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Leder 

Det nye året er godt i gang og de første lagkampene utkjempet. Gatelandslaget 

deltok i Letohallen  på Jessheim og vant sin første seier. Andre runde av 4 

divisjon spiles den første helgen i februar og det er ventet at de hevder seg 

bedre denne gangen. De har dessuten tatt opp et nytt medlem og vi hilser 

Morten velkommen og ønsker han lykke til. Dere ble kjent med han i 

desemberutgaven. Terminlisten til Gatelandslaget ser slik ut: 

3-4 februar: 4 div. Horten 

18-23 mai: Storefjellfestivalen.  Vi følger landslagssamlingene og spiller  

dessuten hovedturneringen. 

8-12 juli: Deltar på den danske bridgefestivalen og promoterer Gatelandslaget 

og idèen bak prosjektet. Danske toppspillere er allerede på saken og legger ting 

til rette for oss god tid i forveien. Vi retter en stor takk til Denis Bilde og til hans 

far Morten for velvillig hjelp og bistand. 

1-3 sept: Havna turneringen. Vi følger landslagssamlingen på Havna. Arrangør: 

Nøtterøy bridgeklubb. 

Vi retter en stor takk til Nasta A/S for sponsormidler.  

Jukseskandalen har igjen vært tema og saken har tatt en ny vending i Sveits. 

Hva det neste blir, er vanskelig å spå. Det er bare å smøre seg med leppekrem 

og avvente flere merkelige avgjørelser. 

I Skien fengsel er det nylig avholdt klubbmesterskap og dessuten satt i gang 

rekrutteringstiltak for å få flere med. Skolen har tatt bridgen inn og tilbyr nå 

bridge som valgfag. 

Flere spennende prosjekter er på gang, og vi kommer tilbake med 

oppdateringer utover våren. 
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Bridgevettreglene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra den store luftegården i Skien fengsel 

 

Bridgespillere i alle fengsler, forén dere!! 
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utklipp av maiutgaven, 2016. 
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CAS tar ordet 

August 2016: EBL kunngjør at Fantoni og Nunes har brutt 

bridgens etikette, les; jukset. De ble nektet å spille sammen, resten av livet. Videre ble de 

utestengt fra alle turneringer arrangert i regi av EBL, for 5 år. Slik sto saken, og alle som har 

fulgt den trodde vel at den endte der. Saken har vært gjenstand for diskusjon, spekulasjon og 

massemedias oppmerksomhet i 2 år nå. Trond Høynes har laget en flott dokumentar og 

Innspilt har fulgt med i kulissene. Noe uventet havnet saken i Lausanne, hos CAS – Court of 

Arbitration. Jaja… 

 

Europeisk Bridge Leauge sparket ballen videre til CAS. 

 

Bridge er aldri blitt anerkjent som en sportsgren, så hva saken har her å gjøre er mer enn 

fanger og andre vanlige folk forstår, men mange av oss kjenner godt til meningsløse rettsaler 

og tullete ankeinstanser. Ingen av oss forstår at et meklingsråd har dømmende myndighet, 

eller at de kan avsi en rettskraftig dom, i en sak de har skjøvet fra seg. De vil jo ikke ha noe 

med bridge å gjøre!! 

Høringen ble holdt den 26. og 27. april 2017, og den 10. 

januar 2018 kunngjør CAS: 

Vi opphever EBL sin dom. 

«The court of Arbitration for sport rules that»: 

Og herunder følger 5 punkter som fører til en foreløpig 

frifinnelse av Fantoni/Nunes.          Usportslig opptreden 

«…. All other motions or prayers for relief are dismissed». 

Avslutningsvis står det: “Future investigations by 

the EBL, based on more consistent and reliable 

data, may lead to different outcome than in the 

present matter”. 

På norsk betyr dette at saken kan gjenopptas 

dersom det kommer nye opplysninger  kan kaste  

nytt lys over saken, og således føre til frifinnelse. 

 

Saken er med andre ord endelig, inntil annet er bestemt. 

The decission is åndsvak!!! 

I denne villaen mesker D`herrer CAS 

seg med god mat og altfor mye vin. 
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Simons bridgespalte 

Årets tøffeste lagturnering ble spilt i Letohallen, og feltet var utrolig bra. Det 
var også 65 lag påmeldt. Lokalene var suverene og godt oppvarmet. Hotellet 
og gjestene var helt topp. Da var det bare å se om bridgespillingen sto i stil 
med alt det andre som var bra. 
 
Først en liten spilleprøve som mange ikke klarte å løse. Kontrakten er 3NT 
uten innblanding av motparten. 
 
 
Mange fikk liten ruter ut fra nord. Spørsmålet er om man skal stikke høyt 
eller legge ruter 10. 10eren er kun riktig dersom nord har spilt ut liten fra KQ. 
Dersom syd kommer inn på en honnør, tåler man ikke hjerterskift. Vi har 8 
toppstikk og eneste sjanse for 9, er at spar dame gir stikk.  

 
 

 
  Utspill: liten ruter 
 
 
 
 
 
 

 

Det riktige er å legge ruter ess og spille liten spar. Du kan ikke trekke kløver først, for du trenger kløver 

knekt til å hente spar ess med. Syd stikker spar med kongen og du er hjemme dersom ruteren er 4-4 eller 

6-2 med honnør dobbel i syd. Aktuelt satt det 6-2 med honnør dobbel i syd. 

 

 
 
 

Q x 

A x x 

J 9 x  

A K Q x x 

A x x x x 

 x x 

A 10  

J x x x  
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Sveins side 
 
Etter å ha analysert dette med bridge i fengsel, så må jeg si at dette er mere positivt enn først 
antatt. Så dere der ute må ta vel imot alle som vil prøve seg. Bridge er fint å ta med seg som en 
hobby på fritiden. Det som overrasker meg mest er hvor bra nivå det er på de som spiller her. De kan 
når som helst hevde seg i en klubb ute. Så takk for meg, og kan hende ser jeg mange kjente i klubber 
der ute etter hvert. Og så til deg Terje Lofthaug. Hadde det ikke vært for deg, ville soninga her inne 
ikke vært den samme for mange. Avisen Innspilt bk er også et lyspunkt for en innsatt. Den håper jeg 
kommer ut i mange år fremover.  GOD BRIDGE alle sammen. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livet er kort, spill bridge hilsen Svein.  

 

Svein har vært med på bridgeprosjektet siden oppstarten i mai 2016 og har vært en pådriver helt 

siden den gang. Uten han ville ikke bridgen vært den samme i fengselet, kanskje ikke vært i det hele 

tatt? Det har vært utrolig moro og lærerikt den tiden vi har holdt på, og jeg ser frem til videre 

samarbeid fremover. Svein takker i disse dager for seg da han trer inn i pensjonistenes tilværelse, 

men han kommer fortsatt til å være knyttet til Innspilt. 

Måtte overstikka forfølge deg inn i din nye tilværelse Svein. 

 

Beste hilsener fra 

Terje 
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NM for lag 
Det er svarte julaften og roen har senket seg i de fleste hjem. Men det er en kåk i Vikersund 
der spenningen er stor og forventningene på topp, blant gjestene. Vi er hjemme hos Vidar 
Smith. Anledningen er tredje NM runde for lag, og jeg og Morten er invitert til å bakspille 
våre bridgeidoler.  Vikersund er som kjent regjerende Norgesmestere i 1. divisjon, og 
dessuten sølv-vinnere i Champions Cup. Og nå er vi inne i gigantenes høyborg. Jeg har tatt 
med Snåsavann som eneste forfriskning og føler meg sikker i den saken. For gutta er det vinn 
eller forsvinn. 250 lag stilte til start, og alle fikk spille 2 kamper. Derfra og ut er det ingen 
kjære mor lenger. Gjestene kommer og ønskes velkommen. Høflighet og etikette er på plass. 
Men ingen nåde, skal vi snart bli vitner til.  
Ved halvspilt kamp har Vikersund alle poengene i lomma. Jeg bakspilte Jon Aabye og vet ikke 
helt hva jeg så. Jeg forsto rett og slett ikke spilleføringene eller tankegangen. Det liknet mer 
på magi.  
Det ble servert mat ved halv tid og vannet kom på bordet. Praten gikk løst og stemningen var 
god. Andre halvrunde startet der den første sluttet. IMPene rant inn og Vikersund 
kvalifiserte seg greit videre: 121 – 19. Det er nesten bakkerekord det. 
Da gutta gikk gjennom lista en gang til, etterpå, kunne uvitende tro de hadde tapt, og 
tilfeldig forbipasserende ville ringt et nødnummer. Engasjementet var fremdeles på topp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er totalt 6 rundekamper før en  
Eventuell NM-finale. 7 lag pluss 
arrangørens hjemmelag stiller da til 
start.  
 
 
 
 
 
 

I neste runde møter Vikersund 1 Top Bridge BC 7. Vikersund 2 spiller borte mot Kragerø.  
Vi ønsker lykke til. 
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Nytta rscupen - Letohallen 

Årets største og råeste lagkampturnering går  

hvert år av stabelen i Letohallen på Jessheim.  

Det er ikke så langt i fra Ullersmo, for dere som  

ikke er så godt kjent på annen måte, men det er 

en turnering der de beste i landet samles over tre 

dager for å spille lagkamper, treffe venner og ha en flott bridgeweekend. Svein Jarle 

Ludviksen og Are Utvik var turneringsledere og sørget for optimal gjennomføring. 

Jeg la tidlig merke til laget Prison break, og håpet vi skulle møte nettopp dem. Det 

varte og det rakk, uten at vi så noe til dem på lørdagen. Vår første kamp var mot 

damelandslaget som vi tapte knepent 15-17 mot. Skulle denne flaksen vedvare, ville 

vi gjøre det stort. Etter seks kamper, ledet jeg og makker butleren!! Hva hadde 

skjedd? 

 

 

 

 

65 lag konkurrerte om heder og ære lørdag og søndag gjennom 15 kamper à 7 spill.  

 

Gatelandslaget har etter hvert samlet litt lagkamperfaring gjennom Jotun Open og 4 

divisjon, men har til gode å vinne en eneste kamp så langt.  

Gjennombruddet kom allerede i neste kamp, mot laget Agda, som vi vant 11-5 mot. 

Heart of gold slo vi hele 42-5, en solid seier, men det skal sies at vi tapte like stort 

flere ganger. Totalt vant vi 3 kamper og spilte 2 uavgjort. Kamperfaringene vi har 

tatt med oss fra tidligere turneringer, og landslagssamlingene, har helt tydelig gitt 

oss verdifull erfaring. Vi takker igjen alle dere som hjelper og støtter oss på veien 

mot målet; landskamper mot andre nordiske land mot spillere med liknende 

bakgrunn som oss selv. 

 Men hvor ble det av Prison break??  

Dette mystiske laget med det tiltrekkende navnet var liksom verken her eller der. 

Jeg gjorde noen åstedsundersøkelser i baren på kvelden og fant snart ut at det var et 

lag vi kunne se langt etter. Det viste seg at de hadde lagt seg bi og bare ventet på den 

rette vinden. På søndag slo de opp storseilet og surfet lett inn på Monradbølgen – 

igjen. Det er bare å gratulere  
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Vi regner score og resultater etter avsluttet kamp. 

Vinner vi tro??? 

 

 

Her er den komplette skrytelista etter 6 kamper som makker forlangte å få med i 

januarutgaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplett Butlerliste 
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Mange vinnere i Letohallen 

 

 

 

 

 

 

 

Prison Break gikk helt til topps 

 

 

 

 

 

 

 

U-16 vant klassen med minst 1 kløvermester  Vinnere av åpningsturneringen 

1  200,30    Prison break   Simonsen - Bakke - Helness - Helness                            

2  195,55    claim  Nesdal - Rekstad - Hackett - Bowdery - Høines - Hjelvik         

3  189,06    Noe Rusk    Ovesen - Høyland - Thoresen - Stabell - Stabell                 

4  183,68    Morken betong     Morken - Brentebråten - Ohren - Bakken                          

5  181,97    Lasse Stefanz orkester Aaseng/Johansen/Stokkeland/Johnsen                        

6  181,79    Kløverknekt     Fodstad - Aarebrot - Hagen - Bang                               

7  177,45    Norwegian coach Berg - Kristoffersen - Ellestad - Lindqvist                     

8  177,29    God (gammel) årgang Ellingsen - Marstrander - Eide - Anderssen                      

9  175,06    Kramgoda karar Karlsson/Hultman/Hansen/Reinertsen                        

10 173,62    Sømna             Grude - Johansen - Grude - Grude                                

11 171,34    Bunk          Berntsson - Åsgården - Norrhede - Sjöberg                       

12 170,92    Midt-Telemark BK1         Pallesen - Løvik - Melby - Melby                                

13 170,52    Lille fugl      Vist - Heskje - Harding - Fuglestad - Furunes                   

14 166,91    1 europamester&3 amatører  Evenstad - Sætre - Eide - Gundersen                             

15 166,40    Gamma  Brekke/Martinussen/Farstad/Furunes/Baumann/Olsen   

 

  Innspilt gratulerer vinnerne 
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Glenn Grøtheim - foredragsholder 

Glenn Grøtheim hadde et utrolig interessant foredrag om systemer og makkerskapsbygging 

på avslutningen av landslagssamlingen. Grøtheim er en merittert spiller som sammen med 

Ulf Tundal utviklet Viking Club, et avansert presisjonssystem. Du kan bestille boken 

Relepresisjon gjennom BIN.no eller i Sportsbutikken.  

 

 
Letohallen var full av bridgeaktiviteter for den som ville utvikle seg. Et fenomenalt 

opplegg som ivaretok og dekket alle bridgebehov. Vi gir en stor applaus til 

arrangøren og til bidragsyterne. 

Grøtheim har gjennom en årrekke spilt på landslaget og har hatt flere forskjellige makkere. 

Han vant Bermuda Bowl (VM) i 2007 med makker Ulf Tundal og har i tillegg to andre plasser 

(-93 og 2001). En 3dje plass i -97, dessuten. I tillegg har han flere EM-medaljer. 
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Handicap turnering, Fjerdingstad bk 

Handicapturneringer er nytt i Norge, og Fjerdingstad bridgeklubb arrangerte HCP turnering 

den 14. januar som den første klubben i landet. Handicap regnes ut etter dine 400 siste 

plasseringer der 52 er maks handicap, mens 0 er topp. En nybegynner får automatisk 52 og 

må jobbe seg nedover. 35 – 25 betegner en ivrig klubbspiller, mens 24 – 16 regnes som god 

turneringsspiller. 15 – 0 er en særdeles dyktig konkurransespiller. Dette er kun veiledende 

tall som mange vil ha forskjellige meninger om, mens du trygt kan bruke dem som mal inntil 

videre.  Når et makkerpar spiller HCP turnering, legges deres tall sammen og beregnes ut i 

fra de øvrige deltakerne. Det samlede handicapet beregnes ut fra gjennomsnittet i salen og 

du må score mer for å få poeng dersom snittet deres er over gjennomsnitt av salen. Er dere 

langt under gjennomsnitt, får dere noen plusspoeng for hvert spill og derfor litt å gå på. Man 

starter altså på sitt eget null slik at alle har det samme utgangspunktet for å vinne 

turneringen. Man opererer derfor med en HCP liste og en såkalt Scratch liste. Den siste 

utelukker HCP og regnes kun ut etter aktuell score. Dette er en flott type turnering som 

inkluderer alle uansett nivå og meritter. Spill opp i mot ditt beste og slå Stormesterne  - på 

en god dag  

 

Vinnerparet gratuleres av Kretsformann Tor 

Orsten. 

 

Morten og undertegnede ble nr. 2 på begge listene. 

1 10 Ann Kristin Haugen - Jan Tormod 
Svendsen 

Fjerdingstad BK 61,30 58,42% 

2 14 Jan Terje Lofthaug - Morten Lystad Fjerdingstad BK 48,00 56,60% 

3 6 Christoffer Reistad - Ole Jørgen Kittelsen Flesberg BK - Krødsherad 

BK 

34,30 54,70% 

4 5 Rolf Riise - Vidar Weum Fjerdingstad BK 28,30 53,89% 

5 15 Roger Bottolfs - Tora Marianne Bottolfs Krødsherad BK 14,60 52,00% 
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Julecupen – Drammen 

Romjulen er full av bridge for den som ikke klarer å la være. Alle høytider er også høytider 

for bridge, enten det er jul, påske eller andre merkedager med mange fridager. Denne sunne 

hobbyen trekker folk ut av sofaen og inn i flere lokaler og det er en god måte og treffe kjente 

på man eller ikke ser i hverdagen. Selv spilte jeg tre turneringer tre dager på rad.  

Syd-Ø/V 

 

 

 

 

W 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utspill: ♥ 4 

 

Noen par gikk beit, de fleste fikk 9 og Kåre Bogø tok hele 12 stikk. det gav 10 poeng. 23 par spilte. 

1  Kåre Bogø - Espen C. Fasting TopBridge BC - 

Bridgekameratene 

120,70 61,18% 

2  Per Arvid Andersen - Wiggo 
Andersen 

Konnerud BK 58,30 55,40% 

3  Vidar Smith - Tormod Røren Vikersund BK 57,10 55,28% 

4  Stein Erling Øen - Knut Dahlby Konnerud BK 53,20 54,92% 

5  Svein Magne Granheim - Audun 
Follestad 

Asker BK 47,10 54,36% 

5  Bjørn og Simen Sørlie Helgeby Holmestrand BK 47,10 54,36% 

Q 10 5 2 

 J 10 5 

9 

Q 10 8 6 3  

9 8 7 4 

Q 8 7 6 

Q J 3  

J 4  

K 6 3 

K 9 4 3 

8 7 5 

K 9 7  

A J 

 A 2 

A K 6 4 2  

A 5 2  
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Julecupen – Krødsherad 

Vidar Smith gjorde rent bord sammen med broren sin i Krøderen og vant med ei mil. Totalt 12 par 

deltok. 

 

 

 

 

 

 

 

Julecupen – Sølvknekt  

Det var selvsagt turnering på Kongsberg også. Her stilte 13 par til start. 

1  Olav Lillebuen - Karl H. Lund BK Sølvknekt 30,00 56,94% 

2  Ann Kristin Haugen - Geir Kristoffer Haugen Fjerdingstad BK 25,00 55,79% 

3  Sølvi Flo - Per Andrè Vincent Flesberg BK - BK Sølvknekt 19,00 54,40% 

4  Kjell Arne Skudsvik - Trygve Brøtan BK Sølvknekt 9,00 52,08% 

5  Knut Thorvaldsen - Magne Gjestemoen BK Sølvknekt 8,00 51,85% 

6  Jan Terje Lofthaug - Morten Lystad Fjerdingstad BK 1,00 50,23% 

 

♥  

♣ 

♦ 

♠ 
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Bridge i Skien fengsel 

Det spilles bridge i flere fengsler i Norge, men Skien fengsel har utmerket seg 
som et foregangsfengsel og bør tjene som eksempel til etterfølgelse av andre 
anstalter. Ingen kan nok riktig skjønne hva bridgen gjør for den innsatte. Den 
betyr enormt mye mens man sitter, og den kan være med på en total 
livsendring. En kortstokk er nok til å snu opp ned på livet til et menneske. eller 
skal vi si ned, opp? selv har jeg reist meg, med kortstokk i hånd. ta en titt på 
Gatelandslaget om dere trenger flere eksempler. Her er et brev fra en innsatt 
jeg gjengir med glede. Klubbmesterens siste, velvalgte ord: 
 
 
Det er med tårer i øya og en klump i halsen jeg skriver disse ord, og det er det 2 grunner til: 
1. Jeg har akkurat gjennomført mitt siste klubbmesterskap bak digre murer. 
2. Jeg må dele «Mesterbeltet» mitt.  
 
Vi her i Innspilt, avd. Skien har 
akkurat gjennomført to kvelder med 
klubbmesterskap. Ledelsen synes to 
kvelder fikk holde pga. stor forskjell 
på nivå. Det ble fryktelig jevnt, så en 
kveld nummer 3 hadde nok gitt et 
noe annerledes resultat. Men som 
det står i bridgevett reglene: Man 
skal ikke gråte over spilt bridge. Men 
når det nå ble slik, så var det greit å 
dele mestertittelen med en som blir 
igjen her i Skien fengsel, mens jeg tar 
min med videre.           
     En glad og ivrig gjeng på fire, med Vibeke i bakgrunnen 
 
I høst fikk jeg en ny mann på avdelingen som spilte bridge. Vi ble sittende flere dager og 
kvelder og jobbet med meldinger og utspill. Grand kontra trumfkontrakt osv. i et enkelt 
meldesystem. Vi brukte Meldestav 1, utarbeidet av Terje Lie, som rettesnor. Dette har nå 
resultert i at min gode venn Nadim og jeg i går kveld delte klubbmestertittelen i Innspilts 
moderklubb her i Skien. Den første kvelden spilte vi sammen til knusende 14+ mot -14. I går 
kveld spilte vi mot hverandre, og det endte med utrolige 0 – 0. Da snakker vi jevnt 
klubbmesterskap. Ettersom det ikke er hverken straffespark eller mynt kast i bridge, så deler 
vi dermed tittelen klubbmester Innspilt Skien 2018. 
  
 

Jeg vil gjerne vise til et spill vi spilte sammen den første dagen. (Spillet er hentet fra 
spillestensilen til Siljan bridgeklubb. Red anm). Spill # 9 her, fra 04.01.2018: 
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Giver: Nord/ØV 

 

♠ KQT93 

♥ 64 

♦ KQT93 

♣ 9 

 

♠ A8 

♥ A8 

♦ 8654 

♣ K8643 

 

 

N 

S 

W 

E 

9 

♠ 542 

♥ KQJ5 

♦ 

♣ AQJT52 

 

♠ J76 

♥ T9732 

♦ AJ72 

♣ 7 

 

 

Jeg vil dra frem dette meget morsomme spillet der jeg og makker kommer i en artig sits. 
Morten (nord), Richard (sør) mot Kai (undertegnede) vest og Nadim (makker) som øst.  
Vi hadde vært skikkelig uheldig med korta inntil nå, og ikke funnet noe skikkelig trumf 
kontrakt som passet. Kan si at jeg ble ganske paff når makker åpner i 1kløver. Vi har avtale 
om 12+ og minst 3 kort minor. Jeg har 11p og teller opp totalt 8 trumf og svarer dermed 
2kløver. N/S prøver å stjele spillet med rutermelding, men vi havner i 5 kløver. Da ruter blir 
spilt ut til stjeling er saken biff med løk. Makker tar ut trumfen, spiller hjerter til esset, tar for 
spar ess, så hjerter tilbake som kjører hjerter K, D og Kn sånn at bordet får tømt seg for spar. 
Bordet trumfer spar og hånda trumfer ruter og vips 13 stikk og god stemning.  
Vi fikk ikke klapp på skuldra for 13 stikk, men huden full for dårlig meldingsforløp. Men hva 
kunne vi gjort annerledes?  
3NT med ruter som utspill og vi hadde blitt kjørt i senk. Uansett er den vanskelig å få meldt 
helt ut. Klubbmester Nadim var i hvertfall overlykkelig over å klare 13 stikk for aller første 
gang!  

  
Alt i alt har det vært to fine kvelder med mye bra spill. Vi er pr dags dato 4 ivrige medlemmer 
som spiller minst 2 kvelder i uka. Vibeke på fritidskontoret stiller opp hvis vi mangler en 
mann. Vi har i år fått med en mann på gatelandslaget, noe vi selvsagt er veldig stolte av. 
Innspilt Skien er nå inne i en rekrutteringsfase hvor vi håper det dukker opp noen nye karer 
som ønsker å lære seg dette vakre spillet. Turnering med spillere utenfra er under 
planlegging. Ryktene sier at 5-6 jenter ønsker å komme inn å spille med oss. Jubelen stod i 
taket da den beskjeden kom 
*Huden full av kjeft for dårlig meldingsforløp hører INGEN PLASS HJEMME!!!  Grrrr  
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Gutta her i Skien satte stor pris på julegaven vi fikk fra klubbledelsen. Vi er nå stolte eiere av 
hver vår kule hettegenser. Tusen takk Terje, fritidskontoret og gjengen. 
  
Jeg takker snart av her inne fra lukket anstalt og reiser til Bastøy og Horten bridge klubb i 
løpet av våren. Det ser jeg veldig frem til etter snart 5 år bak murer så tykke som flere 
meldebokser til sammen. Gleder meg, men har også en liten klump i magen. Håper det blir 
like moro ute i klubb som det har vært på Ringerike og her i Skien. Tenk at noen enkle 
meldinger som ble rabla ned på et ark på taket av Drammen fengsel sommeren 2013 skulle 
plante et frø i meg som har resultert i en livslang hobby og: 
 

1 plass i par turnering på Ringerike vinter 2014 

2 plass i par turnering Skien høst 2017 

Klubbmester i Innspilt Skien 2017 

Klubbmester i Skien 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finnes ingen bedre bakside 
 

Det ble også mang en sjokolade fra fritidsleder Frank på Ringerike for meldte 
slemkontrakter. Jeg er ydmyk og stolt.  
 

Jeg vil hilse til Svein som snart går av med pensjon for inspirasjon og gode samtaler, 
fritidsleder Vibeke for tålmodighet i verdensklasse, og til slutt til mine medbrødre i Innspilt 
BK – Spill bridge og hold ut, deres tid kommer. 
  
Horten Bridgeklubb – Snart kommer pappa og banker på døra. 
Med vennlig hilsen 

  
Kai Åkerstrøm 

Klubbmester 
Innspilt BK Skien 
  
 

 

 

 

Gutta i dyp konsentrasjon 
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Innsendingsoppgaver 

Din maker har åpnet på 1 hjerter, nestemann meldte inn 1 spar og det er din tur. Hva melder 

du med følgende hender?      

  A 9 7 5                  Q 9 8 7 5    

  A K 10 8        10 8  

  A 6              K 7 5 2 

  10 9 8             A 7  

 

     

  --- --- ---               J 9 8     

  A K Q 10          10 8  3 2 

  6 4 3       5 4 2 

  A K J 10 9 7          A 7 2 

  

     

  A 7                A K 9 8     

  8 7 5          Q 10 8  

  K Q J 3 2        Q 9 8 

  A 7 5         J 7 2 

     



Livet er kort, spill bridge    22 
 

Innsendingsoppgaver, forts.  

Din maker åpnet på 3 kløver. Nestemann dobler opplysende og det er din tur. Hva melder du 

med følgende hender? 

 

  K 7                     A J 9 8     

  Q 10         K Q 10 8  

  7 6 5 4 3 2           4 2 

  A 7 3          7 5 2 

     

  7 5  3               J 9 8     

  Q J 10 8 7         Q 10 8  

  J 5 4 2         A J 4 2 

  10          J 7 3 

    

  A                  J 9 8 5     

  Q 10 8 7        K Q 10 8  

  A K 3 2               A 4  

  A 9 8 2          J 7 2 

*Vær med i trekningen av flotte kaffekrus, sponset av Norsk Bridgeforbund. Svarene må 

være redaksjonen i hende innen 30. februar. 
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Kampanjetilbud 
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Innspilt BKs sponsorer: 

 

             

 

 

 

 

 

  

Lift og maskinutleie AS, Kragerø 950 44749 

Ledig annonseplass 

Kontakt red. for tilbud 

47 21 52 34 

Innspilt.bk@gmail.com 


