
Livet er kort, spill bridge    1 
 

Innspilt.BK,  
augustutgaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Livet er kort, spill bridge    2 
 

Innholdsfortegnelse 

Side 1 – Forside 

Side 2 – Innholdsfortegnelse 

Side 3 – Leder 

Side 4 - Medlemsliste 

Side 5 – Marit Sveaas International Bridgetournament 

Side 6 - MBT 

Side 7 - MBT 

Side 8 - MBT 

Side 9 - MBT   

Side 10- Norsk Bridgefestival, resultatliste / årets bridgeildsjel 

Side 11- Spingold/årets spill 

Side 12 EM, Montecantini / VM,Lyon  

Side 13- Simons bridgespalte 

Side 14- Simons bridgespalte 

Side 15 - Bridgekurs 

Side 16 – Billedbrev - Arendalsturneringen 

Side 17  - forts 

Side 18 - forts 

Side 19 - forts 

Side 20 – Sveins side  

Side 21 - Gittercupen 

Side 22- Kampanjetilbud 

Side 23- Oppgaver 

Side 24- Oppgaver 

Side 25- Oppgaver 

Side 26- 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 copyrights© påberopes. 



Livet er kort, spill bridge    3 
 

Leder 

Det har vært en forrykende bridgesommer sett med norske øyne der nordmenn har hevdet 

seg i alt som har vært arrangert internasjonalt.  

I Amerika arrangeres det tre store åpne turneringer årlig der den aller gjeveste «grenen» er 

lag. De tre virkelig prestisjetunge turneringene heter Spingold, Vanderbilt og Reisinger. 

Spingold ble i år arrangert i Toronto, Canada, der Boye Brogeland og Espen Lindqvist tok gull 

med lag Diamond.  

EM ble arrangert i Monecantini, Italia. En utrolig spennende finale brakte Norge helt til 

topps. Lag Highlanders med brødrene Høyland og far og sønn Eide feide all motstand til side. 

VM i bridge, Bermuda Bowl, ble arrangert i Lyon, Frankrike, og norske Geir Olav Tislevold var 

med og sikret New Zeeland en glitrende 4 plass. De slo bla Nederland. Meget imponerende!!  

Her hjemme ble Bridgefestivalen i år arrangert i Drammen. En flott og minnerik festival som 

varte en uke der jeg traff mange gamle bridgevenner og ble kjent med noen nye. 

Årets høydepunkt er for noen likevel turneringen som skal arrangeres i Skien fengsel den 

23.09. Det vil komme i alt åtte gjestespillere der en av de inviterte er undertegnede. Det er 

første gang jeg gleder meg til å komme i fengsel. Med meg har jeg et filmteam som følger 

meg gjennom ett år for å dokumentere bridge som rehabilitering. 

Ringerike fengsel arrangerte bridgekurs i sommer og hele 36 innsatte deltok. De vil forsøke å 

arrangere en turnering i løpet av høsten. Innspilt følger saken. Hassel fengsel arrangerer 

bridgekurs utover høsten der innsatte i tillegg kan spille i den lokale klubben, og på Bastøy 

spilles det mye bridge i den kalde årstiden. Det hender gutta drar inn til Horten og spiller i 

klubben der. Jeg er i (notorisk) kontakt med Oslo fengsel, Trondheim fengsel, Bredtvedt og 

Halden for å få til noe liknende der. Stifinneren har allerede kontaktet meg . Sogn & Fjordane 

er et helt nytt satsingsområde og lokale krefter står allerede klare til å introdusere Innspilt 

BK i fengsler og institusjoner. Vik fengsel virker veldig positive.  

Bridgekurset på Eina, Blå-kors, ble en braksuksess. 10 mann er i dag integrert i de lokale 

bridgeklubbene Raufos – og Lena BK, godt ivaretatt gjennom en fadderordning og med tett 

oppfølging fra Innspilts side. Det hele startet med en tidligere innsatt som spilte bridge i 

Skien og som senere ble overført til Eina. «Jeg tok selvsagt bridgen med meg», forteller den 

glade spilleren som har funnet en ny hobby. 

Mye reising og liten tid må ta skylda for at denne utgaven er blitt så forsinket og at innholdet 

er som det er, men det er på høy tid å få den ut. Jeg forsøker å oppsummere de siste 

måneders høydepunkter, men vet at jeg glemmer noe, og at jeg ikke får med alt. Jeg 

beklager virkelig de ting jeg burde fått med, men som glapp i tidsnøden. Til gjengjeld blir det 

mer fengslende stoff utover høsten.  

God lesing. 
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Medlemsliste 

Skien fengsel:     10 personer 

Ringerike Fengsel:    36 personer (ut ifra nybegynnerkurset i sommer) 

Bastøy:     8 personer 

Hassel:      4 personer 

Blå-Kors, Eina     10 personer 

Trondheim fengsel, avd. Tunga  6 personer 

 

Tallene fra Tyrili stiftelsen foreligger foreløpig ikke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridgespillere i alle fengsler, forén dere!! 
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Marit Sveaas International Bridgetournament  

For andre året på rad ble Marit Sveaas internasjonale bridgeturnering arrangert (4-6 aug.) og 

i år var Den Norske Opera leid som spillelokale. Det var en massiv profilering av 

arrangementet i forkant der alle, uansett ferdigheter, ble oppmuntret til å delta. «kom til 

operaen og skinn med stjernene», lød den lokkende tonen. Og de kom. Fra nær og fjern. I sin 

fineste stas. Mer enn 20 nasjoner kjempet om heder og ære, og om 1 million norske kroner. 

Verdensmestere, legender og amatører i skjønn forening kjempet om hver eneste kontrakt, 

hvert eneste stikk gjennom 120 spill, over 3 dager. Spenningen var til å ta og føle på. Høye, 

anspente skuldre og skjelvende hender bar tydelig preg av stundens alvor. Meldinger 

utenfor tur, revoke og UI ble løst av dyktige turneringsledere og turneringen dreide inn 

avslappet atmosfære. Spillerne var i gang. 

I fjor vant Tor Helness med sin sønn Fredrik. Ville de klare det samme i år? Det ble spilt 

Monrad, dvs at lederparet møter par nr 2, mens par nr 3 og 4 møtes på bord nr 2. slik skjer 

det at de beste til enhver tid møter hverandre, men at et svakt makkerpar risikerer å møte 

solid motstand dersom de har hatt en kanonrunde i starten av turneringen. Man seiler 

oppover bordene ettersom poengene strømmer inn. Og når man seiler i medvind kan mye 

skje. Men man rir ikke på Monradbølgen uten trening, og det er fullt av skjær i bridgens hav. 

De rutinerte har sine egne ekkolodd og værer fare der andre melder videre. Og det vises. De 

entrer lokale på stødige, erfarne sjøbein som om de eier stedet. Men uten overlegenhet 

likevel. Og det er noe av dette jeg beundrer bridgemiljøet for. Inkluderingen, samholdet. 

Inntil man møter dem rundt bordet. De 

takker hyggelig for spillet og ønsker lykke til 

videre, vel vitende om hva som har skjedd. 

Scoreslippen kommer og turneringsleder 

tilkalt. «det må være noe feil her…», men det 

er ikke det. Rett skal være rett. De tok alle 

poenga og forsvant. Ingen feil i det. Bare en 

forskriftsmessig drukningsulykke. Og på 

havariets bunn begynner man forfra. Det er 

mange spill igjen og mange poeng å hente. 

Det er bare å lete opp Monradbølgen på ny og få monsunen i ryggen. Meld bedre, ta flere 

stikk. Slik lyder bridgens bud. 
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216 par har det samme målet. Spille optimalt. Bruke alt de har lært og trent inn. Hente frem 

årelang erfaring og legge den i meldetrauet. Det er alt annet enn lett. Jeg har lest et sted at 

bridge er millimeterpresisjon. Hvem trekker det lengste sivet i år tro? 

Marit Sveaas var selv en svært aktiv og 

dessuten dyktig bridgespiller. Hennes 

sønn, Christen, er turneringens 

hovedsponsor. 

Oversiktsbilder – foajeen  

 

 
 
 
 
 

Her sitter ungdommen i dyp konsentrasjon. Går de opp eller ned? En ting kan jeg si med sikkerhet: de 

hadde rundspilt meg. Jeg har sett dem i aksjon  

 

 

 

 

 

Boye Brogeland og Espen Lindqvist, nettopp 

ankommet fra Canada der de vant Spingold 

Ronny Jørstad får en liten hvil som blindemann  

mot Zia og Jansma. Chr Bakke er spillefører. Han ble Norgesmester (U-25) 

sammen med Andre Hagen uken i forveien. Zia er en levende legende og Nederlenderen 

Jan Jansma er bridgens svar på skøytesportens Sven Kramer. 
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Far og sønn har slått opp 

storseilet og ligger på 2 plass 

etter runde 39. holder de 

virkelig helt inn? Det er 1 

runde igjen og de har hatt en 

veldig opphenting de siste 

rundene etter å ha vært ute i 

hardt vær en stund. Er det 

virkelig mulig å kopiere 

fjorårets prestasjon? 

Resultatlista for hver runde vises på flere storskjermer 

 

 

BBO operatørene har full kontroll. De 

overfører spillingen live så turneringen 

følges world-wide. Ekspertkommentatorer 

analyserer i åpen chatt hvert trekk som 

gjøres ved bordet og kommer med 

verdifulle og spennende tolkninger til glede 

for dem som ikke selv er til stede, men 

følger spillingen på Bridge Base Online. 

 

 

 

Det ble spilt i flere 

høyder. Her et bilde 

fra galleriet. Det var 

en flott atmosfære 

alle dagene og 

spenningen var 

total. 
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Store, luftige lokaler i 

Operaen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til og med bakspillerne er i dyp konsentrasjon. 

De følger hver minste passlapp – hvert minste 

trekk får full oppmerksomhet. Far og sønn mot 

brødrene Høiland som nettopp er kommet 

hjem etter å ha vunnet EM- gull i i Italia. 

 

 

 

 

 

Siste runde. Folk stimlet til og bakspilte. Alle ville se. Jeg fulgte dem, kort for kort. Det var forferdelig 

spennende. Jeg fulgte strømmen ut etter at det siste kortet var lagt og hørte Tors analyse av spillene. 

Av hver eneste melding, hvert eneste kort som var lagt. Han hadde selvsagt alt i hodet. Fotografisk. 

Og en fortellerevne som trollbinder. Og mens vi står der, kommer resultatet. Det gnistret. Så 

eksploderte det. Sånn opplevde jeg fullt trøkk og full musikk i Den Norske Opera.  
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Enormt – Gratulerer!!! 
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Norsk bridgefestival, Drammen 

NM-mix: Anne I. Bogen – Håkon Bogen  

NM-mix lag: Anne Lill (i)da Eskil Monrad Hagen, Anne Lill Hellemann. OdinS. Svendsen. Ida 

Wennevold. 

NM- Veteran: Jan Arne Rassmussen – Asbjørn Bjellånes  

NM-damer: Ingun Uran – Marian W. Grude 

NM-lag, monrad:  The final cut Sondre Labraaten Hogstad, Andre Øberg. Kai- og Ronny Jørstad 

NM-par, Monrad: Arild Aarmot – Finn Brentebråten 

NM-junior: Christian Bakke – Andre Hagen 

 

 

 

 

 

 

NM-Monrad par – premieutdelingen (Ikke alle var til stede da utdelingen foregikk) 

 

 

Å rets Bridgeildsjel     

. 

Jan P. Johannesen fra Fredrikstad 

ble kåret til årets bridgeildsjel. 

Her gratuleres han av  Kari-Anne 

Opsal, President i Norsk 

Bridgeforbund som overrekker  

prisen under en seremoni i 

Drammenshallen under årets 

bridgefestival. 
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Spingold, Toronto – Canada, 20-30 juli 

Boye Brogeland fikk prisen for årets spilleføring. 

IBPA (International Bridge Press Assosiation) har utropt BB som 

vinner og gitt han prisen for verdens beste spilleføring. 

IBPA deler ut priser for: 

 Årets motspill 

 Årets beste meldingsforløp 

 Årets spilleføring       Lag Diamond 

 Årets beste spill av en juniorspiller 

 Årets bridgebok 

 Årets bridgepersonlighet 

I skarp konkurranse med bla Bob Hamman vant Boye prisen for årets spilleføring. Dette er den mest 

prestisjefyldte prisen man kan vinne for et spill.  

Spillet er hentet fra 8.dels finalen i Vanderbilt der hans lag, Diamond, møtte lag Schwartz; 

Øst/ingen 

Vest Nord Øst Syd 

1 hj p 

1 NT* p 2 sp 3 ru 

 J 8 7 4      p   5 ru   p   p 

 A      x  

 A 8 2     

 A 9 8 5 2 

 

 
K10 6 5 2   A Q 9 3   

5   K 9 7 4 3 2 

Q 10 6 3   9 

J 6 3   10 4 

--  
Q J 10 8 6  
K J 7 5 4 

K Q 7 

 

  

 

 

        

  

Espen Lindqvist fra Arendal hoppet ut etter at Boye meldte inn 3 ruter. Vest 

fant fram øksa og doblet. Spar 2 ble spilt ut. Boye stjal. Hjerter til esset og 

ruter til kongen. Hjerterdama ble stukket i øst da vest og nord kastet hver si 

spar. Øst spilte kløver som Boye stakk med kongen. Inne på handa spiller 

han ruter J som stikkes i vest og tas med esset i bordet. Boye teller nå opp 

vest til å ha 5-1-4-3 fordeling. Derfor fortsetter han med kløver til ess, spar 

til stjeling og kløverdame. 

 

Dette er sluttspillet: 

Boye spiller hjerter J og øst kan pakke sammen.  

 Trumfer vest lavt, overtrumfes han i bordet og stående kløver 

spilles. 

 Trumfer vest høyt og fortsetter med trumf, står bordet med unntak 

av spar J. 

 Kaster vest en spar, gjør blindemann det samme og syd fortsetter 

med hjerter 10. 

Ved det andre bordet spilte lag Schwartz hjem 5 kløver. Doblingen ga lag 

Diamond 4 IMP. De ville tapt 11 IMP hvis Boye hadde gått beit. Kampen ble 

vunnet med 4 IMPs margin!! 

 

 

J 

- 

8 

9 8 

K 10  

-- 

10 6 

-- 

Q 

9 7 6 

-- 

-- 

-- 

J 10 8 

7 

-- 
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EM, Montecantini, Italia       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fv Sam Inge Høiland, Lars Eide, Sven Olai Høiland og Harald Eide hedres for deres flotte seier i Italia 

tidligere i sommer. Hele hallen reiste seg og trampeklappet mens nasjonalsangen runget i lokalet. 

Stemningsfullt og høytidelig. Tema Highlanders ble Europamestere, 2017. Gratulerer! 

 
 
VM – Lyon, Frankrike  "Bridge for Peace" 

de norske ungdommene gjorde en imponerende innstats og var til de 

grader med å hevde seg.»Kidsa», U-16, spilte godt i BAM –finalen i det 

åpne VM for Ungdom.en flott 4.de plass til Sofie G. Sjødal,Marius D. Austad 

Ida Øberg og Fredrik Johnsen. Gratulerer!! 

Chr. Bakke spilte på et 4 nasjoners lag og 

tok bronse i junior-teams VM og sølv 

i juniorenes BAM-turnering. Glitrende 

prestasjon!! 
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Simons Bridgespalte 

Du sitter med: 

 

 

 

 

og ser at meldingsforløpet har gått:    

 Simon for full musikk i Operaen. 

Vest Nord Øst Syd 

P 1 ru P 1 sp 

P 3 ru P 3 NT 

Pr 

Du spiller ut liten kløver til makkers ess og får kløver 2 tilbake til 10eren i syd og din J. hva nå, 

når du ser dette bordet? 

 

 

 

 

Du vet at spillefører har kløverkongen siden makker ikke tok for den før han spilte toeren. 

Sannsynligvis ordner ruteren seg for spillefører og da har han 9 stikk såfremt han kommer 

seg inn og får hentet stikket for kløver konge, hvilket er veldig sannsynlig siden han ikke 

stakk og tok for kløverkongen med en gang. Ved bordet ble motspiller redd for at sparess 

skulle forsvinne dersom spillefører hadde hjerter Q x x x og cashet derfor spar ess. Hvorfor er 

det feil?? 

Jo, for hvis spillefører har det, stikker han kløveren andre gang og tar sine 10-11 stikk 

avhengig av hvordan hjerteren sitter. Derfor er det viktig å godspille kløveren og satse på at 

makker har hjerterdame. Da får spillefører kun 9 stikk.  

Problemet er ofte at man har litt dårlig tid i turneringer og da kan stresset føre til at man 

ikke tenker like klart hele tiden. Man blir også mentalt sliten i løpet av en turnering, og tar 

 

A x 

x x x 

x x 

Q J x x x x x  

x x 

A K x 

A K Q x x x 

x x 
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avgjørelser som ikke er helt gjennomtenkte. Det ga -15 av 18 mulige poeng å ta for sparesset 

før kløveren ble godspilt. 

Du spiller parturnering og har fått utdelt følgende blader; 

 

 

 

 

Makker åpner med svake 2 spar i første hånd og pass til høyre. Du ser at det muligens kan 

stå slem i spar dersom makker har esset sjette og en konge ved siden av, og muligens en 

singelton i minor. Det hadde vært helt suverent. Da står man der og må vurdere hva man 

skal gjøre. Uten system blir det et rent gjettverk der man av og til bommer og av og til 

treffer. Her kunne vi melde 2NT som spørsmål etter antall topphonnører (TP) og styrke ved 

siden av. (3kl=1TP og minimum, 3ru=2TP og minimum, 3hj=1TP og maksimum, 3sp=2TP og 

maksimum, 3NT=3TP). Jeg fikk da svaret 3ru som viste ED i spar og minimumsåpning. Det 

benekter da noen ekstra konge eller dame, og jeg kunne da lett se at det er 11 stikk i både 

spar og NT (6+3+1+1) uten noen som helst muligheter for verken mer eller mindre. Jeg 

meldte da 3NT med 11 stikk noe som gav +14 av 18 mulige. Godt betalt for å avtale litt 

system med makker. 

HCL International Gold 

Lag Zwederland (Sverige og Nederland) vant den prestisjetunge HCL International Gold i New 

Dehli, India, og innkasserte hele 3 millioner i 1ste premie foran lag Lavazza som var 

tittelforsvarere, med dennis Bilde, opprinnelig fra danmark, men nå bosatt i Norge, som 

yngste mann på laget.  

K x x x 

A K Q 

A x x 

A x x 
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Bridgekurs  

Bridge-kurs 

Terje Lofthaug er en mildt sagt ivrig bridge-spiller. Han har hatt kurs blant annet for innsatte i Skien 

fengsel og fått til turneringer her. Nå håper han å utvide virksomheten til også andre fengsler for å gi 

innsatte et nytt tilbud. 

 

Men først kommer det et bridge-kurs på Arbeidern i Hokksund. Det skal skje sammen med Ann Kristin 

Haugen, som virkelig har fått sansen for dette kortspillet. Allerede mandag 28. august starter de opp kl. 

11.00 og kurset skal gå hver mandag over tre måneder. 

 

- Du trenger ikke noen forkunnskaper da vi vil tilpasse kurset til hver enkelt. Vi kommer også til å tilby 

en fadderordning der deltakerne får en person å forholde seg til, og kanskje blir med i en av mange 

bridge-klubber i distriktet, sier Terje. 

 

Han og Ann Kristin er selv medlemmer i Fjerdingstad Bridgeklubb, som holder til på Solhaug i Skotselv. 

 

Bridge er et lagspill med fire personer og det skal visstnok være lett å la seg fascinere av dette spillet. 

Den siste tiden har klubben fått flere nye medlemmer, ikke minst blant den yngre garde. En junior-leir 

denne sommeren på Konnerud med vel 80 ungdommer som lærte seg bridge, har heller ikke vært 

negativ for rekrutteringen. 

 

- Vi ønsker å gi et tilbud til hjemmeværende på dagtid. Hvem som helst kan komme hit og lære å spille. 

I klubben har vi medlemmer fra 12 år og helt opp til 90, sier de to initiativtakerne. 

 

De mener spillet er både spennende, sosialt og ikke minst mentalt helsebringende da det setter de «små 

grå» på prøve. 

 

 
 

Terje Lofthaug og Ann Kristin Haugen er rimelig «hekta» på bridge. Derfor ønsker de å tilby et kurs over 

tre måneder med samling hver mandag på Arbeidern. 

 

Faximile fra Eiker-nytt, 25.august. 
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Billedbrev - Årendalsturneringen 

Arendal er kjent for sin bløde sørlandsdialekt, deilige damer, Polden og ellers for et hardt, 

kriminelt belastet miljø. Det er sikkert flere enn jeg som kjenner til «Steinhuset». Fengselet 

ligger øverst i gata som leder ned til torvet, eller til «Håvet», som den åpne avdelingen heter. 

De ligger for øvrig vegg i vegg. Den 01/02.07. ble det arrangert turnering og 38 par stilte til 

start. Turneringen gikk over 2 dager og det ble spilt 102 spill. Innspilt har fått noen spill med 

kommentarer og et bilde av vinnerne. Vi takker Jan Arild Olsen, som spilte med Helge 

Stornes, for fint engasjement, og oppfordrer alle andre til å sende billedbrev fra turneringer 

de deltar i. De kan sendes til Innspilt.bk@gmail.com 

Spill 10 
Øst/alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stornes sitter øst: 
øst syd vest  Nord 

p p  1Hj p 

1Sp p 3Sp!!!  p 

4Sp   pass rundt 

  
Spilleføringen var  av det enkle slaget. Vi fikk 100%  på spillet takket være en god/tøff 
oppvurdering av Helge. 
 
Så til det litt mere kreative; 
 

K 8 7 

A 8 

Q J 5 2 

K J 8 3 

6 5 

10 6 5 

A K 9 8 3 

9 7 2 

Q 10 9 2 

K Q J 9 7 3 

10 7 

A 

A J 4 3 

4 2 

6 4 

Q 10 6 5 4 
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Spill 41 

Nord/øv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jeg har blitt fortalt at i første hånd gunstig sone er alt lov, så her er det bare å lete etter noe 
som ligner på åpning. Vi hadde ikke begge minor på repertoaret, så da falt valget på å 
sperreåpne i lengste farge. Makker hadde selvfølgelig ikke hørt om dette så han hang med til 
5 trinnet. Motparten kan ikke klandres for å ha troen på eget prosjekt. 
Nord Øst Syd Vest 
3Ru  3Sp  5Ru  5Sp  
pass rundt 
  
spilleføringen var av det udramatiske slaget og det hele endte opp med 2 bet for 12 av 18 
mulige poeng til oss. 
  
Så et mindre heldig spill; 
 
Spill 54 
Øst/øv 

            

 

 

 

Øst syd vest nord 

P   1Sp   p   1NT* 

p   2Ru**    p   2Hj 
p   3NT   pass rundt 
* forklart som krav 

** 3kort pluss       

Q 10 8 

10 

7 6 5 4 2 

K 9 7 2 

6 5 

10 6 5 

A K 9 8 3 

9 7 2 

J 5 3 

K 8 6 4 3 

10 

A Q J 4 

A 9 7 6 4 2 

A 7 5 

K 9 3 

 10  

7 

K Q 10 9 6 

10 8 

Q J 9 5 4 

K Q J 5 2 

J 

A Q 4 3 

A 3 2 

A 6 

A 8 5 3 

K 9 7 5 2 

8 6 

10 9 8 4 3 

7 4 2 

J 6 

K 10 7 
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Utspillet så ikke helt opplagt ut. Jeg surret rundt med en spar før jeg kom på andre og bedre 
tanker. Makker må jo være utstyrt med det som mangler av punkter så jeg får bygge stikk 
hos han, var min dype tanke. 
Og siden kløver var eneste umeldt farge.... Vi bruker forresten norske utspill og da så kløver 
7 fristende ut, men jeg var jo fast bestemt på å bygge stikk hos makker så med stor iver og 
overbevisning klasket jeg kløver KONGE i disken! Jeg hører enda latteren til både spillefører 
og makker. Men,men… neste spill; 
 
Spill 64 
Vest/øv 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ny god vurdering av Stornes; 
Vest Nord Øst Syd 

1NT  p   2Hj*   p 
2Sp  p   3NT   pass rundt 
*overføring til spar 

  
Helge så ned på sin 3334 fordeling og bestemte seg raskt for at dette så ut som en like god 
kontrakt som 4 spar. Etter en norsk hjerter 6 i utspill gikk han rett opp på knekten og la ned 
kløver konge etterfulgt av kløver 10 som også beholdt stikket. Nå burde han muligens gitt 
nord en prøve med å spille hjerter til damen og satset på at rutersnuen ikke kom, men han 
valgte en ny kløverfinesse og da ble det lett for motparten etter at han spilte spar til bordet 
før hjerter. Likevel så holdt det til 11 av 18 mulige poeng for å være i "rett" kontrakt. 
  
Så til en litt heldig innmelding fra oss; 
 
Spill 67     *  Viser ruter 
Syd/øv     **  Ikke forklart 
Syd Vest Nord Øst  *** Makker må jo vise noe med sin dobling, ergo blackwood  
P 1Kl 1Sp*  X**  **** 2 nøkkelkort. Håper spar er trumf  

2ru 4NT***  p   5Hj**** ***** Dette kan da ikke stemme. Makker trodde sikker kløver  
P  7Hj*****  pr   var trumf…. 
      

10 5 

A 10 9 8 6 

9 8 7 6 3 

 4 

4 3 2 

7 4 3 

A K 10 

Q 5 3 2 

Q 8 6 

K Q 2 

Q J 2 

A J 9 8 

A K J 9 7 

J 5 

5 4 

K 10 7 6 
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Her var det en heldig konvensjon som ga full uttelling for oss. Motparten kunne brukt mere 
tid og kommet frem til rett løsning, men nå ble det mye synsing og et heldig utfall for oss. 
 Vi hadde forøvrig kjempesuksess med å bruke overføringsinnmeldinger etter motpartens 
kløveråpninger. Det ga oss ett lass med poeng da motparten ikke var like gode i forsvar mot 
dette. 
  
Har masse spill til som vi fikk i fanget av motparten, men det skal få gå i glemmeboken. 
 
Vi satt nord/syd og hele spillet så slik ut; 
 
Spill 67 

Syd/øv 

       QJ5                                  

       982                                  

       KQ8754                               

       5                                                    

84            AK103                                         

AKJ10         7543                                      

A             J1063                         

AQJ1082       3                             

       9762                                                   

       Q6                                                     

       92  

   K9764 

 

Bilde av vinnerne. Fra venstre: Helge Stornes. Jan A. Olsen 

til høyre 

 

 

Resultatliste 
1    363,3  59,9  Jan Arild Olsen - Helge Stornes Arendal BK/Kr.Sand BK 2   

2    258,1  57,0  Jomar Lygre Undheim - Nils Steinsland Klepp BK                

3    241,4  56,6  Terje Lie - Vidar Smith Sandefjord BK - Vikersund BK                                          

4    228,7  56,2  Ronny Jørstad - Olav Ellestad     Skien BK - TopBridge BC                   

5    210,0  55,7  Anne Birgitte Fossum - Kåre Bogø TopBridge BC Nittedal BK                

6    169,3  54,6  Gunn Kari Helness - Bodil Nyheim Øigarden   TopBridge BC                              

7    166,7  54,5  Geir Egil Bergheim/Odd A. Frydenberg Nøtterøy/Holmestrand              

8    157,0  54,3  Arild Årmot - John Helge Herland      Lunde BK - Klepp BK                       

9    145,1  54,0  Thor Holm -Jarle Melby Drammen Arb.foreningBK Konnerud BK 

10   136,8  53,7  Steffen Fr.Simonsen Ludvig M.Kristoffersen BliBest.Bridge          

 

               

 

Innspilt BK gratulerer vinnerne 
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Sveins side 

I Skien fengsel er vi i gang med fredagsbridgen igjen. Vibeke på Fritid har holdt liv i gruppa på 

mandagene og vi takker henne for det. Hun lærte seg bridge på rekordtid takket være en 

flink instruktør. Jeg ser gleden i gruppa hver gang vi spiller. Soningstiden er glemt og de går 

til sengs og tenker på de spilla som er vunnet eller tapt. Bridge betyr mye for de som spiller 

her inne.  Terje Lofthaug har i tillegg til å ha vært med å starte opp bridgen her inne også 

begynt å lage avis. Avisen har det samme navnet som klubben og heter Innspilt. Tror avisa 

har kommet ut ca. 10 ganger. 

Vi skal også i år prøve å få til en spilledag med folk utenfra som trekker hver sin makker her 

inne. Dette ble svært godt mottatt i 2016, og vi håper det lar seg gjøre også i år. Det som blir 

nytt i år, er at det kommer et filmteam. De vil prøve å lage en reportasje og følge innsatte fra lukket 

til åpen og videre ut i klubb. Spennende. 

Vi har på de 16 månedene hatt mange medlemmer i Innspilt her på lukket fengsel. Det er mange som 

har tatt med seg denne fritidsinteressen videre til åpen soning. Også ut i klubb etter endt soning. Så 

en oppfordring til alle som spiller der ute; ta godt imot alle nykommere. Dette er kjempeviktig.  

Uten frivillig instruktører som Terje L er dette ikke lett å få til. Her inne prøver vi å få alle nykommere 

med som bakspillere og de setter seg ned med korta når de føler seg komfortable med det. Noen 

prøver vi å få med for å få 2 fulle bord og det har gått bra hittil. Vi har kopiert opp meldestaven til 

Terje Lie. Den er til stor hjelp for alle. Denne deles ut til odel og eie. 

Så, enda en gang; får håpe bridge er kommet for å bli. Ikke bare her, men over hele fengsels Norge.  

Dette koster ikke mye penger, men kan sammenliknes med et godt programtilbud som det ikke er 

penger til i kriminalomsorgen lenger.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Livet er kort, spill bridge hilse n Svein.  
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Gittercupen – Sommeren 2017 

Det er ikke bare rundt i Norge og verden for øvrig det spilles bridge. Bridge er blitt veldig 

populært i fengslene det siste året og i Skien spilles det over alt, til enhver tid. Innspilt BK har 

arrangert en sommerturnering der spillstensilene ble sendt til flere fengsler slik at de 

innsatte kunne delta og spille mot hverandre. På Ringerike deltok 36 innsatte på 

nybegynnerkurs i sommer. Rekorddeltakelse. 

Morten og Martin, her til venstre i blå T-skjorter, ble suverene vinnere. Innspilt gratulerer!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her, noen bilder fra luftegården i Skien fengsel og fra musikkrommet i G-bygg.  

 

 

 

 

 

Mekanisk verksted.  
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Kampanjetilbud 
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Innsendingsoppgaver – hva a pner du med:

                     

  A 9               A 9     

  A K Q 10 8       A K Q 10 8  

  A         A 10 

  10 9 8 7 5     10 9 8 7 

 

 

10 5         K 10 9 

A 4          A 4 3 

K J 4 3 2               K J 4 2 

A 7 6 2         A 10 9 2 

 

 

 

A 10 5     10 8 7 5 2 

A 4        A K Q 10 3 

K J 4 3        K 8 

A 7 6 2       K 
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Du a pnet med 1 hjerter. Din makker har høynet til 2 hjerter. 

Hva gjenmelder du med: 

 

 9 6 3                 3 2 

 A J 10 8 6          K J 10 9 8 7 

 A Q 9           A K 

 A 7           A K J 

 

A 9 7 3          K 

A K 8 7 5          A K J 9 5 

Q J             8 6 4 2 

Q 9            J 10 9 

  

 A K 7 6       10 8 3 

 K Q J 10 6       A K Q J 10 9 8 

10         5 2 

A 9 2       A 
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Innsendingsoppgaver, fortsettelse 

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

 

J 10 8 7 5                6 5 3 

7 4          A J 10  

7 5 3          A 10 3 

J 5 3          9 7 5 4 

 

8 6 4 3         A K 

A K 10 5                 7 5 4 2 

 9 7 5 4 2        Q J 3 

----                  J 9 7 4 

 

A K Q 6 4 2               A Q   

7 5          K 10 9 

8 6 4        Q J 8 4 

J 2          8 6 5 3 

 

 

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

trekningen av flotte kopper. Premiene er sponset av Norsk Bridgeforbund 
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Trond Høines, Filmfotograf 

Innspilt BKs sponsorer: 

 

             

 

 

 

 

 

  

Lift og maskinutleie AS, Kragerø  950 44749 

Ledig annonseplass 

Kontakt red. for tilbud 

47 21 52 34 

Innspilt.bk@gmail.com 


