
Livet er kort, spill bridge    1 
 

Innspilt.BK,  
Novemberutgaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Livet er kort, spill bridge    2 
 

Innholdsfortegnelse 

Side 1   -  Forside 

Side 2   -  Innholdsfortegnelse 

Side 3   -  Leder 

Side 4   -  Medlemsliste 

Side 5   -  Bridgevettregler 

Side 6   -  Simons bridgespalte 

Side 7   -  Simons bridgespalte 

Side 8   -  Kongsberg lagturnering 

Side 9   -  Larvik Storturnering 

Side 10 -  Larvik Storturnering 

Side 11 -  Larvik Storturnering 

Side 12 -  Larvik Storturnering 

Side 13 -  Seriemesterskapet, 1. divisjon 

Side 14 -  Seriemesterskapet, 4. divisjon 

Side 15 -  Kampanjetilbud 

Side 16 -  Fredagskafeen 

Side 17 - European Bridge Leauge 

Side 18 - European Bridge Leauge 

Side 19 - European Bridge Leauge 

Side 20 - European Bridge Leauge 

Side 21 - European Bridge Leauge 

Side 22-  Sveins side 

Side 23-  Innsendingsoppgaver 

Side 24-  Innspilt BKs sponsorer 

  

 

 

 

Ansvarlig utgiver:   Innspilt BK 

Redaktør:    Terje Lofthaug  

Layout- og IT ansvarlig:   Terje Lofthaug 

Telefon:    47 21 52 34 

Fotograf- og Facebook ansvarlig:  Ann Kristin 

Bridgespaltist:   Simon Løvik 

Kontonummer:   2635.15.87155. 

Ingen ©opyrights påberopes. 



Livet er kort, spill bridge    3 
 

Leder 

Da har vinteren omsider krevd sin tilstedeværelse, og samtidig kledd landet i 

hvitt. Luftegårdene er iskalde og flombelyste. Intet skal kunne skje i dølgsmål 

der. Men luft er visst viktig. Kjærlighet også, visst. Og det er lett å falle for 

bridgen i fengsel. Ukentlig post og mange brev bekrefter det. Mange håper og 

tror at dette er siste julen bak høye murer pyntet med piggtråd. De har 

funnet en ny hobby de kan dyrke i et nytt og annerledes miljø når den tid 

kommer. I mens trener de. På utspill, motspill og på hjemgang. 

 

Snart er det jul, og høytider og helligdager betyr mer innlåsing for de innsatte. Skolene 

stenges og verkstedene låses. Det er juleferie. Fri. Ingen sysselsetting, intet fellesskap. 

Aktivitetene settes på sparebluss og «nattstillig» trer i kraft med all sin monotoni det 

medfører. Celledørene låses og «bemanningsproblemene» tårner seg opp. Det samme kan 

det være også. Det er innlåsing, mørkt, kaldt og natta. Status Quo. De innsatte oppfordres til 

å løse innsendingsoppgavene i dette nummeret, og i tidligere utgaver av medlemsbladet. De 

øvrige leserne oppfordres til å gi de innsatte en liten oppmerksomhet i innlåsingstiden 

fangene har foran seg. Dette gjøres enklest gjennom kontonummer 2635.15.87155. i god tid 

da alle gaver må være på anstalten innen 14. desember slik at narkotikahunden får gått 

gjennom gavene før utlevering. 

Vi har sendt ut spillestensiler til flere anstalter og håper de innsatte også får mulighet til å 

spille disse og på den måten være med på Innspilt BK sin store førjulsturnering. Det blir full 

premiering og en fyldig reportasje fra turneringen i januarutgaven.  

I neste utgave får du møte ungdommen og se hva de bedriver på fritiden når de ikke spiller 

kort eller reiser til eller fra en turnering. De konstruerer nemlig sitt eget meldesystem, og 

spiller for Norge, på U-16 landslaget. 

 

 

 

 

Jeg ønsker med dette en god leseropplevelse og tilbakemeldinger på:  

innspilt.bk@gmail.com   

 

mailto:innspilt.bk@gmail.com
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Medlemsliste 

Skien fengsel:     10 personer 

Bastøy:     12 personer 

Blå-Kors, Eina     10 personer 

Trondheim fengsel, avd. Tunga  6 personer 

Åna fengsel     4 personer 

Hassel fengsel     4 personer 

Fredagskafeen, Tønsberg   8 personer 

Tallene fra Tyrili stiftelsen foreligger ennå ikke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra den store luftegården i Skien fengsel 

 

Bridgespillere i alle fengsler, forén dere!! 
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Bridgevettregler 

 

 
 

Gi et bidrag 

Innspilt BK er i dag representert i flere 

fengsler og institusjoner og medlemstallet 

ligger på om lag 50 personer i skrivende 

stund.  

Innspilt ønsker å gi medlemmene en liten 

oppmuntring til jul og oppfordrer derfor 

leseren til å gi et lite bidrag etter beste evne og 

vilje. 

Du kan sette inn penger på konto nummer 2635.15.87155, 

og på den måten være med på å utgjøre en forskjell i den grå 

hverdagen mange sliter i.  

På forhånd takk  
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Simons bridgespalte, Svake 2 a pninger 

SVAKE 2 

Hensikten med svake 2 major er både konstruktiv (dvs. at 
man selv forsøker å finne beste kontrakt) og sperrende (dvs. 
at det blir vanskeligere for motparten å finne beste kontrakt). 
Hva man bruker videre handler om hvilke avtaler man 
bruker. Jeg synes det er best å bruke den som 5-10 poeng og 
en brukbar farge (dvs. minst 1 topphonnør(TP) som er E K D). 
Ny farge er konstruktiv og krav for makker dersom det ikke 
kommer en opplysende dobling fra motparten på 
mellomhånden. 2NT lover en viss tilpasning og er minst invitt 
til utgang, samtidig som det spør makker om hvor mange 
topphonnører (TP) han har og hvilken styrke det er på 
hånden. 
 
Åpner Svarer Åpner Svarer Åpner Svarer Viser 
 
2♠      Fargeåpning 6 kort ♠ 5-10 hcp 
 2NT     Søkemelding, 16+hcp 
  3♣    1 TP og minimum 
  3♦    2 TP og minimum 
   3♠    For spill, åpner har vist minimum 
  3♥    1 TP og maksimum 
  3♠    2 TP og maksimum 

   3 NT   Relé, spør etter singleton  
  4♣    Singel ♣ 

  4♦    Singel ♦ 

4♥    Singel ♥ 

2♠  

2 NT     Søkemelding 

4♣/♦/♥    Renons og maksimum 

 
Svar på 2 NT: 
3 kløver  = 1 TP og minimum 
3 ruter   = 2 TP og minimum 
3 hjerter  = 1 TP og maksimum 
3 spar   = 2 TP og maksimum 

 

 
 
Husk at trumffargen IKKE teller som ett trinn. 
 

Svar på laveste farge: 
1 trinn   = singel kløver 
2 trinn   = singel ruter 
3 trinn   = singel i motsatt 
major 
3 eller 4 i trumffargen = ingen singleton 
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Simons bridgespalte, innsendingsoppgaver: 

Din hånd er som følger: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Makker åpner med svake 2 spar. Hva melder du etter følgende meldingsforløp? 
 
Oppgave 1: 
Makker  Du 
2 spar   2NT 
3sp         ?? 
 
Oppgave 2 
Makker  Du 
2 spar  2 NT 
3sp  4 kløver 
4NT  ?? 
 
Oppgave 3 
Makker  Du 
2 spar  2NT 
3ruter  ?? 
 
Oppgave 4 
Makker   Du 
2 spar  2NT 
4 hjerter  ?? 
 
Oppgave 5 
Makker  Du 
2 spar  2NT 
4 ruter  ?? 
 
Oppgave 6 
Makker  Du 
2 hjerter  2NT 
3 kløver  ?? 
 

Løs disse oppgavene og send svarene til redaksjonen innen 30. desember og vær med i 
trekningen om flotte kaffekrus. Premiene er sponset av Norsk Bridgeforbund. 

E x 

K Q x x 

x x x 

A K Q x  
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Kongsberg lagturnering 

Den 22.10. arrangerte Sølvknekt en lagturnering på Flesberg samfunnshus. 11 lag 

stilte til start og det ble spilt 8 kamper à 7 spill. Flere sterke lag fant veien til den gjeve 

turneringen oppi Numedalen og stilte til start. 

 

   1 127,60 Midt_Telemark   Melby - Melby - Løvik - Pallesen                 
   2 109,82 Juniors Disipler    Lomsdalen - Olsen - Karlsen - Tande              
   3 108,28 Haien               Kopstad - Feness - Raanes - Syvertsen            
   4  98,63 253,5                Lie - Bogø - Smith - Jensen                      
   5  75,57 Snekkerlaget        Landvik - Bjørshol - Knutsen - Kjennerud   

 

Innspilt gratulerer vinnerne 
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Larvik storturnering 

Larvik Storturnering er en turnering av nyere dato og ble første gang spilt i fjor (se tidligere 

utgave av Innspilt for fyldig reportasje). Dette er en dagsturnering over 60 spill. Vi spilte 4 

spill i runden. Turneringsleder Harald Berre Skjæran var turneringsleder og sørget for at alt 

fungerte optimalt. Fjorårsvinnerne måtte i år se seg slått av Espen C. Fasting og Stig 

Drangsholt, men kom på en sterk annen plass foran Tom Johansen og Lasse Aaseng. Det så 

lenge ut til at Innspilts spaltist skulle gjøre det helt store, men de mista litt vind mot slutten. 

Monradbølgen er ikke å leke med. En 4.de plass er likevel meget sterkt!! 

Her en oversikt over de 12 beste plasseringene. Det stilte 37 par til start. 

1 24 Espen C. Fasting - Stig Drangsholt Bridgekameratene - 
Kristiansands BK 

167,10 58,19 

2 15 Egil Hansen - Jørn Johansen Moss BK– 117,80 55,78 

3 35 Tom Johansen - Lasse Aaseng bliBest.bridge - TopBridge 
BC 

114,70 55,62 

4 10 Sverre Pallesen - Simon Løvik Midt-Telemark BK 101,30 54,96 

5 28 Terje Lie - Espen Lindqvist Sandefjord BK - Klepp BK 77,30 53,79 

6 5 Jonny Hansen - Steffen Fredrik 
Simonsen 

bliBest.bridge 72,80 53,57 

7 23 Andre Øberg - Sondre Labraathen 
Hogstad 

Skien BK 67,90 53,33 

8 17 Erik Syvertsen - Roar Bredholt Sandefjord BK 66,90 53,28 

9 29 Johan S. Braathen - Kåre Årseth Arendals BK 62,30 53,06 

10 19 Arild Årmot - Bjørn Fjellstad Lunde BK - Skien BK 59,00 52,89 

11 4 Trond Høines - Espen Haugstad Klepp BK - Nærbø BK 57,20 52,80 

12 14 Jan Terje Lofthaug - Martin Raaen Fjerdingstad BK - BK 
Sølvknekt 

55,70 52,73 

 

 

 

 

Innspilt gratulerer vinnerne!! 

 



Livet er kort, spill bridge    10 
 

Mye kan skje, og skjer, rundt bridgebordet. Særlig mot slutten av en lang dag etter mange 

spill. Det gjelder å holde i korta og ha hodet kaldt, men det er lettere sagt enn gjort mange 

ganger. Når det spilles Monrad, møtes de best plasserte parene, men ingen par møter 

hverandre to ganger. Jeg og makker hadde noen heldige runder mot slutten satt på bord 6 i 

siste runde. Der møtte vi Terje Lie (som har utarbeidet meldestaven vi bruker i opplæring) og 

hans makker Espen Lindqvist. Terje Lie er tidligere landslagsspiller og Espen er proffspiller for 

lag Diamond med Boye Brogeland som fast makker. Jeg sa i mitt stille sinn farvel til alle 

oppnådde poeng og stålsatte meg til de siste fire spillene. I hvilken annen idrett kan 

amatører møte, og konkurrere mot topputøvere? Ingen, så vidt jeg vet. Bridge er en unik 

hobby, helt fantastisk. 

 

♠ QT864 

♥ T53 

♦ AK75 

♣ K 

 

♠ AJ32 

♥ 872 

♦ 4 

♣ QT975 

 

 

N 

S 

W 

E 

57 

♠ K5 

♥ AQ 

♦ Q9863 

♣ J864 

 

♠ 97 

♥ KJ964 

♦ JT2 

♣ A32 

 

   

 

Spill 57: 

Jeg satt nord og åpnet på 1 spar. Makker meldte 1 NT og det gikk pass rundt. 8 stikk gav 

minus 7,90 poeng. 2 par fikk 10 stikk i 2 NT og hele 10 par spilte majorkontrakt med 9 og 10 

stikk. 3 par hadde prøvd seg i ruterkontrakt øst/vest med 200, 300 og 400 ut. 
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♠ 42 

♥ KQT87 

♦ J975 

♣ AK 

 

 
♠ AKJ96 

♥ 8 

♦ KQ82 

♣ QT4 

 

♠ T86 

♥ J 

♦ K432 

♣ QJ875 

 

 

N 

S 

W 

E 

58 

♠ AJ9 

♥ A9543 

♦ T8 

♣ T94 

♠ Q8 

♥ KT65 

♦ T3 

♣ AJ652 

 

 

N 

S 

W 

E 

59 

♠ 32 

♥ QJ973

2 

♦ 974 

♣ 73 

 

♠ KQ753 

♥ 62 

♦ AQ6 

♣ 632 

 
 

♠ T754 

♥ A4 

♦ AJ65 

♣ K98 

 

Spill 58: 

Her spilte makker 2 spar med en beit. Flere par prøvde 3 NT, ofte med 7 stikk. vi fikk inn 1,10 

poeng på spillet. 2 gjensto. 2 interessante. 

Spill 59: 

Som dere ser står det slem i spar i dette spillet. Kun 3 par fant slemmen. En spillefører gikk 

beit. Spillet gav 2,10 poeng inn. Vi var nok veldig forsiktige og stoppet trygt i 4 spar med 12 

stikk som resultat. Burde vi funnet slemmen?? Send ditt forslag til meldingsforløp innen 30. 

november og vær med i trekningen om frimerker. Du kan vinne flere frimerker ved å løse 

aktuelt meldingsforløp i det siste spillet der vi også brant en slem. 

 

Spill 60: 

Er det naturlig å finne denne slemmen? Vi spilte 4 spar med 12 stikk og fikk 6,40 poeng inn. 

Ingen meldte slemmen. Hadde ett par meldt den, ville de fått hele 17 poeng på bok. 

Hva er toppkontrakten i dette spillet?? Flere frimerker til deg som klarer oppgaven   
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♠ KQ5 

♥ JT62 

♦ 43 

♣ AK72 

 

♠ 87 

♥ KQ54 

♦ QJ985 

♣ J8 

 

 

N 

S 

W 

E 

60 

♠ J96 

♥ A9873 

♦ KT76 

♣ Q 

 

♠ AT432 

♥ 

♦ A2 

♣ T96543 

 

Turneringsleder Harald B. Skjæran har alt under kontroll 

 

       

Simon og Sverre     Vinnerne 

 

Bilder fra Larvik Storturnering 2017 
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Seriemesterskapet, høsten 2017, 1. Div. 

1 73,53 Thoresen Østfold og Follo 1 Thoresen/Stabell/Høyland/Ovesen 

2 66,95 Hauge  Rogaland 1 Hauge/Silla/Brogeland/Lindqvist/Kristoffersen/Berg 

3 66,15 Grøtheim Midt-Trøndelag 2 Grøtheim/Tøndel/Aa/Livgård/Austberg/Berg 

4 63,97 Mæsel  Vest-Agder 1  Mæsel/Mæsel/Harding/Fuglestad/Brekka 

5 60,74 Johansen Midt-Trøndelag 1 Johansen/Grude/Bakke/Simonsen 

6 58,69 Flakstad  Nord-Trøndelag 1 Flakstad/Bogen/Enge/Gundersen/Kvaran 

7 57,52 Skimmeland Rogaland 2  Skimmeland/Nesdal/Rekstad/Bårdsen/Eliassen/Leinan  

8. 57,40 Lillevik  Oslo 1  Lillevik/Ludviksen/Johnsen/Stokkeland/Johansen/Aaseng 

9 55,46 Smith  Buskerud 1 Smith/Evjen/Aabye/Saur/Eide/Røren 

10 54,43 Øberg  Telemark 1      Øberg/Hogstad/Jørstad/Jørstad/Bergheim/Frydenberg 

11 53,50 Charlsen  Hordaland 1 Charlsen/Hoftaniska/Helness/Helness 

12 53,01 Kindsbekken Møre & Romsdal 1  Kindsbekken/Voll/Berset/Kvangraven/Tundal/Ekren

  

 

Det er historisk tett halvveis og hva som helst kan skje når lagene møtes i februar neste år. 

Kun 20 IMP skiller 1 -12 plass og bare en ting er helt sikkert; noen må forlate 1 divisjon og 

kjempe seg tilbake, men vi følger minst like spent med på hvem som klarer opprykk til den 

gjeveste divisjonen. 
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Seriemesterskapet, høsten 2017, 4. div.  

Overalt i landet spilles det seriemesterskap der de forskjellige klubbene danner lag og spiller 

mot hverandre en helg før jul, og en helg etter nyttår. Man må være medlem i en klubb fra 

kretsen der man ønsker å spille turneringen og slik er mange spillere medlemmer i 

forskjellige klubber. Gutta i Gatelandslaget er medlemmer i forskjellige klubber, men vi 

ønsket å spille serien sammen, så vi samlet oss i Buskerud krets og meldte oss inn i Nøtterøy 

BK. Vi vil takke styret i klubben som ordnet alt det praktiske for oss og som la til rette for at 

vi kunne komme og spille i Horten. Resultatlisten vil jeg forbigå i stillhet og kun konstantere 

at det ser dårlig ut for opprykk denne sesongen. 

 

Horten BK er av Innspilts støtteklubber. 

Her får du kjøpt Snåsavann med vår 

logo på etiketten. 

 

 

 

 

 
 
 

 
Alltid like hyggelig i Horten. Maten er 
bestandig variert og god.  

 
Forfriskende og krystallklart 
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Kampanjetilbud 
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Fredagskafeen pa  Teie 

Fredagskafeen er en rusfri møteplass for deg som har, eller har hatt, rusutfordringer. 

I trygge, hyggelige og sosiale omgivelser er kafeen en fin arena for nettverksbygging 

og et sted der du får nye venner. Du som ønsker å gjøre en endring, men sliter med 

å finne noe meningsfylt i hverdagen finner her likesinnede som snakker samme språk 

og som selv nekter å gi opp. Vi serverer kaffe, middag og kan tilby flere aktiviteter; 

biljard, brettspill, karaoke og hobbyverksted er typiske innendørsaktiviteter.  

Nytt denne vinteren er bridgekurset som tar deg med helt fra begynnelsen og er 

tilrettelagt dem som aldri har tatt i en kortstokk, til viderekommende som ønsker å 

fordype seg i bridgens dype hemmeligheter. Vel møtt  

 

 

Henrik, ideskaperen til Fredags 

Kafeen og Gatelandslagsspiller 

Ønsker velkommen til 

bridgekurset. 
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Årets virkelig store bridgehøydepunkt gikk av stabelen i Latvias hovedstad 

Riga fra 9-11november der de nasjonale lagvinnerne i sine respektive hjemland 

møttes i det vi kan kalle bridgens Champions Leauge. 10 nasjoner og 12 lag 

stilte til start da vertsnasjonen fikk ett ekstra lag påmeldt. Det startet med 

innledende kamper, såkalte Round Robins der alle møtte alle. Kampene ble 

direkteoverført på Bridge Base Online til glede for en hel bridgeverden. 

Fra Norge stilte Vikersund BK med Sigurd Evjen-Vidar Smith, Jon Aabye-Øyvind 

Saur og Tormod Røren-Erik Eide. De 11 beste lagene i Europa var samlet til årets 

toppoppgjør, og det var vel så som så med medaljemuligheter for Norges del? Men 

det er en prestasjon i seg selv å være kvalifisert til denne turneringen. Og siste kort 

var slett ikke lagt da det hele startet. Manges dystre spådommer skulle gjøres til 

skamme i løpet av disse nervepirrende dagene, skulle det vise seg. Det startet med 

tap mot Circolo Bridge Firenze, et lag det var festet stor tillit til, men de slo Monacco. 

Nytt tap mot Munchen der Sabine Auken og Roy Velland førte kortene sine mesterlig. 

Vikersund ble nr. 4 i de innledende rundene (Round Robin) med knappest mulig 

margin til tredje plassen, og i semifinalen møtte de lag Allfrey (England) som vant 

kvalliken, og det var vel det, lød de dystre profetiene. De spilte 32 spill fordelt på to 

omganger og da røyken hadde lagt seg, sto Vikersund BK alene på toppen – med 

hele 16 IMP seier. For en start!! Restart, kan man vel si.  

Det ingen trodde var mulig, var nå blitt en pulserende realitet.  

Frankrike møtte England i bronsefinalen og tapte den 42 – 66. 

Monacco møtte CB Firence og slo dem ganske enkelt. De ble dermed nummer 5. 

I finalen møtte Vikersund BCT Onstein fra Nederland til 32 nye spill. Det var ikke til å 

holde ut. I første omgang ble det noen stang ut og BCT ledet med 14 IMP til pause. 

Så kom andre omgang, og det startet med et fyrverkeri. 

I åpent rom melder og spiller Aabye-Saur hjem 7 spar i løpet av sekunder. I lukket 

rom åpner nord på 1 kløver og Røren går inn med 1 hjerter. Det er 17 hp i syd med  

A Q 10 i hjerter bak innmeldingen. Likevel stopper BCT i 4 spar og Vikersund scorer 

14 IMP. 14 IMP!! Dessverre hentet Nederland et IMP her og et IMP der og ble for 

sterke til slutt, men outsiderne fra Vikersund kjempet og gjorde en heroisk innsats i 
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Riga. De tapte finalen med fattige 7 IMP. Jeg har i ettertid truffet to av spillerne og fått 

en prat med dem.   

«Vi spilte mye kort i min familie fra jeg var liten. Det gikk i Amerikaner, Whist, 500, 

Sprøyte og noe vi kalte «idiot», forteller Vidar Smith, som begynte å interessere seg 

for bridgespaltene i avisa allerede som 12-åring. «Da jeg ble 13, møtte jeg opp i 

bridgeklubben og har siden vært der», fortsetter han da jeg lurer på hvordan det hele 

startet. 

Vidar kan se tilbake på utallige gode nasjonale plasseringer, og ble bla. nr. 2 i KM 

allerede som 17 åring. «Likevel er det nok gullet fra NM klubber som henger høyest», 

sier den lavmælte Vikersundingen, som ble Superstormester etter finaleomgangen i 

Riga. Ikke mange klarer den bragden, og jeg spør hvor veien går videre nå. Hvilke 

nye mål har du satt deg? 

«Jeg har ingen bestemte mål fremover, men spiller bare videre da jeg finner stor 

glede i den kjære hobbyen min, og jeg gleder meg i disse dager over den gode 

rekrutteringen som skjer i nærmiljøet».  

Jeg klarer ikke helt å gi slipp på Vidar når jeg først har fått han i tale, og jeg begynner 

å snakke om et spill mot Allfrey, England. 

Syd-Ø/V 

Utspill: Ruter 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her hentet Vidar Smith 9 IMP. 

 

 

3 

A J 7 4 2 

K 6 

K 10 8 7 5 

A Q J 9 6 

------ 

J 8 7 3 2 

A 6 4 

8 7 4 

Q 10 

Q 10 9 5 

Q J 9 2 

K 10 5 2 

K 9 8 6 5 3 

A 4 

3 

Kun 2 av 11 spillere fra 
Europas ypperste bridgelite 
maktet å spille hjem 3 NT 
her. Vidar og en til. 
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Som vi ser havnet Vidar i alle NT spillers mareritt. Ingen tilpass, singleton på den ene 

handa og rennons på den andre. 

 «Dette er et spill hvor begge har to femkorts farger. Det gjør det umulig å stoppe før 

utgang, selv om det er litt for få poeng. 11 av 12 bord var i 3 NT og bare to vant 

kontrakten. Jeg kan ikke si at jeg så lyst på oppgaven da det er dårlig forbindelse 

mellom hendene. Ruter 10 ut til knekten var en fin start. Noe måtte gjøres med 

kløveren og da knekten kom på valgte jeg og ikke brenne alle bruer med å spille på 

knekt dame dobbel». 

Han lot vest få beholde for kløverknekten.  

Inne på kløverknekt, prøver Robson i vest et hjerterangrep og da er ikke Vikersunds 

store sønn sen om å gripe sjansen. Dette skrev den tilstedeværende bridgepresse 

om prestasjonen i bulletinen samme kveld: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Det er bare til å beundre, og jeg lurer litt i mitt stille sinn på hvordan denne 

mesterhjernen fungerer. Det tør jeg naturligvis ikke å spørre om, men ber i stedet om 

noen råd til en nybegynner. 

«Tell kort, summér punktene som dukker opp under veis og prøv å danne deg et 

bilde av hvordan motstandernes hender er fordelt», avslutter Mr. Vikersund og går 

rolig tilbake til Rosthaug videregående skole der har er driftsleder. 

 

 

 

Jubelen sto i taket og vi flagget alle 

sammen da resultatlisten kom opp 

på storskjermen. 
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Tormod Røren er en annen kjempe på Vikersundlaget. 

Han begynte å spille bridge ved en tilfeldighet da det var 

en bridgespiller ansatt i bedriften hvor han jobbet. Det ble 

startet et bridgekurs på stedet og 11 av 12 ble igjen etter 

arbeidstid. Tormod ble ropt etter da de trengte en 4de 

mann til bordet, og slik begynte det. «Jeg ble bitt og 

hekta», mimrer han, og røper for oss at hele den 

sommeren spilte han bridge hver kveld etter trening. 

Hvem skulle trodd denne mannen har en fortid som aktiv 

orienteringsløper? 

«Jeg har titta deg litt i korta Tormod. Du har mange 

medaljer på samvittigheten. NM plasseringer i alle 

valører, VM medaljer, og nå, sølv i European Cup. Kan du 

dele noen høydepunkter med leserne»? 

«Jeg begynte å spille i Astra med Per Brandvold jr. i 1981. I 1982 ledet vi 
kvalifiseringen før siste runde, men kom ikke med etter en katastroferunde. Det var 
surt. 
I -83 vant vi kvalifiseringen og ble nr. 4 i jr. NM på Heimdal som siste års juniorer. 
Den gang var det 2 kvalifiseringsrunder for å komme til jr. NM og 3 for å komme til 
NM par». 
 
Din videre utvikling og noen høydepunkter 
  
«Jeg spilte ekstremt mye de første 2 årene som bridgespiller. Deretter ble det gradvis 
mindre og mindre klubbspilling og etter hvert flere års opphold under 3 perioder hvor 
andre typer spill var både hobby og etterhvert levevei. Det kom noen spredte topp-
resultater i bridge tidlig i karrieren, men den gang forstod jeg ikke helt hvorfor. Jeg er 
blitt mye mer stabil de siste 20 årene, og da har også resultatene kommet i lengre 
turneringer og mesterskap. Jeg har 3 NM gull og diverse andre medaljer, men 
resultatmessig sett er nok høstens sølv fra Champions Cup det som henger 
høyest.       
Jeg og Per hadde forresten planlagt å spille veteran til sommeren, men må utsette 

det ett år da grensen er høynet». 

Du er kaptein for damelandslaget og blir vel satt på mang en hard prøve i denne 

Urias-stillingen, en drømmejobb få tør ta. Er det mange tøffe beslutninger å ta før 

kvinnene møter med sylskarpe negler og vil vite om de er tatt ut på landslaget, eller 

er det skjedd en kvinnerevolusjon siden forrige gang jeg var ute? 

«visse ting endrer seg nok aldri, og det hender jeg må ta upopulære avgjørelser. Det 

er en del av oppgaven, jobben min», sier han ettertenksomt, men bestemt. 

Jeg snakker om noe enklere, bridge, og fører samtalen tilbake til spillet der han 

melder inn 1 hjerter over kløveråpningen.  

Første spillet i siste halvrunde, Tormod. Hva skjedde?  
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«Jeg hadde en helt naturlig innmelding og OCT hadde en meldemisforståelse. Det er 

det hele». 

Jeg klarer ikke få han til å ta på seg noen av de 14 IMPs dette spillet svingte. 

Du er høyt og lavt i bridgemiljøet og orienterer deg frem over alt. Du er meget 

engasjert i rekruttering og har i hele høst stilt opp og spilt med nybegynnere. Du har 

et 3 måneders viderekommende kurs gående på Modum ungdomsskole i Vikersund 

og du har vært med på å lage 12 radioprogrammer om bridge. Du er en pådriver til 

klubbvandring (at spillere besøker hverandres klubber) og spleiser spillere. Du er 

Innspilt BK sin høye beskytter og ideskaperen til Gatelandslaget.  

 

Si noen ord om Innspilt og gatelandslaget Tormod 
  
Innspilt er et fantastisk prosjekt som kan fange bridgeinteressen hos innsatte eller 
personer på institusjoner. Denne interessen kan gi dem et alternativt sted å oppsøke 
når de en gang skal tilbake til samfunnet. Bridgemiljøet er ekstremt inkluderende og 
her starter alle ferske spillere likt uansett bakgrunn. 
  
Gatelandslaget ble etablert for at gruppen som er rekruttert gjennom Innspilt BK skal 
ha noe å strekke seg etter, og som er innen rekkevidde i løpet av relativt kort tid, 
samtidig som det skal være med og markedsføre bridgen som rehabilitering. Håpet 
er at det samme skal skje i de andre nordiske landene, slik at det kan avholdes 
landskamper. Konseptet er ute på høring i Danmark og vi vil lodde stemningen i de 
andre nordiske landene utover våren. Gatelandslaget skal til Danmark for å 
promotere Gatebridge under den danske bridgefestivalen neste sommer. Det ser vi 
frem til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikersundlaget avbildet sammen med EBLs President Yves Aubry og Jurica Cavic, medlem av styret.  
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Sveins side 

For å ta det gledeligste først; nå til torsdag, den 23/11 2017, blir det med 1 innsatt til 
Lågen bridgeklubb for å spille en kveldsturnering. Han vil da bli den første fra lukket 
fengsel, etter det jeg veit, som har fått lov til dette. På sikt kan dette være en 
døråpner for andre i samme situasjon. Samtidig er nå skolen snart åpen for å kjøre 
bridge som et alternativt skolefag 1 gang i uka, som en prøveperiode på 3 mnd. De 
må bare ta dette opp på personalmøte først. Vi krysser fingrene. Det vil på sikt da bli 
nødvendig å ta inn en instruktør, om dette viser seg å bli populært. Dette pratet vi om 
i 2016 at måtte være et bra tilbud da gruppa telte 12 -15 bridgeinteresserte. Nå har 
dette avtatt da vi ikke har de faste spilledagene lenger. Jeg må ta på meg mye av 
skylda for dette. Men nå håper jeg på en ny giv. Så da må vi si (Livet er Kort, spill 
bridge.) for en del av oss. Dette er, og vil være, en viktig del av våre fritidsinteresser 
fremover. Det å påvirke andre som liker å spille kort, til å lære å spille bridge er 
meget bra. Så vi som kan litt bridge, få med deg andre som vil lære dette. Det 
viktigste er ikke å vinne, men å delta. (eller motsatt)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Livet er kort, spill bridge hilsen Svein.  
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Innsendingsoppgaver 

Din maker åpner på 1 spar. Hva melder du med følgende hender: 

 

J 10 8 7 5 2                6 5 3 

7            10 8 5 

A K J           10  

J 5 3          9 7 5 4 3 2 

 

8 6 4 3         A K 

 10 5 3 2                 A 5 4 2 

 9 7 5 4 2        Q J 3 

----                  J 9 7 4 

 

A K Q 6 4 2               A 9 3   

7 5          K Q 10 3 

8 6 4         K Q 3 

J 2          K 3 2 

 

Løs disse oppgavene og send svarene til redaksjonen innen 31. desember. og vær med i 

trekningen av flotte kopper. Premiene er sponset av Norsk Bridgeforbund. 
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Innspilt BKs sponsorer: 

 

 Vi megler frem dine verdier            

 

 

 

 

 

 

 

 Trond Høines, filmfotograf 

Tøffe gutter trenger tøft utstyr. 

 Nasta er Gatelandslagets robuste sponsor. 

 

Ledig annonseplass 

Kontakt red. for tilbud 

47 21 52 34 

Innspilt.bk@gmail.com 


