde stikket for ruterkongen
burde han (igjen) ha spilt kløver til dobbeltrenons for å gi Geir et valg før han får undersøkt ruteren.
Riktig spilleføring er vel å la den siste trumfen være ute før man dukker en ruter - da vil ikke kløver til dobbeltrenons kunne hjelpe motparten.
Masse hilsener
Leif-Erik

Ingen seeding i trekninga, Harald Skjæran?
I dag kom trekninga for trekantserien i innledningen NM klubber. Jeg har ikke sett noen regler for hvordan dette gjøres, med det var underlige puljer
enkelte steder.
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Pulje 22 BK Grand 1 Vartdal BK 1 Fosnavåg BK 1
Pulje 23 BK Grand 3 Vartdal BK 2 Fosnavåg BK 2
Tre førstelag i en pulje og så et tredjelag og to andrelag fra samme klubber i ei annen? Hmmm, ville Chelsea, MAn U, Barca og Real kommet i samme
innledende i CL?
Pulje 32 Sauda BK 1 Ryfylke BK Kopervik BK 1
Pulje 33 Sauda BK 2 Kopervik BK 3 Kvinnherad BK
Eksemplene over er bare noen av flere.
Kommentar, Harald? Poenget er vel at de beste lagene har så like forutsetninger som mulig for å komme videre. Jeg skjønner at trekning er trekning,
men legges alle lappene i samme region i en hatt?

ikke spør meg hvorfor...

(kopi fra for noen dager siden)

Begge lag kom i 4hj i vest etter identiske meldingsforløp. Kineseren spiller på Ex i spar i
nord, mens Geir spiller på Ex i syd. Kineseren går beit etter spar til damen og esset, mens
Monaco vinner ti stikk når Geir spiller liten til kongen og dukker neste gang.
Flaks, intuisjon eller er det noe vi dødelige ikke ser?

Leif Erik Stabell har sendt en mail om spillet
og den kan du lese HER.
Les mailen fra Afrika (start nederst), så ser du sikkert hva han mener. HER er spillet (spill
13) og du kan følge logikken. Hvis Helgis leser det jeg skriver her, kan han i alle fall se at
redaktøren prøver å risikere og lære. Noen mener tilsynelatende at det toget har gått. :-)

Årets vakreste av Roald?
Når luringen spiller kontrakter, lener jeg meg som regel tilbake og venter på et
fint resultat. Helge Stornes spilte ut singel ruter to til esset i bordet. DJ i spar
og så en liten kløver fra bordet.
Nils vant med tieren i nord, så hjerter konge, hjerter til esset og Stornes drepte
bordets hjerterknekt med å spille en tredje sånn at makker trumfa og Roald
trumfa over.
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Når du ser at ruteren ikke sitter, må vel dette bli en beit?
Neida, all trumfen unntatt den siste. I bordet kastes en kløver og ruter 10.
Stillingen er som under.

Du ser sikkert at Nils enda ikke har kasta noe kort. Han sliter fælt. Kaster han
en ruter, tar Roald for EK i den fargen og stjeler seg hjem til rutertassen for det
tiende stikket. Kaster Nils kløver i diagrampossen, spilles bordet inn i ruter, en
kløver stjeles og bordet står.
Trumfskvis kalles dette og er ikke hverdagskost.
"Var det ikke opplagt at Nils måtte ha kløveresset for sin dobling da?", fortalte
Roald etterpå. "Med fire små trumf, hjerterkongen, en knekt og kanskje ei
dame hadde han vel ikke doblet slem en gang!!"
Når jeg sier at Stornes kanskje ikke hadde meldt inn med syv honnørpoeng,
fnyste han bare. "Jeg har sett LANGT tynnere ting fra den kanten, skal jeg si
deg!"
HER er hele spillet.

Årets dummeste av Roald?
Når luringen spiller kontrakter, lener jeg meg som regel tilbake og venter på et
fint resultat. Det skal jeg slutte med.
Her spilte Stornes ut en ruter. Tror du ikke luringen tok for DJ i spar og så en
liten kløver fra bordet??!! Galematias.
Bestemor hadde spilt hjerter og trumfa seg hjem i den fargen før eller siden. Så
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ut med trumfen og en kløver mot bordet. Da blir det seks i spar, tre i ruter og
kløver konge. Ti tilsammen.
HER er hele spillet.

Ti stykker i KM lag er for dårlig..
sier Klukken i Farsund og ber lag melde seg på. Sånn som det er nå, blir det neppe Monrad i det hele tatt. Alle mot alle i 9 kamper a 6/7 spill er nok det
beste. Sluttspillet kommer til å gå som planlagt.

Bymesterskap i klubben
De tre neste onsdagene er det åpent By mesterskap i KRS Bridgeklubb. De to beste resultatene teller.
Obligatorisk oppmøte to ganger. Startkontingent er 50 kr pr. gang. (alle må betale også aktive medlemmer)
Premier :
1. 1500 kr i cash
2. 1000 kr i gavekort på Håndverkeren.
3. 4 Vinflasker.
Foreløpig påmeldte :
Markus – Jensen
Geir –Tom
Hurra – Frank
Nils – Kjetil
Roald – Helge
Odin – Katja
Paul Otto – Roald
Rune – Tore
Stornes – Pettersen
Guttorm - Sjur
Petter med Makker
Rune V. med makker
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Dere trenger ikke melde dere på men for å få premie må dere spille to ganger. Ta kontakt med Geir for påmelding eller spørsmål.
Mobil 99384754 Mail geir@viego.no Geir

Roar Voll, Asbjørn Kindsbekken, Lars Arthur Johansen og Even Morken RESULTATER
vant lagturneringa under RondaneCupen.
Vi kunne følge laget store deler av dagen på BBO, og det var solid spilling av begge par. Voll Kindsbekken vant butleren klart med 2,39 IMP i snitt pr. spill!!
GRATULERER.
Jeg har allerede vist et spill der vinnerne ikke var heldige (under). Til venstre er enda et der jeg
synes Even Morken var superflink, men hadde uflaks som ikke fikk betalt bedre.
Mot 2hj, 8-10hp, lot han som han hadde gode kort og krevde med 2NT. Da var motparten vekke
fra det som ser ut som en opplagt 5ru. I 4hj er det bare tre tapere, men det er ikke mulig å rekke
å godspille sparen, så det ble et par beiter.
Lagkameratene var i 5ru, fikk hjerter til esset, hjerter til kongen og spar i sving. Ei beit og IMP'er
ut i stedet for en tier/elleve inn.

Terje Garsegg og Arve Farstad vant på Gautefall. RESULTATER
Store kort på Otta..

RESULTATER LIVE

28 lag spiller om seieren i Rondanecupen. Til venstre kommer Even Morken og Lars Arthur
Johansen i en fin 7kl. 1ru viser hjerter og 1NT forteller at "der har jeg maks to stykker".
Det betyr at øst har minst fire kløver og vest trenger åtte honnørpoeng hos han, majoressene.

http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

Side 134 av 202

Jeg husker jeg spilte en turnering med Frank Svindahl. Da måtte jeg luske rundt i fem
melderunder før jeg kunne spørre etter esser. Den samme sykdommen finnes andre steder, men
Morken slapp med tre strafferunder.
Strafferundene gjorde ingenting og 5hj viste nøkkelkortene.
På det andre bordet fikk ikke øst vist dobbel hjerter i tide og da kom de bare til lilleslem. 12 IMP
til "Såpjohansen"

Enda en storelem
Ser du kun på ØV sine kort, ser det ut som det er tretten stikk. Fem i hjerter, fem i ruter, kløver
ess og to sparstjelinger. Ved nærmere øyekast, oppdager du nok at kontrakten enten står på
hjerteren 2-2 eller kløverkapp. Skal du få tak i alle ruterstikka, må trumfen taes ut. Tre runder
tåler du ikke hvis du har tenkt å stjele to spar. En storslem akkurat på grensen til å være
brukbar.
SÅ kikker du på NS sine kort. De er begge aktive og setter press på motparten. Aller best likte jeg
doblingen i nord (Lighnerdobling) som forteller om en renons et eller annet sted. Syd spiller ut
kløver og da blir det en litt sur beit for ØV. Honnør til Berg - Austdal, til tross for at 7hj ikke kan
vinnes uansett utspill.
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Landslagsspiller kjøper seg til suksess?
Vi ser at ute i den store verden er det ikke så uvanlig at lag skaffer seg spillere som ikke har
en naturlig tilknytning til sitt geografiske område. Jeg tenker i første omgang på
Zimmermann, Helgeness og Monaco.
Nå begynner det samme å skje i Norge. Jan Tore Berg har hatt suksess i Seriemesterskapet de
siste årene, men i NM klubber har det blitt bråstopp før laget hans har kommet i gang. Nå har
vi fått høre at gjennom sitt hundremillions-selskap ABAX, har han kjøpt to av Kristiansand's
lovende spillere til å forsterke blibest-bridge.no. Du kan se laget HER som lag 49.
Ønsker vi denne utviklingen i Norge, der styrtrike forretningsbaroner kjøper lovende
bridgespillere til sine lag? Som Norges eneste kritiske bridgeside, har vi prøvd å få fatt i Berg,
men han ønsker ikke å uttale seg på nåværende tidspunkt. Han henviser til markedsjef, Jonny
Hansen.
Hansen sier at ABAX er glad for å ha knyttet til seg forsterkninger. "Berg er ofte trist på
jobben, fordi han blir slått ut i runde tre hvert eneste år. Nå ønsker han å rette på det, og med
et solid økonomisk fundament i ryggen håper han på bedre resultater i år."
"Blir det belønning hvis laget kommer til 4.runde i år?", spør vi. Hansen ønsker ikke å
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konkretisere hvilke økonomiske forutsetninger som ligger i bunn, men legger ikke skjul på at
Berg er rundhåndet med de menneskene som hjelper han framover i livet. "Bonuser vil det bli,
avslutter Hansen med. "Spørsmålet er nok mer hvor mange siffer som står på sjekkene"

Det økonomiske fundamentet for NM-laget er på plass.. LES MER
"En del av pengene gikk til nye tenner, men det er da nok igjen,"
forteller grunderen

Klubbmesterskapet lag

Rondane cupen

åtte lag og 16 par er vi veldig fornøyd med. Takk til kaninen for bra arbeid, selv om
arbeidsgiver Stornes ikke har hår igjen etter at store deler av dagen har gått med til å
rive seg i det lille han har igjen. Skal Viego være hovedsponsor for Kristiansand BK og
ringing? :) Tusen takk til Helge også.

Ikke mindre enn 63 par til start. RESULTATER LIVE

Stornes tok seieren som belønning. I par med Flemming, på lag med Snurr og luringen.
Langveisfarende Arendal vant sin pulje i kvalliken, men det ble bråstopp i slutspillet.

28 lag. RESULTATER LIVE

Rondane cupen

RESULTATER

♠KD765
♥7
♦K5
E10876

<-- Hva åpner du med?
Det meste forandrer seg i måten vi melder på. Noen vil mene at de fleste forandringer er til det bedre, mens andre
tviholder på de prinsippene Culbertson og Goren lærte oss. Nå spiller veldig mange norske par med overføringer etter
1-kløveråpning, men ser du i systemkompendiet til f.eks Silla eller Terje Lie, vil du se at de bruker overføring i veldig
mange posisjoner.

Du

MTH makker

MTV

Du

MTH

makker

1sp

pass

pass

1M

dobl

1NT b)

1NT

MTV

Du

MTH

makker

MTV

1ru

1sp

2kl c)

pass

2kl a)
Les det jeg skriver til
høyre, så vil du se at jeg
åpner hånda med 1kl og
har forhåpninger om å få
vist hånda bedre enn etter
1sp - 2ru/2hj.
Når jeg ikke kan melde
2kl naturlig etter 1M 1NT, er det HELT
opplagt å åpne med 1kl.

a) minst 15hp

b) viser kløverfarge

c) viser hjerterfarge (Switch)

Jeg skal ikke prøve å forklare all logikken bak dette, men a) spiller jeg selv. Det gjør det mye lettere å melde hendene
med 15-18hp og f.eks 5-4 i major. 2kl viser en eller annen god hånd (15hp+, men ikke til GF). Makker melder 2ru
hvis han er interessert i utgang. Alt annet enn 2ru sier at "Jeg tror vi skal spille delkontrakt". Den største fordelen er
at hvis du gjenmelder 2ru/2hj/2sp viser det maks 14hp og makker trenger ikke stresse med å invitere på f.eks
8-10hp.
Noen spiller 2kl som overføring til ruter i a). Det har også sine fordeler og du kan skille på svake/halvsterke hender
på en enklere måte. Problemene oppstår når du har kløver på si og ikke kan melde den naturlig.
b) har den fordelen at du kan skille på flere håndstyper. Det er mange halvsterke hender du ikke ønsker å redoble på,
f.eks med en fin kløverfarge, 10hp og trekort-støtte til makker. Da kan du overføre til kløver først og støtte majoren
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etterpå. Det går også an å skille på en god/dårlig løft til 2M, det samme hvis du har en svak/halvsterk enfarget hånd.
(x,xx,Kxx,KDJxxxx) , så overfører du til 2kl og melder fargen en gang til.
c) La oss si at du har xx,KDJxx,Kxx,Jx etter innledningen 1ru - (1sp). Du er litt tynn for å melde 2hj, mens en negativ
dobling fulgt av hjertermelding gjerne er svakere. 2kl (SWITCH) viser en normal 2-over-1 i den andre umeldte
fargen, men kan være tynnere enn før. Melder makker 2hj, vil du passe og regne med at du er i en fin delkontrakt.
(Har du kløver, melder du 2hj)

Jada, Roald. Jeg meldte feil på Blackwood"

♠3
♥KD4
♦876
K98765

Roald meldte Blackwood med kløver som trumf og av en eller annen grunn telte jeg
med sparkongen som ess (!). Da kom vi 7kl på DJ98 mot E10543. Siden vi vant
turneringa, kan du sikkert tenke deg hvor kongen satt!
I tillegg var det mot kaninen og han løp etterpå rundt i spilllokalet og dunka hodet
(hardt) i bordene. "Snorre Aalberg, er det mulig å ha sånn flaks??!!! Og så mot meg
da!"

♠EDJ9
♥109432
♦96
D4
Vest

Nord

Øst

pass

3kl*

pass

pass

pass

pass

Syd
1NT

*) Søk etter femkort major

♠3
♥KD4

Jeg måtte love at jeg innledet referatet fra Klubbmesterskapet for lag med denne
innrømmelsen. "Du harselerer med andre sine egg, så du får være så snill å legge ut
dine egne..". Luringen var vennlig, men bestemt i stemmen.

3NT

I spillet til venstre var luringen flink. Han spilte ut hjerter ti til kongen. I øst la jeg
svakhet. Så en kløver fra bordet. I øst la jeg min minste, et tydelig Lavintahl-signal
til ruter. Spillefører la tieren og Roald kom inn på damen.
Roald fant ut at for å beite dette, måtte jeg enten ha ruter ess og spar 10. I tillegg
måtte jeg finne motspillet med å stikke ruteren og skifte til spar ti i skift om
kortene var slik. Enklere var det at jeg hadde spar konge, så da la han ned spar ess
og fortsatte fargen fra taket. En beit når du ser alle korta til høyre.

♦875
K98765
♠EDJ9
♠
♥109843
♥

♠K542
♥62

♦96
♦
D4

♦KJ103
J32
♠10876
♥EJ5
♦ED42
E10

Fint, lur!!

<-- Eliminasjon og innspill, side 1
Skal du klare/forstå eliminasjon og innspill, er spillet til venstre et du skal bruke tid
på. De aller fleste av leserne kan bare hoppe videre, men det kan være noen (få) som
ikke helt behersker teknikken.
Du skal spille 6hj i syd og får ruter tre i utspill. Den stikker du med kongen, tar ut
trumfen, spiller ruter ess og ruter til stjeling. Så kløver ess og kløver konge. Pass på
å være inne i bordet.
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Når det det ingen minorkort igjen og du har trumf på begge hender. Spar til tieren på
hånda. Vest stikker og må enten spille spar opp i kappen din eller en minorfarge til
dobbelrenons. Da kaster du sparen i bordet og trumfer på hånda.
Lett?

Eliteturnering i Kina
Jeg er ikke så god i kinesisk, så på hjemmesiden til turneringa (HER) sliter jeg med å
finne ut detaljer om opplegget. Det jeg forstår er at det er en del kinesiske lag som møter
Polen, Nederland, USA og Monaco. (HER er lagene)
Etter syv runder leder Polen foran USA og Monaco. RESULTATER
I spillet til venstre er det noe å lære. Jeg ville ikke doblet med Helgemo sine kort andre
gangen, men passet fornøyd og håpet at NS enten var for lavt eller for høyt. Når jeg åpnet
i 4hj ville jeg tenkt at "jeg har gjort mitt i dette spillet"
Geir Helgemo dobler 5kl. Det er selvsagt ingen 100% straffedobling, men betyr
sannsynligvis at "Jeg har noe ekstra for min 4hj-åpning", og sier at "jeg vil være med å
kjempe en gang til". Har makker litt trumflengde og ikke stikk, skal han ta ut i 5hj. Med
noe som ligner motspillstikk, skal han passe.
Nå ble det 500 i beit og 12 IMP til Monaco. Litt heldig av det var to hjerterstikk å hente,
men det er ikke poenget. Interessant, spør du meg.
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Enda en god vurdering av Tor og Geir
2NT viser begge minor og under åpning, så når Geir melder 4sp er ikke det noen
sperremelding lenger. Det viser at meldingen var avgitt fordi han tror det står. Logikken
er "at en sperrer ikke mot sperremeldinger". Jeg tipper 4sp heller var i overkant enn i
underkant. 3sp ville også vært en sterk melding.
Jeg tror ikke 4sp setter opp kravpass, men med ett stikk dobler Tor. Denne gangen var
det hele fem motspillsstikk å hente for 500. ØV han ingen utgang og sammen med 200 i
4hj på det andre bordet, ble det 11 IMP til Monaco.

men her skjønner jeg ikke helt..
hvorfor Tor Helness ikke cuebidda 4ru.
Geir trodde at motparten hadde spar ess og et ruterstikk å hente. Tor mente nok at det
var viktigere å få vist fram hjerterkontrollen enn ruterkontrollen. Han hadde tross alt
støttet fargen.
Hadde det gått 4ru-4hj-4sp er jeg rimelig sikker på at Geir hadde gått i Blackwood, selv
om det kunne være feil med 1-2-4-6 hos makker. Gi Tor f.eks D,xx,KDxx,KDxxxx og
slemmen er steindød med hjerter ut.
Tor kunne ikke gå i Blackwood over 4sp, fordi han tålte ikke to ess i svar.
Alt er lettere når vi ser alle korta. :-)
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ikke spør meg hvorfor...
Begge lag kom i 4hj i vest etter identiske meldingsforløp. Kineseren spiller på Ex i spar i
nord, mens Geir spiller på Ex i syd. Kineseren går beit etter spar til damen og esset, mens
Monaco vinner ti stikk når Geir spiller liten til kongen og dukker neste gang.
Flaks eller intuisjon? Det var i alle fall ingenting (som jeg ser) som tydet på spar esset var
her eller der, verken gjennom motparten manglende meldinger eller i motspillet fram til
sparfargen skulle løses.
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Nå er vi seks lag til Klubbmesteskapet - lag på onsdag 3.10.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Geir – Elin – Stig – Petter
Frank – Jon – Guttorm – Sjur
Rune – Pettersen – Nils – Kjetil
Markus – Jensen - Roald Hodne - Paul Otto
Helge – Inger Lene – Snorre – Roald
Marianne – Egil – Tore Olsen – Rune Arnesen

Vil du være med, er det bare å ringe Geir. Info under.

et instruktivt spill -->
Det kommer ruter dame (!) ut til din konge. Så skal du prøve å vinne ni stikk. I stikk to
spiller du?
Kløver dame er rett spilt. I den fargen er det bare en som kan komme inn, men i spar kan
du ikke styre hvem som vinner stikket. Uansett trenger du kløverstikk for å vinne 3NT, så
derfor må du angripe den fargen først.
Hvis vest kommer inn på kløverkongen, må du håpe at han ikke har flere ruter. Det er

http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

Side 142 av 202

også sannsynlig etter øst sitt innhopp i ruter. Hjerterdamen er beskyttet og du kan lene
deg tilbake og godspille sparen etterpå.
Hvis du går på sparen i stikk to, kan øst stikke med esset og skifte til hjerter. Da går du
beit når kløverkappen ikke holder.
Et fint tempospill!!
(under til høyre ser du alle kortene)
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Kaninen er flink!!!
når det gjelder å dra spillerer inn i klubben til onsdagene. Det skal han ha heder og ære for.
F.k. onsdag, 3.oktober, er det en-kvelds åpent klubbmesterskap for lag. Vi har fem lag påmeldt pr. nå, men vi trenger minst ett til for å slippe oversitt.
Ring Geir på mob -99384754 eller mail- geir@viego.no.
VELKOMMEN!!

Kaninen er gal!!!
Den første opplysende doblinga mot Multi er helt på kanten, men grei. Mine makkerer
melder kløver til krampa tar dem når jeg prøver meg på slikt, men det er så.
Optimistisk er han i alle fall. Mange ville venta en runde med å melde i syd, men der
skal jeg støtte kaninen. Kjapt inn i meldingsforløpet.
Så går optimismen over i det glade vanvidd når han hopper til 5NT over 4sp. Makker
er renons i spar og da er sparesset bortkastet. Han sitter altså igjen med syv aktive
honnørpoeng og ingen farge på mer enn fire kort. Skal han ikke slå av, slå av og slå
av?
Baumann hadde kort til å hoppe til 15 ruter. Singel kløver var neppe det han hadde
forventa, men gledelig var det i alle fall.

Klarer du denne?
I vest skal du spille 6hj uten meldinger fra motparten. Det kommer kløver ut til esset
og på EK i hjerter viser det seg at damen sitter tredje bak. Nå ser du sikkert at
trumflengden må ha dobbel spar for at dette skal stå, men er det tilfeldig i hvilken
rekkefølge kortene spilles?
Start med kløver til kongen og kløver til stjeling. Alle følger. Nå vet du om minst seks
kort hos utspilleren, tre kløver og tre hjerter. Han må ha maks to spar, så da er det
bare å telle i vei.

Hva melder du med øst sine kort etter at makker åpner med 1hj? Har du til
en invitt eller melder du bare 2hj? 10hp er fint, esser og konger er fint, men
4-3-3-3 er ikke bra.

Han kan ikke ha mer enn fem kløver fordi det er bare to igjen. Tre hjerter har han vist
og jeg har sagt at han kan ha mer enn to spar. Derfor skal du spille tre ganger ruter før
EK i spar! Har han ikke minst tre ruter kan dette aldri stå.
Tar du EK i spar før ruter, kan han trumfe (med singel spar) og spille seg fri i ruter.
Når han så følger på tre ganger ruter, tar du EK i spar og spiller han inn på
trumfdamen. HURRA!! (men slik satt det ikke :-(
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LES MER

Et spørsmål til styret, TMU og admistrasjonen i NBF
Det er engasjement i Bridge-Norge. Det er mange som gjør en flott jobb og det er mange som har meninger om både det ene og det andre. Jeg savner litt
at "møndighetane" viser at de følger med i de debattene som går. For å være konkret.

• I kommende BIN 4-2012 vil blant annet Per Nordland, Sven-Olai Høiland og Inger Hjellemarken si at NM par bør ut av festivalen i den formen
turneringa har i dag. På denne sida har det vært argumentert for det samme i lang tid, men jeg understreker at meningene er delte. Så vidt meg
bekjent er vi de eneste i verden (med forbehold) som spiller 86 pars full serie parturnering, i alle fall der det arrangeres en delvis styrt regional
kvalifisering på forhånd.
Har saken vært diskutert i TMU? Hvis så er tilfelle, hva menes?

• Flere røster hevder at Norsk Bridge koster mer enn det smaker. INGEN jeg har snakka med har innvendinger til kvaliteten, men er det riktig å bruke
mange hundretusen kroner fra en slunken kasse når det finnes alternativer?
Har bladet fått den formen som tinget ønsket den gangen det ble vedtatt å starte med bladet?
Ingen eier sannheten, men det er viktig at styre og administrasjon fanger opp de signaler som sendes fra medlemmene. Det er et fåtall som uttaler seg,
så jeg understreker sterkt at herfra er det ingen som påstår at flertallet mener verken det ene eller det andre.

Bjørn Svela sier at:
Jeg hadde førebudd ein laaang «replikk» i debatten om NBF si framtid, men etter Karl Olav sitt innlegg såg det bare dumt ut.
Du har så evig rett Karl Olav: Vi må konsentrere oss om det positive og ikkje driva med pirk og flisespikking! Vil likevel kaste inn eit par konkrete innspel om Norsk
Bridge og informasjonsarbeidet. Som Petter Haram heilt rett påpeikar er det NBF sin fordømte plikt å gi medlemmene informasjon – og meir effektivt verktøy i så måte
enn eit medlemsblad er vel neppe oppfunne så langt. Erlend Skjetne er også ein framifrå skribent og redaktør. Men dette bør ikkje hindre oss frå å tenkje nytt.
LES MER

Resultater Sandnesmixen

Resultater Brattvåg

Eli og Ivar vant igjen.

Terje Lie og Haldor Sunde vant. 23 par

Karl Olav Hansen's innlegg i debatten om NBF's framtid.
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Noen ganger blir jeg redd når det kommer bridgemail i Innboksen. "Hva galt er det nå?", tenker jeg. Det gjelder ikke når avsender er Karl Olav. Maken til
entusiasme og positivitet. Her har mange (meg selv inkludert) MYE å lære. Les hele innlegget hans og ta inn over deg måten KOH løfter fram de som gjør
en innsats for bridge. "Gakk hen og gør ligeså.."

Hei Snorre
av Karl Olav Hansen
(HER er pdf'en om "Hvem er vi?)
Ikke alltid jeg tør å delta i debattene, ofte ut fra at premissene for debattene blir litt feil for meg. Tenkte jeg allikevel ville bidra med utgangspunkt i hvordan jeg opplever
bridgeorganisasjonen og de mange positive elementene.
Nye medlemskapsformer gjelder fra 1.1.2013. Dette etter en lang og god demokratisk prosess. Hvis det er noen som ikke fikk denne med seg, bør en ha litt selvinnsikt og være
litt kritisk til sin egen innsats. Bridgetinget delegater hadde satt seg godt inn i forslaget og det var en meget konstruktiv debatt med flere endringer i forhold til det opprinnelige
forslaget, alternative for Bridgetingsdelegatene var en videreføring av den gamle medlemskapsformen. 42 av 43 delegater stemte for en endring. Vi som tillitsvalgte må følge de
demokratiske prinsippene og forholde oss til det organisasjonen vedtar. Det å drive en organisasjon koster noen få kroner. ( medlemskapet tilsvarer for meg - som dessverre
enda er en røyker - en pakke tobakk + en pakke tobakk til for hver 20 kveld jeg spiller i klubbene).
Bridgeforbundet er en svært edruelig og nøysom organisasjon, naturlig nok ut fra at mye blir gjennomført som frivillig innsats. Vær gjerne uenig, men følg de demokratiske
spillereglene og godta at det ikke alltid blir slik "jeg vil". Hovedhensikten med omleggingen er at en ønsker at "terkelsen" for medlemskap skal være lavere enn hva det var
med det gamle systemet.

En god begynnelse for egeninnsats ville vært at vi som enkeltmedlemmer/klubber oppdaterer våres profiler med riktig adresse, telefonnummer etc. slik at vi forenkler de
administrative oppgavene.
LES MER

Klarte seg med tre ess mindre enn forventa
Sjur Ajer åpna tynt i syd og det fikk Virgina Chediak til å gå på med
Blackwood. Hun trodde selvsagt at makker hadde tre ess for sitt 5klsvar, men det så langt ut fram til storeslem siden det var mulige huller
både i spar og hjerter.
Så dukka makker opp med INGEN ess, men det gjorde ingenting. Sjur var
renons i en farge esset var borte og det femte esset var trumfkongen.
Den satt i kapp.
Om hun fant hjerterdame? Selvsagt og +980 på bok. :-).
Kanskje et prisspill for neste års "E & Y" ???
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PS: HALLO - HALLO, DEN SISTE SETNINGEN VAR EN
VITS!!!

LARS ARTHUR JOHANSEN - EN VERDIG VINNER
Av Kjell Erik Ljung

Å spille med oddsen er viktig. Å regne ut prosentvis sjanse til suksess er ikke alltid like lett. Ikke alle har evnen til å regne ut ikkematematiske prosenter. «Nese» og «table feeling» beskriver ikke godt nok hvilke egenskaper det er snakk om her. «Pokerbridge» er
et bedre uttrykk. Det gjelder altså å kunne lese motstanderne.
Når en god bridgespiller forkaster en 60 % sjanse, er det fordi han / hun behersker en mer avansert oddsberegning. I det aktuelle
tilfellet vil jeg tro at vinnersjansen var minst 80 %.
Spesielt imponerende er det at en ung spiller har utviklet denne ferdigheten.
PS
Snorre Aalberg – en vinner
Dyktige personer må regne med kritiske røster. Vi er dessverre ikke flinke nok til å rose dem som fortjener det. Benytter derfor
anledningen til å hevde at Snorre Aalberg er noe av det beste som har hendt med norsk bridgejournalistikk siden Ranik Halle. For
at du ikke skal bli altfor oppesen, Snorre, understreker jeg noe av det beste
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Det er mulig at du en gang iblant kan oppfattes som vel krass og kanskje også ureflektert, men ingen kan med rette påstå at du er
ondsinnet.
Stå på, Snorre!

Hold deg på sykkelen, Aalberg...
Jeg får stadig gode råd når jeg skriver om bridge. Rådet over er et av dem jeg i dag fikk på Facebook, men da skal jeg fortelle deg hva som skjedde under
klubbmesterskapet i CK Sør på sykkel. Det regnet bladlause kniver uten skaft og det førte til at de fleste gamle holdt seg hjemme. Det var ikke en eneste
mosjonist på startstreken, med unntak av undertegnede. Den nest yngste var 19 år yngre enn meg og alle de andre fem var fra halv til helaktive. Løypa :
t/r Travparken - Lillesand.
Det gikk rimelig rolig bortover, men da vi kom til rundskjøringa ved Asko og snudde hjemover, var det full pinne. Jeg vet ikke hvor fort det gikk, fordi jeg
turde se ned på GPS'sen. Da måtte jeg ha sluppet øynene av bakjulet foran. Jeg kloret meg fast i noen kilometer, men så kom den første bakken.
Da gikk jeg rett i brudd!! Problemet var at mine brudd som regel er av kategorien "bakbrudd". Og det var ingen tvil om at bruddet skulle holde helt inn
til mål. Med god margin.
Så om jeg ikke henger med ved bridgebordet, er det ENDA verre på sykkelen.

Nå skjer det igjen..
Det siste året har jeg vært snill som en katt og ikke skrevet et eneste stort ord. Mange har fortalt at de savner litt krutt. "Hvor er pennen der du mener
noe, Snorre?"
Så mener jeg noe om Norsk Bridge. Jeg prøver å være balansert og skryte over at produktet er flott og fint, men sier at jeg synes det er for dyrt. Med en
gang det kommer en som mener noe annet, tar jeg det inn og lar andre slippe til med sin mening. Det samme med debatten om NBF sin framtid.
Så tar jeg fram et spill av en jeg spiller mye med, Lars Arthur. Jeg har sagt at han er den neste landslagsspilleren vår og Nord-Norges beste spillefører.
På en litt ironisk måte og i et forsøk på å være giftig, skriver jeg at prisspill i mine øyne bør være for bridgetekniske eller taktiske prestasjoner. Ikke for
at noen er flink til å gjette. Det er selvsagt ikke noe galt i å gjette fint, men jeg har mange andre spill der LA viser glimrende teknikk.
Så skryter jeg av Kåre K. Jeg sier til og med "min venn" og forteller at når spill refereres fra den kanten, er det kvalitet. Dette spillet var ikke noe prisspill
etter min mening. Igjen prøver jeg å være ironisk og morsom når jeg henviser til en gammel episode der jeg ble titulert. Jeg er ferdig med det for alltid,
men Internett er ikke. Det var nok et forsøk på å være morsom.
Hvis dere mener at jeg kun skal skrive om søte hundehvalper og rosa elefanter, kan jeg gjerne gjøre det. Når jeg prøver å tøffe meg, må jeg selvsagt tåle
å få mitt pass påskrevet, men igjen: "Jeg prøver kun å skape litt leven og underholdning!!".
Det er for din skyld jeg skriver, men sitter jeg alene i båten og skriver ting bare jeg synes er festlig, har jeg bommet. Jeg kan ikke særlig om Facebook,
men får noen mail i Innboksen min der det høres ut som jeg er styggen selv. Skriv hit og fortell da, så legger jeg ut sånn at alle kan lese.

♠ED1042
♥KKn9

<-- Stakkar Lars Arthur Johansen!
Hvert år deles "Ernst & Young prisen" ut til det best gjennomførte spillet siste år.
Det er ulike klasser og i junior "vant" Lars Arthur Johansen med spillet til venstre.
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Han sitter i kveld på loftet på hybelen sin i Trondheim og skammer seg for å ha fått
skryt for en horribel spilleføring.

♦ED8
K8
♠Kn96
♥86
♦10652
D1053
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♠73
♥D1053

Han spilte 6sp med ruter ut. Da tok han fem sparstikk, hjerter ess og fire ganger
ruter. Posisjonen er til høyre og øst blir spilt inn på kløver ess. 12 stikk.

♦43
EKn972

Jeg har hatt gleden av å spille med Lars Arthur en del i det siste og hadde han
gjennomført en spilleføring av dette kaliber med meg, måtte han ha gått hjem.
Alene og barbeint. Hadde gamle Ernst Young ringt til meg, skulle han fått ti bedre
spilleføringer av unge Johansen.

♠K85
♥E742
♦KJ97
64

Prisen ble gitt fordi han "følte" at begge nøkkelkortene satt til høyre og øst hadde
spurt om meldingene. Skulle Lars Arthur vært med i "Åndenes makt" kunne slike
følelser vært betimelig å belønne. Gratis medlemskap i "Helgeland
spåkoneforening" også.

♦K
♠♥D10
♦E

♠
♥
♦
♠♥7
♦64

Bridgeteknisk er det en skam at spillet blir belønnet. LA plasserer to kort til høyre i
stedet for et til venstre. Med andre ord halverer han vinnesjansene sine. Hvis nå
neket i øst hadde avslørt at han hadde kløveresset gjennom "en mengde spørsmål"
som det står i begrunnelsen (!), burde han i alle fall blanka hjerterdamen, kasta
kløverknekten og sittet med E7 i kløver i sluttpossen.
En fin spilleføring hadde det vært om Lars Arthur hadde stukket ruteren, tatt ut
trumfen og så lagt med de to høyeste hjerterne. Hvis dama falt, kasta han en kløver
på den trettende ruteren. Hvis ikke, forsvant hjerteren på ruter før kløver ble spilt
mot kongen. Da hadde han vunnet med hjerterdamen dobbel eller kløveresset
foran. Omtrent 60 % sjanse tipper jeg.
To nøkkelkort til høyre er 25% sannsynlig.
Sist jeg kritiserte en journalistpris fikk jeg hedersbetengnelsen "Snorre Aalberg, en
skam for norsk Bridge" (bare google navnet mitt så ser du.). Dere får kalle meg
akkurat hva dere vil denne gangen også.

Stakkar Kåre Kristiansen
Når jeg får spill av min gode venn Kåre, er det alltid flotte poenger. Jeg har brukt hans spill en mengde ganger i ulike sammenhenger og det er glimrende
kvalitet.
Så får han E&Y pris for spillet over av Lars Arthur. Kåre har helt sikkert skrevet innslaget en dag i bakfylla og derfor glemt at han nesten henger ut NordNorges beste spillefører.
Nei, Kåre. Du fortjener en mengde priser for andre spill du har skrevet om. Dette skulle du hatt bot for!!
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Stakkar Petter Haram
I går kveld la jeg ned Norsk Bridge og regnet med at Hvermannsen i landets hundreder av klubber heiste flagget for meg. Da jeg kom på skolen i dag,
hang flagget på halv stang. "Det var da voldsomt," tenkte jeg, "men skjønte at det ikke hadde noe med NB å gjøre. Det var prinsesse Ragnhild som skulle
begraves."
Petter Haram er ikke enig med meg! Det hadde jeg ikke trodd om møringen, men jeg kan ikke annet enn å ønske han god bedring og legge ut svaret
hans. Der er HER.
For å være litt alvorlig, har Petter selvsagt mange poenger. Jeg leser han dit at han er enig med meg i at NBF bør kunne spare hundretusener på å slutte
med informasjonsspredning gjennom NB og heller bruke hjemmesider, facebook og mail.
Så hudfletter han meg (fortjent?) for å legge skylda på NB for at BIN ikke er mer oppdatert. Det har han delvis rett i når han sier at "ingen gidder å lese
om tre måneders gamle turneringsreferater." Tidene har forandret seg siden Fridjof Nansen sendte nyhetsbrev hjem fra polekspedisjonene sine. Da var
alle nyheter gode nyheter.
Jeg mener likevel at BIN delvis har endret form fra å reint referere fra turneringer til å prøve å mer "gå bak resultater og spill for å se hva som gjorde at
sånt eller sånt skjedde". Det siste er en krevende øvelse, men vi prøver. Petter skryter også av GEO's systemspalter, fokus på nybegynnerstoff, Abbeden
og andre humorstiske vinklinger. Når det gjelder det siste, så både håper og tror jeg at det er undertegnede han refererer til.
Jeg skjønner enda ikke hvorfor det skal være galt å samle kreftene for å lage ett godt bridgemagasin i Norge. Vi har to halvgode i dag, og begge brenner
seg på hender og føtter med trykke- og portoutgifter. Mange journalister skriver begge steder og begge bladene har "uaktualitet" som sitt aller svakeste
ledd. Med flere kokker i aksjon må det kunne gå an å både steike og koke maten fortere. Til det beste for alle parter.

I Ålesund sto vi på stand i 2 ganger 2 timer på høgskulen. Resultatet var at 35 skreiv seg på liste. Riktignok valgte dei ulike dager, slik at det aldri var snakk om at så mange ville møte
opp på kurs, men det seier ialefall litt om interessen. Nå har vi 7 studenter på kurset. Demotiverande? Nei tvert imot. Grunnen til det er enkel. Dei er kjempeengasjert både i spelet og i
turneringskonseptet. Tenk om ein i større grad hadde stilt opp på stand på ulike skular for å verve folk til kurs. Resultatet hadde garantert blitt noko anna enn kva det er i dag.
Mitt forslag er at nokre av dei pengane som i dag går til medlemsblad, heller går til å motivere folk til å står på stand og halde kurs. T.d at forbundet støtta med kr. 1.000,- til klubben
for kvar kursdeltakar som fullførte kurset og som kan dokumentere f.eks tre spelekveldar i klubben☺
Kanskje utopisk, men eg trur det vill motivert og mobilisert.
Mvh Arnt Ola Fidjestøl
BK Grand
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Legg ned Norsk Bridge!!
I dag kom NB 3/2012 i postkassa mi her i Søgne. Og for å si det med en gang, Norsk Bridge er et flott magasin. Veldig flott!

Da snakker jeg kanskje over meg, tror du. Vil jeg virkelig legge ned noe som de fleste av medlemmene i NBF egentlig er fornøyd med?
Ja, det vil jeg og her er de tre viktigste argumentene mine.
A: Det er for dyrt
B: Det kan sette spikeren i kista for vårt eneste kommersielle bridgemagasin, BIN.
C: Hvorfor i all verden kan ikke NB og BIN slå seg sammen?

A:
Jeg ringte Viego for å prøve å fritte ut av regnskapskontoret til NBF hva NB koster. De skjønte at jeg var ute etter sprengstoff, så der var det ikke noe å
hente. Det er vel ingen hemmelighet, men jeg vet ikke hvor regnskapet som forteller summen finnes. Derfor prøver jeg meg på et estimat.
58 sider i full farge må da koste 7-8 kroner å trykke? Posten skal ha omtrent det samme, redaktør Skjetne og AIT med Layout skal ha noe. Til sammen
blir det omtrent 20 kroner pr. eksemplar etter mine beregninger. (med forbehold). Opplag på 9000 og 4 nummer gir en sum på omtrent kr. 700.000.Den "nye" tieren som NBF skal ha pr. kveld/spiller gir økte inntekter. Vi har 9000 medlemmer og jeg tipper 1/3 spiller fast klubb en gang i uka. Det blir
kr. 30.000,- pr. uke. For å dekke utgiftene til NB går alle økte spilleinntekter i halve sesongen til bladet. Hmmm..
B:
Boye Brogeland får dekket noen av timene han bruker på BIN gjennom det overskuddet bladet gir. Vi som skriver får ikke lønn, men vi får tilbakebetalt
noen utgifter i forbindelse med turneringer vi enten spiller eller skriver fra.
Når akkurat de samme artiklene kommer i NB omtrent samtidig som BIN kommer, gjør ikke det interessen for BIN akkurat større. BIN lever nesten kun
av abonnenter.
Jeg skriver som dere sikkert vet i BIN, og det er ikke spesielt motiverende når "samme" artikkelen kommer i gratismagasinet. Erlend Skjetne skriver flott
og hans artikler er helt sikkert minst like lesverdige som mine. GEO og Alf Helge Jensen kommer med reportasjer fra EM og OL, men flere av poengene er
allerede brukt i dette nummeret av Norsk Bridge. (fra EM og OL skal det dog sies at det ikke er fokus på spill denne gangen i NB. Det samme kan ikke sies
om NM-reportasjen).
Det er grenser for hvor lenge vi som bidrar i BIN gidder å bruke mer eller mindre gratis timer når en ikke får være mer eksklusiv enn tilfelle er.
Dagbladet kan ikke klage på at VG tar opp de samme sakene. De er begge likestilte kommersielle aktører. Det ville blitt et leven uten like hvis staten
hadde gitt ut gratisaviser i konkurranse med VG og Dagbladet. (for å være sikre på at alle skjønner meg. VG/Dagbladet er i denne sammenhengen BIN,
mens staten er NBF)
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C:
Hvorfor kan ikke BIN og Norsk Bridge slå seg sammen og utnytte fordelene det gir? For noen år siden var en slik avtale nesten i boks, men styret i NBF
satte visst beinet ned. Jeg vet at BIN er klar til å underskrive en ny slik avtale i morgen hvis det er ønskelig fra NBF sin side.
I stedet for å slå hverandre i hjel med parallelle artikler, kunne NBF og BIN fordelt turneringer og tema mellom seg. Kvaliteten kunne blitt enda bedre.
Tenk deg hvor mye penger som kunne være spart både i trykkeutgifter og porto når to aktører spleiser og det er bare ett magasin å produsere i stedet for
to.
NBF uttrykker at de med NB får dekket et informasjonsbehov. Jeg vet at BIN mer enn villig stiller mange sider til disposisjon hvis det er ønskelig. 8-10
sider i egne farger reservert informasjon fra NBF midt i bladet? På den annen side er det i dagens WEB-verden uante muligheter til å nå medlemmene
sine gjennom både hjemmesider og sosiale media. Forbundet registrerer mailadressen til alle medlemmer og kan sende personlig informasjon til hver
enkelt av oss. Helt gratis!
Hvor mange ekstra påmeldinger til NM lag tror dere kom gjennom annonsene i NB? De som har tenkt å spille den turneringa har fått mer enn nok
informasjon allerede. 100% sikkert.
NBF kunne rendyrket reportasjer om rekruttering (jmf de fine artiklene om Juniorleiren og Begynnerfestivalen i siste NB), mens vi andre som spiller aktiv
bridge, kunne jobbet med turneringsreportasjer. Sannsynligvis til det beste for alle parter. Kanskje kunne det blitt utgitt flere nummer og på den måten
bli mer aktuell hvis flere hadde bidratt både i produksjon og layout.
BIN bør ta kritikk på at de ikke klarer å være kjappere ute med bladet sitt. Det bør gå an å beregne utgivelsene enda tettere opp til de største
arrangementene. Å lese om gamle hendelser er ikke spesielt spennende. I alle fall ikke når andre har skrevet om dem før.

Finn feilen
I nord spilte jeg ut singel kløver til dame og ess. Ronny Jørstad fortsatte med
ruter ess og mer ruter. Jeg stakk opp og tok ut trumfen.
Så spilte jeg en hjerter i stedet for spar til makker og hjerter igjennom. Da
forsvant det faktisk to beit og vi fikk inn bare 200 i stedet for 800.
Trykk på spillet og se hvor det var jeg gjorde feil.

Du har sett...
at Lars Arthur la kløver 6 fulgt av kløver 2 to de to ruterrundene. Det forteller
at han gjerne ser at jeg spiller spar. Hadde han lagt nedenfra, ville det ikke
nødvendigvis vist hjerter fordi alle kort kan ikke bety noe. Jeg spiller slik at
høy/lav er et aktivt signal, men ikke motsatt.
På en annen side vil kunne utlede at lav/høy vil vise noe i hjerter. Han har
åpning, og kun vist KD i kløver og ruter knekt. Hvis han IKKE signalisere til
spar, har han ikke honnører der og dermed MÅ han ha noe i hjerter.
Enkelt, men jeg svikta! Igjen vil jeg håpe og tro at jeg hadde sett dette live,
men på BBO forsvinner fort slike detaljer.
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BOEK, jeg trenger hjelp!!
til å regne ut om det jeg gjorde var OddsOn! Jeg mener du har et program der
du kan regne ut sannsynligheter når betingelser er gitt.
Jeg tenkte som følger at den eneste hånda det ikke sto storeslem på, var når
makker hadde 5-4-2-2 uten DJ i spar. 5-5 i major løser alle problemer, det
samme med tre ruter. Makker kan aldri melde noe annet enn 6hj når han ikke
har kløver konge. Husk at han mangler EK i spar.
I mitt hode står altså denne kontrakten i verste fall på kløverkapp (50%),
men jeg klarer ikke å regne ut hvor stor sannsynlighet det er for at
kontrakten er nedbrekk når jeg vet at makker har fem spar, KD i hjerter og
ruter ess.
Denne gangen hadde makker ikke det jeg trengte, men jeg var heldig. En
storeslem skal vel ha nærmere 75% sjanse for at den bør meldes. Denne
gangen var 50% nok.
(Hadde jeg fått kontrakten på nord sin hånd, mener jeg det er opplagt å
melde 7hj. Hvis makker har f.eks D10xxx i spar, rekker jeg å teste den fargen
før jeg evt. faller tilbake på kløven. På makkers hånd vil han med kløver ut
umiddelbart måtte ta stilling til kløverkappen vs sjanser i spar.
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et fint spillepoeng fra Tor Inge Iversen
Dette er et hverdagsspill som jeg er sikker på mange hadde misset. Se på kortene under og prøv å få så mange stikk som mulig i 5ru doblet.

Tor Inge Iversen forteller at..
Hei Snorre..
Ganske mange av spilleførerne gikk her en unødvendig bet i 5 ruter.
Kontrakt 5 ruter i øst og utspill spar 4.
Dersom du sløvt spiller en ruter mot kongen, oppdager du fort at du må gi vekk 5 stikk. 2spar,1 kl , 1hj og ett trumfstikk på uppercuten når Nord spiller
den fjerde sparen.
Spillets poeng er å unngå trumftaper dersom den ikke sitter verre enn 3-1.
Skal du få tatt ut trumfen må du da åpne forbindelsen til hånden før du begynner å spille trumf.
Du stikker derfor best med sparesset og spiller en kløver.
forsvaret er nå sjanseløst. Du får dine åtte trumfstikk + sparstikk ==> 2 bet.
Mvh Tor Inge

Sagt av Kjetil Rekdal på "Matchball" i går kveld..
TV2 reporteren fortalte at i CL's første runde ble fire av seks straffer reddet. Kjetil Rekdal ble spurt hva
han syntes om det. "Skikkelig dårlig. Det er jo nesten to av tre bom!!"
Så var det et innslag der en med krykker (!) scoret et fantastisk mål. Mini: "Hvis ballen hadde truffet
krykka, ville det blitt hands da?"
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Marianne Aulie og Aune Sands datter
døpt med et nødskrik
Kan noen like godt ringe barnevernet først som sist!!??
En leker ikke med babyer..

Per Watz mener om NBF's
framtid at...

--->

Hei Snorre
En viktig debatt om bridgens nåtid og framtid har poppet opp på Kristiandsand BKs hjemmesider.
Jeg er selvsagt programforpliktet til å ønske at denne diskusjonen hadde kommet på NBFs hjemmeside, men
er ikke mer nøyeregnende enn at jeg er glad at det fins hjemmesider som Snorres - som man vet leses og som
folk med meninger derfor velger for å få ut sitt budskap til flest mulige. Dessverre må vi nok innrømme at
Diskusjonsforumet på NBFs hjemmeside ikke har fått den tilsiktete funksjon. At denne diskusjonen nå har
funnet en annen kanal, kan bare applauderes.
Jeg brukte uttrykket «poppet opp» i innledningen. Det har ikke gått helt hus forbi heller på sentralt hold at
det er noen og enhver som ikke er helt glade for utviklingen i norsk bridge, og føler at nå må noe gjøres. At
man velger en offentlig debatt i et organ man mener er nøytralt, mener jeg derfor er en sunn utvikling.
Forhåpentlig vil flere «poppe opp» med meninger om ting de brenner for til bridgens beste. Jeg er heller ikke
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redd for at det kommer et og annet uberettiget sleivspark. I en konstruktiv debatt vil slike likevel bli sortert
ut som verdiløse.
LES MER

Visepresidenten vil delta i debatten.
Det er fint.

Imponerende bridge av Nils og Terje..
Kaninen tør ikke spille mer mot meg, så jeg har lagt lista høyere og møter Nils
Kvangraven og Terje Lie på BBO med jevne mellomrom. Fra å vinne 10-3 har jeg gått
over til å tape med samme siffer.
I går meldte jeg feil i ett spill og kom dermed i gal utgang. Vi missa en utgang der både
jeg og luringen kunne meldt en gang til, men ut over det var det kun noen overstikk jeg
og luringen ga bort. Faktisk hadde vi flere småfine spill også. Det ble 24 IMP i tap på
20 spill! Til venstre og under ser du tre av tapsspillene.

http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

Det enkle er det beste?

Side 156 av 202

Når jeg skriver fra turneringer, trekker jeg gjerne fram skviser og coup. Denne gangen skal jeg fortelle deg
at på veien til de fine spillene, blir det mange døde pasienter. En enkel finesse eller godspilling av det
trettende kortet i en farge er (ofte) bedre medisin. Selv om det ikke ser like fancy ut.
Jeg skulle spille 3NT nordfra etter 15-17 NT-åpning, Stayman i syd og sparmelding i nord. Geir Egil
Bergheim satt i øst og sikra seg allerede i utspillet et godt resultat når han startet med singel hjerter (!).
Jeg prøvde åtteren i bordet, men Ingvald Søiland stakk med nieren og fortsatte med hjerter dame til
honnør i bordet.
Ruter til knekten sto, mens ruter ni ble stukket av kongen. Kløver fem (invitt?) til mitt ess (styrke i øst) og
mer ruter til esset. Øst la mer kløver. Vest fridde seg aldri så lite overraskende med sin siste ruter. I første
omgang kasta jeg hjerteren min og jeg er inne i bordet for siste gang.
Vest har vist ni røde kort og det er lite som tyder på at sparen sitter 3-3. Eller stemmer ikke det?
Jeg valgte i alle fall å spille på at øst hadde fire spar og kløverdame. Når jeg tok for hjerteress, kasta jeg
den fjerde sparen min og fulgte med hva øst kasta. Der kom det enda en kløver og jeg trodde han hadde
blanket kløverdame fordi han så han ville bli innspilt i spar hvis ikke. Du henger med uten at jeg tegner når
jeg forteller at jeg spilte kløver til kongen og venta på at dama skulle falle? Det gjorde den ikke og jeg gikk
beit!
Når vest ikke fortsatte med kløver når han var inne på ruter ess, skulle jeg kanskje skjønt at han ikke
hadde flere. Øst har altså valgt å spille ut singel hjerter framfor kløver fra damen syvende! (Det er ikke
100% opplagt å spille kløver selv om vest hadde hatt en til. Det kan i slike posisjoner være lurt å spille inn
bordet for å tvinge spillefører til å ta et avkast før han rekker å undersøke sitsen)
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Fortsetter jeg tankegangen at vest har singel kløver, kjenner jeg hele fordelingen hans. Ni røde kort og en
kløver. 13 - (5+4+1) = 3. Ergo sitter sparen 3-3 og jeg skal kaste kløverknekten på hjerteresset og spille
spar til nieren min. (holder vest ute) Den trettende sparen tar det siste stikket.
De som fikk kløver ut, tok ti enkle stikk fordi de rakk å teste sparen før de sjekka kløveren. To stikk mer
enn meg!

Det enkle er det beste? (2)

Poenget er akkurat det samme som over. Jeg skulle spille 6NT
(!) fra nord og etter at øst hadde tenkt seg godt om, fikk jeg
ruter ut. Jeg pressa ut hjerter ess, tok så for kløver ess og du
henger greit med fram til posisjonen til høyre. Jeg la merke til at
øst svetta når han kasta J10 i kløver. Ingen rundt bordet var i tvil
om hvem som hadde kløver konge.
På den siste hjerteren kasta jeg kløver 6 i nord og fra øst
forsvant det en spar.
Jeg sier ikke mer, fordi du skjønner helt sikkert hvordan jeg
avslutta spillet. Ei beit i 6NT ga 8% score, mens +1440 ville gitt
100%.
Da spardame ikke falt, ble jeg lei meg. Følelsene tok litt
overhånd, fordi øst hadde brukt tre sekunder på å kaste en spar i
firekort-posisjonen til høyre. Det var helt sikkert ikke bevisst for
å lure meg, men jeg håper øst skjønner at jeg murra aldri så lite.
:-)
Jeg understreker at vurderinger som spillefører tar ut fra denne
type "informasjon", må han ta på egen kappe. Likevel ber jeg
innstendig om at alle i så stor grad som mulig hjelper til for at
slike situasjoner ikke oppstår. Ubetydelige kort MÅ legges a
tempo.

Egil Homme og Terje Skårdal vant Farsund Open
med Petter Lindqvist - Per Egil Pedersen på andre og Espen Lindqvist - Snorre Aalberg på tredje.
En fint arrangement nok en gang og takk til ivrige folk i Farsund

debatt om NBF's framtid..
Bjørn Svela fra Klepp er kanskje den mest aktive pådriveren i bridgemiljøet for tiden. Entusiasmen skaper
rørende liv i regionen og "hans" turneringer har deltakertall som de fleste av oss bare drømmer om. Besøk
han på facebook eller på hjemmesida til klubben.

http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

Side 158 av 202

Bjørn vil delta i debatten om NBF sin framtid og hans innlegg kommer her:

Hei Snorre
Flott at du er med på å dra i gang ein vonleg konstruktiv debatt og bridgen og NBF si framtid. Veit ikkje korleis du ser føre
deg dette vidare, men her er mitt vesle bidrag i debatten:
Kjempeflott at mange er opptekne av bridgen og NBF si framtid. Bridge-Norge har så lenge eg har vore aktiv (og det er
faktisk ikkje så lenge som grå hår og pondus skulle antyda) vore prega av orkanar i vannglas og fjør som er blitt til tusenvis
av høner. Det same ber murringa kring nytt kontingentsystem og bruken av Ruter preg av.
Den vesle kulingen som nå bles i deler av bridgemiljøet tek eg difor ikkje på alvor, men NBF burde nok gjera ein litt større
innsats med å forklare kva det nye kontingentsystemet betyr i praksis og korleis klubbane skal handtere omlegginga?
(Kanskje ligg det mykje, detaljertog god informasjon i den klubbsendinga som eg skulle ha fått for lengst?)
Anders Kristensen sitt ønskje om nærare og meir demokrati og ein organisasjon med større medlemsdeltaking sluttar eg meg
heilt og fullt til, men er ikkje sikker på om vegen å gå i så måte er å erstatte kretsane med større regionale
organisasjonseiningar. Å leggje ned medlemsbladet i papirform vil truleg og vera eit kostnadssparande tiltak som få kjem til
å reagere negativt på.
Føresetnaden MÅ då vera at NBF må bli atskilleg flinkare på både å bruke t.d. sosiale medier og ikkje minst å halde
heimesidene sine oppdaterte og aktuelle.
Eit svært vesentleg punkt saknar eg i Anders si meiningsytring: Rekrutteringa. Rekruttering er og blir og vil alltid vera det
viktigaste føresetnaden for bridgen og NBF si framtid. Det er her alle krefter og engasjement må setjast inn, ikkje på meir
eller mindre ørkeslause sutring om kontingent og presidenten sine flygeevner. I høve til rekrutteringa trur eg at ny
kontingentordning med lågare inngangsbilett vil kunna verka positivt.
Elles har eg diverre ingen fasitsvar på rekrutteringsproblemet, men trur at fleire reindyrka og heilhjarta satsingar som
rekrutteringsklubben Ruter7 i Kristiansand kan vera vegen å gå, og her må kretsane ta ansvar. – At fleire slike klubbar skal
koma poppande opp heilt av seg sjølv er neppe å vente.
Elles deler eg gjerne ein ide som har kverna litt i mitt eige hovud ei stund: Kva med ein (eller helst mange) ”Ungdommens
kortklubb” – retta mot ungdom og styrt av ungdom, og ikkje nødvendigvis låst til bridge? Eller skal vi halde fram med å
klamre oss til vona om at ungdom står i kø for å menge seg med tilårskomne, gråhåra kallar (og nokre få "kjerringar") –
berre vi klarar få dei i tale?
MVH Bjørn Svela, leiar i Klepp Brigdeklubb
PS: Eg har eit idè-konsept for "Ungdommens Kortklubb" på papir om nokon kunne tenkja seg å jobbe vidare med tanken - ta
kontakt bsvela@gmail.com
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Resultater Kristiansand BK onsdag 19.sept
Anders Kristensen ønsker å starte en debatt om NBF's framtid
og det kan jeg være med å dra i gang. Her en innledningen hans. Den tar for seg mange emner og faktisk synes jeg
Anders denne gangen har flere fine poenger. Endelig noe fornuftig fra den kanten, vil mange kanskje si :-)

NBF, fremtida i sikte!
Som mange av oss bridgespillere har registrert, er det en del misnøye med omleggingen av medlemsservicen i NBF. Personlig har
jeg mottatt flere henvendelser via Facebook om hva jeg synes om denne omleggingen. For å være helt ærlig så tror jeg
omleggingen ikke er noe problem for de aller fleste. Det som kan være er at det påfører klubbene noe mer jobb med rapportering
etc. Noen vil føle det som en ekstra byrde, mens andre vil mene at dette er helt ok.
Spørsmålet mange har stilt seg er jo om dette vil gi forbundet mer penger, og at det er argumentet for omlegging fra forbundets
side. Spiller den gjennomsnittelige bridgespiller som er medlem av NBF mer enn 20 kvelder i året? Det er jammen ikke sikkert.
Men det som er sikkert er at det finnes mange spillere som spiller i klubb som IKKE er medlem av NBF, disse fanges inn av det
nye systemet. Det er bra. Hvorfor mange ikke er medlem av NBF er jo ikke ”rocket sience” å finne ut av. Mange spiller som en
hobby og deltar ikke i turneringer. Dermed er det å betale kontingent til NBF bare en utgift som de ikke har noe igjen for,
bortsett fra ett medlemsblad, som likevel brukes til opptenningspapir her i kalde nord.
Hvorfor klager mange på denne omleggingen? Jeg tror at det har sammenheng med at mange som gjør frivillig jobb i klubbene
føler at dette er noe som kommer ”ovenfra” og blir tredd ned over dem, som gjør at reaksjonene kommer til uttrykk, slik som nå.
Og når vi også ser på omleggingen til ”RUTER” som også skapte en del støy, så viser jo bare dette at den vanlige
bridgespiller/leder føler de ikke får være med å bestemme, eller så kan de bare ikke spillereglene for beslutninger.

HVA MED FREMTIDEN, NBF?
Problemet i dag er at den vanlige medlem, som er interesert i bridgepolitikk, har store problemer (eller orker ikke) med å komme frem med sine meninger.
TJENESTEVEI ER FOR LANG.
Skal man representere sin krets på ett forbundsting må man (ikke noe krav, men i praksis)
1. Være i styret i en klubb.
2. Være medlem av Kretsstyret
3. Bli valgt til å representere kretsen (oftest formenn eller nestformenn i kretsene)
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Dette fører jo til at man må forplikte seg over flere år til å gjøre mye jobb, bare for å komme seg til ett forbundsting, hvor beslutningene fattes. Jeg har stor forståelse for
at den vanlig bridgespiller ikke orker dette.
Personlig er jeg mye større tilhenger av måten som Norges Fotball Forbund avvikler ett forbundsting på. Her kan den enkelte klubb være representert på tinget. Dette
MÅ JO VÆRE VEIEN Å GÅ for NBF. Mange Kretser er veldrevne, med masse flinke folk. Men det er også kretser som går for halv maskin, for å ikke si kvart maskin.
Verden utvikler seg, bridgen utvikler seg.
Og ikke minst hverdagen med sosiale medier osv. gjør at den ”gammeldags” måten med frivillig organisasjonsarbeid blir mer og mer utvasket. Vi må få folk tilbake til
klubbene, vi må ha kortere tjenestevei, mindre byråkrati, vi må la bridgespillerne få være med hvor beslutningene fattes. Derfor er det viktig at klubbene er tilstedet på
forbundstinget. Dagens form, med kretsrepresentanter er ikke holdbart lengre. Nå er tiden inne for å legge om, og klubben er representert på Forbundstinget, slik som
det er hos Norges Fotball Forbund. Når de klarer det med sin medlemsmasse, så burde det ikke være noen sak for en såpass liten organisasjon som NBF å gjennomføre
en slik endring.
Mitt forslag er derfor.
1. Kretsene legges ned, slik de er i nåværende form.
2. Kretsene erstattes med 5-6 store regioner, som i hovedsak er bindeledd til NBF (For evt. Kvaliker, arrangere finaler etc.)
3. Hver klubb som er tilsluttet NBF får anledning å delta på NBF sitt forbundsting. Klubber med særlig stor medlemsmasse vil kunne få 2 representanter.
4. NBF Medlemsblad legges ned med umiddelbar virkning, og det brukes heller ressurser på sosiale medier for medlemskomunikasjon.
Dette MÅ jo være veien å gå.
mvh Anders

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg har noen kommentarer:
Når det gjelder omleggingen av måten vi betaler bridge på, er det storm i vannglass etter min mening. Det er sinnsykt billig å spille klubb-bridge. De
fleste betaler omtrent en femtilapp for mange timer med underholdning. Det er ikke mer enn jeg kjøper godterier for nå jeg skal på en og en halv times
kino. Da betaler jeg minst hundre for filmen i tillegg. (og mange filmer er dårlige, bridge er alltid bra!). At de som spiller mest også betaler mest, er fint.
Kanskje skal forbundet kalle det "bompenger". Det har vi gitt opp å klage på uansett.
Helgeturneringer koster litt mer, men det er fordi vi forventer gode lokaler, mange dubletter, fine premier og god service. De fleste turneringer
balanserer så vidt.
Ruter er topp slik jeg ser det. Slike endringer skaper litt støy akkurat i øyeblikket, men når det går seg til skjønner ingen hvorfor vi ikke gjorde dette
tidligere.
Det beste du skriver er om å engasjere grasrota i norsk bridge. Hvis det er noen måte vi kan engasjere den vanlige klubbspiller, er det til det positive.
Ære være den som vil være med på Forbundstinget. Om representantene kommer fra klubb eller krets, er helt irrelevant bare vi fanger opp de som har
lyst til å være med.
Ja, vi må gjerne har større regioner enn de kretsene vi har i dag. Sikkert lurt.
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Ja, Norsk Bridge må gjerne legges ned. Det er dyrt og litt unødvendig med de sosiale media vi har. To, tre måneds gammel stoff er ikke akkurat
superinteressant. En mer aktiv hjemmeside kan dekke informasjonsbehovet forbundet har ovenfor det enkelt medlem. Alle bridgespillere er på nett!
PS, Anders. Det eneste jeg savner er en nedsabling av NM par i dagen form. Ellers mye skryt herfra.

40 par i Farsund Open og Klukken spiller første runde i bar overkropp!!
"Dere kan da ikke gå glipp av dette!", melder helten selv. Påmelding over.

Telemark kaller:
Hei Snorre!
Vi i Telemark har 2 svært interessante turneringer i høst: Gautefallturneringa og Travbridge på Klosterskogen Travbane (sjekk premieringa).
http://www.nbf-telemark.org/gautefallinnbydelse2012.pdf http://www.nbf-telemark.org/Travbridge%20Klosterskogen%202012.pdf
Vi hadde blitt veldig glade dersom du kan legge ut lenker til disse innbydelsene på din hjemmeside.
Hilsen Trygve Lisland

rett og slett ikke godt nok!
Jeg blir redd at alderen er i ferd med å ta meg. Det jeg mener med det er at jeg finner ut masse om motpartens honnørstyrke og fordeling. Men når jeg
skal dra konklusjonen, svikter jeg gang på gang. Spillet under er typisk. Dette klarte jeg da før?
(Jeg håper likevel at jeg presterer bedre ved bordet. Jeg synes det er vanskeligere å få oversikten på BBO enn ved bridgebordet, men det er kanskje
alderen det også?)

Det er ikke sikkert du er enig i meldingene, men det bryr jeg meg ikke om. Nord spiller ut kløver 10 til kongen, esset og en tass i syd. Jeg kaster en ruter
og bordets knekt vinner. Så hjerter til syds dame og ruter til min knekt. Hjerter mot bordet og jeg legger åtteren siden syd neppe har nieren. Den ville
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han lagt i stad. Syd vinner med kongen og det kommer mer ruter til min single konge.
Opptelling: Syd har vist KD i hjerter, ruter dame og EK i kløver. Det blir fjorten og betyr at han har spar dame, men ikke hjerter ess. Nord har E9 i hjerter
igjen og den siste kløveren. Jeg kan ikke spille trumf, fordi da tar nord for esset og spiller kløver for å forfremme sin hjerter ni.
Derfor spiller jeg spar til konge og posisjonen er som under:

En gang til: Nord har E9 i hjerter og en kløver som står. Syd har spar dame.
Siden du har seks ruter tilsammen og syv spar, er det mest sannsynlig at ruter esset står. Derfor tok jeg for det. Ser du feilen?
La oss si at ruteresset står. Da har nord fordelingen 2-4-3-4 og du kan ikke vinne kontrakten likevel. Spar til finesse går fint, men så må du gi bort to
stikk. Derfor skal du (jeg) spille på at nord har 3-4-2-4 og ta sparkappen i posisjonen over. Så spar ess og den trettende sparen. Nå forsvinner det andre
hjerterstikket for nord. Trumfer han lavt, trumfer jeg over og stjeler en kløver for det åttende. Stjeler nord med hjerter ess, kaster jeg kløveren i bordet
og vinner også åtte.

Hang du med? Alle korta ser du over og du kan trykke på diagrammet over for å se spillet slik det gikk på BBO.
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Kristiansand/Mandal vant Sauda CUP!!
Vi hevder oss hele tiden. Denne gangen var det Marianne og Egil Homme, Tom Høyland - Erik Jørgensen som tok en sterk seier i Sauda sim store
lagturnering. 26 lag, mange av dem med toppspillere fra hele vestlandet, stilte til start. Ingen slo oss!!
Tredje og fjerdeplass på butleren vitner om to par som dro lasset samme!! (Her er Sauda sin hjemmeside. Kanskje kommer det mer?)
GRATULERER!!

Helge og Roald med 70% score
Pilene peker oppover og Geir ordner par over en lav sko.
12 i dag og det er enda flere som har meldt sin ankomst.
BRA!!

Bridgejournalistikk...
GEO sender en mail der han kommenterer spillet under hvor jeg prøver å legge lista for hva som kreves av en landslagsspiller. Poenget hans er at det var
en dårlig spilleføring hvor spillefører ikke passet på overgangene sine. Du kan jo lese selv:

Hei
Jeg var faktisk på BBO og så på det spillet, og det var et artig sluttpoeng. Og det var morsomt da du sa til makkeren din: "Du skulle kvittet det med dama" og han lynkjapt
repliserte "men jeg er for glad i dem til det".
Det du imidlertid ikke nevner med et ord, men som er instruktivt, er spilleførers slurv. Idet han fikk tre runder trumf på seg bør det ikke være vanskelig (?) å se at her er det fare på
ferde om ikke sparfargen kan utnyttes. Ergo må han sørge for å spille slik at han ikke blir låst i bordet som han gjorde. Enten seile spar 8 i fargens første runde, da er det overhodet
ingen problemer lenger. Selv om han spiller spar 8 til knekten går det bra. Du stikker og skifter til ruter til esset, så spar. Øst må legge liten, og samme hva spillefører legger vinner
han stikket, men på hånda! Så spar til stjeling, ruter til kongen og et sparstikk gis bort til esset. Spillefører taper to sparstikk, to trumfstikk og ett ruterstikk.
Selv om han spilte den lille fra bordet første gang (kan godt være riktig) overlever han om han neste gang ser poenget og spiller åtteren som han stikker over med nieren (eller
bruker kongen). Så lenge han sørger for å vinne den andre sparen på hånda er det ingen problemer fordi han får godspilt den femte sparen. Hadde han gjort det ville spillet gått i
glemmeboka. Og ingen (les: Snorre) ville bablet i vei om landslaget, ikke en gang med hensyn til syd som i så fall hadde gjennomført en fin spilleføring som de fleste ikke ville lagt
merke til. GeO
Sikkert helt riktig observert av GEO, men spillet skiller seg ikke særlig fra veldig mange andre spill som analyseres i bridgelitteraturen. Noen sluttspill
kommer av seg selv uten av det tar vekk kreditt for den som oppdager og gjennomfører. Ofte er det en feil tidligere i spillet som fører til en sluttposisjon,
uten at den ikke-feilende side sin prestasjon blir mindre av den grunn. Vi som skriver om spill, må nesten kunne (sitat:) "bable i vei" uten å måtte ta
høyde for at posisjonen aldri skulle dukket opp. Jeg er helt sikker på at hundrevis at fine (og dårlige) spille- og motspillspoeng går oss hus forbi, fordi
ingen ved bordet "så" noen ting.
Lars Arthur maila meg etterpå og beklaget at han ikke avblokkerte. Det er å legge lista høyt å forvente at en skal kunne se for seg slutposisjoner mange
stikk før den aktuelt dukker opp. LA er selvsagt god nok til å klare det på en god dag, men som så ofte ellers i bridge gjenkjenner han ikke posisjonen før
det er for seint. På BBO misser mange av oss poenger fordi vi spiller dobbelt så fort som ellers. I bridge kan vi heller ikke bruke opp kreftene våre til å
forutse problemer som oftest aldri vil dukke opp. Bridge handler mye om instinkt og rutine. Husk at det å tenke i en kritisk posisjon mange ganger
avslører hvordan kortene er plassert og da har vi allerede dumma oss ut.
Frank Svindahl sa en gang til meg at "jeg legger alltid lavt i andre hånd. Det er ikke sikkert det er rett hver gang, men spillefører får i alle fall ikke
informasjon han kan bruke til å finne rett spilleplan". Han har et poeng.
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Det er også et bridgejournalistisk poeng å heller skryte av gode prestasjoner enn å kritisere dårlige. Aller best liker jeg å skrive om gode spill, men
poenger som ble oversett liker jeg også å skrive om. Den eneste gangen jeg humrer i skjegget når jeg henger ut noen, er de (få) spillene kaninen ikke
får til.

Debatten fortsetter..
Hei Snorre.
Innledningsvis vil jeg slutte meg til Bjørn Svela sine tanker om rekruttering. Og når det gjelder dine synspunkter om NM par, Snorre, så er jeg enig i at
denne turneringen må revitaliseres. At visepresidenten også kommer på banen, gjør meg både glad og oppgitt. Glad for at debatten også når NBF sine
kontorer, og oppgitt over at Per ikke ser behovet for omlegging av kretsene og organisasjonstruktur. Ingen må komme og fortelle meg at mindre
byråkrati og kortere tjenestevei gjør en organisasjon svakere. Det å engasjere klubbspillere i bridgepolitikken fører jo til en samling av bridgenorge, ikke
en barriere, slik som strukturen er i dag.
Per skriver : ” Vi vet at det er kretser og klubbstyrer som ikke fyller sine oppgaver. Så lenge den vesentligste delen av vår virksomhet baserer seg på
frivillig innsats fra enkeltpersoner er dette en tilstand vi må leve med. NBF har heller ikke en økonomi som tillater å styrke organisasjonsleddene med
representanter som kunne honoreres for sin innsats”
Dette viser jo bare at NBF også har registrert problemet, men ikke ser noen utvei. Slik som jeg ser det så er det opplagt at mindre antall kretser vil gjøre
kretsene bedre. I dag er det 25 kretser…La oss si det er 6 medlemmer i snitt, det er 150 medlemmer i krets styrene. Om vi i fremtiden har for eksempel
6 regioner, da vil vi komme ned på 36 personer, og da er jeg helt sikker på at de som påtar seg verv innenfor en slik struktur, er motiverte og vil gjøre en
god jobb. Mange kretser fungerer ikke i dag (mange fungerer godt), og slik jeg ser det, en av årsakene er at de som sitter i kretsene ikke er motiverte, og
føler press til å ta ”jobben” eller ”gjenvalget” uten at motivasjonen eller lysten er der. Om man da i tilegg lar klubbene bli representert på tinget, så er vi
på god vei til en sunn struktur på bridgenorge.
Snorre ønsker nedsabling av NM par, jeg ønsker en ny ”skikkelig” lagturnering velkommen. Etter å ha vært i Sverige og sett på den svenske
bridgefestivalen sin ”Chairmans Cup” så øker bare lysten og motivasjonen til å få en slik turnering til den Norske Bridgefestivalen.
Og Per, som du selv sier, du skulle ønsket denne debatten kom på NBF sine sider. Det skulle jeg og ønske. Men når NBF sine sider bare blir for ”spesielt
interesserte” , da skjønner vi at det er her NBF burde satse, i stedet for å bruke penger på medlemsbladet. Medlemsbladet er så dårlig at det er til å gråte
av. Bruk innsatsen og pengene på sosiale medier!!! Vi har masse flinke folk som jobber med sosiale medier, om disse, som er aktive i dette fora, kunne
blitt invitert av NBF til å komme sammen til en ”brainstorming” Og slå seg sammen om ett felles webprodukt. Det er FRAMTIDA!
PS! Jeg har aldri kritisert omleggingen av medlemskontingenten, eller overgangen til Ruter, om noen skulle tro det. Jeg har bare registret at disse
tingene har skapt en del ”furore”.
Anders Kristensen

Hadde du klart denne, LA, da hadde jeg ringt Vennerød med en gang...
1kl viste 10-13 eller 17hp+, mens resten var naturlig. 2hj -> ikke invitt en gang.
Jeg kunne se at makker mest sannsynlig hadde fire spar, så derfor starta jeg en liten hjerter til kongen, mer til esset og en tredje. Lars Arthur Johansen
la styrke i ruter. Inne i bordet spilte Åsmund Stokkeland spar til knekten og min dame. Skift til ruter 9. Esset i bordet og mer spar. LA la fint liten (hvis
ikke står kontrakten lett) og lot spillefører beholde for åtteren i bordet. Ruter til kongen og kløver åtte. I vest kunne jeg ikke se om syd hadde 5-4-2-2
eller 5-4-3-1, så derfor måtte jeg dekke med tieren i tilfelle spillefører hadde 98 dobbel. Esset vant, kløver til stjeling og ruter til stjeling førte til trekortpossen under til høyre.
Kløver til LA sin dame og fargen var blokkert. Enten måtte spillefører få for spar kongen eller kløver knekt.
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Så til overskriften. De som vil på landslaget må legge kløver ni under esset og følge på med damen andre gang. Da sitter de igjen med kløver 3 i
sluttpossen og kontrakten går beit.

Takk - takk - takk til Thomas Haukland
Bridgen er avhengig av ildsjeler for å skape entusiasme. Thomas har vært en
drivkraft i Ruter 7 i en årrekke, men nå flytter han til Stavanger. Heldige er de der.
Ruter 7 ønsket å sette pris på Thomas og arrangerte en avskjedsturnering. Der
var ikke hedersgjesten snauere enn at han stakk av med en klar seier i par med
Odin.
Herfra stiller vi oss bak alle som takker og ønsker Thomas lykke til videre.
RESULTATER

Kristiansand BK framover...
Onsdag 12/9 starter vi en tre kvelds turneringer. Vin premie til
vinnerne.
Regler :
1. To kvelder teller i sammendraget.
2. Det er lov å spille med forskjellige makkere.
3. Turneringen er åpen.
Det er lov å spille bare en kveld.
Foreløpig påmeldte som skal spille minst to kvelder . Geir - Tom
Katja – Helge
Helge – Roald
Markus – Jensen
Hurra – Frank
Petter – Glenn
Inger Johanne – Maria
Nils – Kjetil
Tore Olsen med makker
Pettersen med makker
Marianne – Egil
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Sjur – Guttorm
Stein – Alf Mardon
Ta kontakt med Geir hvis du mangler makker eller lurer på noe.
Mobil: 99384754
mvh Geir Brekka - turneringsansvarlig.

Påmelding KM lag 2012 er lagt ut.
Turneringa spilles etter samme opplegg som før. Monrad kvalifisering, og sluttspill arrangeres i etterkant mellom de beste.
LINK TIL PÅMELDING OVER

RESULTATER FOSS LIVE (lørdag)
Espen Lindqvist og Ronny Jørstad vant.

RESULTATER FOSS LIVE (søndag)
Jonny Hansen og Svein Arild Naas Hansen vant.

Telemark kaller:
Hei Snorre!
Vi i Telemark har 2 svært interessante turneringer i høst: Gautefallturneringa og Travbridge på Klosterskogen Travbane (sjekk premieringa).
http://www.nbf-telemark.org/gautefallinnbydelse2012.pdf http://www.nbf-telemark.org/Travbridge%20Klosterskogen%202012.pdf
Vi hadde blitt veldig glade dersom du kan legge ut lenker til disse innbydelsene på din hjemmeside.
Hilsen Trygve Lisland
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"Denne skulle du beita, Snurr..", sa Nils
Kvangraven til meg etter spillet under. Da lo jeg av han. Ikke skjønte jeg at jeg skulle beita den ved bordet, ikke skjønte jeg det da han sa at det var beit
og ikke skjønte jeg da han forklarte hvordan jeg skulle beita. Jeg våkna sånn litt utpå morrakvisten og først da forsto jeg at jeg skulle klart
mesterstykket.
Dette er selvsagt bare delvis sant, men i praksis var jeg ikke i nærheten LIVE. Men det er ikke fordi jeg ikke er god nok, men fordi jeg ikke klarer å bytte
fot i de avgjørende øyeblikkene. Jeg tror ikke jeg er alene om dette, og det er nok akkurat disse tingene som skiller oss nest beste fra eliten. De er i
stand til å ta det (de) nødvendige sekundene i de avgjørende øyeblikkene. Problemet er ofte ikke å klare og hoppe på toget. Snarere å se når toget kjører
inn på perrongen. Du kan jo prøve selv.
Jeg liker ikke å kritiserer makkerne mine, men jeg synes Asbjørn enten burde spilt ut trumf eller
skifta til trumf etter at han fikk for kløveresset i stikk en. Kan motparten få stikk andre steder enn i
hjerter? Han skifta derimot til en liten ruter til esset i bordet. (Dette ikke for å unnskylde feilen min i
sluttpossen.)
Terje stjal en spar og spilte ruter 10 mot bordet. Asbjørn la liten og bordets konge vant. Så spar ess
og bort med en ruter. Mer ruter. Jeg trodde ikke makker hadde DJ i ruter nå, så jeg mente Terje
prøvde å snike til seg stikk for ruter dame. Derfor stjal jeg og ble overstjålet. (skulle kasta kløveren
heller, men det var ikke helt krise enda)
Nå fulgte kløver til lav stjeling, spar til stjeling og kløver til hjerter ess. Jeg kasta spar åtte. Spar til
stjeling med hjerter dame og kløver. Den kasta han en ruter på og jeg måtte stjele makkers stikk.
Bordets hjerter knekt ga det tiende stikket og kontrakt.
"Klapp - klapp" til Terje Lie, men jeg burde klart å beite. (se mer lenger nede)

Her er posisjonen jeg snakker om over når jeg ikke oppdager at toget kommer kjørende inn på
stasjonen. Du ser feilen, håper jeg?
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Når Terje stjal med trumfesset, kunne jeg ikke stjele over. Derfor kasta jeg sparen min som jeg
pleier i slike situasjoner. Men jeg skulle undertrumfa!!
Da ser du at etter at Terje stjeler spar 10, har jeg enda en spar igjen. Kløver 10 vinner makker
og nå slipper jeg å stjele stikket hans. Syd er inne og jeg sitter bak med K9 over bordets J8.
Jeg må dessverre innrømme at jeg ikke var i nærheten på BBO. Ved bordet i ordentlig bridge,
håper jeg at jeg hadde brukt de nødvendige sekundene. Egentlig ikke vanskelig, det handler om
konsentrasjon og litt kreativitet.

Helge og Roald vant første kveld

Spillinga starter kl 18.30 i høst

i klubben. Ni par stilte til start.
RESULTATER

Styret har utsatt start med 15 minutter. Nye og gamle
medlemmer velkommen.

Geir orienterer om spillinga i Kristiansand BK framover
Det er nye koster i røret denne sesongen. Det lover bra, fordi første styremøte i klubben er allerede avholdt og der var det vei i vellinga. Flott at noen tar
ansvaret og plasserer kjærringa der hu hører heime. Geir sender mail og forteller at det er åpen kveld i morgen, onsdag 5.sept, kun to dager etter min
bursdag.
Foreløpig påmeldt, men det er bare å møte opp
Geir – Tom
Helge – Katja
Frank – Hurra
Helge – Roald
Petter – Glenn
Odin – Rune V.
Markus – Nils R.
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Sjur – Guttorm
Pettersen Med maker
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(red.adm: Her skal det være to k'er, men det var no en gang slik det sto i mailen fra Geir)

Hvordan gjøre spillekvelden bedre, var tema på styremøtet:
Stramme tidsplan i for hold til røykere og øl drikkere.
Bedre turneringstilbud.
Vin premier.
Kom gjerne med innspill !!
MVH Geir Brekka Viego Regnskap AS

Arvid informerer fra Farsund
KM-lag arrangeres lørdag 13.10 og Monrad lag Farsund
arrangeres lørdag 1.12. Husk også Farsund Open lørdag 22.9
Alle turneringene spilles på Farsund Fjordhotell og begynner
kl. 10:00 så det skulle være greit å huske.
1.12 så fortsetter vi etter turneringen med julebord. Pris 375
kr. pr. pers. inkl. velkomsdrink. Julebordet består av varm mat
og dessert. Vi må ha 20 påmeldte innen 1.10. for å få beholde
bestillt lokale (Florida) på Farsund Fjordhotell.
Så her er det bare å få satt av dagen og få meldt seg på!!
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Kristiansand BK er i gang
med spilling på onsdagene. Alle nye og gamle spillere er
hjertelig velkommen. RESULTATER

Bridge er kommunikasjon
mellom to personer. Et tett system med gode avtaler er alltid en fordel, men det vil
komme situasjoner der en må bruke sin bridgeforståelse til å løse et problem.
Da er det alltid tilfredstillende å oppdage at forståelsen hos makker er den samme
som hos en selv. Så som i spillet til venstre der jeg og Lars Arthur Johansen snakker
samme språk.
2NT er utgangskrav med minst fire spar. 3hj viser tillegg og er i prinsippet naturlig.
Lars Arthur dobler 5ru for å fortelle at han har mye bortkastet der, men denne gangen
var ikke det så farlig for meg.
5NT spør noen ganger etter trumfhonnør(er), noen ganger ber det makker velge en
slem, mens som i dette tilfelle er det en generell storeslemsinvitt. Jeg forteller at
førstekontrollene trenger ikke makker tenke på, men heller se om han kan dekke opp
tapere i sidefargene. Med f.eks Kxx i både kløver/hjerter, ville han startet nedenfra
for å vise kløverkongen (evt. vise hjerterkongen over 6ru), men denne gangen kunne
det ikke være tapere. Jeg må enten ha kløverdame eller hjerter kongen for å invitere
til 7sp. Begge deler er like bra.

Litt kort av Boye..
fordi han forutsetter at vi ser et par viktige poeng i kløverbehandlingen når har påstår at Suit Play forteller at det er best først å seile tieren, så seile nieren
når tieren har tapt til honnør. Noen av oss må ha ting inn med skje, så jeg prøver å utdype.
Det ser ved første øyekast ut som at SuitPlay sin spilleføring taper hver gang vest har to honnører. Det er 25% sannsynlig vel? Plussen er at når vest har
DJxxx oppdages det i tide (øst er renons andre gang), slik at du kan stikke med esset og kappe på åtteren. Med andre ord vinner du i tillegg med DJxxx på
begge hender. Den siste varianten må da i følge SuitPlay være 6,59% sannsynlig (81,59% - 75,00% = 6,59%). I mine øyne høres det mye ut, men jeg skal
ikke krangle med dataprogrammer.
Jeg foreslo å legge ned to honnører for å få med damen eller knekten singel/dobbel. (og så bytte til ruter hvis ingenting viste seg). En annen variant er å
legge ned esset for å kappe to ganger mot K109. Det taper til DJx og DJxx i øst og du går beit når ruteren satt 2-2.

♠E
♥ED3
♦E10976

Klarer du denne i lagturnering?
Du kan se min analyse litt lenger nede. Boye likte spillet og kom med denne mailen.
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Hei Snorre. ”Klarer du denne i lagturnering?” lyste utfordrende fra hjemmesiden din i går kveld. Det var et interessant spill der det
gjaldt å kombinere mulighetene for å ha størst mulig vinnersjanse. Jeg ble imidlertid usikker på om konklusjonen din var riktig og
opprettet en ad hoc granskingskommisjon bestående av Suit Play og undertegnede.

♣K1098
♠K98
♥K76
♦J432
♣E76
Vest

Nord

Side 171 av 202

Den fant ut følgende: Sjansen for din anbefalte spilleplan er 82,13 % (48,12 % for singleton eller dobbelton honnør i kløver + 65,56 %
for singel ruterhonnør eller 2-2-sits i ruter). Ved å ta for ruter ess (38,44 % for singel ruterhonnør) og deretter spille kløverfargen
optimalt (81,59 % for tre kløverstikk) kan man oppnå 86,36 % vinnersjanse.
Øst

snurr

Syd
LA
1kl

pass

1sp

pass

1NT

pass

2ru

pass

3ru

pass

3hj

pass

3sp

pass

3NT

pass

pass

Hva som er beste kløverbehandling med K1098 overfor E76? Der overrasket Suit Play meg med følgende variant: Seil kløver 10, og hvis
den taper til en honnør, seiler du deretter kløver 9! Hilsen Boye
PS. Jeg så at du skrev ”det er større sjanse for 2-2 i ruter enn 3-3 i kløver”. Det stemmer jo, men stemmer det også etter at man har tatt
én ruterrunde og to kløverrunder? Jeg trodde kanskje at det nå var 52 % for at de to siste kortene i fargen satt fordelt. Her er jeg
imidlertid på vaklende grunn, og kan heller ikke lene meg på Suit Play, så fint å få en kommentar fra noen som har greie på dette.

Der luring in grosser form..
Trykk på spillet til venstre og nyt...
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Klarer du denne i lagturnering?

♠E
♥ED3
♦E10976
♣K1098

Det kom spar dame ut til esset i bordet. Så er det din tur..
Du ser sikkert problemet hvis du går på ruteren og bommer. Da rekker motparten å sette opp tre
sparstikk sammen med de to ruterstikkene de evt. får. Rett spilleplan er slik:

• Ruter ess. Hvis en honnør faller, godspiller du fargen og vinner 2+3+4+2= 11
• Hvis det ikke faller en honnør i ruter, tar du for EK i kløver. Kommer damen eller knekten

♠K98
♥K76
♦J432
♣E76
Vest

Nord
snurr

på, godspiller du kløveren og vinner 2+3+1+3 = 9.

• Hvis ingen kløverhonnører viser seg, går du tilbake til ruteren. Det er større sjanse for 2-2 i
ruter enn 3-3 i kløver.
Øst

Syd
LA
1kl

Lett?
HER er spillet.
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pass

1sp

pass

pass

2ru

pass

3ru

pass

3hj

pass

3sp

pass

3NT

pass

pass

Side 173 av 202

1NT

Klukken i bar overkropp i Farsund Open

TERMINLISTE KRETS 12/13

Han har lovet å spille første runde i bar overkropp hvis det blir mer enn 42
par i årets turnering. Bare det er jo grunn til å melde seg på og det gjør du Erik Jørgensen gjør hvert år en flott jobb med å lage
terminliste. Det taes forbehold om endringer.
HER.
Turneringer i nærheten som vil ha plass på lista, kan
Jeg var ikke så heldig med makker denne gangen, men det får så være. Det maile til Snorre og gi nødvendig info.
viktigste er å delta.

Vi gratulerer Ivar med dagen!!

Kamuflasje av Johnny Hansen.. :-)
Se først på bare mine kort og blindemann. -->
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Jeg skulle spille 4sp etter meldingsforløpet til høyre (hardt?) og fikk
ruter knekt ut. Jeg prøvde kongen, men Jonny stakk med esset, la ned
kløver konge (toeren fra makker), skifta til en liten ruter til makkers
nier. Mer kløver til liten i bordet og stjeling på hånda. Spar ess felte
damen i øst og spar til nieren var rett. Kløver til stjeling, spar til konge
og kløver til stjeling viste at øst hadde følgende hånd:
D,???,EDxxx,EKJx. Kløverdamen står, men den kan jeg bare bruke til å
kaste den trettende hjerteren.
Hvordan spiller du hjerteren?
En rask opptelling viser 16hp i øst og han har kun åpnet med 1ru og
siden holdt stille. Kan han virkelig ha hjerterdame og 18hp? Jeg har spilt
med og mot kaninen i mange år og han melder minst to ganger hver
gang har ti honnørpoeng. Finnes det noen som tier med nesten dobbelt
så mye? Se under og da skjønner du at jeg bomma.
Det er vel ikke akkurat juks å melde bare en gang på atten
honnørpoeng, men en eller annen straff må det da være i bridgereglene?
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Espen Lindqvist og Boye Brogeland vant Kragerøcupen
Vi husker at de spilte sammen på landslaget for noen år siden. I helga testa de om kjemien var der enda og det var den.

Jørn Arild Ringseth og Johnny Hansen
skal så vidt jeg vet prøve seg sammen til neste sesong. Hvis de
fortsetter som til venstre, vil det bli veldig bra.
På det andre bordet kom ØV i 3NT, og med kløver ut var det to
sonebeiter der. 17 IMP!!!

årsmøte onsdag 29.aug kl 18.00
på Haandverkeren. Klubben vår har det ikke bra, verken når det gjelder oppmøte eller økonomi. Vil du være med å bestemme hva
som skal skje med Kristiansand BK, må du møte opp. Det blir spilling etterpå.

Sverige vant Mind Games
etter en glimrende kamp over 128 spill mot Polen. Monaco tok bronse. Les mer på BIN sin side der GEO oppdaterer.

Vellykket Lyngdalsturnering
Ikke mindre enn 53 par stile til start. Stavanger ledet store deler av turneringen og tok en rimelig klar seier.
Mer info finner du på www.lyngdalturneringen.com
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John Helge Herland - Are Nesdal vant
Frank Svindahl- Karl C Bauman på andre

Åse Biribakken og Vidar Kolnes bronse

LYNGDALSTURNERINGA (53 par) LIVE
Rutinen avgjør for Monaco
Canada ledet fem av de seks sesjonene i sluttspillet mot Monaco, men i de avgjørende seksten lå nervene utenpå Canada. Det var
spill mot et mål og Monaco feide over motstanderne med 58 - 0 !! Jeg vet ikke hvilke egenskaper Helgemo, Helness, Fantoni og
Nunes har som de andre ikke besitter, men noe er det. Kortene spilte mot favorittene i de første fem sesjonene, men når Monaco
måtte ha glid, var det som om selv kortgudene spilte på lag. I tillegg utrolig stødig når det gjaldt som mest!
Monaco har en tøff vei videre. Allerede i kvartfinalen venter Nederland, et lag som har åpnet svakt, men er på vei opp og fram.
Italia venter ikke før evt. i finalen, men Sverige eller USA må beseires i semifinalen. Det er vanskelig nok.
Imponerende innsats av svenskene, som feide Israel av banen i sin kamp. Jeg tipper de slår USA i neste runde. Polen virker også
sterke. De møter Italia i kvartfinalen og det resultatet vi i alle fall ikke jeg tippe..
Gratulerer med bra innsats av de norske, selv om det ble sorti litt for tidlig for oss.

Da var det slutt for Norge..
Russland stakk fra etter to sesjoner i Round of 16, men Norge utlignet i
fjerde. Med 32 spill igjen var det kun to IMP mellom lagene.
Femte sesjon ble ikke vist på BBO, men vi kunne følge kampen via en
annen nettside som viste Norge. Der var det ustabilt, slik at vi fikk ikke
sikker informasjon om hva som skjedde.
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Det var utgangssvinger i annen hvert spill, men dessverre gikk flest
Russlands vei. På gode dager hadde Norge svingt flere av disse. Før de
siste 16 spilla var vi 45 bak og Russland plussa på enda mange i den
avsluttende sesjonen.
Jeg snakka med Boye underveis i femte sesjon og han mente det var
mange "interessante" spill. Som lagkamerat er han diplomatisk, så jeg
vet ikke helt hvilken betydning han la i ordet. Det som i alle fall er
sikkert er at det norske spillet har vært langt bedre enn i EM. Å blir
nummer tre i den innledende kvalifiseringa var bra, det samme må vi si
om å ta igjen russernes klare ledelse. Vi svikter i avgjørende spill helt
på slutten, men det er nok det som skiller oss fra den ypperste eliten
for tiden.
Norge nådde et delmål ved å komme til sluttspillet, men jeg er helt
sikkert på at det sitter seks nordmenn med en uggen følelse av at dette
kunne vi vært med på minst en runde til.

http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

Side 178 av 202

sving på alle bord!!
Spillet til venstre kommer
nok til å ta fra Thor Erik
nattesøvnen i lang tid. Vi gjør
alle feil, men i en avgjørende
sluttspillkamp i OL må det
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være ekstra, ekstra ille å få
en hjerneblødning som gjør
at en spiller bort 6hj fra Nord.
Russland var kun i utgang og
spillet svingte nesten 30 IMP.
"Rett og slett et bortspill",
forteller Hoffa til GEO og BIN.
I kampen mellom Monaco og
Canada ble spillet enda mer
dramatisk. Fantoni spilte ut
ruter ess og dekka senere
ikke spar damen. Siden
trumfen satt 3-0, tror jeg
Nord måtte ha funnet spar ti
for å vinne alle stikkene. Det
holder ikke med fem
sparstikk hvis trumfen må
taes ut i tre runder.
(5+7+0+0 = 12). Helness Helgemo hadde +980, så der
svingte det enda mer.

Typisk spill fra siste
sesjon i kampen mellom Monaco
og Canada. Hvorfor vest ikke
skal spille ut kløver når makker
har doblet Stayman, får du
spørre han selv om. Med hjerter
ut hadde Geir ingen problemer
med å spille hjem 10 stikk, men
han hadde fått det verre om
kløveresset hadde forsvunnet i
stikk en.
Jeg har ikke analysert spillet
lenge, men hva skjer hvis Geir
stikker kløveren, tar
hjerterkapp, ruter til kongen
(vest må dukke), nok en
hjerterkapp, hjerteress, hjerter
konge og kløver mot tieren? Øst
må vinne, men hva skal han
spille tilbake?
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Spar fra øst går til damen i nord,
og ruter putter inn vest. Ruter
fra øst gjør det heller ikke
lettere for makker?
Dette hadde kanskje ikke selv
Geir Helgemo klart?

Legg forøvrig merke til Geir sin 15-17NT i tredje hånd!!!

Alle norske sliter
i Round of 16. Klare tap i de to første sesjonene, men seier med 20 i den tredje gjør at Norge er bare 29 bak Russland med 48 spill
igjen.
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Monaco sliter overraskende mot Canada og er 28 bak halveis.

Norge klart videre til kvartfinalen
Island tapte 2-25 (!) i sin avgjørende kamp i OL og da ble det hele 18VP ned til femteplassen for oss. Norge tok
tredjeplassen i ei sterk pulje. Gratulerer så masse. Nå venter vi på hvem første motstander i sluttspillet blir. Tyrkia tok den
fjerde plassen i Pulja D. Monaco og Israel var allerede klar.
Så vidt jeg kan se er alle de beste lagene videre. Unntaket måtte i så tilfelle være New Zealand og GEO. Nederland hadde
bare to VP til overs, men både Italia og USA vant sine puljer.
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Her er oppsettet for kvartfinalen. Russia var ikke førstevalget for Norge, men det er lag som er bedre. Lykke til!!

Superstemning i Lille...
forteller Jan Tore Berg på telefon fra OL. Jeg forstyrret under middag på Italiensk restaurant og der gleder hele laget seg til
i morgen. Jan Tore forteller at laget har spilt godt og han synes at de virkelig fortjener å gå videre til kvartfinale. Dessuten
har Norge 3VP mer enn det står på resultatlista og det betyr at det er ti ned til Island på femte. Norge skal møte dem i
morgen og den kampen SKAL vi vinne, forteller Larvikingen. Husk også at Island har igjen Monaco. Monaco vil gjerne vinne
pulja fordi det er kun vinneren som får velge motstander i sluttspillet
"De dårligste lagene er selvsagt ikke så bra, men du må ikke tro det er bare å hente 25 vinnerpoeng!". Dette har han
selvsagt rett i og det er sterkt å klare å knuse de svakeste lagene hele veien. Mot Latvia var det ikke all verdens liv i korta
og da er det ikke så lett å vinne stort. Vi har faktisk spilt bra alle tre parene. Selv om det er spill vi gjerne skulle gjort
annerledes, er dette er godt løft fra EM.
Norge damer ser ut til å må nøye seg med sjetteplass i sin pulje, men en storseier kan redde oss som beste sekser. Der er vi
fire VP bak England i den første pulja. (Jeg er bare 90% sikker at dette er reglene)
Uansett, lykke til i morgen!!

S
Å
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Det er i morgen det gjelder for landslaget
fordi da møter de både Monaco og Israel. Det virker som nivået i OL er svært ujevnt og det er viktig å
kjøre over de svakeste lagene. Det har vi klart så langt og ligger på tredjeplass med 19.7 i snitt. I alle
andre lagturnering ville en leda med ei mil med det snittet.
Tyrkia og Island er hakk i hæl, så vi trenger masse vinnerpoeng også mot de gode lagene. Spanande!!
På BBO er det enighet om at Norges pulje er den klart tøffeste. I dag slo blant annet Japan Monaco med
17-13 etter tidvis flott spilling. Skulle vi klare å bli blant de fire beste, vil det være en meget sterk
prestasjon.
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Damene er i poss!!
Jeg sleit litt med matematikken i stad da jeg skulle regne ut hvilken plassering som gir plass i Round
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of 16. Med tre puljer er det ikke akkurat rakettforsking å påstå at de fire beste går videre. Det er
selvsagt fem fra hver pulje, pluss den beste sekseren.
Etter en katastrofestart mot Sverige (5-25) har de spilt bra og ligger på søndag ettermiddag på
femteplass. Vi krysser fingre!!

SEND MEG INNSPILL FRA FESTIVALEN!!!
Jeg tror vi står ved et veiskille når det gjelder Bridgefestivalens framtid. Gjennomsnittsalderen bare
øker og det er de samme folkene som kommer hvert år. Når etterveksten i norsk bridge er som den
er, er det superviktig å finne de faktorene som gjør at ikke bare eliten kommer.
Arrangementet er en krevende miks av et elitemesterskap og en massemønstring. Jeg har en følelse
av at vi blander kortene på en måte som gjør at ingen er helt fornøyd. De beste vil vinne ved å slå de
beste, mens de neste beste vil vel helst møte de nest beste og muligens ha sjanser til å få premier.
Er det supermoro å sitte på Bord 102 og vite at det er enda en hel dag av turneringa igjen?
I Sverige har de turneringer med ulikt nivå (Bronse - Silver - Guld), og hovedturneringene spisses
mot slutten. Både i Sverige og på Island klarer de å trekke bøtter og spann av utlendinger, mens i
Fredrikstad var det så vidt jeg så ikke en eneste deltaker med annet pass er vårt norske røde.
Når par og lag ryker ut av hovedturneringene, er det interessante bonusturneringer og
sideturneringer for at alle skal ha et godt tilbud.
Hva mener du og hvor skal fokuset være i tiden framover for å gjøre Festivalen til et så godt
arrangement som mulig?

Disco Ninjas til topps i NM lag
etter en spennende innspurt. Laget er i toppen i alle lagturnering vi arrangerer og tok hjem seieren
etter en stor nok seier i siste kamp:
NM mester både for klubber og i åpent Monrad kan ikke bety annet enn at de er det beste laget her
hjemme på Bjerget for tiden.
Gratulerer!!
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IKKE GLEM AT DET ER LYNGDALSTURNERING TIL HELGA!!
Calle ønsker mange påmeldinger de nærmeste dagene. Flottere lokaler og bedre turnering skal du
leite lenge etter.
LINK OVER..

Bra start i OL
Etter seks kamper har Norge 113 VP (Nesten 19 i snitt) og ligger på 3.plass. De har enda ikke møtt de
beste lagene i pulja (Monaco, Island og Israel) så vi får vente litt med å se om vinden har snudd.
Det er svært ujevnt felt, så det er viktig å knuse du dårligste. Akkurat nå sitter jeg og ser på Italia Kenya og der er stillingen 59-0 etter 15 spill.
Damene sliter mer og er allerede langt bak den viktige fjerdeplassen.
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Da er festivalen over for denne gang
Det var mange som var spent om Fredrikstad skulle klare å følge opp suksessen fra Lillehammer. Inger
Hjellemarken oppsummerer på festivalwebben og konkluderer med at de gjorde de. Selv var jeg tilstede
kun de siste dagene, men sitter nå å skriver på artikkel til neste BIN. Der skal jeg komme med noen
betraktninger omkring arrangementet, men trenger flere innspill fra dere deltakere. Jeg skal ringe til
noen, men har du innspill og tanker er det flott om du sender meg noen ord.
Selve gjennomføringen står til M+. Noen små skjær i sjøen i forbindelse med Ruter/BridgeMate og NM
par, men det lever vi fint med. Ellers gjør staben en formidabel innsats for oss. Flotte lokaler og en trygg
og sikker turneringsledelse.
Likevel sitter jeg med en følelse av at det er noe uforløst over selve turneringsoppsettet. Mix og Mixlag
tror jeg ikke en skal røre i første omgang, siden det trekker så mange par. Det er når NM Monrad starter
at det er noe "galt". NM par vet dere alle hva jeg synes om, men NM Monrad lag blir heller ikke en
høydare som det kunne/burde vært. I BIN skal jeg prøve å komme med noen mer konkrete tanker, men
det må du vente på. De som var i Sverige og spilte Chairmans Cup kunne ikke få skrytt nok av den
turneringa. Der ble turneringa avgjort ved at de beste møtte de beste i mange spill på slutten (64 spill?)
og ikke en 7-spills avgjørende kamp som i vårt lagmesterskap. Hauge ledet før siste runde, men tapte
fordi en annen kamp endte som den gjorde. Er det slik vi ønsker?
I NM scoret medaljevinnerne sinnsykt på slutten. Det var sikkert fortjent, men i praksis ble turneringa
avgjort av at de beste høvlet over par som mest av alt ønsket seg hjem. De tjue dårligste hadde godt
under sitt eget snitt på de siste 22 rundene, mens de beste måtte ha over 60% for å holde posisjonen. Av
de tretti beste i NM par, var det to par (!!) som kom fra oppsamlingsheatet i NM Monrad.
Jeg har ikke svaret på hvor hunden er begravet, men jeg er helt sikker på at det er rett å stille noen
spørsmål. I sideturneringene i den svenske festivalen er det opp til 400 par. Hos oss samlet de 20-30 par
på de korte, mens de litt lengre kretsturneringene ble vel avlyst?
Det er mange hensyn å ta under en slik festival, men jeg kommer til å foreslå at TMU samler en gjeng
med fornuftige bridgespillende mennesker for å tenke høyt. En skal ikke nødvendigvis ape etter andre
suksesser, men vi må ikke bli så konservative at vi ikke fanger opp signaler. Selv turneringsguru Per
Nordland var enig med meg at 170 spill parturnering, alle-mot-alle, er avleggs!!
Du får glede (?) deg til neste BIN for å få flere tanker..

NOK ET NM-GULL TIL VEST-AGDER !!
Selv om det står Møre & Romsdal bak navnet til Nils Kvangaven, er han vår!! For meg var det ingen bombe at
Nils og Terje skulle vinne, selv om jeg faktisk holdt Tom og Geir som enda større favoritter. Hadde det vært
forbudt å melde slemmer, hadde ingen slått Høiland - Brekka. Maken til elendig slemteknikk har verden aldri
sett på dette nivået.
Nils og Terje spiller stødig, aggressiv og god bridge. De gjør lite feil og setter motparten under press hele
tiden. Et godt stykke inn i første sesjon lå de nesten sist, men det gjorde ingen ting for motivasjonen. Fra
midten av turneringa var de i teten og hadde bra kontroll på godt spurtende Høyland- Hantveit.
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Gratulerer til Terje Lie og Nils Kvangraven!!

To ekstraplasser til oss neste år...
etter gode plasseringer av Brekka/Høiland og Mæsel/Mæsel. Og takk for det!
Under ser du Helge Mæsel kikke ned på ei brukbar hånd og lurer på hvordan han skal melde den. Men det ble
ikke så vanskelig.
Makker luringen Roald Mæsel åpnet med 3ru og Magne Eide gikk inn med 3sp i ugunstig. Da hadde selv jeg
doblet!!
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Stines viktigste kamp...
Kreft er noe en tror rammer alle andre og ikke en selv. Stine Holmøy
slapp ikke unna og har vært gjennom en tøff kamp. Hun forteller at
bridgen har vært en viktig faktor for å holde mot og humør opp. I dag
bekler hun forsida av Bergensavisen. Trykk på bildet for å lese
artikkelen.
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Kretskamp i NM par?
Etter første sesjon er det (mildt sagt) Buskerud og Vest-Agder som dominerer.
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BBO i første runde, andre sesjon. Jan Einar Sætre bivåner makker Steingrim Ovesen på jakt etter godsaker..

Store overraskelser i NM Monrad

Favorittseier i NM Mixlag

Jeg mener å følge godt med i norsk bridge, men
vinnerne Tor Bølum og Svein Christian
Johannessen var ikke blant mine favoritter.
Det var mange "nye" navn blant de som som
kvalla til parfinalen. Dette forteller at i
parturnering er det mange som kan vinne, og det
er nok mer tilfeldigheter i en ujevn
Monradturnering enn andre steder. Uansett kan
ikke vinnerne slå andre enn de stiller opp, så
mange gratulasjoner til Bergen.

Det er minst like populært å spille Mixlag som Monrad. Langt
flere av de kjente navnene stilte til start med en fra det annet
kjønn, og to ganger Helness, en gang Hellemann og Kurt Ove
Thomassen vant.
En fin fjerdeplass til 200, med Kopstad-Feness og VestAgders Kvangraven-Bente Farbrot, kun slått på kvalitet av
Silverfox i kampen om bronsen.
Nå starter hovedturneringa. Lykke til alle sammen. Jeg tipper
på kaninen og Tom!! Faren er ikke at de brenner utganger,
men at det blir for mye beit.

Noen bilde av våre..
Alle bilder er tatt av Inger Hjellemarken.
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Bente Ballestad (over) og Geir Brekka (høyre)

http://kristiansandbk.org/arkiv%20vaaren%202013.htm

15.09.2015

et av de fineste parturneringesspillene

Side 193 av 202

Ivar og Eli vant NM mix. Her mot Svein H Riisnes og Eva Liss Gøthe.
Helge "søvnig" Stornes

<<-- Hvorfor melde så steinhardt?
Jeg er ganske sikker på at de flinkeste parene ofte ikke utnytter den
fordelen de har ved å være litt bedre enn resten av salen. Etter min mening
skal de beste så ofte som mulig søke å være i normalkontrakten, for
gjennom gode spilleføringer og motspill få pluss.
Det er derfor dumt (mener jeg) å presse kortene på den måten Espen og
Håkon gjør i dette spillet. Paret har ledet nesten hele veien i Monrad par,
men det hindrer meg ikke å argumentere som jeg gjør.
Espen og Håkon har metoder for at NT-åpneren kan vise tilpass og tillegg på
2ru. Når nord bare melder 2hj, synes jeg Espen skal legge seg der. Både 3NT
eller 4hj er spillbare kontrakter, men utgang skal ikke meldes i parturnering
med slike kort. 24hp, tynn hovedfarge og ikke all verdens tilpass er alle
negative faktorer. 4hj er vel også et skudd i blinde. At det beste paret i
salen skal leite etter en steinhard utgang på 5-2 tilpass, kan umulig være
rett taktikk i det lange løp.
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Håkon spilte småpent i 4hj og reddet to beit. Det hadde vært MYE bedre å få
det ekstrastikket i 2hj i stedet.

Håkon Kippe med planer om å bli NM's beste
Han startet med en flott 2.plass i NM mix og leder søndag kveld NM Monrad
med ei mil. I mixen spilte han med Norges neste damelandslagsspiller, Tove
Stoen. I NM Monrad har han en annen kongemakker, Espen Lindqvist.
Gratulerer til Mixvinnere, selveste Eli Solheim med mann og makker, Ivar M
Anfinnsen. Kristoffer Hegge tok sin fjerde NM juniortittel. Denne gangen
sammen med Tor Eivind Grude.
Alle resultater finner du ved å følge linken oppe til høyre. Inger
Hjellemarken legger ut bilder hele tiden.

Håkon Kippe og Baard Olav Aasan som NM par vinnere i 2010.
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Marianne og Egil vant
åpningsturneringa
Det er sterkt å vinne turneringer med så mange par.
Vi gratulerer og innkasserer Vest-Agder sin første
gull i årets NM.
RESULTATER

Ndure-bremsing ga 4.
plass og OL-exit
Er det mulig??!! Gang på gang. Han trener i fire
år og kommer til hundre meter forsøk. Etter 50
meter forteller han at "Jeg tok med med ro. Viktig
å spare på kreftene!!"
Kanskje behov for en rådgiver?

"men er ikke du på Bridge-NM da, Aalberg?"
Det var litt mye støy da proffene under Sørlandets Grand Prix møtte til start, men jeg mener det var det OL-medaljør Alexander
Kristoff sa til meg. Jeg benyttet anledningen til å fortelle han at opplegget med kvalifisering til parfinalen via kretsene er avleggs
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og det støttet han meg 100% i. "Er det greit at du får en tilskuer til å ta et bilde av meg og deg?" avsluttet syklisten med. Det
kunne jeg nesten ikke si nei til.

"Da vil jeg også ha et bilde!!". Mannen i Rosa trøye ville også bli foreviget. O'Grady til venstre og selveste Ryder til høyre. Det var
fem, seks unger og en smålubben 50-åring som løp rundt og tok bilder. Patetisk vil noen si. Livsglede sier jeg!!
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Fornøyd med pallen!! -->
Det er alltid hyggelig å stikke innom Søgne og
klubben deres. God stemning og fin
oppslutning. Syv bord på torsdag er under
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gjennomsnitt, men flere var hjemme for å
pakke sekken til NM i Fredrikstad.
Jeg var redd det ikke skulle være kake, siden
Bente Holmen hadde annonsert på Facebook at
hun ikke kom, men det gikk bra. Andre
medlemmer tok ansvar!!
Det var ikke mulig å slå Øyvind Lorentsen og
Helge Thorsen som scoret over 66%. Luringen
var flink og klarte nesten 64%. Det lover bra
for NM par..

En kan ikke ha ideelle kort bestandig..

♠E962
♥10987
♦K
♣E1092

Noen vil sikkert mene at Roald sin opplysende dobling i første runde er feil. Han har strengt
tatt ikke tilpass i alle farger, men jeg mener at skal en tenke slik blir bridgen for passiv.
Ved mange andre bord passet Nord over vest sin hjerteråpning, men da kom ØV lett til 4hj med
minst ti stikk.

♠KJ87
♥KDJ7654
♦♣76

♠D43
♥E2
♦E10654
♣D54
♠85
♥♦DJ98732
♣KJ83

Vest

Nord

Øst

Syd

Per

lur

Laila

Snurr

1hj

dobl

redobl

4ru

Roald doblet opplysende til tross for sin litt shaky fordeling og da kunne jeg være med over
4hj. Når jeg så kortene virka det som kontrakten sto på å finne kløverdame, men med et par
trumftapere og fare for trumfmatt ble det beit.
Det kom hjerter ut til stjeling og ruter til konge og ess. PÅ hjerter esset kasta jeg bare sparen
min og da kunne de ikke matte meg. Jeg fant kløverdamen og gikk en beit. Det var verdt de
fleste poengene!!
Aggressivt og fint av Roald (mener jeg!). Legg merke til at jeg tok ut 5kl i 5ru. Svake 7-4
hender skal nesten alltid spilles med langfargen som trumf. Denne gangen ville det bli veldig
tungt i 5kl, selv om jeg skulle finne kløverdamen. Med et par hjerterstjelinger er syd hånd
snart steindød.
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Hva er gleden?
med å spille på BBO og muligens sitte inne med mer info enn
det er lov til. Disse spillene er fra samme spiller og han/hun
gjør det ofte bra i turneringer. INGEN i min verden spiller ut en
liten kløver og finner makker med dette. I alle fall ikke når du er
utstyrt med KD10x og J109x i umeldte røde farger.

og INGEN passer makkers 2hj når en har 13 hp. Åtte stikk var
det maksimale det var mulig å få.
Hold den etiske fanen høyt, selv om det er BBO og langt på
natt!

TEAM KRASK SUVEREN I LYNGDAL MONRAD - RESULTATER
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fv: Coach Viccy Chediak, Ronny Jørstad, Snurr, Kai Jørstad og Espen Lindqvist
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Damer Rosa ble nummer fire i Lyngdal Monrad.
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Frank Svindahl, Erik Dahl, Øystein Jensen og Jon Solli Hansen
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