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Side Tittel forfatter 

2 Utfordringen tatt Frokostspiseren 

2 Sjekk parkeringen om du har parkert ved hotellet Heidi 

3 Bogø vinner 12 stikk Leif Juvik 

4 Bilen utenfor hotellet Redaksjonen 

5 Har du magemål? Kristian B Ellingsen 

7 Ingen jobb for liten – ingen jobb for stor Redaksjonen 

10 En blink, litt slurv og uavgjort Nils Kvangraven 

13 De små spillene kan gi store utslag Vegar Næss 

14 Spiller du lagspill i parfinalen? Nils Kvangraven 

16 Viktig beskjed Hotellet/redaksjonen 
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Utfordringen tatt 

 

 

Husker dere at det ble gitt forklaring på 

at sjokoladepålegget var hjemmelaget 

med masse hasselnøtt i? 

 

Det kan bekreftes. Nydelig smak for de 

som liker både sjokolade og hasselnøtt. 

Ikke for søtt – det passer flott på loff, 

gjerne med et glass kald melk eller en 

kopp varm kaffe til. Redaksjonen 

anbefaler å forsøke. 
 

Skulle noen få minner i hodet tilbake til 

barndommens sjokade – så kan vi 

garantere dere at det ikke ligner i det 

hele tatt. Dette er etter vår mening 

perfekt sjokoladepålegg for voksne. All 

honnør til kjøkkensjefen TK som trigget 

oss til å prøve. 

 

 

Sjekk parkeringen om du har parkert ved 

hotellet 
Vi har opplevd at det har vært feil med kameraregistreringen i forbindelse med 

parkeringen på hotellområdet. 

Derfor oppfordrer vi alle til nøye å sjekke appen om den avsluttes riktig – eller å være 

nøye når det kommer faktura (for de som ikke benytter app). 

Ved feil – ikke avsluttet parkering, kontakt Easypark så ordner de, også med 

tilbakestilling om det er aktuelt. 
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Bogø vinner 12 stikk 
Av: Leif Juvik 

 

Meldingane var fort unnagjort, og Kåre Bogø blei speleførar i 4 spar 

 

Brendbråten si dobling av 2 kløver hadde vel ytra ønske om kløverutspel, og det blei 

det. Kløver ess tok første stikk, og ny kløver blei tatt med kongen av speleførar.  

 

No kom det kjapt hjartet mot bordet, og når Årmot la liten forlangte Bogø kongen frå 

bordet, som vann stikket.  

 

I neste stikk kom spar frå bordet til liten, liten og liten. Ny spar frå bordet gjekk til 

knekten på hand, og siste kløveren blei spelt til steling med siste trumf på bordet. 

 
No kom det hjartet frå bordet, og når dama stupte i vest blei det alvorleg trøbbel for 

aust når nord fortsatte med to gonger trumf for å ta ut vest sine siste to trumf.  

 

For å unngå at hjartet knekt i bordet skulle gje stikk måtte ein ruter få gå, og dermed 

blei det fire ruterstikk for speleførar og 12 stikk ialt. 

 

Tolv stikk var deling av topp med fire andre par og gav fine 22 pluss på konto. 
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Bilen utenfor hotellet 
Det står en bil utenfor hotellet. Den har en av våre sponsorer satt der. Bilen er en 

Nissan Ariya. 

Vi introduserer en ny elektrisk crossover fra Nissan. En fantastisk bil full av krefter og 

kjøreegenskaper. Klar for å frigjøre sitt potensiale for deg, meg og oss alle! Startpris 

en er 425 000 kr. 

 

Den er utstyrt med e-4ORCE AWD: et firehjulsdrifts-system med to elmotorer som gir 

mer maksimalt dreiemoment, stabilitet og smidighet på praktisk talt alle flater. Men 

det er det nye nivået av kontroll som virkelig vil vekke interessen din. 

e-4ORCE AWD gir deg fullstendig trygghet med firehjulsdrift: muligheten til å overføre 

all kraft fra front- til bakhjul sørger for presise kjøreegenskaper, mens uavhengig 

kontroll av dreiemomentet på hjulene hindrer over- eller understyring. Systemet 

styrer også bilens bevegelse når du bremser, noe som sikrer en jevn og stabil 

kjøreopplevelse. 

Skal du trekke tilhenger? Ingen problemer, opptil 1 500 kg kan ARIYA trekke. 
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Har du magemål? 
Av: Kristian B Ellingsen 

I andre runde av årets parfinale dukket følgende spill opp:  

 kn 10 9 8  E 4 2 

 E D 8 V/A 3 2   

 E D kn 7  K 6 2 

 6 4  K D 10 7 2 

Samtlige bord endte i 3 grand. Ved to av bordene ble øst spillefører, mens de 

resterende hadde kontrakten i vest. Hvordan ville du som vest planlagt spilleføringa 

med hjerter 4, norsk fordeling, ut fra nord? Syd følger med tieren. 

Ved BBO-bordet meldte Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth seg opp i 3 grand på 

følgende vis 

 Vest Nord Øst Syd 

 Kjærnsrød Rønbeck  Sundseth Karlstad 

 1 ru pass 2 kl pass 
 2 gr pass 3 gr pass 

 pass pass pass 

 

Knut vant utspillet med dama, og spilte kløver til kongen. Syd stakk med esset før 

han fortsatte med hjerter knekt. Spillefører lasjerte, og syd spilte nok en hjerter. Inne 

på esset var Knut framme ved et veivalg. Han hadde seks røde stikk og i tillegg ett 

stikk i hver av de svarte fargene. Nå var spørsmålet om det var sparen eller kløveren 

man skulle spille på. Hva ville du gjort? 

 

Hele spillet så slik ut: 

 

  7 5 

  K 9 7 6 4 

  10 9 5 3 

  5 3 

 kn 10 9 8  E 4 2 

 E D 8 V/A 3 2   

 E D kn 7  K 6 2 

 6 4  K D 10 7 2 

  K D 6 3 

  kn 10 5  

  8 4 

  E kn 9 8 

 

Inne på hjerter ess fortsatte Knut med spar knekt som fikk seile rundt til syds dame. 

Syd hadde ikke mer hjerter igjen, og hadde dermed ikke noe mer fornuftig å ta seg til 

enn å fri seg med ruter. Knut vant med dama på hånda, og seilte enda en spar. Syd 

vant med kongen, men så hadde spillefører resten. 
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Ni stikk ga +15 til øst-vest. Tolv spilleførere fikk hjem kontrakten, og ble belønnet 

med denne scoren. Like mange gikk beit, og det må vi ta på kontoen for grådighet.  

De som satser alt på å leve av kløveren, får det nemlig langt verre i og med at syd 

har trippelt hold i fargen. Ved første øyekast kan det kanskje se mest fristende ut å 

gå på kløveren, men sannheten er at det er nesten like stort potensial i sparen. 

Det skal sies at det av flere grunner er riktig å gå på kløveren i stikk to. For det første 

er det viktig å få presset ut kløver ess dersom det er i nord, rett og slett fordi man vil 

ha bort nords eventuelle inntak til hjerterfargen. Dobbeltfinessen i spar er tilgjengelig 

hele veien, men det vil være dumt å sende rundt spar knekt i stikk to og la syd 

godspille nords hjerterfarge mens nord har kløver ess i behold. For det andre er det 

etter alt å dømme behov for å etablere stikk i kløver. 

Med perfekt sits i kløver kan det bli fire stikk i fargen og elleve totalt. Ved å gå på 

sparen i stikk fem, gir man avkall på maksimal uttelling. Denne spilleplanen gir 

nemlig maksimalt ti stikk. Men samtidig holder man flere muligheter åpne for å ende 

opp med et (relativt) godt resultat. Denne gang var det i alle fall riktig å ha litt 

magemål i og med den sure sitsen i kløver.  

 

 

Knut Kjærnsrød spiller ikke sin første parfinale       
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Ingen jobb for liten – ingen jobb for stor 
Dette var svaret vi fikk da vi spurte Morten Thunberg i TeleTrading om hva slags 

jobber de tok på seg. 

Det er det firmaet som har laget stabens T-skjorter også til dette NM’et. TeleTrading 

holder til på Notodden og den største T-skjorte ordren de har hatt er 5000 til Blues 

festivalen der. Den minste hittil husker han ikke helt, men tror det er to stykker. 

     

 

 

TeleTrading laget også stabsskjortene til 
lagfinalen i 2020 her i Larvik og parfinalen i 

Kragerø i 2020. Skjortene er vasket flere 

ganger og holder både fasong, farge og trykk. 

Gode å hå på er de også. 

 

Redaksjonen besøkte firmaet og fikk en 

omvisning. Inne i et av rommene er det av 

naturlige årsaker kjøre port. Der kommer det 

en stor varebil som skal hel folieres. Det er 

blant de største enkeltoppdragene Tele 

Trading har. Det er nemlig slik at når du ser 

en bil i en kanskje uvanlig farge – gjerne med 
tekst på – så kan det godt hende den er 

«pakket inn» i folie. 

 

Veldig greit forteller Morten – særlig om den 

skal selges brukt – da er det bare å «skrelle» 

den.  

Når vi spør om det bare er store varebiler som behandles på denne måten, smiler han 

bredt. Han innrømmer at en av hans biler nok også har vært pakket inn på den måten 

Vi visste ikke at dette var en måte å bytte farge på bilen på (vi trodde lakkering var 

greia vi). Og spør om hvilke begrensninger som er knyttet til dette. Det er et 

spørsmål som ikke synes å bli helt mottatt i den andre enden. Så vi skynder oss med 

tilleggsspørsmål om det er bare småbilder som folieres. Da er vi forstått. For svaret er 

et neida, det er veldig små begrensninger på størrelsen av bilene. Det nevnes at det 

har blitt foliert lastebiler og busser også – og han viser oss hallen. 
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Her er eksempler på folierte biler fra 
TeleTrading 

 

Det benyttes flere trykkemetoder hos TeleTrading. Vi får demonstrert silketrykk som i 

dette tilfellet benyttes på bilskilt. Silketrykk er en metode som benyttes mye, og som 

består i at trykkfargen overføres via en perforert duk - som er perforert med det 

mønsteret som ønskes trykket. Sånn enkelt forklart (kan sikkert forklares mye bedre 

av en fagperson). 

  
 

 

Tre av de som jobber i TeleTrading er bridgespillere. Så i lunsjen på tirsdag 

diskuteres spillene fra klubbkvelden på mandager i Notodden BK. 

Morten Thunberg er med i styret i Notodden BK, og jobber en del med rekruttering og 

kurs. Det hender han har kurs i Tele Tradings lokaler. Da er det ofte to-timers 

sesjoner med opplæring gjennom å spille. 
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Men tilbake til produksjonen hos 

TeleTrading. Larvik BK har bestilt en del 

derfra og er selvsagt kjempefornøyde. 

 

Morten forteller at de ikke har alt på 

lager av tekstiler, men at det er få 
begrensninger. Han peker på noe på 

størrelse på en telefonkatalog – og 

forteller at det er de tekstilene han kan 

skaffe om det trengs. Derfor er det bare 

å kontakte han og du/dere vil få all den 

hjelpen som er nødvendig. 

 

 

Bildene viser noe av det de har bestilt. Så skulle det være noen, bridgeklubb – eller 

andre som ønsker profilerte artikler er det bare å ta kontakt med Morten sier han. De 

har mange ulike kvaliteter og forskjellig tekstiler. Så det er mulig å finne frem til det 

en ønsker. Null stress synes å være mottoet til Morten. Og så kan han stort sett love 

korte leveringstider. Vi spør om han har laget noe spesielt i tekstil – og da svarer han 

helt uten å tenke seg om: en fane. Så da vet man det. 
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En blink, litt slurv og uavgjort 
Er du flink til å melde kommer du langt i bridge. Men skal du nå helt opp må du være 

våken på de små detaljer i spilleføringene.  

Dette spillet var et slikt spill med flere utfordringer fra parfinalens første spilledag, du 

er SYD i gunstig sone og dette er hva du ser 

  ♤  K kn 10 6 4 3 2   

  ♥  E K kn   

  ♢ -   

  ♣ D 9 4   

 

    

Vest Nord Øst Syd 

1 ♢ 1 ♡ 5 ♢ ? 

Ja dette var da hyggelig, makker har meldt inn 1♡ og øst satte skikkelig press med 

sin 5♢ melding. Hva tenker du, pass, dobler, 5♡, 5♤ eller melder du slem?  

Her blir det litt gjetting, men la oss gå igjennom noen kontrollspørsmål.  

ØV er i rød mot hvit sone og har meldt seg frivillig frem til 5♢. Det tyder på at (øst) 

har en ganske god fordelingshånd, jeg kan se for meg en 2-farge-hånd med en 

renons, kanskje 7-8 ruter og en renons eller tilsvarende. Vest som har åpnet i rød 

mot hvit sone har normalt en grei åpningshånd.  

Så er det makker sin tur. Makker har meldt inn 1♡ i gunstig sone. Det trenger ikke å 

være all verdens av kort, men normalt vil han ha «noe» i fargen med tanke på utspill 

hvis hånden er svak, en svak fordelingshånd eller så er det ofte en åpningshånd hvis 

fargen er tynn.  

Ja vi ble vel ikke så veldig mye klokere av dette. Hvis makker er svak ville jeg 

forventet at han hoppet til 2 eller 3 hjerter evt viste frem 2-fargehånd hvis mulig. Jeg 

tenker derfor at makker gjerne kan ha en svak hånd med 5-kort hjerter. Da forventer 

jeg i så fall at han har en eller 2 honnører ved siden av. Skulle han for eksempel ha 

xx DTxxx xxx EKx vinnes 6♤ på finessen i trumf. Men etter meldingene med åpning 

hos vest er vel oddsen for en slik finesse redusert.  

Skulle makker har honnør i spar sammen med kløver ess og damen femte i hjerter 

derimot øker oddsen for slem.  

Men er vi uheldig har makker x DTxxx xx Kxxxx. 

Syd gjorde en klok vurdering da han valgte å melde 5spar. Da «stoler» han på 

motpartens vurdering som er med til 5-trinnet, og han har valgt en middelvei som gir 

makker anledning til å gå på hvis det skulle vise seg å være veldig tilpasning.  
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Det ble riktig, kortene så ut som dette 

Sonen: ØV ♤  D 7 5   

Giver: Vest ♥  9 6 5 3 2   

  ♢ E 10 2   

  ♣ K 7   

♤  E 8   ♤  9 

♥  D 8 7 4   ♥  10 

♢ D 8 7 4 ♢ K kn 9 6 5 3 

♣ E 6 3   ♣ Kn 10 8 5 2 

  ♤  K kn 10 6 4 3 2   

  ♥  E K kn   

  ♢ -   

  ♣ D 9 4   

 

    

Vest Nord Øst Syd 

1 ♢ 1 ♡ 5 ♢ 5 ♤ 

Pass Pass Pass  

    

Hvordan ville du spilt kontrakten etter ruter i utspill?  

Litt av et spørsmål tenker du, du gjør vel som vår venn i syd, vinner med ruter ess, 

kaster hjerter knekt fra hånden og spiller trumf. Trumfen trekkes ut og du stjeler en 

kløver hos nord for 11 stikk.  

Joda, men…… 

Husker du tilbake fra resonnementet. Du vet vel at øst har en kraftig fordelingshånd, 

kunne ikke kortene vært som dette 

  

Sonen: ØV ♤  D 7 5   

Giver: Vest ♥  9 6 5 3 2   

  ♢ E 10 2   

  ♣ K 7   

♤  E 9 8   ♤  - 

♥  D 8 7 4   ♥  10 

♢ D 8 7  ♢ K kn 9 6 5 4 3 

♣ E 10 3   ♣ Kn 8 6 5 2 

  ♤  K kn 10 6 4 3 2   

  ♥  E K kn   

  ♢ -   

  ♣ D 9 4   
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Med trumf ess ville vest spilt ut en eventuell singleton i sidefargene, du vet derfor at 

vest normalt ikke har noen singleton.  

Øst derimot vet du har minst en singleton, gjerne en renons. Og er ikke den normalt i 

trumf?  

Hvis øst var renons i trumf og du gjorde som vår venn i syd, hva ville skjedd da?  

Vest lar deg vinne første trumf.  

Du kan spille ess-konge i hjerter og håpe fargen er 3-2, nå har du normalt 2 inntak 

hos blindemann, en til å trumf god hjerter og en til å hente hjerter, men akkurat nå 

ble det ikke nok med hjerterfargen 4-1.  

Spiller du kløver legger vest liten, vinner neste og spiller spar ess og ny spar. 

Spiller du trumf forsvinner stjelemuligheten i kløver.   

Var det ikke en bedre spilleplan å trumfe utspillet på hånden fulgt av kløver mot 

kongen? 

Vinner vest med esset har du dine 11, og vinner du på kongen kan du bare spille ny 

kløver som setter opp en sikker stjeling hos nord før motparten får spilt 3 runder 

trumf på deg.  

Aktuelt så slapp syd unna pisken når trumfen var 2-1. Da fikk han sin stjeling uten 

problemer og vant 11 stikk for middels score. De fleste NS fikk ikke samme press i 

meldingene og fikk et roligere spill i 4 spar.  

Jeg sier ikke det var en svært sannsynlig sits, men helt usannsynlig var det kanskje 

heller ikke? Det handler om å passe litt på for de små ubehageligheter som kan dukke 

opp.  

 

Dette kjempes det om       
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De små spillene kan gi store utslag 
Vi får stadig påminnelse om hvor mye 
de små spillene gjør i en parturnering, 
og her skal vi se Bård Grønbech og Per 
Helge Hansen få skikkelig sving på et 
motspill mot  
1 NT som ga alle poengene. 
 
Meldingsforløpet var enkelt, 1 NT med 
pass rundt. 
 
Hjerter konge ble lasjert, Hansen vrir til 
spar konge som Grønbech stikker over 
med esset, og fortsetter i hjerter. 
 
Syd legger knekten som øst stikker og 
spiller en hjerter til, og Grønbech i øst 
legger svakhet med kløver 7! 
 
Syd fortsetter med spar, som går til 
knekten, og ny spar går til Hansens 
dame. 

 

 
Så følger to hjertersikk, siden øst har lagt svakhet i kløver kaster syd D-9 i kløver, 

mens øst kaster de to minste kløverne.  Fra bordet kastes to små rutere.  Vest 

fortsetter i kløver til 8, konge og ess, og syd henter sparstikket sitt med kløver-

avkast i øst og ruteravkast i vest. 

Hva nå?  En (noe demotivert?) syd velger ruter til esset og ruter til knekten, dermed 

får Ø/V de to siste stikkene.  3 bet i en kontrakt hvor standarden var 7-9 stikk!  Vel 

blåst mot et av de store favoritt-parene       

 

Per Helge Hansen og Bård Grønbech 
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Spiller du lagbridge i parfinalen? 
Av: Nils Kvangraven 

Av og til kommer det klassikere i neven og de verker etter å vise din oversikt. Men så 

er det slik at du må da også ha riktige briller på. Spiller du parfinale er det ikke 

sikkert du skal ha de samme safe-brillene som du har i lagkamp.  

Dette spillet fra parfinalens andre spilledag synes jeg det luktet lagkamp av 

 

Sonen: 
Ingen 

    

Giver: Vest 

 

    

♤  10 7 5   ♤  Kn 4 3 

♥  E 10 9 5 2   ♥  K D 8 6 

♢ E 9 4 ♢ K kn 10 7 

♣ E 2   ♣ Kn 10 

 

    

Vest Nord Øst Syd 

1 ♡ Pass 2 NT Pass 

3 ♡ Pass rundt  

    

Kløver konge i utspill fra nord vinner du vel med esset fulgt av hjerter til kongen, 

både nord og syd følger med liten trumf.  

Hvordan spiller du herfra?  

Du har 2 valg. Er du fornøyd med 9 stikk tar du ut trumfen og frir deg med kløver 

eller spar. Motparten kan hente sine 4 sorte stikk, men må enten åpne ruterfargen for 

deg eller spille til dobbeltrenons som sikrer deg 9 stikk. I lagkamp ville du bare smilt 

til makker og lagkamerater og fått et klapp på skulderen.  

Men er det godt nok i parfinalen?  

Svaret er vel tja. Det å safe 9 stikk vil normalt gi rundt middels. Du kan vel se at 

dette er en helt normal kontrakt, men noen strekker vel alltids kortene til utgang.  

Er du fornøyd med lagkamp-taktikken eller benytte anledningen til å satse for å vinne 

et overstikk?  

Du kan vinne 4 stikk i ruter hvis damen faller annen, fargen sitter 3-3 og du gjetter 

damen eller hvis nord har damen fjerde eller femte. Beste spilleplan er derfor å ta ut 

trumfen (høy fra øst) så spiller du ruter ess og ruter til knekten. Vinner den går du 

hjem på trumf 10 og spiller ny ruter for å ta finessen en gang til.  

Mislykkes du (ca. 50%) blir det an lav score, lykkes du har du mellom 80 og 90 % 

score.  
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Vår venn i vest hadde spilt litt for mye lagkamp, han tok ut trumf og spilte kløver, 

kortene så ut som dette: 

 

Sonen: 

Ingen 
♤  9 8 2   

Giver: Vest ♥  Kn 3   

  ♢ D 8 5   

  ♣ K D 8 6 3   

♤  10 7 5   ♤  Kn 4 3 

♥  E 10 9 5 2   ♥  K D 8 6 

♢ E 9 4 ♢ K kn 10 7 

♣ E 2   ♣ Kn 10 

  ♤  E K D 6   

  ♥  7 4   

  ♢ 6 3 2   

  ♣ 9 7 5 4   

 

9 stikk ble vunnet og det ga  – 10 poeng, 10 stikk  ville gitt + 8 og toppen gikk til de 

få som meldte og vant utgang.  

Ja så da er det bare å glemme lagkamp-safety da folkens!  
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Viktig beskjed 
Til alle spillere som bor på hotellet: 

Hotellet liker oss og har besluttet å fravike sine ordinære 

priser på «beholde rommet» og har halvert priser til  

Kr. 50,- per rom per time  

etter ordinær utsjekking klokken 12.00. 

Gi beskjed til resepsjonen så raskt som mulig (i løpet av 

lørdag) om du/dere ønsker å benytte dette tilbudet. 

Vær obs på at det ofte blir kø ved utsjekking 

Hotellet har bagasjerom for de som vil sjekke ut senest 

klokken 12.00 

 

 

 

 


