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Leder  

Norsk bridgefestival står for døren og det er litt som med elgjakta, for noen. 

Man deler rett og slett kalenderåret i to – før og etter. Vi gleder oss til en hel 

uke med kortspill, god mat og, ikke minst, treffe gode venner igjen. Vi 

kommer til Drammen den tredje august, endelig. Ventetiden er over. 

Rekrutteringen er virkelig i medvind for tiden og ungdommen samler seg rundt bridgebordet 

som aldri før og det er en enorm påmelding til juniorleieren i år. EM i bridge for ungdom ble 

arrangert i Kroatia i sommer, og Norge tok hele tre gullmedaljer. 

 

 

 

 

 

 

 

Sofie Sjødal og Christian Bakke vant EM – mix, U-26. 

 

 

 

 

 

 

Anders Brogeland – Marius D. Austad 

vant U-16 klassen. 

 

Sofie Sjødal og Agnethe Hansen vant U-26W. 

Innspilt gratulerer!! 
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Bridgevettregler 

1. Møt opp til avtalt tid 

2. Hjelp til med å rigge opp utstyr, og rydd opp 

3. Høflighet settes pris på 

4. Vær stille mens vi melder og spiller 

5. Planlegg spillet før du begynner 

6. Legg spillkorta riktig tilbake 

7. Støtt med støtte 

8. Ikke gråt over spilt bridge 

9. Har du ikke noe å melde, så ikke meld det 

10. Tell stikka dine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra den store luftegården i Skien 

 

 

Bridgespillere i alle fengsler, forén dere!! 
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Bridgekurs i Skien fengsel 

Skien fengsel ligger i hjertet av Telemark og har plass 

til ca. 100 innsatte, hvorav 66 menn får delta i jobb, 

fritid og skole. De øvrige sitter isolert og får ikke delta 

på felles aktiviteter. Veldig mange innsatte er 

utlendinger som venter på utvisningsvedtak etter at 

dommen er ferdig sonet. De kan ikke norsk og ofte 

ikke engelsk heller. Av de øvrige som er igjen, fant 6 mann veien til 

bridgekurset den 12. og 13. juli i regi av fritidskontoret. Vibeke og en innsatt 

hadde kurs den 12. og dagen etterpå kom Ann Kristin og undertegnede inn og 

holdt et foredrag om bridge som en del av rehabiliteringen de innsatte kan dra 

nytte av den tiden de likevel må sone.  

Vi snakket om bridge som fritidsaktivitet og hobby, om hva den har betydd for 

mange under soning og etter løslatelse. Senere hadde vi enkel teori og 

meldinger, utspill og noen tanker om hva spillefører bør fokusere på. Til slutt 

spilte vi noen fasitspill med gjennomgang etter hvert spill. Dette var særdeles 

vellykket og vi ble ønsket tilbake ved en senere anledning. 

Skien fengsel har tidligere arrangert to turneringer med spillere fra 

omkringliggende bridgeklubber og det er ventet en ny turnering utpå høsten. 

Innspilt kommer tilbake med info når denne foreligger da det er stor interesse 

blant spillere ute om å få delta. 

Den syv meter høye muren kan virke 

endeløs fra innsiden. Bildet er tatt fra 

utsiden. 

 

 

 

 

Vi benytter anledningen til å takke for invitasjonen! 
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Ann Kristin har ordet 

I denne spalten ønsker jeg å fremheve de sosiale 

gledene ved bridgen. Meldingsforløp, spilleføring, 

fordelinger osv. blir grundig gjennomgått i de andre 

spaltene, så jeg kommer ikke til å legge stor vekt på 

det. 

Man blir kjent med mange mennesker fra alle sosiale samfunnslag og bakgrunner, men rundt 

bridgebordet er vi alle like og har samme mål. Vi ønsker alle å få den beste kontrakten, 

spilleføringen og motspillet. Det er så å si alltid god stemning rundt bordet, selv om det 

selvfølgelig finnes spillere som har veldig høye krav til seg selv og/eller makker. Viljen til å 

hjelpe opp og fram nybegynnere er veldig ofte tilstede, selv om det betyr at det mer erfarne 

makkerparet kan få en dårligere score. Man kan få mange bekjente og venner i hele Norges 

land, ja til og med ut over landegrensene. Bridgen knytter bånd gjennom alle samfunnslag og 

bakgrunner. Man har gode muligheter for å utvikle seg og man har alltid et mål å strekke seg 

etter. Derfor er bridge ikke bare en hobby for meg, det har blitt en livsstil! 

For første gang bak murene i et 

høysikkerhetsfengsel. 
Fritt gjenfortalt og skrevet av Ann Kristin Rasdal. 

Klokka 0530 ringte vekkerklokken den 13. juli. Vi hadde blitt klarert til å komme inn klokka 9 i 

Skien fengsel for å holde kurs. Etter frokosten var inntatt, satte vi kursen mot Skien. Da vi 

kom fram og jeg fikk se de høye murene, begynte nervene og melde seg. Hva ventet der 

inne? Var det farlig? Hva kunne skje? Terje prøvde å berolige meg på best mulig måte, men 

da porten gikk opp hadde jeg liten lyst til å kjøre inn.  

Vi gikk inn gjennom en dør og kom inn i «slusa» der det lå en liten bygning. Det viste seg å 

være et sted hvor man ble skannet og ting som ikke kunne bli medbrakt inn ble låst inne i 

skap. Metalldetektoren ville ikke slutte å pipe på meg og til min store forskrekkelse ble jeg 

spurt om jeg hadde BH med spiler. Jeg var ganske fortvila, da jeg trodde jeg måtte begynne å 

kle av meg der inne, men ble beroliget da Terje og vaktene begynte å le og forklarte at det 

ikke var nødvendig.  

Etter slusa gikk vi videre til et annet bygg, hvor vi måtte gi fra oss passene og fikk utlevert 

besøksskilt. Jeg skvatt litt da betjenten ville gi oss alarmer, men da Terje takket nei, var det 

på en måte ganske betryggende.  
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Så ble vi loset gjennom en ny port og like der oppe lå biblioteket som vi skulle holde kurs i. Vi 

ble varmt mottatt av Vibeke (fritidslederen) og de andre kursdeltakerne, alle mine tanker jeg 

hadde før vi kom inn var forduftet. Det var stor gjensynsglede med Terje og de andre gutta. 

For meg var det helt spesielt å høre og se hvordan de gledet seg på Terje sine vegne, som 

hadde greid å snu livet sitt om på en positiv måte.  

Terje holdt et lite foredrag om Innspilt BK og Gatelandslaget og etter en kort teoretisk 

gjennomgang i bridge, satt vi oss ned for å melde og spille. Det ble fort en veldig god 

stemning, med dyp konsentrasjon, litt latter, glede og et ekte engasjement fra gutta.  

Etter den første økta gikk de fleste kursdeltagerne for å spise lunsj og for å ta en liten pause. 

Vi ble værende igjen i biblioteket hvor vi ble servert et lite måltid og selvfølgelig Innspilt 

vann. Der fikk jeg gleden av å bli litt bedre kjent med Richard, en engasjert og erfaren 

bridgespiller med lang fartstid innenfor murene. Han kunne fortelle hvor mye bridgen hadde 

betydd for ham og at han så fram til å komme ut og begynne å jobbe som trailersjåfør. 

Førerkortet driver han og tar mens han sitter inne. Jeg hadde noen fine samtaler med Vibeke 

og som jeg forsto hadde hun et ektefølt engasjement og omsorg overfor guttene.  

Resten av gutta var tilbake og enda en kursdeltaker kom til. Etter et lite lynkurs fra Terje var 

vi i gang rundt bridgebordet igjen. For de som ikke har hatt gleden av å se Terje som 

bridgelærer, kan jeg fortelle at en mer engasjert og pedagogisk lærer har jeg aldri sett. Man 

kan ikke la være å bli rørt når man ser hvordan Terje når inn til hver enkelt kursdeltaker.  Han 

får bridgen til å være forståelig, inkluderende, spennende og morsom fra første stund. 

Så var tiden inne for å forlate gutta og Skien fengsel. Seks timer innenfor murene var som 

blåst bort. Som Terje sier; tiden går så alt for fort i fengsel :) 

Jeg sitter igjen med mange tanker og har nå en helt annen oppfatning av hva et 

høysikkerhetsfengsel er. Jeg håper jeg kan få privilegiet til å få møte gutta og Vibeke igjen.  

 

 

 

 

 

Tre ivrige kursdeltagere på biblioteket.  

 

Tusen takk for en kjempeflott dag! 
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Leo overbeviste som spillefører 

Bildet er tatt i biblioteket i Skien. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Syd åpnet på 1 NT som friskt ble lettet til 3 NT av nord. Spar ti kom ut 
og bordet dukket opp med kongen singel. Leo tok sine ni stikk på en 
elegant måte da han spilte liten ruter fra bordet i stikk 2 og tok for 
sparen mens han var på hånden. Ruter fem stakk han over i bordet slik 
at han fikk de to siste stikkene på åtteren og sekseren. Det var to feller 
her som spillefører måtte unngå; nemlig å låse seg i bordet uten å ta for 
sparen først da det ikke er kommunikasjon tilbake til hånden, og han 
måtte i tillegg stikke over i bordet for å få det niende stikket. Leo klarte 
denne spilleprøven mesterlig. Godt gjort!!  
 
 

 
Innsendingsoppgave: er det mulig å beite kontrakten med åpne kort?  
Hva ville du spilt ut og hvordan kan du og makker klare å ta de fem første stikkene? 
Send svaret ditt til redaksjonen innen 30. august og vær med i trekningen om en 
komplett kurspakke gitt av Norsk Bridgeforbund. 

A Q J 8 

K J 3 

A Q 9 5 

10 8  

5 4 3 2 

9 8 6  

4 2 

A J 7 6  

10 9 7 6 

A Q 10 7 4 

J 7  

K 5  

K 

5 2 

K 10 8 6 3 

Q 9 4 3 2 
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Notodden er mulighetenes by for mange som vil prøve noe nytt. Rik på bedrifter, 

småindustri og infrastruktur, gjør denne perlen i Telemark til noe utenom det vanlige. Det 

er flyplass her. Du kan ta båt fra sjøen, opp Bandak-kanalen, eller du kan kjøre over ville 

heier, gjennom dype daler, og forbi endeløse eplehager. Den første Time Expressen startet 

ruten mellom Notodden og Oslo herfra. Norges Roma har røtter langt tilbake i tid, og den 

største og eldste stavkirken i Norge ligger i Heddal, like utenfor Notodden som et vitne om 

tidlig bebyggelse i området. Innspilt har kontakt med krefter i næringslivet som sier seg 

villig til å gi en løslatt en ny sjanse i arbeidslivet. Stedet har også fostret mange bridge-

spillere gjennom tidene og vi fant ut at det var på tide å besøke klubben.  

Vi tok med noen flasker Snåsavann som klubben kunne 

dele ut som spurtpremier. Dette paret tok siste 

spurtpremien da de møtte oss i siste runde. God 

innmelding lurte meg til å tro at kortene satt 

annerledes og en rein bunn ble resultatet etter at jeg 

tok kutten gal vei  

 

 

 

 

Geir Egil Bergheim og Ellen Kjær gav oss solid 

motstand i siste runde. 

 

 

 

 

 

 

Det tenkes hardt i sommervarmen. Den har gjort seg gjeldende over alt i Norge denne 

sommeren og må nok ta sin del av skylden for mange feilvurderinger rundt den grønne bord. 
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Hjemme hos Martin 

Martin Raaen er av de fleste kjent som Sølvknekt BKs store sønn og primus 

motor. Han har i en årrekke drevet kurs og opplæring og var en av de første 

til å leke med kortstokken på SFO der småbarna kunne melde og spille litt, 

eller stikke ut å løpe av seg litt steam om det trengtes. Martin er en pionéer 

på så mange måter og en systemfreak utenom det vanlige. Han hadde også 

hovedansvaret for Sølvcupen som ble arrangert på Kongsberg i tidligere år. 

Martin er fra en bridgespillende familie og husker godt at mor og far satt rundt bordet og 

telte Viennapunkter og spilte hjem hardmeldte kontrakter, men han begynte ikke å spille før 

i godt voksen alder selv.  

Jeg og Ann Kristin skal spille i Drammen og trener litt på BBO før Bridgefestivalen. Vi er så 

heldige og har fått Martin som bakspiller og coach. Han ringer ofte mellom rundene og 

kommer med gode og verdifulle råd når vi gjør noe vi kunne gjort bedre. Til slutt var 

telefonen nesten tom for strøm og våre håpløse feil og mangler ble vanskelig å løse over 

telefonen. Derfor inviterte han oss hjem til seg på kaffe, vafler og en innskjerpingssamtale. 

Man skal lete lenge etter en bedre mentor og motivator. 

 

 

 

 

Martin er alltid engasjert. Her er han på NBF sitt 

årlige Ting. Han kom med verdifulle innspill og 

gode betraktinger deltakerne hørte på og tok 

med seg videre. 

Martin disket opp med hjemmelagde vafler og 

syltetøy han hadde rørt selv.  

Bildet til venstre viser Martin og Ann Kristin i 

forsonelse etter at 2-trinnet er gjennomgått og 

forstått. I bakgrunn ser dere premieskapet. Jeg kan 

røpe at det er to hyllemetere med bridgebøker og 

annet relevant lesestoff for den iherdige, spreke 

fordums bilselgeren.  
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Gatelandslaget er Innspilt BK sin yttergrense og konseptet man strekker seg 

etter om man vil ha full uttelling i bridgen. Idéskaperen, Tormod Røren, er 

høyt og lavt i bridgens verden, og hans kontaktflate er enorm. God tid i 

forveien jobbet han sammen med danske Morten Bilde om å få 

Gatelandslaget til den Danske Bridgefestivalen for å spille, og for å promotere 

prosjektet. 

Fem Gatelandslagsspillere og fire faddere satte kursen mot Faaborg den 8. juli. Vi skulle 

spille lagkamp over to dager. 13 kamper à 8 spill. Dette har vi sett frem til lenge. For å 

komme godt i gang og ikke miste tid tok vi Superspeed. Og jeg skal si det gikk unna. Båten 

Superspeed kryssa Skagerak på 3,5 timer. Vi hadde på forhånd bestilt to bord og buffet. Alt 

var klart til et godt måltid etterfulgt av lagkamp. Vi måtte trene. Halvveis lå Gatelandslaget 

under med 10 IMP. Det vaka noen flyndrer og spratt noen småhaier på babord side mens vi 

sammenliknet og det må ha fulgt en Albatross vi ikke visste om, for etter at siste kort var lagt 

vant Gatelandslaget med tre små IMP.  

Vi spiller lagkamp for trening, glede 

og samhold over Skagerak. 

 

 

 

 

 

 

 

Gatelandslaget vant med 3 IMP etter 14 spill. 
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Så var den store dagen kommet og lagkampene startet. Mer enn 800 spillere stilte til start i 

forskjellige grupper alt etter handicap. Det var tre norske lag som stilte i hver sin gruppe. 

Gatelandslaget tapte de tre første kampene og det så mørkt ut. Ganske svart, når sant skal 

sies. Nr. 27 av 30 ga ikke stort håp om gull i Danmark nei. Men ting begynte å skje. IMPENE 

tikket inn og tapene ble mindre. Plutselig en seier… kort fortalt ble vi nr. 7 av 30 lag og tok 

den siste premien – en vinflaske hver. Det resultatet er vi meget fornøyde med. 

Våre faddere spilte i en høyere divisjon, men hadde gitt fra seg de IMPENE de skulle allerede 

på fergen og tok straks kontroll i Danmark. De ledet nesten hele veien og lå langt foran da 

det sto noen kamper igjen. Den siste kampen trengte de strengt talt ikke spille. De hadde 

vunnet allerede.  

Det beste bildet jeg fant fra premieseremonien. 

1000,- DK kroner til hver. 

Innspilt gratulerer!! 

De fire vinnerne, fra venstre; Tormod Røren, 

Svein Odberg, Roger Bottolfs og Martin Raaen. 

 

 

 

 

 

 

God stemning inne i 

spillehallen i Danmark. 
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Innkvarteringen var godt planlagt og alle fasiliteter ivaretatt. Vi spiste felles frokost og 

diskuterte meldinger og motspill. Ivrig, med mat i munnen. Men det hjalp.  

 

 

 

 

 

Vi benyttet også anledningen til å se oss om litt, og hva er vel mer naturlig enn å se gamle 

fengsler og arrester. Vi gikk rett på et verneverdig fengsel midt i byen Faaborg. I dag er det 

museum og et lokalt reisebyrå har dessuten lokaler i bygningen. Kanskje noe å tenke på for 

Botsens vedkomne? 

 

Faaborg arrest.  

Det er turister du ser på bildet, ikke soningskø… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er «Botsen» sett 

fra himmelen. I dag 

står bygningsmassen 

tom og forfaller. 

Fengselet sto 

ferdigstilt i 1851 etter 

Philadelphiamodellen. 
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Vi fant til slutt en restaurant vi kunne godta og valget falt naturlig nok på Ruter 7. litt dyrere, 

for opplevelsens skyld. Maten var god, vannet tok de betalt for og isbiter i ølen hadde de 

aldri servert før. 

En pike i sin beste alder tok opp bestillinger og noterte NT-systemet. Man kan ikke jobbe på 

Ruter 7 uten grunnleggende kortforståelse!! 

Den søde pige med hemmelig navn 

og tlf nummer. men vi tror hun 

noterte system, i det minste… 

 

 

     Vi venter i spenning 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Alt ivaretatt  

 
 
 
 

Det er deilig å være norsk, i Danmark  
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Innspilt BK sine lokaler 

Innspilt Bridgeklubb holder til i Skotselv 

Næringspark, Verksveien 7, bak gitterporter 

og inngjerdet med piggtråd slik at DU skal føle 

deg hjemme. Vi deler lokalene med 

Fjerdingstad BK og har spillekvelder på 

mandagene i sommertiden, men går tilbake til 

torsdager i august. Hjertelig velkommen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har kontakter med næringslivet her inne, og innsatte på Hassel fengsel eller de som soner 

på overgangsboligen i Drammen har mulighet for arbeid her.  

 

 

 

          

 

 

Kantina i næringsparken. Nå våre spillelokaler 

Stedet kan leies ut til konfirmasjoner,  

50-års lag og til andre festligheter. 

         Ser du piggtråden? Tre lag, forskriftsmessig. 
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Endring nytter!! 

Trond har rukket å bli 50 år. Ikke mange hadde 

trodd det, men tross dårlige odds er han i dag 

bedre rustet enn noen gang til å klare resten 

av livet. Uten dop, uten fare for nye kriminelle 

stunt og uten annen risiko enn at livet vil 

smiler, endelig. Bodøværingen sonet 

størstedelen av dommen sin i Norgerhaven, et 

fengsel Norge leier av Nederland og har pusset opp fra å være en nedlagt ruin 

til å skinne i alle kroker og kriker. Kverulantene lurer på hvorfor ikke Botsen 

ble pusset opp for disse 350 millionene, men det er en sak Innspilt ikke dveler 

ved. 

Den to ganger norgesmesteren i billakkering ble løslatt fra sin 16de dom på prøve fra Hassel 

fengsel, og fortsatte rehabiliteringen på FRI i Drammen der han ble en måned. I dag bor han i 

Skotselv der han jobber og spiller bridge. Lokalene ligger i Skotselv næringspark og Trond går 

med konkrete planer om å overta bedriften da nåværende eier har nye ideer.  

Bridgespillere får en særlig rabatt, og tilbudet er allerede benyttet.  

Bridgen er hovedpunktet i løslatelsesorderen siden «… spillet, engasjementet (hans) og 

miljøet bridgen representerer, er et «særlig tungtveiende grunnlag for løslatelse».  

(Vi har god kontakt med næringslivet i lokalmiljøet). 

Det pusses og slipes.             I bakgrunn ser dere våre klubblokaler. 
 
 
 
Hør Trond i et 45 minutter langt intervju på Radio Modum. Programmet vil senere 
bli lagt ut på Norsk Bridgeforbund sin hjemmeside. 
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Simons bridgespalte 

Marit Sveaas 2018: 
 
Her er et spill der det var meget viktig å ha gode avtaler for å 
unngå å havne i feil kontrakt. Giver øst og ingen i sonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
NORD:      ØST:         SYD:           VEST: 
                  Pass         Pass            1kløver  
Pass          1 ruter       1 hjerter      1 spar 
2 hjerter     3 kløver     Pass           Pass 
Pass 
 
Motparten havnet altså i 3 kløver med bet som ga oss 43 pluss av 88 mulige. Hva 
gikk galt for dem? Dersom man bruker støttedobling vil en dobling av makkers svar 
vise 3 korts støtte i makkers farge. Så dobling av 1 hjerter vil vise 3 korts ruter, noe 
annet vil vise 0-2 ruter. Poenget er at øst skal få en bedre oversikt over hvordan 
kortene sitter. Når nord melder 2 hjerter kan øst doble for å vise maks styrke CA 10-
11 poeng, for han har passet i åpning. Vest tar da ut i 2 spar med sin svake hånd. 
Øst kan se hvordan det sitter dersom motparten har 5-3 tilpass i hjerter. Vest sin 
hånd må da være 4 spar (meldt farge), 3 hjerter (5-3 hos motparten), 3 ruter 
(støttedobling), 3 kløver (bare 3 kort igjen). Makker har også en svak hånd for ellers 
er pass en god melding. Pass på 2 spar blir da det opplagte valget, noe som ville gitt 
oss 31 minus. 

A 10 x x 

A x x  

K x x 

x x x 

 x x 

K J x x x  

Q J x 

Q J x  

K Q x 

Q x   

A 10 x x 

X x x x 

J x x x 

10 x x  

X x x 

A K x  
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Simons bridgespalte, forts. 

Er man slem nok så……  
 
NORD: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makker åpner med 1 spar, som passet meget godt til mine kort. 2NT=invitt Stenberg. 
Kløver fra makker som viser noe i kløver med en topphonnør. Oi, nå vokste hånden 
min voldsomt og jeg føler meg allerede noe slemmere. 3 ruter som spør etter 
singelton og 3 hjerter fra makker. Rene julekvelden denne tilpassen, så jeg er så 
slem at jeg melder 4 kløver som que bid, og forteller samtidig at den single 
hjerterfargen til makker passet meg bra. 4NT fra makker og 1 ess fra meg og makker 
legger kontrakten i 6 spar med 12 enkle stikk og +78 av 88 mulige. Går ikke an å bli 
slemmere enn det  
 

Syd: 

 
 

 

 
 
 

  
  

  
  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

God stemning i Operaen. 

A Q J x x  

x 

A x x 

A x x x   

K x x 

Q x x x  

x 

K Q J x x 
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Marit Sveaas International Bridge Tournament ble i år igjen arrangert i Den Norske 
Opera. Nesten 200 par fant veien til Oslo disse tre dagene, og oppslutningen ville 
vært enda større om det ikke hadde kollidert med Yeh Bros, verdens største 
lagturnering Mr. Yeh arrangerte i Kina med en samlet premiepott på 300.000 US 
Dollar. MSIBT deler ut en million kroner i forskjellige premieklasser og hovedpremien 
var i år på 250.000 kroner.  
Kvangraven - Lie og Brogeland – Lindqvist tok tidlig grep og byttet store deler av 
turneringen på tetplassen. Det var dramatikk til siste slutt. 
Nedenfor gjengir vi resultatlisten, topp 10. 

 

 

 

 

 

 

Terje Lie og Nils Kvangraven. Her avbildet med President, Kari Anne Opsal. 
 
 

Innspilt gratulerer vinnerne! 
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Olsen pa  hjørnet 

Morten Olsen er av mange kjent som en dyktig 

bridgespiller og er en fryktet motstander rundt 

bordet. Han har startet egen bedrift i Mjøndalen, 

Olsen på hjørnet, der det står pizza og andre retter på 

menyen. Stedet har skjenkebevilling, og 

bridgeturnering hver lørdag. 

Startkontigent: 100,- for 24 spill, inkl. pizza. Slå den!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatlisten 

 

 

 

 

 

God stemning hos Olsen på hjørnet. Vi spiller ute når været 

tillater det. 

Laila og Ann Kristin vant premie for beste dame par. Alltid 

hyggelig hos Morten, er deres kommentar. De forlangte bilde i 

avisa, men de hadde ingen spill å fortelle om.  

 

Ta turen allerede til lørdag. Toget bruker 40 minutter fra Oslo. Kommer du med 

Bergensbanen, går du av på Mjøndalen togstasjon som ligger 200 meter fra spillelokalet. 

Ellers bytter du i Drammen.  
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Sveins side 

Da har jeg fått bli med Gatelandslaget til Danmark for å spille en 
todagers turnering. Dette foregikk i Faaborg på Fyn. Det var også 
småturneringer den tredje dagen. Gatelandslaget var ikke snauere enn 
at de kom på 7 plass etter to dager, og til tross for semifinale i VM fotball 
spilte de kveldsturnering i stedet for tv titting. Snakk om bridge interesse!  
Jeg våknet kl. 04 om morgenen og hørte noen diskuterte meldesystemet 
i andre etasje. Noe som beviselig var bra da de avanserte fra 27 plass 
og opp til 7 plass den andre dagen.  
Neste år håper og tror vi på en reprise, da dette beviselig smitter over på 
våre naboer i syd. Vi håper og tror på flere på gatelandslaget. Dette var 
en stor opplevelse for oss som var med i støtteapparatet. En stor takk til 
Terje, Gisle, Trond, Mats og dere andre for en fantastisk fin tur.  
Vi må også over til Sverige etterhvert å vise dem mulighetene som ligger 
i Bridge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livet er kort, spill bridge hilsen Svein.  
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Kampanjetilbud 
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Rekrutt quiz - innsendingsoppgaver 

1 Hvor mange poeng er det i hele kortstokken? 

2 Hvor mange poeng må du og makker ha for å melde utgang? (9-10 eller 11 stikk) 

3 Hvor mange poeng må makker og du ha til sammen for å ta 12 stikk? (lilleslem)? 

4            Kan du navngi fargene i kortstokken? a 

5 Hvor mange poeng må du ha for å åpne i 1 NT? 

6 Hvor mange poeng bør du ha for å åpne i 1 kløver, hjerter eller spar? 

7 Hva betyr det at du og makker har tilpass i en farge? 

8 Hvor mange stikk skal du ha i 1 hjerter? 

9 Hvis motparten er i 3 NT, hvor mange stikk må du og makker ta for å beite? 

10 Hva er blindemanns hovedoppgave? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan vinne Bridge 2 – en komplett bridgepakke med lærebok og kommenterte spill du kan 

prøve deg på. Det følger også med en opplærings cd og to kortstokker. Disse pakkene er gitt 

av Norsk Bridgeforbund som sponser innsendingsoppgavene våre. 

 

 

*Send svarene dine til redaksjonen innen 30. august, og vær med i trekningen.  
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Innsendingsoppgaver 

Det er åpnet på 1 kløver foran deg. Hva er din melding? 

 

J 10 8 7 5 2                A 6 5 3 

 5           10 8  

A K J           10 7 

J 5 3          A 8 5 4 3  

 

8 7 4 3         A J 9 8 6 

10 5                  A  

A K 7 5 4 2        Q J 3 

----                  J 9 7 4 

 

A K Q 6 4 2               A 9 3 2   

7 5          K Q  

8 6 4         K Q 3 2 

J 2          K 3 2 

 

Løs disse oppgavene og send svarene til redaksjonen innen 30. august,  og vær med i trekningen av 

flotte premier. Premiene er sponset av Norsk Bridgeforbund. 
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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 


