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Festivalen er åpnet! 

 

 

Festivalgeneral Svein-Jarle Ludvigsen og nyvalgt president i NBF, Åse Langeland 

åpner Bridgefestivalen 2022 

 

Og salen skiftet utseende fra    til 
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For langt fra Ørebro til Lillehammer 
 

 

To blide gutter til tross for et knepent tap i lagfinalen i «Chairmans Cup»  

i Ørebro, hvor den svenske bridgefestivalen nå er ferdig.  GeO har skrevet om det: 

https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/GeOs-blogg/Surt-finaletap-for-Grude-

Bakke-i-Sverige 

Og i tillegg kom de akkurat for sent til Lillehammer for å få deltatt på 

åpningsturneringen her.  Men som Christian sa, vi har vel spilt nok bridge nå       

Antar at de kommer til å gjøre seg mer bemerket utover i festivalen       

 

 

Utsmykningsdetalj fra vinmonopolet i Lillehammer i metall på murvegg  

https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/GeOs-blogg/Surt-finaletap-for-Grude-Bakke-i-Sverige
https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/GeOs-blogg/Surt-finaletap-for-Grude-Bakke-i-Sverige
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Løsning festivaloppgave 1 
 

 

 

Mot 3 NT spiller Vest ut spar 5 til 4, 10 og 
ess. 

 
Sitter ruter konge riktig, har vi våre 9 stikk, 

så vi legger ned ruter knekt, uheldigvis 
taper den til kongen hos Øst. 

 
Nå følger kløver 2 til kongen og esset, og nå 

følger spar knekt fra vest. 

 
Hva gjør vi nå? 

 
Skal vi dukke, eller legge i damen på spar-

knekt?  For å løse det problemet, så må vi 
forstå østs aksjon når han kommer inn i 

ruter. 
 

Uten spar konge hadde øst uten videre 
returnert spar, siden han ikke gjorde det så 

er det fordi han har kongen. 
Så vi lasjerer knekten, og Øst blokkerer 

resten av fargen med sin konge.  
Alt forsvaret får er to sparstikk, og ett i hver 

minorfarge        

 

 

 

 

Pass utenfor tur, turneringsleder forklarer  
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Er vi i ferd med å bli robbet? 
 

GeO Tislevoll hadde en artikkel med denne overskriften på bloggen sin på bridge.no 

for ikke lenge siden.  Den artikkelen hadde nok Nils Kvangraven lest! 

Han satt i 4.hånd med denne hånden, og så motstanderne melde 3 spar – 4 spar: 

 

Ikke unaturlig at Nils gjorde seg tanken om at her 

kunne det stå noe ØV. 
 

Det gjorde det ikke. 
 

Slett ikke! 
 

 

Faktum var at mor og sønn Grude hadde sikret seg plusspoeng på spillet når Tor 

Eivind meldte 4 spar.  Nils prøvde 5 ruter, som ble doblet, og han måtte betale 1100 

og fikk -64 på spillet. 

 

Så denne gangen ble du ikke robbet, Nils        Ikke før du meldte selv       

 

Ekte «mor og sønn»-oppgjør!  Grude mot Bogen på BBO-bordet! 
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Gratulerer med dagen, kjære NBF 
Av: Per Bryde Sundseth 

Jeg benytter anledningen til å sende en hilsen og gratulasjon til 

NBFs markering av 90-års jubileet under bridgefestivalen på 
Lillehammer. 

 
Etter å ha blitt innvalgt i styret i NBF i 1978, har jeg vært med 

på mye spennende.  Først «damemeldingen» under tinget på 
Fagernes i 1980 hvor det mot mange protester ble vedtatt at 

Norge kan delta internasjonalt i dameklasser og at vi skal delta 

med damelag i nordiske mesterskap.  
  

Så kom et spektakulært 50 årsjubileum på Najaden på Bygdøy i 1982 med store 

utfordringer pga svært mangelfulle lysforhold.  Dette ble løst med stearinlys på 

bridgebordene.  Dårlig kvalitet på maten og manglende mikrofon under banketten 

resulterte også i kritiske kommentarer i etterkant. 

Under min presidentperiode ble 60 årsjubileet markert bl.a. med en landsomfattende 

turnering på 4 puljer over hele landet i august 1992. Dette ble løst med slipper og 

resultater per telefax til og fra turneringssenteret i DNB Sandefjord, og vi fikk en 

samlet resultatliste.  I motsetning til 50-årsjubileet, ble banketten på Olrud Hotell 

utenfor Hamar meget vellykket med gjester fra inn- og utland. 

 
Ja, han kan spille kort også, 

stormester er han. 

 

Styre-/presidentperioden ble avsluttet i 1992 og 
fulgt av en 12-årsperiode som ansvarlig for dame-

landslaget med deltakelse i nordiske mesterskap 
med sølv i 1998 som beste resultat. Og dette ga 

støtet til fremtidig internasjonal deltakelse for 

damene på Malta i 1999. 
 

Våre lag i åpen klasse har gjennomgående flotte 
internasjonale plasseringer og etter hvert har vi 

også sendt lag til internasjonale mesterskap i flere 
klasser, og spesielt hyggelig at våre fremgangsrike 

juniorer får internasjonal erfaring.  Resultatene her 
heller ikke her uteblitt. 
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Så kom jeg på banen igjen som ansvarlig for 75-års jubileet på Lillehammer under 

bridgefestivalen i 2007.  Som en del av 75-års jubileet ble det også arrangert en 

landsomfattende jubileumsturnering på 10 ulike steder i landet. 

NBF har altså arrangert både 50-60-75 og nå 90 års jubileer, - både 

jubileumsturneringer og banketter. 

 
Per Bryde Sundseth og Knut 
Kjærnsrød har vært sentrale i 

utviklingen av Bfa på Tenerife! 

 
Jeg ønsker også å slå et slag for Bridge for 

Alle-konseptet som jeg har «jobbet med».   
 

Vellykkede arrangementer på Tenerife i 
januar siden 2010 og november siden 2013.   

 
Likeledes Bridge for Alle festivalene på 

Storefjell de siste årene.  Det er viktig å få 
med seg at bridge er for alle; 

landslagsspillere, turneringsspillere, 

klubbspillere og nybegynnere i alle aldre. 
 

 

Gratulerer med de første 90 år og lykke til med festen og bridgefestivalen. 

 

Pers administrative CV: 

 Født i 1944 
 I styret fra 1978-1993 hvorav 

president 1991-93. 
 Ansvarlig for damelandslaget 

1992-2004 
 Forbundets hederstegn tildelt i 

1994 
 Bridge for Alle Tenerife siden 2010 

 
På Bridgetinget 2016 ble Per Bryde 

Sundseth utnevnt til æresmedlem i 
Norsk Bridgeforbund. Dette er vår 

høyeste utmerkelse og gis bare til 

personer som har betydd spesielt 
mye for norsk bridge.  

 

 
Per Bryde Sundseth (t.v.) mottar diplom og 

plakett fra president Jostein Sørvoll (2016) 
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Elisabeth gjør ting hun ikke kan – del 1 
 

Jeg skriver jo vanligvis bare om ikke-bridge saker i bulletinene, men har tenk å snuse 

på det å skrive om noe som har med bridge å gjøre. I utgangspunktet avviste jeg det 

helt, men etter og blitt minnet på at ikke alle som er her har tronet øverst på NM 

pallen nærmer jeg meg temaet – på min måte. Som nybegynneren i redaksjonen 

minnes jeg ennå godt det aller første kortet jeg spilte i en bridgeklubb – det kunne 

lett ha blitt det aller siste også, men det er en annen historie. 

 

Etter hvert skulle en møte flere personnavn 
og ikke minst steder knyttet til bridgen. 

Åpning 2 kløver (som makkeren min for 
øvrig passet en gang) fikk raskt forklaringen 

«Halles». Dette var sånn ca 2015, og ingen 
var opptatt av at nybegynnerne skulle 

spørre for mye.  

 
Men som en nysgjerrig person måtte det jo 

googles. Hvem var denne Halle? 

Nå vet alle her hvem det var, men for sikkerhets skyld kommer en liten repetisjon.  

Ranik Halle var født i 1905, i Baku som den gang var i Russland (i dag er Baku 

hovedstaden i Aserbajdsjan). Opprinnelig het han Andronik Saradschef. Til Norge kom 

han etter at moren giftet seg med den norske forretningsmannen Halfdan Halle, som 

adopterte gutten – og sånn ble han til den Ranik Halle «alle» bridgespillere i hele 

verden kjenner.  

Etter examen artium studerte Halle jus og 
sosialøkonomi. Han fullførte ikke noen grad, 

men fattet i stedet interesse for politikk og 
journalistikk.  

 
Etter flere redaktørstillinger andre steder ble 

han i 1946 tilknyttet Høyres Pressekontor. 
Fram til 1950 var han politisk redaktør, 

deretter ble han sjefredaktør og 
administrerende direktør til 1972. 

 
Ranik Halle ga ut flere bridgebøker, ble 

Norgesmester hele 12 ganger og var president 
i Norges Bridgeforbund i ti år fra 1954. 

 

 
Ranik Halle 
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En skal ikke være spesielt god ved tastaturet før en finner at en kjenner flere av dem 

som har fått Ranik Halles Pris, som deles ut etter følgende kriterier: «Ranik Halles 

pris tildeles for fremragende arbeid innen bridgejournalistikk, som bridgeforfatter, 

fortjenestefullt arbeid innenfor bridgejournalistenes organisasjon eller generelt for 

fremme av bridgejournalistikken». 

Men tilbake til åpningsmeldingen to kløver. Mange omtaler den bare som «Halles», 

men der har min kjære satt foten ned. Han mener det er historieløst og galt slik jeg 

bruker den – som sterk åpning over 20 poeng. Som vanlig har han rett. 

Halles to kløver ble introdusert på en tid da 2 åpninger var sterke hender med 

minimum 22 Hp. Han introduserte to kløver som en åpningsmelding for sterke 

hender. I NT åpning var på den tiden 16 – 18 Hp. Dermed manglet det en melding for 

19-21 poeng. Dette ble Halles to kløver åpning. Senere har dette nok gått litt i 

glemmeboken – særlig med utviklingen av meldesystemer og ikke minst at det er 

blitt vanlig med 15 – 17 Hp som grandåpning.  

Og som om det ikke er nok med dette – så har Bridge for Alle delen av festivalen fått 

to flotte premier fra Khalles Corner. Som jeg etter dette kommer til å tenke på som 

K-Halles corner. Men det stedet skal vi presentere mer i neste bulletin. 

 

Interiørdetalj fra Khalles Corner  
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Åpningsturneringen 
48 par rakk fram til Lillehammer tidsnok til å delta i Åpningsturneringen.  Her er noen 

av deltakerne       
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Pallen i åpningsturneringen 

Sluttresultat åpningsturneringen 
1. 64,5  Svein Ingar Sæther - Kjell Ove Helmersen, Melhus BK - Heimdal BK                     

2. 61,2  Iwona Larssen - Thor Simonsen, Fredrikstad BK - Askim BK                  

3. 59,2  Oddrun Godejord - Pål Dahl, Sporveiens BK - Inderøy BK                 

4. 58,7  Bård Kåre Græsli - Hallgeir Gåsø, Studentenes BK - Fillan BK                 

5. 56,7  Malgorzata Sawicka - Magnus Bruun Larssen, NBF Utland - Sarpsborg BK                  

6. 56,5  Kai Fredriksen - Hanne Kristin Sollid, BK 1933 Hammerfest - BK Mix Tromsø         

7. 56,0  Jarle Mikkelsen - Per Ove Moe, Vestre Gausdal BK - Hamar BK               

8. 55,1  Verina Dahl - Anders Østrem, Nøtterøy BK - Os BK                        

9. 54,9  Lisbeth Aulid Eide - Kristin Vigander, Hamar BK - Blommenholm BK                  

10. 54,6  Helen Johansen - Birgit Iren Nygård, Stange BK - Larvik BK                      

11. 54,3  Aron Thorfinnsson - Anna Gudlaug Nielsen, BK Sølvknekt - NBF Utland                  

12. 54,2  Vigdis Loftesnes - Arve Henden, Nordfjordeid BK                            

13. 53,9  Leif Fjellro - Sverre Audun Haarde, Os BK - Ølen BK                            

14. 53,5  Jan Mikkelsen - Unni Mikkelsen, TopBridge BC - Bridgekameratene            

15. 53,2  Ingolv Bru - Elisabeth Østrem, Nøtterøy BK - Tønsberg BK 
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Presentasjon av den nye sjefen 
Jeg er gift med Yngve og har 4 barn og to snart tre barnebarn.  

Jeg studerte JUS i Tromsø samtidig som Karianne Opsal. Vi bodde en periode i 

samme studenthjem.  Valget av studier ble tatt fordi jeg ble mor veldig tidlig og 

måtte studere noe som gjorde meg i stand til å være forsørger. Når det ble Jus var 

jeg rimelig klar på at jeg skulle bli advokat. Jeg jobbet tidlig mest med saker mot det 

offentlige som representant for foreldre mot barnevernet, som forsvarer i 

straffesaker. Jeg hadde og en periode veldig mye saker som bistandsadvokat for 

mennesker som var fornærmet i straffesaker. I de senere år har jeg mest jobbet med 

familietvister.  Det har vært mye tunge saker og mange tragedier, men også svært 

tilfredsstillende å hjelpe folk som trenger det. 

 

Jeg begynte å spille bridge på Universitetet i Tromsø som 
da hadde en egen bridgeklubb. Jeg brukte lang tid på å 

mote meg opp for å gå dit helt alene for jeg hadde aldri 

spilt bridge og viste ikke mer om det enn at det lignet på 
amerikaner. Vi spilte alltid mye kort hjemme og 

amerikaner og det å få stikk var favoritten min tidlig.  

<- Åse Langeland har totalt 9 NM-titler! 

Jeg ble heldigvis veldig godt mottatt og han som lærte meg å spille bridge fordi 

makkeren hans Jan Aril Øverli var på rep. var Rolf T Larsen. Han sluttet å spille for 

lenge siden men han var da en god spiller og en ekstremt behagelig makker. vi spilte 

KM mix som var stor kvalik i gamle dager etter at jeg hadde spilt i noen måneder. Jeg 

forsto ikke så mye men vi lå på 3-5 plass og det var to plasser til finalen. Jeg egget 

sikkert masse uten å forstå det selv men han var like snill og stille. Da jeg revokerte 

med trumfesset tok han meg med utenfor lokalet tok en gull øl ut av lomma og ba 

meg drikke den på styrten.  

Det er det «styggeste» han noen gang 

sa til meg, men vi kom oss til finalen. 

Der så jeg for første gang Anne-Lill 
Hellemann, Tor Helness og Geir 

Helgemo, folk jeg bare hadde lest om. 
Jeg har vært heldig å fått spille med å 

lære av flinke makkere hele livet. I Alta 
begynte jeg med dame-bridge og fordi 

Eva Lund (Heitmann) og jeg jobbet  

sammen og kjedet oss litt på jobb reiste vi til Oslo på observasjons turnering. Etter 

det ble vi tatt ut på landslaget noe som for meg var veldig stort. Vi reiste til Ol i 

Maastricht og de norske damene ble nummer 4. Første NM medalje kom i NM mix 

med Geir Helgemo år 2001. 



NORSK BRIDGEFESTIVAL LILLEHAMMER 2022   BULLETIN 2 – LØRDAG    SIDE NR. 15 

Etter det hadde jeg mange fine år som ble toppet med Gull i EM for damer med Tone 

Torkildsen (Svendsen) i 2005 og sølv i EM mix par med Geir Helgemo 2015. 

 

Jeg har aldri gjort noe for bridgen 
tidligere. Kun møtt opp fått servert alt av 

kjekke klubber og kretser hvor mange 
flotte frivillige har gjort bridge mulig for 

mange, blant annet meg. Da jeg ble bedt 
om å delta som medlem i valgkomiteen 

hadde jeg derfor egentlig ikke noe valg. 
Det var på tide å bidra litt. Da spørsmålet 

om styreverv kom tenkte jeg dette kunne 
være spennende og etter et år som vise 

president har jeg lyst på flere oppgaver 
og liker å representere NBF.  

Jeg syns vi har utrettet mye og at vi jobber med mye spennende. Bridge som linjefag 

i VGS er innført, nytt disiplinærsystem er vedtatt, og arbeidsgruppa som skal se på 

hvordan vi kan få flere medlemmer medlemsformer er i gang, Jeg ønsker å bidra til at 

fokuset på fair play og etikk videreføres det samme med fokuset på rekruttering og re 

rekruttering av medlemmer. 

 

Den nye presidenten har vært sentral i utarbeidelsen av det nye disiplinær-systemet 

som ble vedtatt på bridgetinget i går 

Vi ønsker vår nyvalgte president lykke til i sitt nye «embede»       
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Nye innehavere av mesternåler 

 

Nye stormestere: Jarle Bogen og Rune Bjelland 

 

Ny stormester med stjerne: Helge Stanghelle 

 

Vi gratulerer! 
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Festivaloppgave nr. 2 
 

Du blir i hver bulletin presentert for en bridgeoppgave, ingen skal være uløselige på 

noen måte.   

Kommer du med løsningen til bulletin-redaksjonen, så vanker det sikkert en liten 

premie        

Så får du løsningen i morgendagens bulletin. 

 

 

 

 

 
Mot 6 hjerter spiller Vest ut ruter 8. 

 
Finner du en spilleplan? 

 

 
Oddmund Midtbø, trofast oppgaveløser 

ved tidligere festivaler, i år medlem av 
staben på festivalen. 

Og ja, han klarte den første oppgaven 
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Festivalpar 1  - lørdag 
Bridgefestivalen er ikke bare NM og medaljer, det er også sideturneringer.  Hver 

morgen er det Festivalpar. Og lørdag morgen stilte 13 par til start. 

Parene som kom over middels var: 

1. 71,9 Håvard Moe - Markus Hansen Moe, Sandnessjøen BK - Helgeland Juniorbridgeklubb 

2. 57,7 Espen Paus - Pål Dahl, Departementenes BK - Inderøy BK               

3. 56,5 Olav Kåre Hagen - Sylvi Hagen, Åsane BK                                      

4. 53,2 Arvid Haugen - Oddny Christoffersen, Kløver Ess                                    

5. 50,4 Per Øyvind Furuheim - Rune Langset, Vestre Gausdal BK - Lillehammer BK            

 

Pallen: Paus/Dahl, Moe/Moe og Hagen/Hagen 

 

 

Premie fikk også Arvid Haugen og Oddny 

Christoffersen 
 

Arvid er stolt av sitt kontrafei på  

Bridge-for-alle-rollupen! 
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NBF 90 år 
 

 

Men vi er fortsatt like lekne…. 

Møt Per Watz 
 

Rett etter «Drop inn 
fotograferingen» på søndag kan du 
møte Per som forteller om hvordan 
Nesodden BK har økt 
medlemstallet sitt. 
 
Ikke nok med mange kurs – de har 
fått beholde flere av disse i 

klubben som spillere etter at 

kursene er over       

 
Søndag kl. 14:00 i Storsalen 
(der NM’ene spilles) 
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Ungdommen spiller Festival-handikap 

 

Et knippe ungdommer som spilte Festivalhandikap lørdag       
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Glimrende storeslem 
Av: Kristian B Ellingsen 

Mot slutten av første sesjon i NM Mix par fikk sydspillerne utdelt følgende kort: 

 

Hva ville du gjenmeldt med syds kort etter den aktuelle innledninga om du var i 

Marian Grudes stol? 

De fleste spiller med 2 hjerter som rundekrav i den aktuelle posisjonen fordi nord 

normalt har minst 6-kortsfarge. Det innebærer i så fall at syd må passe med ei svak 

hånd og 5-4 eller 5-5 i major.  

Nord kan ennå ha 4-korts hjerter etter den aktuelle innledninga, men spørsmålet er 

om du ønsker å undersøke om det finnes hjertertilpasning, eller om du rett og slett 

bare går mot slem i ruter. 

Marian Grude, som fikk en meget god start på turneringa sammen med sin dyktige 

sønn Tor Eivind, valgte å hoppe til splintermeldinga 4 kløver. Et par melderunder 

senere la Tor Eivind kontrakten i 7 ruter: 
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Hvordan ville du planlagt spilleføringa i storeslemmen etter kløver konge ut fra øst? 

Det er tolv sikre stikk i kontrakten (2+2+7+1). Den mest åpenbare muligheten for å 

hente det manglende stikket ligger i hjerterfinessen. Imidlertid er det all mulig grunn 

til å utsette denne finessen i det lengste når det finnes en annen mulighet som kan gi 

suksess. 

Tor Eivind vant utspillet med esset og fortsatte med ruter til tieren og ruter til 

kongen. Vest hadde to ruter og øst én. Deretter innkasserte han spar konge før en 

hjerter til esset fulgte. Spar ess og spar til stjeling avslørte at fargen var fordelt 4-3 

hos motstanderne. 

Dermed kunne Tor Eivind fortsette med ruter til esset før en spar til stjeling godspilte 

den siste sparen. Hjerter konge var inntak til bordet, og spillefører fikk saket en 

hjerter på spar ess og en hjerter på den trettende sparen, og ble dermed ikke 

avhengig av hjerterfinessen. 

Om sparen hadde vært fordelt 5-2 kunne man falt tilbake på hjerterfinessen. 

Hele spillet så slik ut: 

 

 
Tor Eivind spilte hjem 7 ruter 

Det var kun tre par i mix-feltet som 
meldte og vant 7 ruter. Ytterligere tre 

par meldte den glimrende storeslemmen 
i ruter, men gikk beit, og må altså ha 

gått glipp av tilleggssjansen som lå i å 
trumfe god sparen. 

 
To par gikk beit i 7 grand, mens et par 

gikk beit i 7 hjerter. Resten av feltet var 
høvelig jevnt fordelt mellom utgang og 

lilleslem, i henholdsvis ruter og hjerter, 

samt noen få i grand. 
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Pallen: Wedvik/Grande-Weberg – Berge/Furuheim – Thunberg/Thorvaldsen 

Resultatliste 
1. 63,7  Tore Berge - Per Øyvind Furuheim, Lyngdal BK - Vestre Gausdal BK                             

2. 61,0  Cathrine Wedvik - Solvei Grande-Weberg, Trondheim ungdomsbridgeklubb                               

3. 58,2  Morten Thunberg - Erik Thorvaldsen, Notodden BK - Hen BK                                       

4. 54,6  Arvid Haugen - Oddny Christoffersen, Kløver Ess                                                 

5. 53,0  Gunnar Buene - Tove Buene, Fagernes BK                                                

6. 51,8  Tor Gunnar Mathisen - Brage Hansen Moe, Helgeland Juniorbridgeklubb                                

7. 50,5  Olav Olstad - Robert Olsen, Vestre Gausdal BK - Studentenes BK                         

8. 50,2  Olav Kåre Hagen - Sylvi Hagen, Åsane BK    

 

14 par deltok 


