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Praktisk informasjon 
Program NM klubblag 2019 

 
Har du et spill å rapportere? 
Om du kommer over et godt spill eller en god historie, rapporter det gjerne inn til bulletinredaktør Kristian Barstad 

Ellingsen (kristian.ellingsen@hotmail.com / 906 66 459). 

 

Premie for beste spill 
Det vil bli utdelt pris for finalens beste spill med premie til både spiller og journalist. Nærmere informasjon om dette 

kommer i bulletin 2 (fredag). 

 

Bankett 
Siste kamp er ferdig klokka 18 på lørdag. Etter dette blir det premieutdeling og bankett, og Champions League-

finalen vises på storskjerm. Nærmere informasjon om dette kommer i bulletin 2 (fredag). 

 

Åpen lagturnering med handicap-beregning 
Lørdag 01.juni arrangeres det ei åpen lagturnering med handicap-beregning. I skrivende stund er det 18 lag påmeldt. 

Mer informasjon i NBFs turneringsoversikt. 

 

 

 

 

 

mailto:kristian.ellingsen@hotmail.com
http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/4053
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I bridgebobla 
Først av alt vil jeg ønske finalistene velkommen til Sola og 

gratulere dem med å ha kommet seg hele veien hit! Da 

NM klubblag startet i oktober var det 228 lag på 

startstreken, og seks utslagsrunder senere står vi altså 

igjen med følgende åtte finalelag: Heimdal BK 1, Heimdal 

BK 3, Nesodden BK, Sortland BK, Studentenes BK, 

TopBridge BC 5, TopBridge BC 8 og Stavanger BK.  

Årets finalefelt består av ei god blanding av ringrever og 

debutanter. Det er en sterk prestasjon å gå hele veien til finalen, men nå er utslagsrundene tilbakelagte 

kapitler. Lagene starter med blanke ark, og alle vil helt sikkert gjøre det de kan for å bite godt fra seg.  

Jeg skal etter beste evne dekke mesterskapet med spill, historier og resultatrapporter, og håper du vil følge 

med, enten du er til stede på Sola eller befinner deg et helt annet sted. Med en BBO-overført kamp i hver 

runde, live resultatservice og ny bulletin hver morgen finnes det mange måter å holde seg oppdatert på. 

Det er all mulig grunn til å gå inn i bridgebobla! 

Nils Kvangraven og GeO Tislevoll kommer også til å dekke finalen på henholdsvis www.kvangraven.no og 

www.bridge.no/Laer-bridge/Blogger/GeOs-blogg . Nils har også lagt ut ei meningsmåling på Facebridge der 

du kan stemme på hvem du tror vinner finalen. 

Avslutningsvis vil jeg driste meg til å komme med et lite forhåndstips: 

Gull: Heimdal BK 1 

Sølv: TopBridge BC 5 

Bronse: Studentenes BK 

Jeg gir favorittstempelet til Heimdal BK 1. De stiller med samme mannskap som tok sølv i 1.divisjon 

inneværende sesong, og har både rutine og meritter som få kan måle seg med. 

Jeg tror TopBridge BC 5 og Studentenes BK, begge mannskap med høy kvalitet, er de som kan gi dem 

hardest kamp om trofeet. 

Stavanger BK spilte 1.divisjon så seint som i vår, mens Sortland BK har fire spillere som rykket opp til vår 

øverste divisjon inneværende sesong. Disse kan nok også melde seg på. 

Heimdal BK 3 er også en mulig medaljekandidat, men har de kondisjon nok til å tåle å være bare fire 

spillere gjennom ei intensiv turnering? 

TopBridge BC 8 overbeviste ved å slå ut flere sterke lag. Blir det mer å juble for i selve finalen? 

Nesodden BK har også flere sterke seire bak seg i årets utslagsrunder der særlig storseieren mot Høyland-

laget i sjette runde var imponerende. Kan de overraske igjen? 

Vi kommer nok til å se både favorittseire og overraskelser. Jeg gleder meg over å få følge spenninga på 

nært hold og er sikker på vi skal få fine dager i Rogaland. 

Kristian Barstad Ellingsen 
bulletinredaktør 

http://www.kvangraven.no/
http://www.bridge.no/Laer-bridge/Blogger/GeOs-blogg
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Velkommen til Sola! 

Det er med glede jeg ønsker dere velkommen til 

Sola.  

Det er alltid stas når folk velger å ha arrangementer 

hos oss. Her har vi flyplass og flotte hoteller, så det 

er lett å velge seg hit. Jeg må få lov til å berømme 

dere for valg av sted. For i Sola er det godt å bo, og 

godt å være på besøk.  

Sola kommune har om lag 26 000 innbyggere. I 

Stavangerregionen (som er Stavanger, Sandnes, 

Sola og Randaberg) regner vi 240 000 innbyggere. 

Her beveger vi oss på kryss og tvers av 

kommunegrensene uten å tenke over det. Mange 

har arbeidssted på Forus, som ligger mellom tre 

kommuner, og har om lag 40 000 arbeidsplasser.  

Nå skal dere kåre Norges beste klubblag i bridge. 

Dere sitter igjen med de beste lagene som skal inn i 

en finale. Det blir nok tydelig fokus og oppmerksomhet i konkurransen, men jeg håper dere får litt tid til å 

besøke nærområdet også. 

Strendene våre er noe av det fineste vi har å by på. Solastranden er noe vi er veldig stolte av her i Sola 

kommune. Noe av det vi viser frem når vi får besøk. Her kan vi være i all slags vær. Noen ganger er det jo 

mer vær desto bedre. Det er selvsagt flott her en fin sommerdag med bading og hygge. Men de dagene det 

blåser friskt og bølgene treffer sanden med store dønninger er det også mange som finner veien ut hit. Om 

det er for å gå en tur, bygge sandslott eller utnytte naturkreftene til surfing eller kiting, så blir stranden 

brukt året rundt. Luften er litt friskere her ute ved havet og solnedgangene er litt finere. Hvis dere har litt 

fri i programmet deres, vil jeg anbefale dere å ta en tur ut på stranda. Tur er egentlig det vi bruker 

strendene mest til i vårt klima. Så det anbefaler jeg dere, om dere får anledning.  

Vi har det godt her i Sola. Jeg håper dere også synes det er godt å være gjest her og at dere blir vel tatt 

imot av dem dere møter. Jeg ønsker dere en riktig god helg og ikke minst lykke til med NM-finalen for 

klubblag i bridge! 

 

Ole Ueland 

Ordfører Sola kommune 
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Arrangøren har ordet 

 

 

Rogaland bridgekrets ønsker alle velkommen til NM lagfinalen 2019.  
Årets finale tegner å bli en spennende affære med forhåndsfavoritter og outsidere i en god blanding. 
Finalen spilles på Clarion Air Hotel Sola. Lokalitetene er upåklagelige med en spektakulær utsikt mot 
jærstrendene. Maten er kjent for å være meget god så forholdene bør ligge godt til rette for spillerne. 
 
Lørdag arrangerer kretsen en åpen lagturnering med handicapberegning som vil bli en årviss begivenhet. I 
år vil vi trekke erfaringer og har kun gått ut lokalt med profilering. At vi allerede har 18 påmeldte lag tyder 
på at det er behov for en turneringsform for majoriteten av medlemmene våre. Neste år vil vi bli mer 
aktive i markedsføring overfor resten av landet. 
 
Men nå er det først og fremst lagfinalen det skal dreie seg om. Vi ønsker selvsagt at vårt lokale lag skal 
gjøre det bra, og håper på medalje. Hvis vi skal driste oss til et tips, tror vi pallen vil komme til å se slik ut: 
 
Gull: Heimdal BK 1  
Sølv: Studentenes BK  
Bronse: Stavanger BK 
 
Lykke til! 
 
 
På vegne av Rogaland bridgekrets 
 

Sjur Nedrebø 
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Presentasjon Stavanger BK
Thorleif Skimmeland (53) 

 

Yrke: Rådgiver i NAV. 

Interesser utenom bridge: fotball (og spesielt 

Viking og Leeds Utd) og musikk. 

Når begynte du å spille bridge? 1984 

Meritter: sølv i NM Monrad par og tre sesonger i 

1. div. Dette blir min 4. lagfinalen. 

Ambisjoner for finalen: håper på god stemning og 

kanskje litt god bridge i tillegg. Dersom vi spiller 

som vi kan på vårt beste, bør pallen være 

innenfor rekkevidde. 

 

Geir Larsen (46) 

 

Yrke: Økonom 

Interesser: Golf, fotball 

Når begynte du å spille bridge? 1994 

Meritter: Ikke all verdens  Noen KM-titler + lokale 

turneringsseiere. To tidligere lagfinaler. 

Ambisjoner for finale: Spille god bridge, ha det 

gøy – og hvis det kan kombineres med en medalje 

så hadde det vært kjekt 

 

Bjørn Børre Leinan (54) 

 

Yrke: Førstekonsulent NAV Rogaland 
Interesser: Bridge i alle hovedsak 
Når begynte du å spille bridge? Når vi hadde 
bridge som valgfag på skolen høsten 1978 
Meritter: Vunnet en god del parturneringer. 
   Beste plassering i lagfinale 6. plass 
   Beste plassering i parfinale 6. plass 
Ambisjoner for finalen: Ta medalje. 
 

 

 

 

 

Erik Eliassen (38) 
 

 
 
Yrke: Befrakter hos Nortemp Spedisjon 
Interesser: Bridge, fotball og reise 
Når begynte du å spille bridge? La første kortet i 
Seljord BK i 2002 tror jeg? Usikker.. 
Meritter: Spilt 1.divisjon, 2 par finaler og nå 2 lag 
finaler 
Ambisjoner for finalen: Må vel prøve på en 
medalje 
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Are Nesdal (46) 

 

Yrke: Økonom 

Interesser: Fotball og vintersport (tilskuer). 

Når begynte du å spille bridge? I 13-14-

årsalderen.  

Meritter: Spilt diverse finaler gjennom årene, 

men har fortsatt bare den ene medaljen fra 

junior-NM. 

Ambisjoner for finalen: Spille god bridge og 

gjerne medalje om det blir sånn. 

 

 

 

 

Veien til finalen 
Runde 1: Nærbø BK 2 – Stavanger BK 1 46 - 93 

Runde 2: Stavanger BK 1 – Equinor BK 2 94 - 38 

Runde 3: Flekkefjord BK – Stavanger BK 1 31 - 54 

Runde 4: Stavanger BK 1 – Klepp BK 2 70 - 65 

Runde 5: Stavanger BK 1 – Gaupne BL 126 - 86 

Runde 6: Stavanger BK 1 – TopBridge BC 5 75 – 79 

* Stavanger BK vant kvalifiseringa i Rogaland om 
å stille som arrangørlag i finalen. 

 

 

 

 

Gjermund Rekstad (49) 

 

Yrke: Lærer 
Interesser: Musikk, engelsk fotball, film og 
politikk. 
Når begynte du å spille bridge? 1987 
Meritter: Kretsmester for par på Fosen med 
Petter Tøndel 1996.  
Gull og bronse NM-lag 2009 og 2010.  
Seriemester med Vestfold 2011 og 2012.  
Vinner NM Monrad lag 2011.  
Dansk seriemester 2017. 
Ambisjoner for finalen: Medalje 

 

 

 

Finaleprogrammet 
Runde 1: Studentenes BK 

Runde 2: TopBridge BC 5 

Runde 3: Heimdal BK 3 

Runde 4: Sortland BK 

Runde 5: Nesodden BK 

Runde 6: Heimdal BK 1 

Runde 7: TopBridge BC 8 
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Presentasjon Heimdal BK 1 
Per Erik «Pil» Austberg (50) 

 
Yrke: Investor 
Interesser: Jakt, fotball, fjell og sjø. 
Når begynte du å spille bridge: 1986 
Meritter: 5 gull i 1. div, 6 gull NM klubblag, 2 gull 
NM par, 2 gull NM monrad lag, 4. og 5. plass i 
Bermuda Bowl, Nordisk mester, sølv og bronse i 
Champions Cup. 
Ambisjoner for finalen: Pallen 

«Pil» (t.h. på bildet over) avbildet sammen med 
sin læremester, nå avdøde Øystein Lerfald. 

Jan Tore Berg (46) 

 

Yrke: Rådgiver 
Interesser: Bridge, fotball, håndball 
Når begynte du å spille bridge? Ca. 1980  
Meritter: Diverse seriemesterskap, NM-gull, sølv i 
Champions League 
Ambisjoner for finalen: Gull 

 

 

Terje Aa (58) 

 
Yrke: Jobber i Bring 

Interesser: Bowling og fiske i tillegg til bridge. 

Når begynte du å spille bridge? Som 9-åring. 

Startet i klubb som 14-åring. 

Meritter: 1. plass EM for nasjonslag 2008 og 

2018. Flere andre medaljer fra både EM, VM og 

OL i åpen klasse. Mange 1. plasser både i SM og 

NM for klubblag. 

Ambisjoner for finalen: Komme foran nummer to. 

 

Allan Livgård (36) 

 

Yrke: Generalsekretær i NBF 

Interesser: Sport, bridge og god mat og drikke. 

Når begynte du å spille bridge? Tidlig på 90-tallet, 

første opptreden i klubb i 1994. 

Meritter: Vunnet SM, NM for klubblag, EM for 

nasjonslag (2018). Sølv i Champions Cup og 

bronse i NM Par. 

Ambisjoner for finalen: Først og fremst gull, men 

også å slå «Grøten» (Glenn Grøtheim, red. anm.) 

på butleren. 
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Glenn Grøtheim (59) 

 

Yrke: Autorisert Porteføljeforvalter, handler 

råvarer i Statkraft 

Interesser: Sport og bridge. 

Når begynte du å spille bridge? På 70 tallet, 

hjemme, vant "Gauldalskanna" i 1977. 

Meritter: 1 gull og 2 sølv i Bermuda Bowl, diverse 

medaljer EM og OL. Vunnet 14 SM og 7 NM for 

klubblag. Sølv i Champions Cup med Petter. 

Ambisjoner for finalen: Drømmen til 

generalsekretæren er som vanlig å slå meg på 

butleren, skulle det skje så må det bli gull! 

System: Utvikler av Viking Club, men har nå 

konvertert til naturlig og har sammen med Petter 

utviklet Viking Natural hvor mye av strukturen er 

intakt fra Viking Club 

 

 

 

Veien til finalen 
Runde 1: Heimdal BK 1 – Studentenes BK 4 72 -28 

Runde 2: Studentenes BK 2 – Heimdal BK 1 50 - 69 

Runde 3: Tynset BK – Heimdal BK 142 - 78 

Runde 4: Heimdal BK 1 – Sunndalsøra BK 1 82 - 60 

Runde 5: Mo BK 1 – Heimdal BK 1 33 - 111 

Runde 6: Heimdal BK 1 – TopBridge BC 4 123 - 80 

 

 

 

 

 

 

Petter Tøndel (45) 

 

Yrke: Selvstendig næringsdrivende 

Interesser: Bridge, engasjert fotballtrener. 

Når begynte du å spille bridge? Hadde bridge som 

valgfag på ungdomsskolen 

Meritter: Flere ganger seriemester og 

norgesmester. 

Ambisjoner for finalen: Spille god bridge. Da 

kommer resultatene av seg selv. 

 

 

 

 

 

Finaleprogrammet 
Runde 1: Heimdal BK 3 

Runde 2: Nesodden BK 

Runde 3: TopBridge BC 8 

Runde 4: TopBridge BC 5 

Runde 5: Sortland BK 

Runde 6: Stavanger BK 

Runde 7: Studentenes BK 
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Presentasjon Heimdal BK 3 
Olav Arve Høyem (52) 

 

Yrke: Markedssjef 

Interesser: Alt av sport + hytteliv 

Når begynte du å spille bridge? Som 12-åring. 

Meritter: To NM-gull for lag, EM-sølv Open 

Teams. 

Ambisjoner for finalen: Pallplass. 

 

Aksel Hornslien (54) 

 

Yrke: Vernepleier med videreutdanning. Jobber 

innen psykiatrien. 

Interesser:  

Når begynte du å spille bridge?  

Meritter: Noen NM-titler, samt diverse NM-titler i 

biljard og snooker. 

Ambisjoner for finalen: Bli blant de åtte beste.  

 

Veien til finalen 
Runde 1: Heimdal BK 3 – BK Munken 2 137 - 31 

Runde 2: Berkåk BK 3 – Heimdal BK 3 80 – 109  

Runde 3: Heimdal BK 3 – Steinkjer BK 2 92 - 34 

Runde 4: Molde BK 2 – Heimdal BK 3 33 - 89 

Runde 5: Heimdal BK 3 – Båsmo BK 4 89 - 75 

Runde 6: Heimdal BK 3 – Ringebu/Fåvang 2 130 - 47 

Børre «Bevern» Lund (52) 

 

Yrke: Selvstendig næringsdrivende 

Interesser: Fotball og aksjer. 

Når begynte du å spille bridge? Som 11-åring. 

Meritter: EM-gull åpen klasse (2008), sølv åpent 

EM lag, amerikansk mester for par. 

Ambisjoner for finalen: Pallen. 

 

Jørgen Molberg (52) 

 

Yrke: Lærer 

Interesser: Fotball, jakt, fiske og friluftsliv. 

Når begynte du å spille bridge? En gang i 

tenårene.  

Meritter: Norgesmester, seriemester, amerikansk 

mester, europamester åpen klasse (2008). 

Ambisjoner for finalen: Pallen 

 

Finaleprogrammet 
Runde 1: Heimdal BK 1 

Runde 2: Studentenes BK 

Runde 3: Stavanger BK 

Runde 4: Nesodden 

Runde 5: TopBridge BC 8 

Runde 6: TopBridge BC 5 

Runde 7: Sortland BK 
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Presentasjon Nesodden BK 
Sofie Græsholt Sjødal (17) 

 

Sofie begynte å spille bridge i 2010, og viste tidlig 

at hun hadde talent for spillet. I 2013, bare 10 år 

gammel, ble hun tatt ut på jentelandslaget for 

første gang.  

Siden den gang har hun representert Norge i flere 

internasjonale turneringer og sammen med 

jentelandslaget ble hun Nordisk mester i 2015 og 

tok bronse i VM i klassen jenter U26 i 2016.  

Sofie har utviklet seg til å bli en fremragende 

spiller gjennom årene og har flere strålende 

resultater å vise til. Hun toppet det hele da hun 

ble dobbelt europamester i 2018 i klassene U26 

mix og U26 jenter.  

Etter dette ble Sofie tatt ut på U26-landslaget 

(åpen klasse), som yngste spiller, og har allerede 

klart å bli Nordisk mester i denne klassen (2019). I 

tillegg klarte Sofie å ta sølv i NM damelag i 2019.  

Når Sofie ikke spiller bridge hender det hun tar en 

tur innom videregående, hvor hun er elev. Hun 

jobber i tillegg som bridgelærer på BBO-kursene 

til NBF og har også hjulpet aktivt til med 

juniorrekruttering.  

Ambisjonene hennes for finalen er å ikke komme 

sist, men håpet er å fortsette å overraske.   

 

Agnethe Hansen Kjensli (20) 

 

Agnethe begynte å spille bridge i 2015, og det tok 

ikke lang tid før hun ble bitt av basillen. Allerede 

noen uker etter nybegynnerkurset var det ingen 

som fikk stoppet Agnethe fra å dra på bridgen. 

Hvis det ikke var en turnering å spille, gikk tiden 

til å spille på BBO.  

Det er nok ikke mange som slår læringskurven til 

Agnethe, for allerede et halvt år etter fullført 

nybegynnerkurs var hun med på jentelandslaget 

som tok bronse i VM.  

Tre år senere er det fortsatt ingen som kan 

stoppe henne fra å spille bridge flere ganger i uka, 

og prestasjonene ruller inn. Hun har nå blitt en 

etablert spiller på jentelandslaget og har blitt 

belønnet med tittelen Nordisk mester i jenter 

U26 lag og Europeisk mester i jenter U26 par. I 

tillegg har hun tatt sølv i NM damelag, og var i 

den turneringen beste damepar på butleren.  

Tiden som ikke går til bridge går til studier og 

jobb. Hun studerer matematikk og økonomi på 

UiO og jobber som gruppelærer i statistikk og 

hjelper til så mye hun kan med å holde 

bridgekurs.  

Ambisjonene hennes for finalen er å gjøre det 

best mulig, men helst ikke komme sist. 
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Rolf Sjødal (47) 

Rolf er gift med Elisabeth 

og har to barn, Sondre og 

Sofie. Hans interesse for 

bridge begynte i militæret 

da han fikk tak i en 

bridgebok. Etter det har 

han lært seg bridge ved å 

lese og følge med på gode 

spillere. Han begynte å 

spille i klubb i 1997, og har etter hvert blitt veldig 

ivrig.  

Han jobber som Software utvikler og bruker ellers 

mesteparten av tiden sin på bridge.  Hans beste 

sesong så langt er denne sesongen her, med NM-

finalen som det klare høydepunktet. Ambisjonene 

for finalen er å vinne minst to kamper. 

 

Elisabeth Græsholt Sjødal (51) 

Elisabeth er gift 

med Rolf, og har to 

barn. I tillegg har 

familien hunden 

Alba og katten 

Baltus som utfyller 

familien. Hun 

begynte å spille 

bridge i 2005 etter 

at hun var lei av at Rolf ble invitert til 

bridgesammenkomster uten henne.  

Etter at hun begynte å spille ble hun fort ivrig og 

spiller nå så mye hun kan. Ved siden av sin egen 

bridgespilling er hun også en ivrig reiseleder med 

på bridgeturer for Sofie, noe som har vært nær å 

ende med krampe i oppdateringsarmen opptil 

flere ganger. Elisabeth har aldri hatt en så fin 

sesong som denne, og høydepunktet i karrieren 

er denne NM-finalen. Ambisjonene hennes for 

finalen er å spille opp mot sitt beste. 

 

Ida Wennevold (50) 

Ida har sammen med 

samboeren ett barn, og 

har nå bodd på 

Nesodden i åtte år. Hun 

begynte å spille i 

Akademisk Bridgeklubb 

for 25 år siden og har 

siden da fått mange 

flotte resultater 

deriblant syv gull fra nasjonale mesterskap. 

Utover dette har hun også representert Norge i to 

EM, samt OL og Nordisk. Ida var ikke med å spille 

de innledende rundekampene, men dette betyr 

ikke at hun ikke har spilt med sine lagkamerater 

før. Hun spilte med Sofie allerede fra hun var 9(!) 

år.  

Om ambisjoner i NM finalen sier Ida: Jeg bakspilte 

Sofie og Agnethe da de slo ut Bergen 

Akademiske, hvis de fortsetter med denne 

eventyrlige spillingen kan alt skje. Det viktigste er 

likevel den flotte erfaringen laget får. 

 

Veien til finalen 
Runde 1: Moss BK – Nesodden BK 1 40 - 117 

Runde 2: Nesodden BK 1 – TopBridge BC 7 52 - 85 

Runde 3: Nesodden BK – Astra/ABC 2 97 - 42 

Runde 4: Ski BK 2 – Nesodden BK 61 - 65 

Runde 5: Kristiansands BK 1 – Nesodden BK 31 - 111 

Runde 6: Nesodden BK 1 – Bergen Ak. 1 128 - 59 

Finaleprogrammet 
Runde 1: Sortland BK 

Runde 2: Heimdal BK 1 

Runde 3: Studentenes BK 

Runde 4: Heimdal BK 3 

Runde 5: Stavanger BK 

Runde 6: TopBridge BC 8 

Runde 7: TopBridge BC 5 
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Nesodden BK med sensasjon i NM for klubblag - av GeO Tislevoll

 

Det følgende spillet er gjengitt fra GeO Tislevolls 

blogg på Norsk Bridgeforbunds hjemmesider. 

Nesodden har slått ut flere sterke lag på sin vei til 

sjette og siste utslagsrunde i NM for klubblag, 

men da de skulle møte medaljegrossistene fra 

Bergen Akademiske BK var bergenserne i de aller 

flestes øyne klare favoritter. Sofie Græsholt 

Sjødal (17)-Agnethe Hansen Kjensli (20) og Sofies 

foreldre Elisabeth Græsholt Sjødal-Rolf Sjødal 

ville det annerledes. 

Nesodden ledet kampen med 11 IMP ved halvtid. 

I andre halvrunde startet BAK best og vant 14 IMP 

på de første spillene, men så var det slutt! 

Nesodden vant en haug med spill, og fem av ga 

tosifrede IMP-gevinster. Sluttresultatet var smått 

utrolige 128-59 og bergenslaget var altså slått ut 

med klar margin. Bergen Akademiske BK er en 

gigant i norsk klubbridge så dette er sannelig et 

David mot Goliath-resultat! 

Moro når "the underdogs" slår ut favorittene! 

Her er et av Nesoddens mange gevinstspill som 

rullet inn på rekke og rad i andre halvrunde: 

 

 

 

I dette spillet var syd for BAK frempå med en 

langt ifra usaklig opplysende dobling over østs 1 

ruter i fjerde hånd. Syd hadde altså passet først 

(det gikk tre passer), så doblingen har absolutt 

noe for seg. Men i dette spillet gjorde doblingen 

det enklere for spillefører Rolf Sjødal (øst) da han 

skulle spille 3 grand. 

Syd fant det beste utspillet, kløver. 

Det var de «vanlige» åtte stikkene. Men siden syd 

er mer eller mindre markert med begge kongene i 

de to sidefargene ble det nokså greit. Det var 

bare å kjøre i gang med fem ganger ruter, og syd 

ble skviset sønder og sammen. Dette er egentlig 

en ganske vanlig forkommende skvisvariant hvor 

en motspiller har godspilt nok stikk til å bete, men 

han har «alt», og dermed kan han ikke holde sine 

godspilte stikk idet spillefører tar sin langfarge. 

Bare prøv selv å finne avkast for syd på alle 

ruterstikkene! Han vil i forskjellige varianter bli 

innspilt for å gi spillefører det niende stikket om 

han da ikke blanker en konge som i så fall kan bli 

toppet ut. 

Så 3NT ble vunnet med ni stikk, og da det ble to 

bet i samme kontrakt ved det andre bordet (der 

doblet ikke syd) ga spillet 11 IMP til Nesodden. 

 

 

Rolf Sjødal lyttet til meldingene og fant den vinnende varianten i 3 
grand, noe som sørget for ett av mange vinstspill for Nesodden. 
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Presentasjon Sortland BK 
Olav Ellingsen (54) 

 

Yrke: Reiserådgiver 

Interesser: Bridge, sport og friluftsliv. 

Når begynte du å spille bridge? Som 12-åring 

lærte jeg og min bror å spille av min far og 

bestemor. Begynte i klubben som 15-åring. 

Meritter: NM-gull lag 2005, femteplass 2004 og 

sjetteplass 2011. 16 kretsmesterskap for lag. Sølv 

i junior-NM en gang midt på 80-tallet. 

Ambisjoner for finalen: Medalje. 

 

Ståle Digre (59) 

 

Yrke: Miljøarbeider 

Interesser: Reising på sportsarrangementer. 

Når begynte du å spille bridge? I 14-årsalderen. 

Meritter: Spilt i alle divisjoner, noen par- og 

lagfinaler. 

Ambisjoner for finalen: Prøve å spille god bridge 

og ellers ha sosialt samvær med gode venner. 

Gunnar Harr (42) 

 

Yrke: Postmann 

Når begynte du å spille bridge? Har spilt i snart 30 

år. 

Meritter: Høydepunktet er gull i junior-EM. 

Ambisjoner for finalen: Håper å bite fra oss. 

 

 

Silje Helen Rasmussen (35) 

 

Yrke: Helsesekretær 

Når begynte du å spille bridge? Har spilt i ti år. 

Meritter: Sølv i NM damer par. 

Ambisjoner for finalen: Å komme helskinnet ned 

dit (lider av flyskrekk)! 
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Håkon Arild Bergsrud (75) 

 

Yrke: Pensjonert tannlege 

Interesser: Fiske, fangst og friluftsliv. 

Når begynte du å spille bridge? På slutten av 50-

tallet. Feirer 60 år som bridgespiller i år! 

Meritter: NM lag 2005. Tre lagfinaler og ni 

parfinaler. En sesong i 1.divisjon. En rekke 

kretsmestertitler. 

Ambisjoner for finalen: Best mulig! 

 

 

Veien til finalen 
Runde 1: Sortland BK – Svolvær BK 69 - 61 

Runde 2: Vestvågøy BK . Sortland BK 28 - 85 

Runde 3: Sortland BK – Bodø BK 99 - 31 

Runde 4: Tromsø BK 2 – Sortland BK 39 - 72 

Runde 5: Sortland BK – Studentenes BK 2 82 - 54 

Runde 6: Sortland BK – Hamar BK 2 87 - 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig Arne Iversen (52) 

 

Yrke: Reiserådgiver 

Interesser: Bridge, dans og fjellturer. 

Når begynte du å spille bridge? I 1982. 

Meritter: Vant 3.divisjon i 2017 og 2.divisjon i 

2019. Syv NM-finaler for par. Vunnet fire KM par 

og to KM lag. 

Ambisjoner for finalen: Spille god bridge, høyest 

mulig plassering. 

 

 

Finaleprogrammet 
Runde 1: Nesodden BK 

Runde 2: TopBridge BC8 

Runde 3: TopBridge BC 5 

Runde 4: Stavanger BK 

Runde 5:Heimdal BK 1 

Runde 6: Studentenes BK 

Runde 7: Heimdal BK 3 

 

 

På neste side skal vi ta et tilbakeblikk på et av 

spillene som bidro til at laget fra Sortland 

Bridgeklubb i år spiller NM-finale. Spillet er fra 

femte runde. Erlend Skjetne spilte på 

motstanderlaget fra Studentenes BK, og refererte 

spillet på nettsidene til Bridge i Norge. 
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Hardt og brutalt - av Erlend Skjetne 
Vekas spel kan seiast å vera av det humoristiske 

slaget. Ikkje di mindre kosta det eitt lag 

avansementet til sjette runde i NM klubblag, og 

sende eit anna eit vidare. Du skal få ei 

utspelsprøve (vest gir, alle i sonen): 

 

På sundag spela Sortland BK heimekamp mot 

Studentenes BK. Sola skein og fantastiske 

Vesterålen synte seg frå si aller fagraste side – det 

same kan ikkje seiast om bridgen. «Studenten» i 

vest skal få lov til å vera anonym, altså kan det 

like gjerne ha vore meg sjølv. 

Sei at du held handa over, og i fyrste hand vel å 

opna 2 hjarter, veike to. Nokre vil seia at seks 

sannsynlege stikk er for mykje, men den 

diskusjonen kan vi ta ein annan gong. Nord 

doblar, aust passar, og sør hoppar til 3 spar. Du 

seier pass, og nord hoppar no til 5 hjarter, såkalla 

Exclusion Blackwood. Den meldinga er normalt 

tufta på ein renons, då ho spør etter ess med 

hjarteren unnateke. Sør skal altså ikkje melde av 

hjarter ess om han har det. Han svarar 5 grand, 

eitt eller fire ess utanom hjarter, og nord legg 

spelet i 6 spar. Det går pass rundt. Kva spelar du 

ut?             

Ein lite rutinert spelar hadde vel neppe tenkt seg 

lenge om før han lyfte på hjarter ess. Men vest i 

denne rundekampen «visste» jo at 

hjarterutspelet kom til å bli stole. Kan det vera 

case for å finne makker i ein minor i staden, om 

speleførar til dømes må innom ein konge i tillegg 

til eit ess? Slik tenkte eksperten i vest, og sørva 

kløver seks. 

Skal tru kva kjensler som gjekk gjennom hovudet 

hans, då Stig Arne Iversen augneblinkar seinare 

hadde kravd eit overstikk i soneslemmen, som i 

sin heilskap såg slik ut: 

 

 

Tidlegare juniorlandslagsspelar Gunnar Harr fann 

tida inne for ein klassisk finte med 5 hjarter på to 

småe. Av og til dukkar eit slikt høve opp, og eg 

forstår godt at det blir freistande å prøve seg. I 

ein del tilfelle er alt is og brus fordi sør har 

hjarterkontroll trass alt, andre gonger vil det vera 

nesten umogleg for vest å spela hjarter ut, om 

han til dømes har ess, dame. Kanskje burde vest 

vore meir skeptisk her, og gjort det bestemor ville 

ha gjort? Ein føler seg iallfall ikkje like dum om 

det blir feil å prøve hjarter ess. Men så defensivt 

kan ein ekspert kanskje ikkje tenkje?  

Vi skal overlata til andre å døme. Det som er 

sikkert, er at spelet gav Sortland 13 IMP på 

blokka. Éi beit ville gjeve like mange den andre 

vegen, og skilnaden på laga var til slutt 19 IMP. 

Men sånn er livet, og Studentenes BK hadde 

saktens nok av andre høve til å hente inn det 

tapte, i den 38 spel lange kampen. Lykke til i 

sjette runde, Sortland! 
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Presentasjon Studentenes BK 
Håkon Kippe (40) 

Bor på Leinstrand 

utenfor Trondheim og 

jobber som 

systemutvikler. Har spilt 

bridge siden våren jeg 

fylte 15.  

Merittliste: 

3 gull i NM par. 

2 sølv i NM mixpar. 

1 bronse i NM klubblag. 

Nordisk mester U26. 

1 bronse i NM juniorpar. 

4. plass EM junior nasjonallag. 

Ambisjonen i lagfinalen er som alltid når jeg 

spiller bridge å vinne, men i et tøft felt vil jeg si at 

medalje er godkjent. 

 

Tor Eivind Grude (27) 

Studerer for å bli 

elektroingeniør på 

NTNU i Trondheim. 

Jeg begynte å spille 

bridge hjemme i stua da 

jeg var ti år, i lag med 

mor, far, onkel og 

farfar. 

Beste meritter: 

Junior Verdensmester 2014 

Seier i NM par i 2014 og 2017 

Amerikansk mester 2019 (Jacoby Open Swiss 

Teams) 

Ambisjonene for lagfinalen er å vinne gull! Det 

blir en tøff kamp da det er meget høyt nivå, men 

ambisjonen hver gang jeg setter meg ved bordet 

er å vinne. 

 

Kristoffer Hegge (29) 

Jobber som 

supportansvarlig 

Power Steinkjer 

Interesser: Fiske, 

Sport (med fotball 

og nordiske grener 

på topp) 

Når begynte du å 

spille bridge? I 2002, 

12 år gammel.  

Meritter: 

Hadde vel min storhetstid i juniorklassen. 

NM junior: Fire gull, ett sølv, en bronse 

Junior-EM par: bronse 

Junior-EM lag: bronse 

Nordisk lag: sølv 

Junior-VM lag: Gull i Istanbul 

VM U-21 Singel: sølv 

Åpent junior-VM: Gull og sølv i BAM, sølv i lag 

White House juniors i Nederland: Vant to år på 

rad, i 2013 og 2014. 

NM mix lag: bronse (2015) 

NM par: bronse (2016) 

NM klubblag: sølv (2017) 

Ambisjoner for finalen: Det er et tøft finalefelt i 

år, men håper vi skal kunne kjempe om gullet. 

Kommer vi utenfor pallen er det nok et lite 

nederlag. Vi reiser til finalen for å spille god 

bridge, så får vi se hva det holder til. 
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Lars Arthur Johansen (31) 

 

Interesser: BRIDGE, fotball, bridge, fisketurer og 

bridge 

Første kurskveld: 11.september 2001. Selv om 

dette ikke var den største hendelsen denne 

dagen ble umiddelbart oppslukt av spillets 

aspekter, og det går knapt ikke en dag uten at jeg 

gjør noe bridgerelatert.  

Meritter: 6 NM-titler, derav 2 tidligere NM-

klubblagtitler. Nordisk mester for junior, flere 

bronsemedaljer i junior-EM og – VM. 

Høydepunktet er likevel uten tvil junior-VM i 

Tyrkia, der jeg var med som coach for både U26- 

og U21-laget, og resultatet ble gull og bronse. 

Ambisjoner for finalen:  

1. Siden dette er lagfinale nummer tre for meg, 

og statistikken er to gull så langt, kan jeg ikke 

være mindre ambisiøs i år enn å si at målet er 

gull. 

2. Champions Leagueseier til Liverpool  

 3. Være verst på butleren på laget, helst med 

pluss 0,93. 

 

 

 

Petter Eide (35) 

 

Samboer og to barn på ett og to år. Bor på 

Heimdal utenfor Trondheim. 

Jobber innenfor offshore vedlikehold som 

prosjektleder og ingeniør. Tar for tiden en MBA i 

Økonomi og ledelse på deltid ved siden av jobb. 

Har lite tid til hobbyer om dagen, men er glad i 

musikk, matlaging, trening og fotografering. 

Har spilt bridge siden 13-års alderen. Spilte jevnlig 

i juniortiden, men har trappet ned spillingen 

ganske mye de siste årene. Klart minst merittert 

på laget, men kan dokumentere å ha vunnet noen 

klubbkvelder og sommerbridger i nærmiljøet. 

Ambisjoner om å vinne noen kamper i finalen, og 

håpe på at god glid kan gi en hederlig plassering. 

Veien til finalen 
Runde 1: Studentens BK – Mostadmark BK 81 - 55 

Runde 2: Studentenes BK – Heimdal BK 5 150 - 33 

Runde 3: Steinkjer BK  - Studentenes BK 92 - 93 

Runde 4: Berkåk BK 1 – Studentens BK 58-91 

Runde 5: Tromsø BK 1 – Studentenes BK 61 - 102 

Runde 6: Videre på w.o. etter at Breim BK trakk seg. 

Finaleprogrammet 
Runde 1: Stavanger BK 

Runde 2: Heimdal BK 3 

Runde 3: Nesodden BK 

Runde 4: TopBridge BC 8 

Runde 5:TopBridge BC 5 

Runde 6: Sortland BK 

Runde 7:  Heimdal BK 1
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Tor Eivind finner den vinnende varianten - av Kristian Barstad Ellingsen 
Tor Eivind Grude har tipset redaksjonen om dette 

interessante spillet som dukket opp i 

femterundekampen da Studentenes BK reiste 

nordover og møtte Tromsø BK 1 (Peter Marstrander, 

Rune B. Anderssen, Jan Einar Sætre og Are Sivertsen).  

Tor Eivind spilte for anledninga med Petter Eide, og 

førstnevnte ble spillefører i 4 hjerter i syd med 

følgende ressurser til rådighet: 

 

 

Utspillet fra vest var kløver konge. La oss høre 

hvordan Tor Eivind tenkte  

Det var fristende å dukke, men hadde han spilt 

offensivt ut fra Kx kunne det skape en dum variant 

med ny kløver i stikk to. Kløver konge gikk til esset og 

stjeling! 

- Så kom liten spar i vri, og den måtte jeg vinne på 

hånden. Deretter to runder trumf og positive nyheter 

da begge fulgte. En opptelling nå gav åtte stikk, seks i 

hjerter i tillegg til to ess.  

- Kløveren var det ikke mulig å godspille da vest satt 

igjen med D1085, og jeg hadde gitt bort ett stikk 

allerede. Dermed så det nærliggende ut å spille ruter 

til dama, og hvis den står seile spar dame. 

- Denne planen fungerer bare hvis begge kuttene går, 

da det må kastes kløver hvis spar dame dekkes! Siden 

jeg konkluderte med at øst måtte ha spar konge for at 

kontrakten skulle stå, så jeg på om det var mulig å 

forbedre sjansene mine. Det var da nierne i bordet 

viste seg å ha stor verdi. Jeg spilte ruter til nieren! Nå 

var øst innspilt og måtte enten spille ruter opp i ess-

dame eller spar opp i dame-knekt-ni. Deretter kunne 

jeg godspille enda ett sparstikk for ti stikk totalt. 

Denne tilleggsvarianten ble belønnet med 

utgangssving i hus da øst hadde begge kongene. 

Merk at spillefører på grunn av manglende inntak i 

bordet må kaste kløver idet sparen godspilles. Øst er 

inne og har bare spar og ruter igjen, og har ikke annet 

valg enn å slippe blindemann inn slik at spillefører får 

hentet et tilstrekkelig antall stikk. Om man spiller 

ruter til dama kan øst fri seg i ruter, og spillefører blir 

etter hvert innspilt på hånda uten å bli kvitt et 

tilstrekkelig antall kløvertapere. 

 

 

 

 

 

 

 

Tor Eivind Grude i velkjent analytisk positur som spillefører. 
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Presentasjon TopBridge BC 5 
Kåre Bogø (35) 

 

Yrke: Medarbeider i ECF Holding AS. 

Interesser: Bridge, mat, drikke og fotball (på TV). 

Når begynte du å spille bridge? For omtrent 20 år 

siden. 

Meritter: Norgesmester for Junior, norgesmester 

mix lag, dobbelt nesmester (Erik Berg og Steffen 

Fredrik Simonsen ), et par øymesterskap (Hallgeir 

Gåsø og Jan Emil Græsli). 

Ambisjoner for finalen: Vinne Champions League 

med Liverpool!!!!! 

 

Steffen Fredrik Simonsen (33) 

 

Yrke: Miljøarbeider 

Når begynte du å spille bridge? Som 14-åring. 

Meritter: Sisteplass i Skien Open nylig (ved CCP-

utregning) med Kåre Bogø. 

Ambisjoner for finalen: Seier. 

 

 

 

Olav Ellestad (41) 

 

Yrke: Økonomidirektør innen 

eiendomsforvaltning og fornybar energi. 

Interesser: Løping, squash og vin. 

Når begynte du å spille bridge? Spilte to ganger i 

uka fra jeg var syv år og en gang i uka fra jeg var 

14. Så tok det av i studietiden på NHH. 

Meritter: Europamester for junior, lag. Tre finaler 

i NM klubblag med sølv som beste resultat. 

4.plass i NM par, 2.plass i Icelandair Open. Har 

spilt i 1.divisjon. 

Ambisjoner for finalen: Seier! 

 

Bjørnar Halderaker (50) 

 

Yrke: Konsulent. 

Interesser: Bridge blant annet. 

Meritter: Gull i NM par 2011 og sølv i NM lag 

samme året. Har spilt mange NM-finaler for par 

og lag. 
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Fredrik Helness (29) 

 

Yrke: Utdannet elektroingeniør, men drømmer 

om og prøver å bli profesjonell bridgespiller. 

Interesser: PC-spill, filmer og serier. 

Når begynte du å spille bridge? Da jeg var 18-19 

år. 

Meritter: Har vunnet Marit Sveaas-turneringa to 

ganger. Vant NM Mix par i fjor. 

Ambisjoner for finalen: Spiller alltid for å vinne. 

Alt annet enn pallen vil være skuffende. 

 

 

 

Veien til finalen 
Runde 1: TopBridge BC 5 – Høybråten BK 1 102 - 49 

Runde 2: TopBridge BC 5 – Astra/ABC 1 79 - 57 

Runde 3: TopBridge BC 5 – Sinsen BK 1 108 - 25 

Runde 4: TopBridge BC 5 – Sarpsborg BK 62 - 13 

Runde 5: Asker BK 1 – TopBridge BC 5 36 - 96 

Runde 6: Stavanger BK 1 – TopBridge BC 5 75 - 79 

 

 

 

 

Odin S. Svendsen (46) 

 

Yrke: Gambler 

Interesser: Backgammon, løping i skogen. 

Når begynte du å spille bridge? Da jeg var rundt 

20 år. 

Meritter: To sølv i NM for klubblag, har vunnet 

1.divisjon. 

Ambisjoner for finalen: Vinne! 

 

 

 

 

Finaleprogrammet 
Runde 1: TopBridge BC 8 

Runde 2: Stavanger BK 

Runde 3: Sortland BK 

Runde 4: Heimdal BK 1 

Runde 5: Studentenes BK 

Runde 6: Heimdal BK 3 

Runde 7: Nesodden BK 
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Presentasjon TopBridge BC 8 
Espen C. Fasting (50) 

Jeg er sivilingeniør 

av yrke og driver i 

dag med eiendoms-

utvikling, noe jeg 

startet med for 20 

år siden. 

Rundet 50 i mars og 

tok opp bridgen for 

to til tre år siden 

etter ca. 26 års 

pause. Spilte en del 

da jeg gikk på NTH 

frem til jeg var 22 år, men måtte gi meg på grunn 

av jobb og småunger.  

Det var egentlig Tulla og Svein Harald som lærte 

meg bridge i forbindelse med at jeg var god venn 

med barna deres.  

Har ikke mye meritter å vise til. Tror det er første 

gang jeg spiller NM lag, men vi klarte jo sølv i NM 

Mix lag i fjor. 

 Har også gjort det bra i noen turneringer i 

utlandet (2. plass lag Madeira, delt 1. plass 

Hamilton cup i Shapiro Foursome- turneringen for 

et par uker siden).  

Medalje er jeg godt fornøyd med i lag-NM. Er jo 

egentlig særs fornøyd med å komme så langt. 

Tipper det var rimelig uventet at vi slo ut lag 

Thoresen, men i cup kan alt skje. 

 

 

 

 

 

 

 

Svein Arild Naas Olsen (51) 

Jobber på 

ordrekontoret hos 

Fiskcentralen på 

Vippetangen i Oslo.  

Min far lærte meg 

bridge for ca. 30 år 

siden i Kristiansund.  

De siste 29 årene 

har diverse makkere prøvd det samme med 

vekslende hell.  

Spiller til vanlig i Oslo  og Kolbotn i tillegg til en 

del «privatbridge» med gode venner. Har spilt en 

klubblagfinale med OBK Kløverknekt i 2006.  

Vant nm mix med Gunn. Medalje i monrad lag og 

mix lag. 7/8 parfinaler.  

Prestasjon av nyere dato kan nevnes opprykk til 

3. divisjon med Ludvig Kristoffersen. 

Målet i finalen, som er fullt av gode lag, er å stå 

øverst på pallen når medaljene deles ut! 

 

Jan Erik Olsen (45) 

Yrke: Prosjektleder 

Interesser: Bridge, 

fotball, trening, øl og 

damer. 

Når begynte du å spille 

bridge? I 2006. 

Meritter: Har tidligere 

spilt to lagfinaler og tre 

parfinaler, 28 plass i EM 

par (Polen, 2011), og 

sølv med Gudinna i NM mix lag 2018 + gull i 

bedriftsmesterskapet 2018. 

Ambisjoner for finalen: Topp tre! 
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Anne Lene Johnsen (50) 

 

Yrke: Forfatter og PR-rådgiver. 

Interesser: Bridge, bøker, blomster, biler og 

nesten alt som begynner på B. 

Når begynte du å spille bridge? I 1998 og spilte 

noen år, men hatt langt opphold, startet igjen 

med Jan Erik som makker i februar-18. 

Meritter: I gamle dager (1999): Nr 3 i Australian 

Summer Festival (lag). Ellers beste resultater sølv 

i NM mix lag 2018 og gull i Bedriftsmesterskapet 

2018. 

Ambisjoner for finalen: Ja, men det røper jeg 

ikke! 

 

Espen Haugstad (29) 

 

Yrke: Ingeniør 

Interesser: Tur, fotball, sjakk og bridge. 

Når begynte du å spille bridge?  

Meritter: Sølv fra junior-NM, kvartfinale 

Chairmans Cup, spilt parfinale. 

Ambisjoner for finalen: Komme over middels og 

snuse på medalje. 

 

 

Jo Arne Ovesen (52) 

 

Jeg er hentet inn som sjette mann på TopBridge 8 

og skal spille sammen med Espen Haugstad. 

Hyggelig å bli spurt og jeg sa selvsagt ja (Finalen 

for NM-klubber har en egen sjarm/atmosfære 

som jeg ikke klarer å motstå). 

Begynte på bridgekurs i 1978 i Narvik. Kurset ble 

holdt av Hans Balteskard, som var en glimrende 

bridgelærer. 

Meritter: 

Norgesmester for par to ganger, norgesmester 

Monrad lag og Mix lag, sølv i NM for klubblag og 

gull, sølv og bronse i 1.divisjon. 

Veien til finalen 
Runde 1: TopBridge BC 8 – Ås BK (99-43 

Runde 2:Ski BK 1 – TopBridge BC 8 49 - 50 

Runde 3: TopBridge BC 8 – BK Grand ** 

Runde 4: TopBridge BC 4 – TopBridge BC 8 * 

Runde 5: Gol BK – TopBridge BC * 

Runde 6: Kristiansands BK 2 – TopBridge BC 8 62 – 67 

** videre på w.o.  * resultat ikke publisert 

Finaleprogrammet 
Runde 1: TopBridge BC 5 

Runde 2: Sortland BK 

Runde 3: Heimdal BK 1 

Runde 4:Studentenes BK  

Runde 5: Heimdal BK 3  

Runde 6: Nesodden BK 

Runde 7:  Stavanger BK
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Reglement for bruk av skjermer 
Dette reglementet er en direkte oversettelse av World Bridge Federations skjermreglement og vil bli forsøkt 

oppdatert med jevne mellomrom. I tvilstilfeller er det alltid WBFs publiserte versjon som gjelder. 

Lenke til WBFs publiserte versjon per 18. september 2017: 

http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2016/11/generalconditionsofcontest.pdf 

 1.1 Beskrivelse av betjening 

Spillerne i nord og øst sitter på samme side av 

skjermen gjennom hele turneringen. Det er nords 

ansvar å plassere spillet på, og ta det vekk, fra 

meldebrettet. Sekvensen er slik: Nord plasserer 

spillet på meldebrettet. Skjermluken lukkes (og 

forblir slik gjennom hele meldeperioden) slik at 

meldebrettet akkurat kan passere under. Spillerne 

tar opp kortene fra mappen.  

Meldinger blir avgitt med meldekort fra 

meldeboksen. Spilleren plasserer den valgte 

melding på meldebrettet, som bare skal være synlig 

på spillerens side av skjermen. En spillers første 

melding skal tangere den ytterste venstre delen av 

spillerens eget segment på meldebrettet, med 

videre meldinger overlappende jevnt og likt mot 

høyre. Alle meldinger skal være i kontakt med 

ytterste del av skjermbrettet mot spilleren og ligge 

delvis overlappende forrige melding. 

Spillere skal gjøre alt de kan for at disse 

handlingene blir så lydløse som mulig. Med 

skjermer i bruk er en melding avgitt når den er 

plassert på meldebrettet og sluppet. En spiller som 

fjerner ett eller flere av sine meldekort fra brettet i 

en bevegelse som antyder pass betraktes å ha avgitt 

en pass. 

Etter at to spillere på samme side av skjermen har 

avgitt deres meldinger, skal Nord eller Syd (spilleren 

på samme side av skjermen) skyve meldebrettet 

under skjermen slik at det bare blir synlig på andre 

side av skjermen.  De vil så avgi sine meldinger på 

samme måte og meldebrettet skyves tilbake igjen. 

Denne prosedyren gjentas inntil meldingsforløpet 

er avsluttet. Det er hensiktsmessig at spillerne 

varierer tempoet tilfeldig når de returnerer 

meldebrettet under skjermen. 

Etter at alle fire spillere har hatt muligheten til å 

studere meldingsforløpet (likestilt med muligheten 

til å få meldingsforløpet gjentatt) skal spillerne sette 

meldekortene tilbake i deres respektive 

meldebokser.  

Nå skal spillefører eller blindemann fjerne 

meldebrettet fra bordet og leggermappen tilbake 

midt på bordet. Bare spillefører eller blindemann 

kan fjerne meldebrettet og bare spillefører eller 

blindemann kan leggemappen tilbake midt på 

bordet. 

Åpningsutspillet må gjøresmed fremsiden opp før 

skjermluken åpnes, og bare spillefører eller 

blindemann kan åpne skjermluken eller be om at 

denne åpnes. 

Når spillet er avsluttet plasseres meldebrettet 

tilbake på bordet. 

Etter at et lovlig åpningsutspill er gjort med 

fremsiden opp, skal skjermluken åpnes slik at alle 

spillere kan se blindemanns kort og kortene spilt til 

hvert stikk. Om en motspillerviser et kort og 

spillefører, på grunn av skjermen, ikke ser det, kan 

blindemann gjøre bordet oppmerksom på 

uregelmessigheten. 

Kortene må alltid bli lagt på bordet i samme 

retning, vertikalt eller horisontalt og i lik avstand fra 

forrige kort. Brudd på korrekt prosedyre vil kunne 

medføre prosedyrestraff. 

 

1.2 Alertering og forklaring 

a)  En spiller som avgir en melding som skal 

alerteres i henhold til Turneringsreglementet må 

gjøre sin skjermkamerat oppmerksom på alerten, 

og makker må avgi en alert på sin side av skjermen 

når meldebrettet skyves under. Alerten må avgis 

ved å plassere alert-lappen over den siste 

meldingen til skjermkameraten, i sitt segment av 

http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2016/11/generalconditionsofcontest.pdf
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meldebrettet; spilleren som blir alertert gir til 

kjenne at han er oppmerksom på alerten ved å gi 

alert-lappen tilbake til sin motspiller. En spiller kan, 

ved skriftlig spørsmål, spørre etter en forklaring på 

motstanderens melding; skjermkameraten giret 

skriftlig svar. 

b) På et hvilket som helst tidspunkt under 

meldingsforløpet kan en spiller skriftlig be om en 

fullstendig forklaring på en av motpartens 

meldinger. Svaret skal også være skriftlig. 

c) Helt fra meldeperioden starter til spillet er 

over skal hver spiller bare motta informasjon fra 

spilleren på sin side av skjermen om betydningen av 

meldinger og forklaringer. Spørsmål under spill av 

kortene bør gis skriftlig med skjermluken lukket. 

Skjermluken åpnes igjen etter at spilleren har fått 

svar. Turneringslederen kan derfor ikke gjøre 

undersøkelser på vegne av en spiller på den andre 

siden av skjermen under meldeperioden eller 

spillet. 

 

1.3 Endring av korrigeringer når skjermer er i bruk 

a) En uregelmessighet som er sendt gjennom 

skjermen faller inn under de normale lovene, men 

med følgende endringer: 

i) en melding som ikke er tillatt –se § 35 –må 

korrigeres 

ii) om en spiller krenker lovene og, utilsiktet (ellers 

kan § 72Ckomme til bruk), uregelmessigheten er 

sendt gjennom luken av skjermkameraten, har 

sistnevnte akseptert handlingen for sin side i 

situasjoner hvor lovene tillater den venstre 

motspilleren å akseptere uregelmessigheten. 

b) Før en uregelmessighet er sent gjennom 

luken skal spilleren som begikk uregelmessig-heten 

eller hans skjermkamerat tilkalle TL. Meldinger som 

ikke er tillatt skal ikke aksepteres, og skal rettes opp 

uten andre rettelser (men se (a)(ii) over); alle andre 

uregelmessigheter skal rettes opp og TL skal sørge 

for at bare den lovlige meldingen blir sendt 

gjennom luken. Ingen spiller på den andre siden av 

skjermen skal bli gjort oppmerksom på hva som har 

skjedd om ikke fullbyrdelse av loven krever dette. 

c) Skjermkameraten bør prøve å hindre et 

åpningsutspill utenfor tur. Alle åpningsutspill 

utenfor tur skal trekkes tilbake uten andre 

korrigeringer så lenge luken ikke er åpnet. I andre 

tilfeller:  

i) når luken har blitt åpnet uten feil fra spilleføres 

side (og den andre motspilleren ikke har spilt ut 

med billedsiden opp) gjelder § 54. 

ii) når spilleføres side har åpnet luken er utspillet 

akseptert. Den antatte spilleføreren blir den 

aktuelle spilleføreren. § 72Ckan komme i 

betraktning. 

iii) når to åpningsutspill er spilt med billedsiden opp 

er det feilaktige utspillet et stort straffekort. 

iv) et kort vist med billedsiden opp fra spilleføres 

side faller under § 48. 

d) Når en melding som skal alerteres er avgitt, 

se punkt 1.2over. 

e) Når en spiller bruker mer enn normal tid til 

å avgi sin melding, er det ikke et brudd på lovene 

om spilleren selv påpeker bruddet i tempo. 

Skjermkameraten, derimot, skal ikke gjøre det.  

f) Om en spiller på siden av skjermen som 

mottar meldebrettet anslår at det har vært et 

brudd i tempo og det derved kan ha vært formidlet 

uautorisert informasjon, bør han, under § 16B2, 

tilkalle TL. Han kan gjøre dette på et hvilket som 

helst tidspunkt før åpningsutspillet er gjort og 

skjermen åpnet. 

g) Ved å ikke gjøre som i (f) kan TL bli 

overbevist om at det er makker som påpekte 

bruddet i tempoet. Om det skjer kan TL dømme at 

det ikke var noen forsinkelse og med det ikke noen 

urettmessig informasjon. En forsinkelse i sending av 

meldebrettet på opptil 20 sekunder er normalt ikke 

ansett som signifikant. 

h) Hvis derimot spillerne ikke har variert 

tempoet i sending av meldebrettet som beskrevet i 

punkt 1.1, fjerde avsnitt, så kan en forsinkelse på 

mindre enn 20 sekunder anses som signifikant.           


