
Livet er kort, spill bridge    1 
 

Innspilt.BK,  
Juniutgaven 
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Leder – Tidenes lagkamp 

Naturalistene VS Psyko-sys. 

 Stig og Tommy tar med seg to gjestespillere til den store kampen. De holder 

kortene tett til brystet hvem det fulle laget består av, men kampen mellom 

Gatelandslaget og Psyko-sys. vil foregå i luftegården til spillhotellet den 9. 

august, kristen tid. Det er ventet stor oppslutning, så vær tidlig ute hvis du vil 

bakspille. Ingen entré eller dresskode påkrevd. 

Tommy er fra Sandnes utenfor Stavanger der han bor i en søskenflokk full av 

bridgespillere, og er akkurat passert junioralder. Stig jobber på fritiden med å 

bli voksen, men skal man se på hva disse gutta har klart til nå, har ingen av dem 

hast med og tre inn i de voksnes rekker. De har flere NM medaljer. Festivalpris, 

og de har vunnet Ernest & Young prisen for beste spill. De har kapret 60 av 60 

mulige i Expertduellen til BIN til tross for at denne baserer seg på 

meldesystemet Norsk Standard. BIN krusene skal etter det Innspilt erfarer stå 

høyt i premieskapet og har aldri vært drukket av. Senere har de tatt Zia i å 

revokere. Selvsagt har de vunnet ruter 7 sin Eliteturnering i Kristiansand og de 

har ropt på turneringsleder for å få denne til å vekke makker, fysisk vekke opp. 

De har åpnet i svake 2 ruter og senere meldt seg frivillig opp i storeslem for 

2000 i bet, og de har spilt 3 hjerter xx for samme scoren. Den siste i lagkamp.  

 

Denne lagkampen sponses av Gamma Grafisk  

 

 

 

 

 

 

For ytterligere informasjon, se side 18 inne i bladet. 
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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. 
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Medlemsliste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra den store luftegården i Skien fengsel 

 

 

 

 

Bridgespillere i alle fengsler, forén dere!! 
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Kari Anne Opsal tiltrer EBL 

 

President i Norsk Bridgeforbund, Kari Anne Opsal, tar steget fullt ut og tiltrer 

European Bridge Leauge Executive Comittee. Den 9. juni, under 

generalforsamlingen, ble det klart at hun velges inn i styret sammen med 

elleve andre delgater. 

Kari Anne ønsker et åpnere og mer demokratisk EBL, og vil jobbe for å 

tilrettelegge og bedre samarbeidet mellom de ulike nasjonale forbundene. 

Svenske Jan Kamras ble valgt til ny President etter en dramatisk avstemning 

og omstemning. Kamras bor delvis i Israel. Det er ventet store positive 

forandringer i EBL etter dette. 

 

 

 

 

 

 

 

Vel fortjent!! 

Kari Anne avbildet med Jan Kamras (fra venstre) og  

 Jafet Olafosson. 

 

 

Vi gratulerer så mye og ønsker lykke til! 
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Bridgetinget 2018 

Norsk Bridgeforbund holdt Ting på Quality hotel, 

Mastemyr, 2-3 juni. Kretslederne for sine respektive 

kretser var innkalt og for vår krets møtte undertegnede 

da lederen selv var forhindret fra å delta. 

På agendaen var blant annet rekruttering og re-

rekruttering.  Kurt Ove Thommassen holdt et lengre 

foredrag om suksessen de opplever på Mo og i Båsmo 

bk. Det blåser en rekrutteringsvind over det ganske 

land og optimismen er stor i den norske bridgefamilien. 

Under lørdagens sesjon tildelte Bridgetinget NBFs hederstegn til Asbjørn Davidsen og Sven 

Olai Høyland. Kriteriene for utnevnelsen er at personen må ha gjort en bemerkelsesverdig 

innsats for NBF, og/eller at personen har utmerket seg ut over det spesielle innen kretsen, 

samt fremragende internasjonal prestasjon som spiller eller kaptein/lagleder. 

President Kari Anne Opsal presenterte styrets forslag til hederstegn. Det ble vedtatt ved stor 

akklamasjon. Det var to populære tildelinger og akklamasjonen ville ingen ende ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asbjørn Davidsen og Sven Olai Høyland flankert av Astri Steen Lybæk (Visepresident) og av 

Kari Anne Opsal (President). 

Innspilt gratulerer!! 
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EM – Oostende, Belgia 

Fra 6 – 16. juni ble åpent EM i Oostende, Belgia, arrangert. Norge stilte med 3 

lag i den harde turneringen. Åpen klasse, damer og veteran. Det ble spilt 3 

kamper à 16 spill pr. dag og marginene var ofte små. Norge gikk hardt ut og 

imponerte stort helt fra start. De overnattet ofte på toppen, men bridge er som 

all annen sport; det går litt opp og ned. Svingningene var med på å holde 

spenningen oppe gjennom hele turneringen. Det åpne laget møtte Hellas i 

første kampen. Keeperen reddet alt og ved endt tid sto det utrolige 60 – 0. Vi 

var i gang.  Det er lov å si «vi»? jeg var i alle fall helt med  

 

Kanonstart 

for Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange nordmenn liker dessuten å følge Monaco da de har to norske spillere på laget; Geir 

Helgemo og Tor Helness. De sleit hardt i begynnelsen og lå under middels i lang tid, men 

begynte klatringen på dag tre.  33 nasjoner stilte i åpen klasse og det var VM billett til de åtte 

beste. Det samme gjaldt for veteraner og damer. Ville Norges damer klare å kvalifisere seg?  

Det er første gang de spiller EM, så en kvallikplass til VM er kanskje for mye å håpe på? De 

spilte hardt og godt og kjempet i teten fra første kamp, men det gjensto å se. 23 kamper 

totalt for damene og 22 for veteranene. 
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Her ser dere posisjonene før siste kamp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polen: 305,48 VP – Sverige: 298,47 VP og Norge: 207,92 VP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge: 416,94 VP – Israel: 415,10 VP – Russland: 406,97 VP 
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Norges åpne lag ledet altså da det gjensto en kamp og var kun 16 spill fra å vinne.VM 

billetten var i alle fall sikret, men kunne det bli EM gull også? Spenningen var til å ta og føle 

på. De møtte Italia i siste kamp som hadde ligget som nr. en – tre gjennom hele turneringen 

og som har for vane å vinne med 30-40 VP. Nå lå de på den usikre åttende plassen og hadde 

virkelig noe å kjempe for. 

Det begynte stygt. Etter to spill ledet spaghettispiserne 23-0. Men kan man gå en hel dag på 

slik mat? 

Spill 1: N/ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her fant de den flotte  

Slemmen, men Norge stoppet 

i 4 hjerter. 

 

12 IMP til Støvellandet, og en hel norsk bridgenasjon flyttet seg litt lenger frem på stolen. 

Hva skjer? 

Det neste spillet var kun en repetisjon. 13 nye til gangsterne i sør. Valium og Vikingfjord ble 

naturlig kosttilskudd i nord. Hva F*** skjer? 

Spill 2 får du på neste side. Spill 3 liknet en pizza. Helt flatt. 

Men så begynte det å skje ting. Små ting. Ett IMP her, 2-3 IMP der.  Er det mulig? 

Etter elleve av 16 spill ligger Norge 6-8 IMP bak og det annonseres at Israel har en knepen 

ledelse sammenlagt.  

9 7  

9 6 

J 9 7 2  

Q J 10 4 2 

 Q  

A J 10 8 4 2 

K 10  

A 6 5 3 

 A K J 6 3 

K 5 3 

A 8 5  

8 7  

10 8 5 4 2  

Q 7 

Q 6 4 3  

K 9 
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Spill 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavelandet melder slem og  

Innkasserer 13 nye IMP. 

Kampen er i realiteten over. 

25 - 0 til de slemme  

 

 

 

Men vi da er Vikinger. Vokst opp på havregraut og smalahover. Mykje tørrfisk og lite varme. 

8 IMP under da det gjenstår to spill.  

Her et bilde fra stua. Vi sitter 

bak lukkede gardiner å følger 

hovedkampen på storskjerm 

og holder oss oppdatert på 

alle de andre på pc`n. Vi gikk 

ikke glipp av ett eneste 

resultat under veis. 

Storskejrmen er stjålet fra 

min sønn, men kan hentes 

tilbake nå som alt er over. Jeg 

trenger den til Kina neste år 

bare. Pc`n er sponset Innspilt 

bk av Aktiv eiendom A/S. 

 

10 9 7 6 

10 6 4 

J  

10 8 7 6 3 
8 5 2  

Q 9 8 5 

K 9 6 2  

K 9 

 A K Q J 4 2 

A K 

Q 2  

A Q J 

--- --- -- ---  

J 7 3 2  

A 10 8 7 5 4  

5 4 2 
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Spill 15: 

 

 

 

 

 

 

 

Her var Italia i 3 kløver doblet. 

Det ble en beit. Boye åpnet på 

1 kløver. 1 NT i nord og  

Espen meldte ganske enkelt 2 kløver. Det gikk pass rundt og hjemgang. 5 IMP inn og 22 – 28 

før siste spill. Så nære. Men likevel umulig, vel?? 

Spill 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her skjedde det ting. Italia var i 3 spar med 2 beit. 200 inn. På det andre bordet var Italia i 3 

NT N/S. 3 beit. Dobbeltscore til Norge som vinner 30 – 28!!!!!!!! 

 

 J 8 4 2 

J 10 9 6 

K 4 2  

5 4 

K 9 7 5 

K8 5 3 

Q J 9 8  

7 

 10 6 

Q 

A 10 6 5  

A 10 9 8 5 2  

A 7 2 

A 7 4 2 

7 2  

K Q J 6 

10 5 

A 9 7 4 3 

9 5 2  

5 4 2 

 A J 9 8 6 4 2 

6 5 

KQ  

Q 7 

 3 

K Q J 8 

K 10 8 4 3  

9 6 3 

K Q 7 

10 2 

A J 6  

A j 10 8 7 
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EM gull til Norge i a pen klasse  

Gutta feide all motstand til side og viste hvor skapet skulle sprenges da det gjensto to spill. 

kanondebut for de norske damer som aldri før har kvalifisert seg til å spille EM. Nå har de 

billett til Kina!!  

Veteranene slår følge til Kina.  
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GULLGUTTA 

 

 

 

 

Innspilt gratulerer så mye!!! 
 

 

 

 

 

 



Livet er kort, spill bridge    15 
 

 

Det andre Wintergames ble avholdt i Monaco fra 17. – 23. februar. 

Zimmerman cup startet med kvalifisering, og det ble deretter spilt såkalte 

«knock-out» runder. Samtidig startet FMB turneringen for utslåtte lag og for 

andre som ville spille denne turneringen. 78 lag var påmeldt. 16 lag spilte 

finalen. Lag Lavazza, med Dennis Bilde, vant hovedturneringen og lag Ward 

Platt vant FMB Trophy. Lag Kvangraven kom på en sterke niende plass. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Innspilt gratulerer vinnerne!! 
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Simons bridgespalte 

Å bli skvist av motparten er noe av det verste man kan 

oppleve som motspiller i bridge. Men skal man klare å 

unngå det. må man av og til tenke ganske langt frem i 

spillet. Her er et eksempel der jeg ikke klarte det, men vil 

skylde på den sinnsyke varmen vi har hatt. Jeg satt vest 

med følgende kort, og du får samtidig se bordet som 

dukket opp etter utspillet av hjerter knekt. 

 

syd: 

 
 
 

        ØST: 

 
Utspill: Hj knekt 
 
 
 
 
 
 
 

Meldingsforløpet var slik der bare n/s meldte: 

NORD: SYD: 
1kl     1ru 
2nt     3nt 
 

Nord satt altså med en 18-19 NT og makker kan ikke ha mer enn 3-4 poeng. Dersom det er 

spar konge og i tillegg kløver 10, har motspillet en grei sjanse for å holde spillefører nede på 

9 stikk (1-1-5-2). Dersom makker har ruter dame i tillegg til hjerter knekt, og muligens kløver 

knekt, vil det oppstå problemer i motspillet. Etter 3 ganger hjerter (spillefører lasjer til 3 

gang) vil det komme 5 ganger ruter om spillefører løser den fargen. Da må vest gjøre 3 

avkast, men kan bare kaste 1 spar og 1 kløver dersom spillefører har 4 korts spar. Alt dette 

må man klare å forstå på 8-10 sekunder, ikke lett, spesielt ikke i varmen. Så hvordan kan 

man unngå å bli skvist av motparten?  

 

Q 5 3 

5 3 

K J 9 7 5 

Q 8 4  
J 10 9 8 7 

A Q 7 

8 7 

K 7 3 
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Simons bridgespalte, forts. 

Svaret er som ganske ofte ellers. Løsningen ligger i stikk 1. Man stikker ikke opp med hjerter 

ess, men legger damen. Spillefører klarer aldri å legge liten hjerter fra Kxx. Når det nå spilles 

5 ganger ruter kan vest kaste hjerter ess. Da blir det kun 10 stikk på spillefører istedenfor de 

11 han aktuelt fikk, samt at jeg kunne unngått å skvise meg selv og heller gjøre et genialt 

avkast. Ikke lang vei fra himmel til helvete i bridge.  

Nord: 

 

 

 

 

 

 Vest: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God sommer  

X 

J 10 8 x x 

Q x x 

J x x x 

A K x x 

K x x 

A 10 x 

A x x 
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Gatelandslaget blir utfordret 

Jeg skal ikke si snart, men etter hvert blir det Bridgefestival igjen. 

Heldigvis skjer det mye i mellomtiden, og i dødperiodene må det 

trenes hardt. Gatelandslaget blir utfordret av Stig Dybdal og laget 

hans. Innspilt bk. mottok utfordringen pr. mail og jeg finner all 

grunn til å gjengi den her: 

Det er ikke bare Innspilt BK som har sitt opphav fra Skien. 

I år 2000 var året den første bridgefestivalen ble arrangert, og starten på et nytt system 

kalt Psycho-sys så dagens lys. Alt startet i Skien. 

Det var den gangen vi hadde øl telt rett utenfor hallen, og under hver eneste busk sto 

det styrkedråper som kunne gjøre enhver bridgespiller sveiseblind. 

Etter relativt dårlige resultater og høy promille, var selvransakelsen klar. Vi hadde for 

dårlig system. Øl og drink er dyrt! Systemet vårt skal derfor baseres på dette. 

Derfor laget vi, på en papptallerken, et system basert på å finne ut om hvor ruter7 og 

kløver 8 var rundt bordet. (se faktaboks for ruter 7 og kløver 8 regler). 

Det ble mange diskusjoner på hvordan systemet skulle være. Vi fant også ut at 

Blackwood var rasistisk og at man kun kunne spørre om konger var mannssjåvinistisk. 

Dette måtte vi gjøre noe med. 

Doblinger: Pass er feigt. Derfor innførte vi en regel om at man måtte melde minst en 

gang under meldingsforløpet. Derfor definerte vi alle doblinger som mystiske. 

Dobling blir brukt når vi føler vi ikke hadde noe (annet) å melde, eller når en av oss er 

tom for øl. Eller rett & slett bare fordi vi tenkte at det var noe ulogisk i 

meldingsforløpet. 

Ny konvensjon kom på banen:  

Whitewood. Når man melder 2NT viser dette nøyaktig to damer (en til hver) og 14-16 

hp eller noe som ligner. 

Åpninger ble da som følger: 

1kløver = ruter 7 eller kløver 8 (ca 8 hp eller mer). Makker spør med 1 ruter om hvem 

av dem du har 
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Svar da er: 

1hjerter = ruter 7 

1spar = kløver 8 

1NT = begge 

Samme svar med hopp viser 12-15 hp. 

2 kløver viser 16+ (da kan man spørre igjen med 2 ruter). 

2 ruter = nekter å svare, men spør om vi skal spille 3 NT eller major mot en tenkt 10 hp hos 

makker. 

Melder makker noe annet enn 1 ruter over en kløver, er det forslag til sluttkontrakt mot en 

tenkt 5-kort farge. 

Åpning 1 ruter = benekter disse korta. 

Åpning 1hj/sp = betyr at vi har funnet trumfen og makker skal starte med cue-bid eller fortelle 

hvor mange damer han har (whitewood). 

Åpning 1NT = makker jeg tror vi skal stampe i dette spillet. 

 (2 kl = nei, 2ru = i rødt, 2hj = i svart, 2sp = i din farge, 2 NT = i min farge. 3-trinnet er 

stopp). 

2kl = Vi har høyeste kontrakt hvis makker har 10 hp. 

svar 

2 ru = nei hakke 10 hp, 

2 hj = ja det har jeg + et nøkkelkort (ru7 el kl8). 

2 sp = ja, men jeg har ingen spillbar trumf, 

2 NT = ja og jeg har en spillbar trumf. 

3kl/ru/hj/sp forslag til kontrakt mot tenkt 5-kort hos makker. 

2ru = Bondegård og viser nøyaktig 4 eller 5 bildekort hvor kl 8 og ru 7 teller som bildekort, 

men knekter teller ikke som bildekort. 

2hj = Makker du får finne ut hva jeg har. 

2sp = 0-7 og tror ikke jeg kan hjelpe til med så mye. 

2 NT = nøyaktig 2 damer og 14-16. 3kl/ru/hj/sp viser renons i fargen 
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.Resten må tas på feelingen. Prøve å sette sluttkontrakt så raskt som mulig. 

Vi har selvfølgelig også innmeldinger og de er lett forklart slik: 

Mot 1kl/ru 

Pass= makker jeg tror vi har høyeste kontrakt 

Dobling= kl8 eller ru7 eller tom for øl eller 15-17. 

Overmelding = makker, nå har de høyeste kontrakt. 

1hj= vi spiller hjerter hvis du har 5 – kort 

1sp= vi spiller spar hvis du har 5-kort 

1 NT = en ukjent 5-kortsfarge 

2kl=en ukjent 6-kortsfarge (man hopper over fargen som det er åpnet i) 

2ru= en ukjent 6-kortsfarge 

2hj= en ukjent 7-kortsfarge 

2sp= sett sluttkontrakt, jeg er rådvill. 

2 NT = renons eller singel i åpningsfargen og jeg kunne meldt inn naturlig hvis det gikk an. 

Mot 1hj/sp 

Pass = makker, jeg tror vi har høyeste kontrakt. 

Dobling = kl8 eller ru7 eller tom for øl eller 15-17. 

Overmelding = makker, nå har de høyeste kontrakt. 

1NT = ukjent 5-kort 

2kl = en ukjent 6-kortsfarge 

2ru = en ukjent 7-kortsfarge 

2hj/sp = motsatt av åpneren. Sluttkontrakt mot en tenkt 5-kort og 10 hp. 

Signaler i motspill: 

5ere viser siste kort i fargen. 

Ru7 og kl 8 kastes ikke før høyst nødvendig!! 
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Primtall er styrke 

PSYKO-systemet har opp gjennom årene blitt sjikanert av diverse turneringsledere og hissige 

motstandere, men har fått være med i: 

 NM lag 

  Patton 

  NM monrad par 

  Mesterpuljen i Bergen storturnering 

  Chairmancup i sverige 

  Divisjonspilling 

 kveldskos og - selvfølgelig –  

 en årlig kamp; Psycho vs natruralistene (en knallhard kurs-kamp over 32 spill).  

Systemet er blitt forandret opp igjennom årene. Frem og tilbake, og etter hvem vi har spilt 

det med. Systemet over er det som blir spilt i år...... kanskje. Ingen vet hvor haren hopper. 

I år er det Gatelandslaget som er utfordret til kamp under bridgefestivalen og det blir torsdag 

9. august. Formatet kommer vi tilbake til. 

Her er et par spill for å se systemet in action. 

Viktig å stoppe i tide. 

Du sitter med: 

Du åpner med 1  

 

 

 

1 Spar (trumfen er satt, og makker begynner å kontrollmelde, q-bid).  

Makker alerter 1 spar og forklarer en nysgjerrig herremann med både spar nål og bart at 

trumfen er satt (spar) Svarhanda bes melde av q-bid. Mannen tenker litt og melder pass. 

Makker er lydig og melder 2 hjerter. Denne alerterer jeg selvfølgelig og damen med pledd 

spør forsiktig hva det betyr. Makker viser 1. eller 2. kontroll i hjerter. Hun legger på en 

passlapp. Du teller deg raskt frem til at her er det minst to tapere i kløver og to tapere i ruter 

og melder 2 sp som en hvilemelding. Herremannen spør hva det betyr og blir forklart at jeg 

venter på svar fra makker om han har noe mer. Ny passlapp fra herremann og en passlapp fra 

makker før damen mister pleddet og er lynsnar med en ny passlapp. 

 

 

K Q J 10 9 x x x  

X  

Q x 

J x 
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Bordet legges opp med følgende hypp: 

 

 

 

 

Før du rekker å claime 8 stikk, har herremannen ropt på bridgepolitiet.    De ankommer bordet 

og hører på litt klaging og henvender seg litt strengt til meg. "Dere får lov til å spille et 

spesielt system og da er det ufint å bløffe i tillegg" Vi har alertert og svart korrekt og fylt ut 

systemkortet fullt ut. Er det slik at selv om vi går mot slem, minst må melde utgang når vi vet 

det ikke står? .. Litt risting på hodet og spillet ble stående. 

Skal sies at det sto slem på spillet den andre veien .. 6 hjerter var laydown... 

Stopp i tide er en sunn regel, også i bridge  

Noen ganger skal man pushe på når man føler man har stikk nok. 

 

 

 

 

I ett litt kreativt hjørne og egentlig ingen gode åpningsmeldinger falt valget på 1 hjerter. 

(trumfen er satt, begynn å cuebid, makker). 

I et tempo Reodor Felgen hadde blitt imponert over, gikk det slik: 

1hj - 2kl (cuebid sekvensen er innledet). 

2ru - 3ru 

3sp - 4hj 

4 NT - 5 ru 

6 hj -pass 

Litt forklaring på meldingsforløpet. 

Hvis makker har singel eller renons i hjerter melder han 1NT. 

8  x  

A x x  

X x x x 

X x x x 

A K x x 

A K J 10  

A Q 

K x x 
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falske cuebid meldes først og fremst med hopp (viser singel eller renons). 

resten frem til 4 NT er cue-bid. 

4 NT spør om han har noe i trumf. (1.trinn = nei, 2.trinn viser Q, 3.trinn viser K, 4 trinn viser 

ess). 

Singel kløver ut... og bordet nedkom med følgende: 

 

 

 

 

Tunga i rett munn nå, så går dette bra. Kløver ess tar første stikket. Så ruter til E og dame. 

Ned med Ess - konge i spar og spar til stjeling med hjerter dame. Ta for ruter konge også inn 

på hjerter og ta ut trumfen. Det 12.stikket på kløver konge. 12 stikk ubetelig, mens 6 NT er 

dødfødt. 

Gatelandslaget; dere er herved advart.. 

Ok et siste da. 

Du ser ned på en relativt trist hand, men to lyspunkt er det jo: 

 

 

 

 

Her er det ikke mange åpninger man kan foreta seg, men du vet jo at du ikke kan passe i hele 

meldingsforløpet, så har vi en mulig åpningsvariant.. 

2 hjerter? Makker du får finne ut hva jeg har? Det blir litt vanskelig siden hånden ikke er en 

typisk standardhånd. 

2 spar = 0-7 og ikke så mye hjelp? Vel, det er jo en 5-4 hånd da + at vi er i blodsona.. Vi blør 

ikke frivillig.... 

Nei valget falt ned på 1NT = makker, tror vi skal stampe her og satse på at du ikke går helt 

berserk.. 

Vel. Meldingsforløpet gikk vel omtrent slik da: 

J x 

Q x  

K x x x 

A x x x x 

Q x 

X x  

10 9 8 7  

J 8 x x x 
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1 NT (stampe?) - 2 kl (nei) 

2ru (stoppe i 2 ruter hvis du har 5 kort?) - 2hj (nei) 

3kl (sluttkontrakt?) - 3 NT (Dette er utgang og sluttkontrakt, du spiller) 

Pass ( ok 🙁 ) 

Utspillet er liten spar og makker legger ned følgende hypp.. (  ) 

 

 

 

 

Den slapp jeg til hånden og spar dame ga stikk. 

Kløver ess og konge sørget for at kløverfargen var godspilt og da var det bare å 

spille liten hjerter og slippe fienden inn. 

De fortsatte med hjerter og da spilte jeg liten spar til liten og slapp motstander inn 

som fortsatte med hjerter. 

Men nå hadde jeg gitt bort to stikk og kunne hente mine 11 stikk og ta det siste for 

kløver 8 og sende makker i baren for en drink. 

Viktig å være spillefører når man kan få siste stikk på kløver 8..... 

Det er dyrere å la makker spille slike kontrakter.. 

Minus drink ble til pluss drink. 

Vi sjåas i Drammen for en dram, og alle er velkommen til å overvære Psycho vs 

Gatelandslaget Torsdag 9.8. 

Faktaboks. Regler for kløver 8 og ruter 7: 

Som spillefører: 

Du kan ikke gå bet i kontrakten. Det er forbudt!! 

Det kan ikke være i trumf. 

Du må få maksimalt med stikk (gir du bort et må du kjøpe til makker). 

A x x x 

A K x  

A K  

A K x x 
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I motspill: 

Siste stikket og motparten går bet i kontrakten 

Siste stikket og kontrakten er doblet så får du dobbelt (også om det er trumf) 

Som blindemann: 

Du ser at makker ikke tar siste stikk for ruter 7 eller kløver 8. 

Påpek dette og du fortjener at makker går i baren. 

Bonus: 

Du får en drink og en øl hvis du tar siste stikk med en av dem og motsatt kort, 

uavhengig av om det er motstander, blindemann eller makker. 

Psyco-sys var opprinnelig forbudt å spille i edru tilstand, men etter at NBF innførte 

totalforbud, er denne regelen endret. 

Det hevdes at enkelte spillere har fått varig mén etter møtet med gutta. Stig var ikke 

tilgjengelig for kommentar da vi ringte, men det er nok ikke moro å komme tillaget 

og presentere 2 spar hjem mens det står 6 hjerter andre veien. Red. anm. 

Stig Dybdahl – mannen bak Psyco-sys 

Stig er født i Askim av bridgespillende foreldre 

og vokste opp med korta i hånd. Selv har han 

en datter som spiller. Dessuten er han 

selvutnevnt turneringsleder og en pådriver for 

bridgen lokalt. Han sitter også som vara i 

NBF.Sammen med sin makker Tommy 

Søyland utviklet de altså et helt nytt – og 

annerledes – meldesystem i Skien under den 

første Bridgefestivalen der i år 2000.  

Men hvem er han egentlig, utover det som 

allerede er nevnt? 

Vi tok en titt i arkivene, og deler denne 

historien med deg: 
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Norsk Bridge Presse tildeler: 

 

Hele spillet sa  slik ut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innspilt 
gratulerer!! 
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A rets Bridgeildsjel 2018  

Skrevet 05. april, 2018 av Marianne Harding 

Prisen Årets bridgeildsjel er en av bridgens gjeveste priser. Den deles ut av 

Norsk Bridgeforbund, og skal tildeles et medlem som har gjort en solid 

innsats for sin klubb over flere år. Enkeltmedlemmer, klubber og kretser kan 

nominere kandidater, og nominasjonsperioden er nå åpnet og varer fram til 

30. april. 

 Vi ønsker lykke til!! 
Les mer om Årets Bridgeildsjel og prosessen. 

Nominer din kandidat med e-post til bridge@bridge.no. 

Husk å skrive en god begrunnelse for hvorfor du nominerer denne personen. 

Nominasjonsteksten vil bli oversendt juryen som plukker ut finalistene, og om din kandidat 

blir plukket ut som finalist, vil din nominasjonstekst brukes til å beskrive kandidaten under 

folkeavstemmingen. 

Hvem som til syvende og sist blir kåret til Årets Bridgeildsjel 2018 blir avgjort ved 

folkeavstemming blant Norsk Bridgeforbunds medlemmer. Prisen deles ut under 

prisbanketten søndag 5. august under Norsk Bridgefestival. 

Blant 24 nominerte har juryen plukket ut fem finalister til Årets Bridgeildsjel 2018. Les om 

finalistene og stem på din favoritt fra nå og fram til 4. juni. 

Finalistene (i alfabetisk rekkefølge)  

 Einar Knutsen - Kolbotn BK 

 Eva Hagen - Pass BK 

 Geir Larsen - Stavanger BK 

 Hans Rønning 

 Jan Terje Lofthaug - Fjerdingstad BK/Innspilt BK 

http://bridge.no/Organisasjon/AArets-Bridgeildsjel
mailto:bridge@bridge.no?subject=Nominasjon%20til%20%C3%85rets%20Bridgeildsjel&body=Jeg%20nominerer%20herved%20n.n.%20til%20%C3%85rets%20Bridgeildsjel%202018.%20%0A%0AMin%20begrunnelse%20er%3A%20(skriv%20gjerne%20fyldig)%0A%0AMvh
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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!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topp servering 

 

 

 

 

God stemning hos Olsen på hjørnet 

 

 

Ta turen til lørdag. Toget bruker 40 minutter fra Oslo. 

Kommer du med Bergensbanen, går du av på Mjøndalen 

togstasjon som kun ligger 200 meter fra spillelokalet. Ellers 

bytter du i Drammen.  
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Sveins side 

Det skal bli utrolig moro å bli med Gatelandslaget til Danmark. Nå som jeg er blitt pensjonist 

har jeg bedre tid til bridge og annen hobby, men familien krever også sitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livet er kort, spill bridge hilsen Svein.  
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Marit Sveaas International Bridge trny. 

Tiden nærmer seg for årets største bridgeturnering, og i år som i fjor spilles den i Operaen. 

Verden retter da sine øyne mot Oslo og det er ventet stor deltakelse. 

Gå ikke glipp av denne sjansen, men kom å spill mot verdensstjernene og opplev den 

fantastiske stemningen. Det premieres i mange forskjellige klasser. 

Vel møtt  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Far og sønn Helness har vunnet to år på rad. I år spiller de hver for seg, så DU ha r en 
større sjanse til å vinne! 
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Kampanjetilbud 
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Rekrutt quiz - innsendingsoppgaver 

 Hvor mange farger finnes det i kortstokken? 

 Rangér dem fra lavest til høyest. 

 Hvilke 2 farger kalles majorfarger? 

 Hva kalles de andre? 

 Hva står forkortelsen Hp for? 

 Hvor mange hp bør du ha for å åpne? 

 Hvor mange hp kreves for å svare? 

 Din makker åpner på 1 NT. Hva viser han? 

 Dere spiller et naturlig meldesystem og din makker åpner på 1 ruter. Du melder 1 spar. Kan 

din makker passe? 

 Gi tre eksempler på utgang? 

 Hvor mange stikk må du ta for å klare lilleslem? 

 Hvor mange stikk må dere ta for å beite en minorutgang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Premiene er sponset av Norsk Bridgeforbund. 
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Psyco-sys - Innsendingsoppgaver 

Du og maker flørter med systemer og vil gi Psyco – sys en sjanse. Du har fått utdelt følgende 

hender og det er din tur til å melde. 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 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 


