
Rekordjevnt etter første dag
Etter første dag av NM-finalen 
i Bergen er det tre lag som har 
fått en luke til resten av feltet. 

Vikersund BK leder med 42,86 
poeng foran TopBridge BC 5 
(Thoresen) som har 42,04 po-
eng. Hak i hæl følger arrangør-
laget fra Bergen Akademiske 
BK (bildet) med 41, 42 poeng.

Første halvdel av runde tre ble 
spilt torsdag kveld. I kampen 
mellom Kolbotn BK og Lunda-

mo BK er det helt jevnt, mens 
begge TopBridge-lagene og 
Vikersund har klare forsprang 
i sine kamper mot henholds-
vis Studentenes BK, Bergen 
Akademiske BK og Stavanger 
BK.

Alle er nok klare til å kjempe 
for hvert eneste vinnerpoeng 
fredag morgen fra klokka 09. 
Følg med på den spennende 
fortsettelsen av finalen i NM 
for klubblag 2017!



TIDSSKJEMA NM LAG FINALE – 25.-27. MAI

Fredag

09:00 11:00 Kamp 3:2
11:10 13:10 Kamp 4:1
13:10 13:50 Lunsj
13:50 15:50 Kamp 4:2
16:00 18:00 Kamp 5:1
18:10 20:10 Kamp 5:2

Lørdag

09:00 11:00 Kamp 6:1
11:10 13:10 Kamp 6:2
13:10 13:50 Lunsj
13:50 15:50 Kamp 7:1
16:00 18:00 Kamp 7:2

Bankettmiddag kl.20.00, Scandic Bergen City

Dagens kamper

Runde:  3
2 halvrunde                                           
Bord
  1   3 Kolbotn BK  1 Lundamo BK                 
  2   4 Studentenes BK 7 TopBridge BC 5             
  3   5 TopBridge BC 3 6 Bergen Ak.BK       
  4   2 Vikersund BK 8 Stavanger BK               

Runde:  4
         
Bord
  1   7 TopBridge BC 5 5 TopBridge BC 3             
  2   1 Lundamo BK 4 Studentenes BK             
  3   2 Vikersund BK 3 Kolbotn BK                 
  4   8 Stavanger BK 6 Bergen Ak. BK       

Runde:  5

Bord
  1   4 Studentenes BK 2 Vikersund BK               
  2   5 TopBridge BC 3 1 Lundamo BK                 
  3   6 Bergen Ak. BK 7 TopBridge BC 5             
  4   3 Kolbotn BK  8 Stavanger BK

Torsdagens resultater

Runde:  1                                                                                             

Vikersund BK - TopBridge BC 5    9,76 10,24
Kolbotn BK - Bergen Ak. BK     0,00 20,00
Studentenes BK - TopBridge BC 3 17,72 2,28
Lundamo BK - Stavanger BK    5,84 14,16

Runde:  2                                                                                             

Bergen Ak. BK - Studentenes BK 16,65  3,35
TopBridge BC 5 - Kolbotn BK  15,51  4,49
Lundamo BK - Vikersund BK   4,22 15,78
Stavanger BK - TopBridge BC 3   6,35 13,65

Runde:  3
1/2 tidsresultater i imp.
Kolbotn BK - Lundamo BK                 25-27
Studentenes BK - TopBridge BC 5     11-47        
TopBridge BC 3 - Bergen Ak.BK        46-18
Vikersund BK - Stavanger BK            61-16  

Tabell
Inkludert 3 kamp
1 42,86  Vikersund BK            
2 42,04  TopBridge BC 5
3 41,42  Bergen Akademiske BK
4 31,16  TopBridge BC 3
5 24,78  Studentenes BK
6 23,19  Stavanger BK
7 20,53  Lundamo BK
8 14,02  Kolbotn BK



Har noen sett Skimmis?

Det er ikke ofte en kvalifisert spiller ikke stiller 
i finalen, men i år har det altså hendt, så vi 
stilte like godt noen spørsmål til Torleif Skim-
meland, Stavanger BK.

Det er bare fem spillere på Stavangers 
finale-lag - hva har skjedd?

Stavanger BK stiller dessverre kun med fem 
spillere i årets finale.

Grunnen til dette er at jeg i begynnelsen av 
desember (etter at vi var ferdige med runde 
1 og 2) var så ”lur” å bestille tur til Køben-
havn som julegave til kona akkurat den helga 
NM-finalen skulle avvikles (det var tross alt en 
mulig langhelg med en inneklemt fridag). At 
dette kolliderte med NM-finalen i Bergen tenk-
te jeg selvfølgelig ikke på, og dette oppdaget 
jeg heller ikke før et stykke ut i januar (rett før 
vi skulle spille 4. runde mot Flekkefjord BK)! 
Og på toppen av det hele gikk vi altså i år helt 
til finalen... Typisk! :)

Hvem er nå makker-løs, og hvordan tok 
vedkommende budskapet?

Jeg spilte alle de innledende rundene med 
min makker Are Nesdal, som nå altså er uten 

fast makker i finalen. Løsningen blir at han 
spiller med de andre (eller noen av dem). Han 
har satt opp et rimelig standard system som 
han spiller med sine makkere i finalen. 

Are tok dette meget bra, og det har selvfølge-
lig vært et visst ”press” på meg for å kanselle-
re København-turen, men det er enklere sagt 
enn gjort (og kona mi er veldig forståelses-
full...). 

Det var vanskelig å få gjort noe med siden 
jeg allerede hadde betalt ”en del” for dette og 
det var utgifter som ikke var refunderbare (+ 
”goodwill”-kostnaden på hjemmebane!).

Hvilke sjanser har Stavanger i finalen uten 
deg? Har du noen råd til dine tidligere lag-
kamerater?

Jeg stoler på at laget vårt likevel er mer enn 
kapabelt til å gjøre det bra selv om jeg ikke er 
med. Vi har et lag bestående av rutinerte spil-
lere hvor mange av dem har spilt NM-finaler 
tidligere og vi er dessuten nyopprykket til 1. 
divisjon, så jeg har tro på at det med spilling 
på vårt vanlige nivå kan bli pallenplass, men 
er også fornøyd med å komme blant de fire 
beste. Den største utfordringen for laget vårt 
er å bevare fatningen og humøret selv om vi 
skulle gå på en smell. Dette har vi hatt noe 
problemer med i tidligere finaler og det har 
resultert i interne ”stridigheter” med påfølgen-
de dårligere spilling og ditto resultater. Men 
jeg er trygg på at akkurat en slik situasjon er 
vi mye bedre på å takle nå! Kjemien i laget er 
bedre enn i noen av de lagene jeg har vært 
med på i tidligere finaler. Dessuten har vi mye 
bedre systemmessige og robuste avtaler og 
det er særdeles viktig i lange lagturneringer.

Hvem vinner finalen?

Min personlige favoritt til årets NM-gull er Vi-
kersund BK. De har mange gode spillere med 
masse rutine og den rette innstillingen 



og dessuten er de trivilige karer.

Hvordan føles det å dra på ferie et annet 
sted enn til Bergen i disse dager?

Jeg gleder meg virkelig til en langhelg i Kø-
benhavn og værmeldingene ser ut til bare å 
bli bedre og bedre (og ingen plass er vel som 
Nyhavn i et slikt vær?), men det er ikke fritt 
for at jeg gjerne skulle ha vært i Bergen også! 
Man kan ikke alltid få både i pose og sekk... 

Jeg skal likevel prøve å få med meg noe av 
det som skjer på BBO, og særlig dersom mitt 
lag er i aksjon.

Lykke til med finalen og jeg håper og tror det 
blir en fantastisk begivenhet for alle involver-
te!

PS! Det blir uansett den siste gangen jeg 
legger andre planer i Kritsti himmelfartshelga 
selv om jeg aldri skulle kvalifisere meg til en 
ny NM-finale :)

Gunn Tove utnytter en feil...
Spill 13. Kamp 2. Giver nord. Alle i sonen.

Gunn Tove Vist utnyttet en feil fra motparten og fikk 
her hjem 4 hjerter på innspill.
Spar ess kom ut og spar 4 var styrke. Kanskje bør en 
ikke legge styrke fra damen tredje her, da fortsettelse 
i spar da kan godspille en spar til avkast. Øst valgte 
å skifte til kløver som ble stukket med esset. 2 gan-
ger hjerter og kløver til damen fulgte. Vest burde nå 
innkassert spar dame, men skiftet i stedet til ruter. 
(Fortsettelse i kløver hadde også ført til bet). Nå 
kunne Gunn Tove eliminere minorfargene og fri seg i 
spar i følgende sluttspill:

Motparten var nå hjelpesløs. Inne på spar dame måt-
te vest spille til dobbelrenons og spartaperen forsvant

Tor Bakke



Sett fra langt hold
av GeO Tislevoll, Auckland, New Zealand

Her fra «skrivestua» mi i Auckland skal jeg 
forsøke å komme med noen bidrag til bulleti-
nene under lagfinalen. «Bullen» er for mange 
viktig når det er mesterskap. 

Personlig savnet jeg de trykkede bulletinene 
da det flere steder de senere år under flere 
mesterskap plutselig har vært «bare» en onli-
ne-versjon. 

Det var alltid koselig å starte dagene med en 
kaffekopp og bulletin i hånd. I Bergen kjø-
rer bulletinredaktør Mathias Beyer på gam-
melmåten, men med ny teknologi også, så 
det blir bulletin både på papir og online!

Velkomstbulletinen var både oversiktlig og 
informativ, og ifølge Beyer skal Liv Kristiane 
Bugge ha æren for den. Hun og andre dyktige 
medarbeidere vil bidra til at det blir mye inter-
essant lesestoff de nærmeste dagene.

Åpningskampen

Første kamp som ble overført på BBO var 
mellom to av gullfavorittene, Vikersund og 
Topbridge 5. Alt lå til rette for at dette kunne 
bli «Match of the day». 

Det tok ikke lang tid før det kom et fint spill 
da lagfinalen startet torsdag morgen. Allere-
de i andre spill fikk Sam Inge Høyland sjan-
sen til å briljere med et pent innspill, men 
motspilleren som ble utsatt for det hadde 
sjansen til å kontre med et motspill som kan-
skje kunne vært et aktuelt pris-motspill.

(Spill 2, runde 1)

 

Da øst passet åpnet Sam Inge som syd med 
2 hjerter. Ganske snart skulle han spille 4 
hjerter. 

Fra vest kom ruter 10 i utspill til bordets 
ess. Så trumf, men da det viste seg at vest 
skulle ha to trumfstikk så det mørkt ut siden 
to kløvertapere ser umulig ut å unngå. Vest 
vant første hjerter, tok ett stikk til i hjerter før 
han fridde seg med den siste trumfen sin. 
Nå kom spillets poeng, kløver ess så tidlig 
som mulig. Øst la lavt, men det skulle han 
angre på. 

For å bete kontrakten måtte øst elegant ha 
avblokkert kongen under esset! Det er derfor 
det var så viktig å spille kløver ess nå, før 
det som like etterpå skjedde, og som kunne 
satt øst på tanken om hva som var i ferd 
med å skje. Etter kløver ess spilte Sam Inge 
ruter til kongen, spar til finesse med damen, 
spar ess og spar til stjeling. Da var dette 
igjen:



Nå var det bare å fri seg med kløver. Øst kom 
inn, men han måtte spille ruter til dobbeltre-
nons som nord kunne trumfe mens syds siste 
kløver forsvant. Simsalabim, to kløvertapere 
var blitt til en!

Da utgangen gikk bet ved det andre bordet 
var dette verd 12 IMP til Topbridge 5.

Det er vel alt for tidlig å snakke om pris-spill, 
for det skal spilles mange spill før mesterska-
pet avsluttes lørdag. Men en fin start på mes-
terskapet var uansett denne spilleføringen for 
Sam Inge Høyland.

Så gikk det noen spill hvor noen få IMP ble 
utvekslet før det smalt, igjen i favør av Top-
bridge 5. 

Syd satt med dette, og nord var giver, N/S i 
sonen (spill 5):

Nord passet, og øst åpnet med 1 kløver.

Ville du meldt inn 1 spar?

Selvsagt ville du det! Det er en helt standard, 
bra hånd for innmelding. Og vi hvis vi begyn-
ner å passe i frykt for alt som kan gå galt blir 
bridgen alt for passiv. Både Jon Aabye og 
Sam Inge Høyland meldte inn 1 spar. Det var 
imidlertid vest sitt første valg av melding som 
avgjorde spillet. Vest satt med:

Vidar Smith meldte 1 grand, mens Siv Thore-
sen «gikk etter motparten» og passet. Smith 
ble spillefører i 3 grand som ikke kunne vin-
nes, og han gikk to bet, -100. Ved Thoresens 
bord gikk det pass fra nord før Kristoffer Heg-
ge doblet opplysende, og da gikk det pass 
rundt. I 1 spar doblet så det lenge ut som om 
spillefører kunne risikere å gå tre doblede so-
nebet, men han slapp unna med to og -500, 
12 IMP til Topbridge 5.

Siv Thoresens valg av melding ble også i spill 
12 avgjørende for utfallet. Hun og Vidar Smith 
satt med dette som giver i gunstig sone:

Begge åpnet med 1 spar og fikk 1 grand fra 
makkeren. Hva ville du meldt?

Smith meldte litt forsiktig 2 spar, mens Thore-
sen hoppet til 3 spar. Dermed kom Topbridge 
5 sitt par i utgang, mens Vikersund stoppet i 
delkontrakt. Det var ti stikk i kontrakten, 7 IMP 
til Topbridge 5.



Vikersund vant fem spill i første halvrunde 
mens Topbridge 5 vant seks, men da det var 
Topbridge som fikk inn de største svingene 
tok de en fin ledelse, 42-11. 

Andre halvrunde startet med flere buttspill. Ett 
spill var ganske spennende da 5 kløver kunne 
vinnes om spillefører gjorde alt rett; en dob-
belfinesse i ruter over dame-knekt og i tillegg 
gjette sparen med KJx mot xx. Kontrakten 
gikk imidlertid bet ved begge bord. 

Så kom en kraftig redusering av Topbridge 
5 sin ledelse. (Spill 17, giver nord, ingen i 
sonen)

Ved det ene bordet fikk Vikersund som Ø/V 
spille 4 ruter og vant den med ti stikk, +130. 
Ved det andre gikk Saur-Aabye på til 4 spar 
over 4 ruter, og den kontrakten ble doblet. 
Som du ser er det bare tre tapere (to i spar 
og en i kløver), men det er en del «arbeid» 
å gjøre. Ringreven Jon Aabye hadde ingen 
problemer og snellet hjem ti stikk, +590 som 
ga 12 IMP til Vikersund. 

Kampen så plutselig litt jevnere ut (42-23), og 
nå var Vikersunds Saur-Aabye i dytten, eller 
Høyland-Ovesen inne i en tung periode for 
å si det på en annen måte. For i neste spill 
doblet Topbridge sitt par Aaybye igjen, den-
ne gangen i 2 grand hvor Topbridge (Thore-

sen-Hegge) hadde spilt 1 grand med ni stikk 
ved det andre bordet! Åtte stikk var som det 
satt sikre uansett utspill, og Aabye vant de 
åtte første stikkene og noterte +490, 8 IMP til 
i favør av Vikersund som med det bare lå 11 
IMP under.  

En 3 grand Saur vant var litt heldig (spill 26), 
han hadde kun en hjerterstopper, men da 
riktig mann hadde det esset spillefører måtte 
innom var det 600 til notering. Da Vikersunds 
Evjen ved det andre bordet åpnet med 4 hjer-
ter og fikk spille den med to bet ga det spillet 
ytterligere 9 IMP. 

Vikersund så ut til å kunne ta over kampen da 
Smith i spill 27 vant utgang Ø/V der Saur-Aa-
bye «kjøpte» kontrakten i 4 hjerter med en 
bet andre veien – 8 IMP.

Men da Vikersund var i ferd med å ta over 
ledelsen i kampen ble det 13 IMP ut da de 
gikk bet i en slem hvor de manglet A-K i ruter, 
og Topbridge stoppet i utgang. Like etterpå 
fant Evjen-Smith en stamp mot 4 hjerter som 
egentlig ville vært ganske vanskelig å vin-
ne. Stampen i gunstig sone ville kostet 500, 
men da Thoresen-Hegge gikk på til 5 hjerter 
og gikk bet var Vikersund-parets aksjon helt 
fløte. Ved det andre bordet vant Aabye sin 4 
hjerter etter et uheldig utspill for Topbridge, 
12 IMP til Vikersund som med det tok over 
ledelsen! 

Kampen hadde endret karakter fullstendig! 
Enda et uheldig utspill for Topbridge ga Aabye 
enda en utgang som kunne gått bet, og ytter-
ligere 10 IMP gikk Vikersunds vei. De ledet nå 
kampen med 13 IMP etter at motparten had-
de hatt en komfortabel ledelse ved halvtid, tre 
spill til skulle spilles.  

Det ble en riktig boksekamp etter hvert, en 
knalltøff batalje mellom de to antatte topp-
lagene som «eide» en halvrunde hver. I det 
nest siste spillet fikk Vikersund hjem 1NT 
doblet, og da Topbridge var i 2NT doblet som 



så ut til å være akkurat syv stikk lå det an til 
kampseier for Vikersund. Men en tilsynelaten-
de sikker bet etter beste utspill og styrkekast 
fra makkeren forsvant tydeligvis, Så Høyland 
vant den doblede delkontrakten. Dermed 
var lagene helt likt.  I det siste spillet førte ett 
overstikk-IMP til at Topbridge 5 vant kampen 
70-71. 

Nesten uavgjort i åpningskampen er vel greit 
nok. Vi er like langt i dysten mellom de lagene 
som begge har fått en grei start.

Sam Inge Høyland var en joker i kampen mot Vikersund. Foto: Liv Bugge



Trim med Troy 

Foto: Mari Skåra Helliesen
 

Troy Saghaug Broderstad kommer opprinnelig fra Harstad og jobber som vitenskapelig assistent ved Institutt for sammenliknende
politikk ved Universitetet i Bergen. Han er styremedlem og spiller i Bergen Akademiske Bridgeklubb. Holder jevnlig kviss på cafeen
Nobel Bopel på Møhlenpris.
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1. I Teaterparken står to diktere som er blant
Norges mest kjente, hva heter de to som har 
blitt foreviget på sokkel?

9. I hvilke byer ligger Forsvarets tre krigsskoler; 
Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen og 
Krigsskolen (Hæren)?

2. En annen som står på sokkel i samme park 
døde under en bombeoffensiv mot Berlin 
under andre verdenskrig. Han er kanskje mest
kjent for å skrive diktet «Til ungdommen» og 
skuespillet «Vår ære og vår makt», hva heter 
dikteren og journalisten?

10. En av byens faste skikkelser er Amanda-
vinner og ridder av St. Olavs Orden, Helge 
Jordal. Han hadde hovedrollen i Hamsuns
«Landsstrykere» og miniserien «Nattseiler»,
men hva het hans gjennombruddsfilm fra 
1985. Filmen er spilt inn på Svalbard og er 
basert på Jon Michelets bok med samme navn.

3. Hva heter læreskipet som ligger til havn ved 
Bryggen i Bergen? Skipet har fått navn etter 
en statsråd og ingeniør som levde fra 1895 til 
1984.

11 Hva heter Bergen kommune sin høyeste 
fjelltopp, som ligger 987 moh.?

4. Hvilken «sammenslutning» ble stiftet i 1941 
og er med sine 60.000 medlemmer er 
Vestlandets største i sitt slag. Den har samme 
navn som en vinterolympisk øvelse.

12. På slutten av 90-tallet og utover på 2000-tallet 
gjorde en humoristisk skuespillertrio fra 
Bergen seg kjent. Hva heter «Kvinnene på 
randen»?

5. I 1988 vant hun Melodi Grand Prix med «For 
vår jord». Sangen kom på femteplass i 
Eurovision Song Contest samme år. Hva heter 
Bergenseren?

13. To av Bergens bydeler figurere ofte i kryssord. 
Hva heter bydelene på firebokstaver som 
begge slutter på de to samme bokstavene?

6. I hvilken NM-finale tok BAK-legenden
Christian Bakke sin første medalje i 2014, lag, 
par, mix eller junior?

14. Hva heter «pass» på spansk?

7. Hva heter ordføreren i Bergen? 15 Hvilke to daværende BAK-spillere ble 
verdensmestre i 2007?

8. Hva heter lagmannsretten som har hovedsete i 
Bergen?

Svarene finner du lengre bak i bulletinen



Samtale mellom 
Sven-Olai Høyland og Liv Bugge

Da jeg spaserte inn i bridgen i Bergen tidlig 
på 90-tallet, var Sven-Olai Høyland en av de 
mest markante personene i miljøet. Han ble 
raskt en mentor for flere av oss, og stadig 
vekk når jeg spiller, dukker det opp i hodet 
mitt en setning han har sagt, f.eks. ”Hvis du 
skal melde inn på en 4-kortsfarge, er det vik-
tig at du har esset.” ”For å få til denne skvi-
sen, må du først gi bort et stikk.”

Og Sven-Olai er fortsatt like sentral i brid-
ge-miljøet. Han holder kurs hver uke både vår 
og høst, har spilletrening med de litt videre-
komne, og han spiller med ferske spillere på 
klubbkveldene. I tillegg leder han jente-land-
slaget, og han er stadig en av Norges topp-
spillere. Alt dette gjør han i tillegg til full jobb 
som førsteamanuensis ved Høgskulen på 
Vestlandet.

Hva motiverer deg til denne kjempe-inn-
satsen år etter år?

Den viktigaste motivasjonen er å sjå at stadig 
nye oppdagar gleda av å spele bridge. Spesi-
elt motiverande er nybynnarkurset for unge 

på juniorleiren. I vår opplevde eg også at spe-
ling på mobil kan vere eit gode. Etter kursk-
veld 8, hadde ei av damene på kurset spelt 
1300! spel på Funbridge. Det er også svært 
motiverande å jobbe med jentelaget. Dei har 
hatt ei fantastisk utvikling på fire år. Sjølv om 
dei har minst 6 år igjen som juniorar og der-
med konkurrerer mot mange som er eldre, så 
har vi godt håp om å vere med å kjempe om 
EM-medaljar i sommar. Eg trur også at NBF 
har valt å sate på jentelag er ei medverkande 
årsak til at fleire unge jenter spelar bridge. 

Hva tror du er de viktigste kvalitetene som 
skal til for å bli en bridgespiller på toppni-
vå?

Du må vere villig å bruke mykje tid. Bridge 
handlar mykje om å kjenne igjen situasjonar. 
Det er også grunnen til at du kan vere på 
topp både som 60 og 70 åring. Folk lærer 
ulikt, men sjølv har eg lært svært mykje av 
å lese bridge, både bøker og blad. Seriøse 
makkerpar må ha eit dokumentert system. 
Med BBO-overføringar har vi også fått mulig 
å bakspele dei aller beste. Her er det mykje å 
lære.  Det er viktig å gå gjennom spela etter 
turneringar, gjerne fleire saman. Skal du nå 
heilt til topps, så må du vere i stand sette deg 



i dei andre spelarane sin posisjon, av og til 
tenke utanfor boksen og ha lyst til å vinne.

Hva opptar deg akkurat nå, bortsett fra 
NM-finalen?

Lage ferdig eksamensoppgåvene, så eg kan 
konsentrere meg om spelinga.

Hva er ditt første minne om bridge?

Eg er fødd på ein stad der det berre var 4 hus 
med fastbuande (no er det ingen att). I halv 
sekstida kom båten med tomme melkespann 
og post. I god tid før dette samla godt vaksne 
menn seg for å spele bridge medan dei venta 
på båten og etterpå når posten vart sortert. 

Det var bestefar min, bror hans og ein del 
andre i alderen 60 - 75 år. Det var rundt 1970 
. Då var eg 8 - 10 år. Ein gong mangla dei 
ein, så eg fekk fylle inn. Eg hugsar sjølvsagt 
ikkje nøyaktig kva eg hadde bortsett frå at eg 
hadde 8 spar. Enten åpna eg med 4 spar eller 
så hoppa eg inn med 4 spar. Det ville sann-
synleg vore ei standardmelding i dag, men eg 
hugsa dei vart imponerte og bror til bestefar 
min spådde at eg kom til å bli god når eg vart 
eldre.

Hva er ditt største øyeblikk som bridge-
spiller?

Det er vanskeleg å velje, men eg trur det må 
bli når eg saman med bror min, Sam Inge 
(som er konkurrent i årets finale) vann parfi-
nalen i 1989. Detter var den første NM-tittelen 
eg vann i open klasse. Året før leda vi fredag 
kveld før dei siste 18 spela, men datt ned til 
fjerdeplass. No låg vi som nr to før siste dag. 
Eg hugsa framleis kor lyst eg hadde til å ta eit 
steg opp. Til slutt vann vi med relativt knapp 
margin. Elles vil eg også trekke fram to andre 
store øyeblikk som kaptein for ungdomslaga. 
I 2000 vann juniorane EM i U26 klassen og i 
fjor vann jentene bronse i VM.

Hvilke ambisjoner har du for finalen?

Eg håpar vi kan vere med å kjempe om tred-
jeplassen. Som mange andre held eg Viker-
sund og TopBridge 5 som relativt klare favorit-
tar, men eg har vore med så lenge at eg veit 
vi skal spele mange spel før medaljane kan 
delast ut.

Hva gjør du og din finale-makker Helge 
Vaardal for å finslipe formen?

Vi har hatt mange timar systemdiskusjonar. 
Utgangspunktet har vore systemet som det 
norske jentelaget brukar og så har vi tatt med 
ein del ting Helge likar. Vi har hatt fleire timar 
meldetrening på BBO + noko speling. I tillegg 
har vi spelt  turneringa «Bridge i havgapet» (i 
Austevoll)  og så to klubbkveldar. 

Du kommer jo fra en kjent bridge-familie. 
Er det kniving mellom dere tre brødrene? 
Har du side-bet Sam Inge før finalen?

No har vi ofte spelt saman. Yngstebror min, 
Jim , og eg har vore på same lag i finalen 11 
gonger. Når eg ikkje gjer det godt sjølv, håpar 
eg dei gjer det godt. Men det er klart at når vi 
møtest innbyrdes, så likar eg ikkje å tape.

Har du noen anekdoter / minner fra tidlige-
re finaler eller NM-runder?

I 1998 var slått ut sjølv, men eit lag med den 
gang unge spelarar frå klubben hadde kome 
til finalen. Dei ville gjerne vere tre faste par 
i finalen, så Øyvind Saur som var ein av dei 
5, kom og spurte om eg kunne tenke meg 
å vere med. Då eg svarte ja, sa han «Vi har 
bestilt hytte, men eg foreslår at du bestiller 
hotell, for vi har ikkje tenkt å legge oss tidleg 
og vi likar ikkje at nokon står tidleg opp». Eg 
budde på hotell og hadde i ei fin tid på Fager-
nes. Vi hang brukbart med i starten men enda 
til slutt som nummer 7 (av 8). Kva har skjedd 
på bridgefronten med lagkameratane frå den 
gong?



Øyvind spelar på Vikersund som er eit favo-
rittlaga i år og Are Nesdal spelar for Stavan-
ger. Dei andre var Atle Sæterdal (medlem av 
TopBridge som har to lag i finalen), Stig Gam-
lemshaug og Bjørn Morten Mathiesen (for tida 
ikkje er aktiv i bridge).

Har du et interessant NM-relatert spill?

Då vel eg eit spel frå første lagfinalen min i 
1989. Laget var brørne mine (Jim og Sam 
Inge), far min (Svein), Ivar Thorbjørnsen og 
eg. Vi skulle spele ramakamp mot Golia med 
blant andre Tor Helness og Roy Kristiansen. 

Dette var første ramakampen min, så eg var 
svært spent og hadde eit sterkt ønske om 
å gjere det godt.  Eit av dei første spela var 
dette (vridd 90 grader for å få Syd som spele-
førar).

Utspel: Spar 3 (norske)

Alt når blindemann vart lagt opp, var det klart 
at motparten har svært lite honnørpoeng for å 
ha meldt utgang i faresonen. Når motstanda-
rane er gode, betyr det vanlegvis skeiv for
deling. Eg la nien, liten hos Roy og eg vann 
stikket med esset. På tre høge kløver saka 
vest ein spar. Det betyr at øst i beste fall kan 
ha seks spar med KD utan mellomkort, EKD 
i hjarter og ruter dame. Men i så fall har vest 
berre kløver knekt og tre små spar for si mel-
ding. Sjølv då har øst minst ein tapar i spar, 
ein  i ruter og tre kløver. 

I tillegg risikerer han ein tapar i spar om mak-
ker manglar knekten. Flyttar vi ei av majord-
amene over til vest, som gjer Tor si melding 
meir forståeleg,  blir det endå ein tapar. Det 
betyr at makker må dekke opp minst 3 tapa-
rar etter berre å ha støtta til 2 sp. Det ser 
mykje meir ut som ei invitthand i desse sone-
forholda. Eg kom til at einaste fordelinga som  
kunne forklare meldingane til motparten, er at 
øst er renons i ruter. Difor spelte eg ein liten 
ruter frå EK opp mot knekten. Tor la liten og 
dermed var kontrakten heime.
 
Gevinstsspel? Tja, vi vann eit IMP sidan mot-
parten vann 3NT etter sparutspel på andre 
bordet. Golia vant til slutt NM og vi enda med 
ein bronsemedalje. Det var både eg og dei 
andre på laget svært fornøgd med.

Fra ett kurs som Sven Olai holdt for 
barn for noen år siden. 

Foto: Liv Bugge



En god sperr.
Spill 18. Kamp 2. Giver Øst.  N/S i sone

  

Finn Fyllingslid gjorde det vanskelig for mot-
parten med sin gode sperr 4kl som viste 
begge major. 

Hjerter syv kom ut og nord regnet med singel 
hos makker og prøvde å innkassere et nytt 
hjerterstikk. Den ble stjålet og en rutertaper 
forsvant på kløver ess. Spar mot bordet ble 
stukket med esset og Gundersen underspil-
te pent ruteresset slik at makker kom inn på 
kongen. 

Ny hjerter sikret da stikk på spar dame og en 
bet. Det var imidlertid bra spill ffor arrangør-
klubben da motparten i sonen har 12 stikk i 
kløver. 
På det andre bordet gjorde Dale en meget 
god vurdering da han meldte 4NT over mot-
partens 4 spar. Det var ikke mulig å gjøre feil 
i kløver så det ble lett 11 stikk. I slem hadde 
han nok funnet ruter dame også, men i ut-
gang safet Dale selvsagt kontrakten og kunne 
notere 11 imps inn.

Tor Bakke



Svar på ”Trim med Troy”
1. Bjørnson og Ibsen

2. Nordal Grieg

3. Statsraad Lehmkuhl

4. BOB (Bergen og omegn boligbyggerlag)

5. Karoline Krüger

6. NM lag

7. Marte Mjøs Persen

8. Gulating

9. Bergen, Trondheim og Oslo

10. Orions belte

11. Gullfjellet

12. Kjersti Berge, Elisabeth Moberg og 
 Martit Voldsæter

13. Fana og Arna

14. Paso

15. Boye Brogeland og Erik Sælensminde

God debut av Helge!

Helge Vaardal er debutant i NM-finale og star-
tet bra i første runde i finalen da han skulle 
spille hjem 5 kløver. Hjerter ess og ny hjerter 
ble stjålet med kløver knekt!

Kløver konge felte damen og kløver til 10 i 
neste stikk. Spar fra bordet i stikk 5 og Helge 
valgte rett og gikk opp med kongen. Liten 
spar stakk nord med damen og fortsatte med 
hjerter til stjeling. 

Helge trakk så resten av trumfen. Han visste 
hvor spar ess satt så hvis dobbelkutten i ruter 
gikk, trengtes ingen finesse. På siste kløver 
ble syd skvist og måtte oppgi ruterholdet for 
å holde spar ess og dermed tok Helge 3 ruter 
stikk til slutt. Nord burde ikke stukket med 
spar dame, men da vinnes likevel kontrakten 
ved å ta dobbelkutt i ruter.

Tor Bakke Ulriken ett av de 7 fjell...
Foto: Kjell Jøran Hansen



Konservativ BBO-operatør?
Av Kristian Barstad Ellingsen

Jeg har gleden av å være BBO-operatør i 
NM-finalen, og får dermed sjansen til å følge 
mesterskapet på nært hold. I løpet av en dag 
får man innblikk i mange spill som inneholder 
alt fra briljante spilleføringer til meldinger man 
ikke er helt enig i.

I runde 2 møttes arrangørlaget Bergen Aka-
demiske og Studentens Bridgeklubb på 
BBO-bordet. I kampens andre halvrunde 
spilte Erik Eriksen og Finn Fyllingslid (BAK) 
mot Liv Marit Grude og Anders Holmen Gun-
dersen (Studentenes) i lukket rom. 

I spill 21 åpnet Liv Marit i nord på 1 hjerter. 
Erik meldte inn 1 spar på østs hånd. Jeg 
syntes det var litt stramt å melde inn på den 
tynne sparfarga og kommenterte følgende til 
bordet:

«This overcall is not my cup of tea. If I over-
call with only 7 points my suit should be 
solid!»

Hele spillet så slik ut:

Denne gang spilte ikke innmeldinga noen stor 
rolle. Liv Marit ble spillefører i 4 hjerter med 
sparutspill fra øst. Etter ei fin spilleføring fikk 
hun med seg alle stikkene.

Allerede i neste spill skulle BBO-operatørens 
smak for innmeldinger igjen bli satt på prøve.

I gunstig sone, grønt mot rødt, ville du meldt 
noe med denne hånda etter at din venstre 
motstander åpnet i 1 spar i første hånd?

Anders Holmen Gundersen valgte å melde 
inn 2 hjerter.

Min spontane reaksjon var som følger:

«This might not be a good day for me to drink 
tea!»

Jeg har sans for at man kan være aggressive, 
særlig i gunstig sone hvor det kan være mye 
å tjene på å stampe over motpartens eventu-
elle utgang.

Men om man ikke har noen måte å vise beg-
ge de røde fargene på i denne sekvensen, 
ville jeg meldt pass i første melderunde.

Hele spillet så slik ut:

Aktuelt ble Liv Marit igjen spillefører. Denne 
gang i 3 kløver med 9 stikk.

Det jeg husker aller best etter disse to spille-
ne er likevel spørsmålet jeg stilte meg selv:

Ble det meldt for hardt ved bordet, eller er det 
BBO-operatøren som er for konservativ?



En meget vellykket pass
Spill 6. Kamp 3. Giver Øst. Ø/V i sonen.

  

Jon Aabye valgte meget riktig å passe ned 1 
kløver doblet med 5 små kløver i dette spillet!

Kløver kom ut og etter to kløverstikk vred 
Saur til spar. Inne på spar dame fortsatte 
Aabye med kløver. 

Da øst ikke cashet hjerter ess ble det ikke 
flere stikk for spillefører! 

Det sikret Vikersund 15 nye imps i kam-
pen mot Stavanger der Vikersund fikk en 
pangstart. Spillet gav 1700 inn, mens scoren 
var 480 ved det andre bordet.
  
Tor Bakke

BRYLLUPSDAG

Kari og Tor Bakke feiret bryllupsdagen med 
jobbing i bulletinrommet.

Jeg er i form påstår Jon Aabye!

Jon Aabye påsto ovenfor bulleredaktøren at han 
var i form og at ting virket lovende!



Deltakere i NM for klubblag finale 2017

Bergen Akademiske BK 
Anders Dale – Bjarte Midttveit, Erik Eriksen – Finn Fyllingslid, Sven-Olai Høyland -
Helge Vaardal 

Kolbotn BK 
Kjell J. Aspen - Jan Synnestvedt, Bente Buan - Torill Haakenstad, Knut Karlsen

Lundamo BK
Stig Andresen - Torbjørn Helgemo, Per Haltbrekke - Arnfinn Helgemo, Jøran 
Aunan - Randulf Aunan

Stavanger BK 
Tore Bårdsen - Geir Larsen, Erik Eliassen - Bjørn Børre Leinan, Are Nesdal

Studentenes BK
Hilde Bjørkan - Tove Stoen, Anders Holmen Gundersen - Liv Marit Grude, Christer
Kristoffersen - Gunn Tove Vist

TopBridge BC 3 
Tor Ivar Bang - Jon-Egil Furunes, Vegard Brekke - Stig Martinussen, Håvard
Heimset Larsen - Fredric Wilt

TopBridge BC 5 
Kåre Bogø - Steffen Fredrik Simonsen, Kristoffer Hegge - Siv Thoresen, Sam Inge
Høyland – Jo Arne Ovesen

Vikersund BK 
Erik Eide - Tormod Røren, Sigurd Evjen - Vidar Smith, Øyvind Saur - Jon Aabye



«Dagens BAK-mål»
av jon Sveindal

Arrangørklubben hoppet ut av startblokkene 
og vant sin første kamp med en seiersmargin 
på over 110 imps. Dette spillet ga en hyggelig 
gevinst.

N/Ø-V

Ved de andre 7 bordene var kontrakten 4 
hjerter, og alle noterte 620. Men Finn Fyllings-
lid og Erik Eriksen ville ikke la fi komme til 
sonebonus uten kamp.

Finn viste fram sin imponerende to-seter 
(gunstig sone var nok medvirkende) og Erik 
meldte 4 spar som et to-veis skudd. Med litt 
mer kort i syd kunne jo 4 spar stå, og selv 
med beste motspill (ruterstikk, ruterrøff, to 
trumfstikk til, ett i kløver og ett i hjerter) ville 
det uansett gitt en BAK-gevinst. Nå ble det 
MÅL, da vest valgte å forsøke 5 hjerter. Tre 
forsvarsstikk senere kunne bergenserne note-
re 12 imp for scoringen.
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