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kullsyre, tilsatt sitronsmak etter ønske. Ditt firma kan 

bestille vann i alle nevnte varianter med logo på. 

Kontakt Snåsavann@gmail.com. 
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Leder 

Mai har kommet og gått. Det er så rart med det. Dette skjer hvert eneste år. 

Likevel blir jeg tatt på senga hver gang. Skulle brukt vinteren til å slutte å 

røyke, begynne å trene og gått sommermånedene trygt i møte i fjæra på 

Hukstranda. Jeg har vel spilt bort vinteren, og når jeg ser på kalenderen spiller 

jeg nok bort sommeren også. Så kan Hukstranda heller ligger der for seg selv. 

Helst i striregn, det passer meg best, men det er visst meldt om fare for sol, 

store deler av sommeren. Mye bra bridgevær med andre ord. 

Innspilt bk feiret sitt 2 års jubileum i mai, og når jeg ser tilbake på tiden som har gått, er det 

ikke rart det ikke ble tid til noe annet. Vi har reist rundt og holdt nybegynnerkurs på flere 

institusjoner, et massivt rekrutteringsarbeid er lagt ned og mye av tiden har gått med til å 

skrive avis, svare på brev og øve system.  Innspilt bk er en rekrutteringsklubb der 

målgruppen er mennesker som trenger et miljøskifte og noe gøy å fylle fritiden sin med. 

Men det er ikke et absolutt krav om at du må være straffedømt for å bli medlem av klubben. 

Du trenger ikke være stoffmisbruker heller. Vi ønsker alle velkommen i klubben og de siste 

papirene gjøres ferdig kommende uke og sendes til Brønnøysundregistrene, slik at vi blir 

medlem i Norsk Bridgeforbund. Det ser vi veldig frem til. 

Innspilt bk startet i Skien fengsel og er siden etablert flere steder. Mange av medlemmene 

spiller fast i bridgeklubber rundt om i landet og vi reiser rundt og deltar i turneringer. 

I forlengelsen av Innspilt, ble Gatelandslaget startet etter en ide av Tormod Røren. Vi som 

spiller der, følger de åpne landslagssamlingene som arrangeres på Storefjell og på Havna. Vi 

spilte også Jotun Open og Leto cupen på Jessheim. 

Vi takker hele det bridgespillende norske folk for hyggelig samvær og god inkludering.  

I sommer skal vi til den danske bridgefestivalen og promotere gatelandslaget og konseptet for 

på den måten å spre bridgens glade budskap til vårt naboland. Kanskje ideen kan adopteres 

og at vi i fremtiden kan spille gatelandslagskamper mot våre likesinnede? Selvsagt skal vi til 

Drammen under bridgefestivalen der. 

Vi retter også en stor takk til være sponsorer NASTA A/S, AKTIV EIENDOM, SNÅSAVANN A/S 

og til TROND HØINES, filmfotograf, for samarbeidet. 

I denne utgaven har jeg tatt med historien om Dag til glede for nye lesere, og til ettertanke 

for alle som bedre vil forstå våre medlemmer. Jeg er flere ganger blitt spurt om å skrive 

historien ferdig, og det har jeg gjort. Men jeg orker ikke publisere razzia, arrestasjon og ny 

fengsling. Jeg lar Dag leve på setra så lenge han vil. Sannheten ligger gjemt i en skuff. 

Ha en god lesning og en god sommer alle sammen. 
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Medlemsliste 

 

En ny, oppdatert liste kommer til høsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra den store luftegården i Skien fengsel 

 

 

 

Bridgespillere i alle fengsler, forén dere!! 
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Bridgevettregler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulerer med dagen alle innsatte med 

bursdag i sommerma nedene. 
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Slik begynte det….. 

Fra Gaustatoppens isbedekte tinder, 

renner smeltevann i store mengder. 

Høyt fra Haukelifjellets steinbesatte 

topper, inn mot Hardangerviddas 

nakne fot, der hvor ingen trær har 

maktet å slå røtter, er Telemarks 

yttergrenser streket opp. I disse 

knallharde klimatiske forholdene 

har tiden stått på drypp. Ned langs 

åkerlandskap og ville stryk har 

allting sunket i jorden og blitt ført 

videre i usynlige årer og vener. Ned 

Bandakkanalen, gjennom slusene, 

banker Telemarks skiftende puls. I 

årtusener har ting forråtnet og 

sunket ned i grunnvannet. Rent sin 

vei til myra. Myra som tar vare på, 

hermetiserer. Ingenting råtner i ei 

myr. Ei myr er som ei skattekiste, og 

således verneverdig. I Skien er sånt 

tatt på alvor og slått mur rundt. 

Ringmur rundt Rødmyr (les: Skien 

fengsel). Mennesker er begravd og 

stedt til hvile i Telemarks 

skattekammer. De kom fra jord og ble til jord. Konger, jarler og lensmenn. Prester og bønder. 

De gikk alle samme veien. 

I månedsskifte april/mai det Herrens år 2016, da telen slapp tak i Telemark, våkna myra igjen 

til liv og da natt ble til dag, sto han opp. 

Dag er altså født og oppvokst i myrlendt terreng. Han bærer hele Telemarks genbank i seg. 

Han er majestetisk som Gaustatoppen. Dyp som Løvenskiolds skoger. Han er stø som en 

fjellbonde og bærer i seg vakker prosa, slik Ibsens diktning minner om. Han prater en vakker, 

selvkomponert dialekt man ikke skal prøve å etterlikne, kun forstå. Det lange røde håret 

minner om bølgene langs Telemarkskysten en lun midsommernatt i solnedgang. Hans 

ukuelige mot vitner om Telemarks tøffe, værharde klima hvor alle skiftende årstider er 

representert. 
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Kultur og historie er her komprimert og gjenfødt ferdig rehabilitert i en og samme person. 

Det har hittil kun skjedd i fengsel. Og naturligvis spiller dette fenomenet bridge. Han har 

rødt, blått og hvitt blod i årene, den urnorske myrmannen, som slett ikke er vokst opp i noe 

dukkehjem. Han er ikke som Per, og lyver aldri, men har hatt sine tunge stunder i sitt eget 

sjelelige havsens dyp.  

Fangesolidaritet preget hans oppvekst, og på T-skjortene har vi trykt han til vårt bryst. Vi er 

alle onkler og svært glade i maskoten vår. Nå er han vekk. 

 

I bakgrunnen ser dere hvor Dag tok seg ut til 

friheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

I natt rømte Dag 

Han har spist av blikkfat hele livet, og er slett ikke vanskelig i kosten, men ble sist sett i grå- 

og hvitstripete habitt med dertilmatchende caps. Han er snill og høflig, kommer fra en 

møblert celle og har en utrolig høyt utviklet rettferdighetssans. Likevel er vi urolige. Han har 

aldri vært ute i samfunnet før, og kjenner ikke til biltrafikk eller begrepet hastverk. Han 

meldte utgang og forsvant.  

Vi mangler også vimpler, merket Innspilt BK. Hvis du møter på Dag 

en natt, så ta godt i mot han. 

Ikke angi han!! 
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På leting etter Dag 

Det har i den senere tid hersket sorg og dyp fortvilelse på Rødmyr. Hvor i all verden er Dag? 

Får han mat? Er han påkjørt? 

En bunnløs fortvilelse preger spilleføring og brente slemmer. Det kunne ikke gå stort lenger. 

Fangesamfunnet var på bristepunktet, sammenbruddets rand. Det måtte tas noen grep. 

Det verste et menneske kan oppleve er uvissheten og dobbeltscore, kanskje. 

Fratatt retten til å kjøre ethvert motorisert kjøretøy, 

herunder, medberegnet gressklipper, satte jeg meg på 

mitt tilrettelagte fremkomstmiddel. og høyt hevet over 

jordens lover og paragrafer, dro jeg på leting etter Dag. 

 

Jeg vinket til venner og bekjente, har dere sett noe til 

Dag??? 

 

 

 

Da jeg skulle gå inn for landing en kveld, i et grisgrendt strøk jeg av erfaring vet det ferdes 

lite lensmenn og fut, foretok jeg et rutinemessig sveip av sikkerhetsmessige årsaker før jeg 

buklandet i et eventyrlig område jeg har fortalt godnatta historier om til Dag da han var liten 

og sov på nedfellbar brisk. 

På setra 

Her hadde utviklingen skjedd raskt. Vår kjære Dag kom ut i døra som en voksen mann og 

stedets beskytter. Hva hadde skjedd? 

Han forteller: 

«Jeg kom til denna setra seint en kveld og banka på. Nede i samfunnet ba de meg hele tiden 

passe meg eller flytte på meg, og så sendte de noen rare jerngreier etter meg». 

«Det var biler det», forklarte jeg. Han var likeglad og forfulgte ikke emnet.  

«Så jeg kom altså til denne plassen og banka på døra; er det noe liv her?...og der kom hun, 

den vakreste jenta jeg noensinn har sett». 

Jeg skjønte han var forelska og ville ikke ødelegge gleden ved å minne han på at han er vokst 

opp i fengsel og at dette derfor er den første dama han noen gang har møtt. 
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«Så hyggelig», hørte jeg meg selv si mens jeg strevde med å holde tilbake det opplagte 

spørsmålet; hva i all verden prater dere om? Oppvekst, arv og miljø?? Gud forby. 

Det var da jeg hørte det. Lydene. Og jeg ser han strammer seg kledelig opp. I neste nu 

kommer flammen. 

«Liv», håndhilser hun. «Hyggelig. Vælkømmin te gards». 

Dag presenterer meg og jeg ser at det er meldt mye hjerter her. 

Han forteller videre at; «jo du skjønner, jeg kom til Liv og Liv kom til meg. Så kom vi 

sammen». 

«Så nå er`n  far te fire», skyter huldra inn. 

«Det forklarer lydene jeg hørte», sier jeg ut i lufta, nærmest til meg selv. 

«Jeg har fått fire unger og det er liv her hver dag», sier den stolte faren. 

Jeg er den første til å gratulere familien og minner rømlingen om at han er på sirkulæret. 

Men det vil han slett ikke høre på. 

«Jeg har overhode ikke rømt. Jeg bare tok meg en tur», forklarer han. 

Åhh, den ungdommen. Den tar så lett på ting. Eier ikke ansvarsfølelse. 

Nå er jeg blitt pappa til et helt bord, og de skal hete; 

Øst, vest 

Syd og nord.  

Dette kaller jeg likevel å ta 

(rekrutterings)ansvar. 

 

Farvel 

Kjære lesere, Innspilt bk tar imot og videreformidler gaver i form av sjekker og annen hard 

valuta og jeg skal hilse dere alle så mye. 

På sin vandring har Dag besøkt løslatte fra Innspilt bk. Han har gjestet enkeltpersoner og 

bridgeklubber, og der han har vært har han plantet Innspilts vimpel. Han fortalte om stor 

gjestfrihet langs hele reiseruta og om gjensynsgleden blant tidligere innspilte medlemmer. 

Dag har tatt hennes efternavn og skriver seg i dag for Dag Vestmar av Rødmyr. Han har ikke 

glemt sine røtter. 

De lovte å komme og besøke oss, bare barna ble litt eldre. 

Jeg tar en rørende avskjed med den nybakte familien og flyr tilbake før jeg blir etterlyst. 

Så begynner ventetiden. Men vi takler den. Fanger har fagbrev i venting. Dere kan få en 

spilleføringsoppgave å korte ventetiden med så lenge   
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Pass pa  sma korta og inntakene 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utspsill: Hjerter konge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du får hjerterkonge ut som du må stikke hvis du vil klare 
oppgaven. Kløverkutten går ikke, men du er med i 
trekningen om et flott kaffekrus, sponset av Norsk 
Bridgeforbund hvis du spiller hjem kontrakten. Ta 
utfordringen med deg ut i luftegården og send beste 
spilleplan til Innspilt.bk@gmail.com. Du øker dine 
sjanser hvis du redegjør for hvordan du tar siste stikk på 
ruter 7. Ha en god sommer. 
 

Q 8 6 2 

A 9 

K 5  

A Q J 7 3 

E  

7 5 

A Q J 10 9 8 7 3 

9 2 

mailto:Innspilt.bk@gmail.com
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Storefjellfestivalen 

Storefjell bridgefestival er en årlig bridgehappending som har tradisjoner tilbake til 1960, og 

på det meste stilte mer enn 150 par til start. De elleville glansdagene er nok forbi og det går 

ikke øltraller i skytteltrafikk mellom bordene lenger. Røyken ligger ikke tett i lokalet heller. 

Likevel opplever Storefjell fansen en økning i bridgeaktiviteter og et stigende fremmøte. Sett 

av pinsen neste år og vær tidlig ute så du får de beste rabattene og sikrer deg og familien en 

fantastisk langhelg på Storefjell Resort, 1001 moh. Jeg var en av mange som trengte litt 

høydetrening før Bridgefestivalen i Drammen o g stilte til start med Gisle. Etter første dag lå 

over middels, men gikk på noen smeller utover lørdagen, men hentet inn noe av det tapte på 

søndag. 108 spill senere havnet vi på 40-. Det får være bestått. 

Parallelt med hovedturneringen arrangerte den gamle ringreven Lars Eide nybegynnerkurs 

og et kurs for litt viderekommende. Hans sønner er verdensmestere, Norgesmestere og 

Europamestere, enten med hverandre, alene, eller med pappa. Det er ingen som har 

fullstendig oversikt over hvor mye denne familien har vunnet. Lars driver rekrutterings- og 

opplæringsarbeid over det ganske land og er en pådriver til juniorleieren. Elevene er i de 

aller beste hender og opplegget på Storefjell er gratis for kursdeltakerne.  

Sigmund Bakke holdt et todagers Ruter-kurs for dem som vil bli turneringsleder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevene lytter oppmerksomt til Sigmund Bakke mens han tar dem med gjennom Ruterkurset. 
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Bridge For Alle 

Bridge For Alle arrangerte velkomstturneringen, en hovedturnering, pub bridge 

hver kveld og en turnering hver dag de tre siste dagene. Et flott arrangement 

med mange deltakere. Tom Danielsen og Ann Eli Bakke driftet turneringene 

med overbevisning. 

 

Eli Ann og Tom      Eli Ann og Sigmund Ivar Bakke på terrasse 

                     

 

 

 

 

Pub bridge på kvelden for dem som 

aldri får nok. 
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Stor trivsel blant Bridge For Alle deltakerne. Ellisif feiret bursdagen sin rundt 

det grønne bordet, hvilket den flotte papirkrona vitner om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange ulike premier. De flotte koppene med NBF sin logo på var selvsagt 

veldig populære. Mange gode lærebøker fantes også på premiebordet. Innspilt 

bk sponset spurtpremiene og logovannet fra Snåsavann ble raskt populært og 

etterspurt. Sikkert for den friske smakens skyld. 

 

Hvis du ikke klarer å vente helt til pinsen neste år, blir et liknende konsept 

arrangert på Havna, Nøtterøy, i månedsskifte august/september.  
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Hovedturneringen 

I den hardeste turneringen var det påmeldt 27 par, med flere premieklasser. 

Mesterpuljen, B-pulja, veteranklassen og beste mix-par. Av en eller annen 

grunn vant jeg og Gisle B-pulja i fjor så vi kalte hverandre for tittelforsvarere, 

men det ble en umulig oppgave. Tormod Røren var også tittelforsvarer. I fjor 

vant han med Kristoffer Hegge. Ville han gjenta suksessen med Odin Svendsen i 

år tro? 

Ann Kristin Haugen var turneringsleder og fikk en tøff ilddåp, men hadde 

kvalifisert ekspertise i bakhånd dersom noe ekstraordinært skulle skje. Det 

gjorde det heldigvis ikke, før på søndag. Da dukket feildublettene opp og hele 

turneringen vaklet på skjøre ben. Are Utvik løste problemene med sikker 

autoritet, og Ann K. fulgte lærevillig med. Kanskje det kom noe godt utav at jeg 

feildublerte og holdt på å ødelegge turneringen, likevel. Det var kjedelig mens 

det sto på, men turneringsleder bevarte fatningen da det gjaldt som mest, og 

klarte å mane salen til ro. Godt gjort!! 

 

Krisemøte blant turneringslederne. Fra venstre Ann Kristin, Tor Ivar Bang og Are Utvik. 
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Resultatlisten fra hovedturneringen 

 

 

vinnerparet: Tormod og Odin 

Innspilt gratulerer!! 
 

 
1 

 Odin S. Svendsen – Tormod Røren Topbridge BC _ Vikersund BK 271,90  

2  Sigurd Evjen - Øyvind Saur Vikersund BK 211,70 58,17 

3  Are Utvik - Sigmund Ivar Bakke TopBridge BC - Horten BK 147,20 55,68 

4  Tor Ivar Bang - Anders Fodstad OBK/Kløverknekt 134,10 55,17 

5  Vidar Smith - Kåre Bogø Vikersund BK - TopBridge 
BC 

128,50 54,96 

6  Arve Farstad - Jon Aabye TopBridge BC - Vikersund 
BK 

119,10 54,60 

7  Morten Brændvang - Andreas Vesterlund Sandefjord BK 113,10 54,36 

8  Per Mælen - John-Anders Kirkholt Melhus BK - Orkdal BK 95,50 53,69 

9  Morten Hermansen - Ivar Barikmo Jessheim BK - Kolbotn BK 30,40 51,17 

10  Torbjørn Harr - Tore Cato Bremseth Harstad S&BK 24,90 50,96 
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Vinnere av veteranklassen      Vinnere av B-puljen 

Veteran 67+: Per Mælen og John-Anders Kirkholt. 

Morten Brændvang og Andreas Versterlund lå gjennom hele turneringen blant topp tre, men 

møtte litt motvind på slutten og endte som nummer syv til slutt. De vant dermed B-puljen. 

Innspilt gratulerer!! 
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Vikersund BK hedres pa  Storefjell 

Vikersund BK vant som kjent NM klubblag i fjor og ble derfor invitert til 

Chairmans Cup i Riga der 12 lag kjempet om heder og ære. De 12 sterkeste 

lagene Europa kan fremvise, vinnerne i sine respektive hjemland. De beste 

blant dem, rettere sagt. Flere nasjoner deltok ikke. Kun 11 land, pluss ett lag 

ekstra som vertsnasjonen fikk stille med. Top of the top, best of the best, blant 

Europas elite. Kort fortalt ble Vikersund nummer to i dette prestisjefylte 

oppgjøret. Nederland vant. Dere kan lese tidligere utgaver av medlemsbladet 

for en full oppdatering. I pinsen var det duket for Gallamiddag til ære for laget 

og i stilfulle omgivelser ble vi ønsket velkommen til bords.  

Eier av Storefjell Resort, Lars Nipstad, fortalte om familiebedriften og om 

bridgen på Storefjell gjennom mange år. Han presenterte også menyen og 

servitøren som sto på pinner for oss. 

Rådmann i Modum kommune, Aud Norum Strand, holdt en flott tale der hun 

presiserte at gutta hadde satt Vikersund på kartet med deres fabelaktige 

prestasjon. Hun overrakk også en sjekk på vegne av kommunen for at 

Vikersund bk kan fremme bridgen og rekrutteringen i lokalmiljøet. 

 

 

Lars Nipstad til høyre 

forteller en interessant 

historie og ønsker 

velkommen til bords. 
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Selv ikke motlyset satte noen demper på stemningen rundt bordet. Hovedingrediensene var 

fra slakter Strøm Larsen i Oslo – en kvalitetssikring banketten verdig. 

 

 

 

 

 

 

klubbformann Helge Laulid 

mottar en sjekk fra 

Rådmann i Modum 

kommune, 

Aud Norum Strand. 
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Lag Vikersund BK, 253,5 m 

Det var fantastisk gøy å følge laget live på BBO. 

Gratulerer, nok en gang!!! 

 

 

En komité ble værende igjen for å drøfte et mulig NM neste år i regi 

av Buskerud krets. Vi vedtok på Kretstinget og levere inn en søknad til 

NBF, og så sammen på hvilke aktiviteter vi ønsker for arrangementet. 

Hotelldirektør Leif Nipstad var selvsagt til stede og bekreftet alle våre 

krav og behov. Kanskje Storefjell resort blir arena for neste NM-

klubblag finale? 
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Simons bridgespalte 

Vinnerne av KM par, Telemark, ble Sondre Hogstad og 
Andre Øberg som vant knepent foran Simon Løvik og 
Sverre Pallesen. Innspilt gratulerer!!. 
Her er et par spill. 
 
Indirekte virkning er at man bruker support doblinger når 
motparten melder inn. 
 
Jeg hadde følgende hånd i syd: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Syd       Vest     Nord     Øst 
1 ruter      Pass     1 spar    2 hjerter 
Pass (1)   Pass      X (2)     Pass 
2spar (3)  Pass     Pass      Pass 
 

1. Pass benekter 3-4 korts støtte i spar, eller det kan være interesse for å 
straffedoble 2 hjerter og skal allerteres. 

2. Makker dobler for å høre hva jeg har. Noen ganger kan det være riktig å passe 
dersom du "ser" at makker ikke vil straffe motparten. 

3. Kan nå melde 2 spar for å vise dobbel spar. 
 
Makkers hånd var: 

 
 
: 
 
 
 
 
 

 
 
Store deler av salen kom vel høyt og gikk bet. Vi fikk stoppet lavt pga dårlig tilpasning 
og at hjerterfargen nå ofte sitter feil for oss. 

E x 

J x 

J x x x x  

A K x x 

K J x x x 

 K x x 

A x x  

 x x  
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KM Telemark 
Kragerø var en kjempeflink arrangør og stilte hele 11 par til start og totalt kom det 22 
par, noe som har vært mer enn vanlig i de seneste årene. Håper trenden fortsetter 
slik. 
 
Noen ganger føler man nesten at man har telepatiske evner når man finner riktig 
kontrakt, men ofte handler det om å kjenne sin makker så godt at man "nesten vet" 
hva han melder på. Her hadde makker en god avgjørelse. Han satt i øst med 
følgende hånd: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
og meldingene gikk: 
 
Syd            Vest           Nord             Øst 
1 hjerter     Pass           2 hjerter        x 
Pass          2 spar (1)    Pass             3 kløver (2) 
3 hjerter     4 kløver (3) Pass            ?? 
 
1. 2 spar viser 0-8 poeng 
2. 3 kløver viser 16+ uten sparstøtte 
3. Har noe i kløver og ikke en blank hånd 
 
Motparten hadde meldt og støttet hverandre der alle var i faresonen, og åpner 
høyner til 3 i fargen. Det betyr at siden makker hadde 19 poeng kan ikke jeg ha mer 
enn 3-5 poeng, så hva kan rettferdiggjøre min melding av 4 kløver frivillig i sonen?  
 
Jo, makker resonerte helt rett og skjønte at det måtte være singel hjerter, samt en 
sparhonnør bak åpner. Da skjønte han at det var sikkert 1 spar taper og  
sannsynligvis en rutertaper, og håpet at en av minorfargene var uten taper. Han 
meldte 5 kløver som viste seg å være en superkontrakt da 3NT var helt dødt. 5 
kløver med 12 stikk ga 8 av 10 mulige pluss fordi mange gikk bet i NT og mange fikk 
spille delkontrakt i hjerter andre veien. Greit med en "synsk" makker iblant  
 

 

 

 

 

 x x 

 E 10 x 

A Q J  

 E K J x x  
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Olrudpa sken 

Påskebridgen på Olrud ble en kjempesuksess hva angår antall påmeldte, så la oss 
håpe at den vokser enda mer neste år. 38 par i mesterpuljen og 58 par i åpen pulje. 
Jeg og makker prøvde oss i den hardeste og endte rett under middels. Den største 
forskjellen ligger i at man blir straffet veldig hardt når man melder litt for hardt siden 
det ofte er gode motspill, gode utspill og gode doblinger. Her er et eksempel når 
motparten prøver for hardt og vi fikk straffet dem. Vest (motparten) satt med følgende 
kort: 
 

 
 

EJ10x 
xx 
Jxx 
Qxxx 

 
 
 

 
Syd              Vest              Nord            Øst 
Pass            Pass               Pass           1 hjerter 
2 hjerter (1)  Pass (2)        2 spar          3 ruter (3) 
Pass             4 hjerter (4)    x                   Pass 
Pass             Pass 
 
1. Michaels, spar og en minor minst 5-5 
2. Her bør vest doble for å vise interesse i å ta motparten 
3. Viser gode kort 
4. Må ta i litt ekstra siden han ikke har vist noe, men sitter med 8 p 
 
Det endte med -500 for vest. Hva gjorde de feil? Vest har sine verdier i syd sine 
farger, som mest sannsynlig er spar og kløver nå. I tillegg er det stor fare for at nord 
sitter med 5-6 hjerter og da er ikke 4 hjerter riktig kontrakt, så budet skulle vært 3nt 
siden vest valgte å passe første gang. Hele sitsen var: 
 
                                        xx 
                                        E109xx 
                                        K109xx 
                                        x 
EJ10x                                                            Qx 
xx                                                                  KQJxx 
Jxx                                                                 EQxx 
Qxxx                                                              KJ 
                                        Kxxxx 
                                        8 
                                        x 
                                        Exxxxx 
                                        x 

 A J 10 x 

 x x 

 J x x 

 Q x x x  
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Radiobridge pa  radio Modum 

Radio Modum sender bridgeprogrammer hver mandag klokken 12:05 med 

reprise torsdager kl 17:00. hvis du ikke får inn nærradioen kan du likevel høre 

programmene ved å logge deg inn på bridge.no og lytte til hvert enkelt 

program når det måtte passe deg. 

I program nummer 24 er det et langt intervju med Trond som nettopp er løslatt 

og tatt med på Gatelandslaget. 
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A ret som gikk 

 

Gatelandslaget spilte 4 divisjon i Horten,  og vi deltok i Letohallen, på Jessheim. 

 

Vi spilte Jotun Open i Sandefjord   Morten ble fremstilt fra Skien fengsel og     

fikk spille en klubbkveld i Siljan. Vi stilte opp og satte deltakerrekord i klubben  

 

 

 

 

 

 

Flere bridgekurs i regi av Innspilt bk ble arrangert flere steder i landet, og vi drev rekruttering 

i nærbutikker. Her et bilde fra Rema 1000 i Åmot, Buskerud. 
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Logovann fra Snåsavann er et populært 

produkt.  

 

 

 

 

 Nastsa A/S er Gatelandslagets hovedsponsor.

    Vi 

solgte T-skjorter fra egen stand i 

Drammenshallen under 

Bridgefestivalen til inntekt for 

Innspilt bk. 

    

 

 

 Trond Odin er moteriktig kledd i Operaen 

med Dag trykket på brystet.   

     

Gatelandslaget ønsker alle en riktig god sommer. 
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. 

Kampanjetilbud 
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Sommernøtter 

Det åpnes på 1 kløver i første hånd foran deg. Hva melder du med følgende hender: 

 

J 10 8 7 5 2                K 5 3 

7            A K Q 

A K J           10  

J 5 3          K 7 5 4 3 2 

 

 K 8 6 4 3        A K 

 A 10 5 3 2                 A 10 5 4 2 

 9 7 5          Q J 3 

----                  J 9 7  

 

A K 6 4                A 9 3   

K 7 5 3         K Q 10 3 

8 6 4         K Q 3 

A Q          K 3 2 

 

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

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

 

 Vi megler frem dine verdier            

 

 

 

 

 

 

Tøffe gutter trenger tøft utstyr.   NASTA A/S løfterGatelandslaget til nye høyder 

 Nasta er Gatelandslagets robuste sponsor.   ( Fotograf: Trond Høines) 

 


