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Det tilspisser seg mellom 
Tromsø og BAK!

Dagens profil: Håkon Arild Bergsrud

Tidenes første NM-finale med streaming

Hvordan klarer BAK seg uten butlerleder 
Tor Bakke?
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Program

Lørdag 4. juni
1000-1215  Kamp 5, andre halvrunde  
1230-1445  Kamp 6, første halvrunde 
1545-1800  Kamp 6, andre halvrunde
2000  NM Bankett (Sortland hotell)  

Søndag 5. juni
1000-1215  Kamp 7, første halvrunde  
1230-1445  Kamp 7, andre halvrunde
1500  Premieutdeling  

Andre halvrunde av kampen mellom 
Sortland BK og Stavanger BK over-
føres på BBO kl 10:00

Kampen i 6. runde mellom Tromsø BK 
og Heimdal BK starter lørdag kl.12:30.

Sortland elektro

Jan Einar Sætre har sammen med sin 
makker (Steingrim Ovesen) hatt en meget 
god start på turneringen. De ledet but-
leren store deler av dagen.

Støttespillere

Nordahls trykkeri
Sortland Entreprenør
Nordnorsk Engros
Inventum - Vesterålen kontorsenter
NBF Lofoten og Vesterålen
Salong 2000 - Rune Tubbehaugen
Kystnæringssenteret
Vesterålen Gründerhage
Vesterålen Naturprodukter
Alf Oxem
Interflora – Iversens Eftf.

Sortland BK takker for støtten til 
arrangementet.
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Morsomhet ved bridgebordet
Av Almar Olsen, Sortland

På en sommerbridge på Sortland, der vi 
spiller med makkere vi ikke spiller med fast, 
oppstod en artig sak. Spilleren i nord åpnet 
med 2 ruter som ble alertert og forklart som 
multiåpning, og paret havnet i 3 spar med 
hjemgang og 140 inn. I neste spill åpnet syd 
med 2 hjerter med pass rundt og fikk 8 stikk. 
Jeg sjekket syds kort, for jeg syntes makker 
hadde mye poeng. Det viste seg at syd hadde 
6 korts hjerter og 7 honnørpoeng. Da jeg 
spurte om ikke det var verd en multiåpning 
fikk jeg følgende ubetalelige svar: ”Det er 
makker som bruker multi, jeg gjør det ikke!” 
Det ble stor latter rundt bordet.

Rusinow og lavinthal 
Av Erlend Skjetne

Tor Bakke og Jim Høyland samarbeidde 
godt om dette motspelet frå andre kamp, der 
dei spela mot heimelaget Sortland. 

Etter grandopning synte aust femkorts hjar-
ter og firkorts spar, og så vart Sigve Alf 
Smørdal i vest speleførar i 4 hjarter, som 
vart vunne på fire bord i denne tevlinga. 
Nokre, som Boye Brogeland mot Heimdal, 
valde kløver ut. Då var resten barnemat, 
men Tor Bakke for Bergen fann eit kvassare 
utspel i spar konge. Då dei brukar Rusinow, 
slik at ein spelar dama ut frå konge, dame 
tridje, visste Jim Høyland i sør at Bak-
kes utspel nesten garantert var frå konge, 
dame blokk. Han la difor ei vaken spar sju. 
Speleførar har kontrakten heime viss han 
no spelar hjarter til esset og hjarter, men 
det blir jo gale om hjarteren er omvendt, 
altså viss sør har kongen dobbel og nord tri 
småe, noko som er vel så sannsynleg som 
den aktuelle sitsen, sidan nord jo er kortast i 

spar. Vest kan altså ikkje klandrast for å sigle 
hjarter dame. Bakke kom inn på kongen 
og tok for spar dame, fekk femmaren i sør, 
og hadde no tilsynelatande valet mellom å 
spela kløver og ruter for å få stelinga si. Men 
sidan Høyland hadde vore så venleg å leggje 
sparen i denne rekkjefylgja, visste Bakke at 
det var ruter han skulle spela, for éi strøken 
beit. På det andre bordet gjekk kontrakten 
heim med overstikk.
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PRISER NM KLUBBLAG 
FINALE 2011 SORTLAND

1. Beste spill 
Beste motspill eller spilleføring belønnes 
med pris.

2. Journalistprisen
Formidling av beste motspill eller 
spilleføring belønnes med pris.

EIDSFJORD SJØFARM-PRISEN 2011

Beste fiskehistorie som leveres nedskre-
vet belønnes med en egen pris. Fiskehis-
torien trenger ikke omhandle spill, men 
den må gjerne være bridgerelatert.

Intet avisspill
Av Håvard Kolbeinsen

Syd Vest Nord Øst
Aabye Eide SI Høyland SO Høyland
1 ru 4 hj 5 ru 5 hj
pass pass 6 ru dbl
pass pass pass

Magne Eide fikk ingen dreis på utspillet da 
han valgte hjerter konge. Jon Aabye fortsatte 
med ruter til esset før han spilte hjerter til 
røff og overrøff i øst. 3 runder spar fulgte og 
gav to dobla beit (de misset kløverstjelin-
gen).

I lukket rom gikk innledningen likt frem til 
øst skulle melde. Han doblet, og det det gikk 
så pass rundt. Hjerter ess kom ut. Spillefører 
tok to runder trumf og sikret seg overstikket 
da de “bare” var i 5.
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Opplagt?
Av Erlend Skjetne

Det einaste som for ein trønder overgår å 
bakspela Geir Helgemo, må vera å tilbringe 
ein halvrunde i ramasalen i selskapet hans. 
Det er forbløffande å høyre på dei hurtige 
analysane hans, og spesielt karakteristikkane 
av det som er “opplagt” i hans verd. Eg har 
eigentleg, som lavtløna NPC for Heimdal, 
fått beskjed om å slutte å røpe for publikum 
alle triksa hans. Men sidan eg allereie ved 
frukostbordet i dag skravla i veg om Helge-
mos fortreffelegheit på fylgjande spel, kan 
eg like gjerne gjenta det her. Du spelar stan-
dard system og får fylgjande meldeprøve:

S V N A
pass 1 sp pass ?

Aabye henter seg inn med magisk 
utspill
Av Arild Jakobsen

Syd Vest Nord Øst
Aabye Eide SI Høyland SO Høyland

1 kl P 1 sp
P 2 hj P 2NT
P 3NT P P
P

Hva spiller du ut ned syds hånd?

Jon Aabye fisket frem hjerter konge fra vifta 
si, dermed var kontrakten umulig å vinne. 
Spillefører lå unna med hjerteresset til tredje 
runden hjerter. Da han så la ned kløveress 
var ikke tre svarte tapere å unngå, og det 
endte med 300 ut etter tre sonebeit.

5 kløver er en utapelig kontrakt om kløver-
kutten dras. Men i lukka rom var kon-
trakten den samme, også her med øst som 
spillefører, selv om øst i dette tilfellet fikk 
vist kløverfit. Utspillet av hjerter 6 ga Top-
Bridge-guttene tempoet de trengte, og nå ble 
det 10 stikk for en 14 imps sving.
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Refleksen er jo å seia 2 grand, gode kort og 
sparstøtte, for her skal ein fort i slem. Det 
gjorde både Brogeland og Lerfald i kampen 
mellom Heimdal og Flekkefjord, og like 
etterpå hadde Flekkefjord landa i 6 spar, 
Heimdal utruleg nok berre i utgang, når 
storeslem altså står legg. Men det er kan-
skje vanskeleg å melde 7 uansett? “Vel,” sa 
Helgemo på sin tronstol i ramasalen, “det 
er jo opplagt å melde 2 kløver over 1 spar.” 
Eg måtte naturlegvis forsikre meg om at eg 
hadde høyrd rett: “2 kløver? På dobbelton 
kløver med femkorts sparstøtte?” 

Men eg innsåg fort at Helgemo som van-
leg sat på fasiten, for når det går 1 spar - 2 
grand, og ein uheldigvis spelar slike metodar 
at 3 spar frå opnaren viser minimum, så veit 
ein jo at det er den meldinga ein får. Deret-
ter anar ein ingenting om korleis korta pas-
sar saman, det kan vera spegelfordeling og 
elleve stikk, eller kjempetilpass og tretten. 
Viss ein derimot innleier med 2 kløver og 
får 2 ruter eller 2 hjarter frå makker, blir 
resten is og brus: Ein set spar som trumf, 
melder Blackwood, får to ess, og kan så 
på sekssteget spørja etter dama i den raude 
sidefargen makker har vist. Har han dama 
så veit ein at storeslem i verste fall står på 
denne fargen 3-3, men er nedlegg om han 
også har knekten i fargen, eventuelt dama i 
den andre raudfargen. Opplagt? Iallfall neste 
gongen du har akkurat desse korta og mak-
ker opnar 1 spar.

Eske til besvær

Dublettene legges i esker og transporteres til 
hvert enkelt bord. Det sendes live stream fra 
BBO-bordet i åpent rom. I turneringer i regi 
av NBF er det totalt alkoholforbud, og da 
denne esken figurerte nederst i videobildet 
strømmet telefonene på.
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Portrett: Håkon Arild Bergsrud
Av Kristian B. Ellingsen

med inneværende sesong. Håkon Arild har 
fortalt oss litt om sin bridgekarriere og hans 
forventninger til årets finale.

- Hvilke forventninger har du til årets finale, 
Håkon Arild?
- Jeg håper at både jeg og resten av laget 
presterer opp mot vårt beste. Jeg liker denne 
turneringa godt. Dessuten er det jo ekstra 
stas at NM-finalen går på heimebane. 

- Spillerne på laget har alle sterke resultater 
bak seg i år, blant annet med opprykk til den 
gjeveste divisjonen. Hva er så lagets ambi-
sjoner for lagfinalen på Sortland?
- Vi ønsker å ta en kamp av gangen, og til en 
hver tid gjøre det så godt som mulig. Heim-

Håkon Arild Bergsrud er opprinnelig fra 
Kabelvåg. Han har spilt bridge i en årrekke 
etter at han som 15-åring fattet interesse for 
det fascinerende kortspillet sammen med 
noen av sine skolekamerater. Siden har brid-
gen spilt en viktig rolle i Håkons Arilds liv, 
og han har vært og er fortsatt aktiv i miljøet 
både som spiller og i organisasjonsarbeidet. 

I årets lagfinale er Håkon Arild Bergsrud 
spillende kaptein på arrangørklubben Sort-
land BKs lag, og i makkerskap med sin faste 
makker gjennom mange år, Olav Ellingsen. 
Med seg på laget har de Pål Tore Fondevik 
– Sigve Smørdal, som de vant NM lag med 
i 2005, og Svein Robert Vestå – Ståle Digre, 
som de rykket opp til 1. divisjon sammen 

Alder: 67 år
Yrke: Tannlege
Hjemsted: 
Opprinnelig fra Kabelvåg i Lofoten, 
men har bodd på Sortland siden 
1981
Sivilstatus: Gift

Stormester med stjerne, den første 
og hittil eneste i NBF Lofoten & 
Vesterålen.
Begynte å spille bridge for over 50 
år siden.
NM lagfinale to ganger. 
Femteplass i 2004 og gull i 2005.
NM parfinale ni ganger.
Mange sesonger i 2.divisjon med 
andre- og tredjeplass som best før 
årets opprykk.
Femteplass i NM Veteranpar.
En rekke kretsmestertitler, deri-
blant sju på rad i KM lag.
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dal og Bergen Akademiske må etter min 
mening bære det største favorittstempelet. 
Vi er mer å regne som en av flere outsidere. 
Spiller vi opp mot vårt beste og finner flyten, 
kan medalje være innen rekkevidde. Imid-
lertid er det mange gode lag i feltet som nok 
ønsker å være med å kjempe om de gjeveste 
plasseringene, så det blir spennende.

- Hvordan har forberedelsene til finalen 
vært?
- Hvert enkelt par har spilt en god del 
sammen og samtidig arbeidet en del med 
systemet. I vår har vi spilt imp-turnering 
i klubben, samt at NM-laget har spilt lag-
kamper med skjermer på klubbkveldene. 
På denne måten har alle medlemmene i vår 
store klubb fått tatt del i NM-oppkjøringa. 
Ellers har vi i det siste hatt et par øvings-
kamper med skjermer som har blitt overført 
på BBO.

- Du har en lang og innholdsrik bridgekar-
riere bak deg. Kan du dele med oss hva som 
er din beste bridgeopplevelse?
- Høydepunktet i min karriere er NM-gullet i 
lagfinalen i 2005 i Ski. Først slo vi ut Heim-
dal som hadde flere landslagsspillere på la-
get i sjette runde, før vi vant seks av kampe-
ne i finalen og tok gull. Nest etter NM-gullet 
er opprykket til 1.divisjon, som nyopprykka 
lag og med fire spillere på laget, det største.

- Gjennom så mange år som aktiv bridge-
spiller har du vel spilt med mange forskjel-
lige makkere. Har du noen favoritt blant 
disse?

- Jeg har vært heldig og fått spille med man-
ge gode makkere opp gjennom årene. Jeg 
har spilt parfinale med fem-seks forskjellige 
makkere, og alle disse har vært dyktige spil-
lere. I tillegg har jeg jo spilt en del enkelttur-
neringer med andre gode spillere, stort sett 
med lokal tilknytning.

- Har du et favorittsystem eller en favoritt-
konvensjon?
- Jeg har jo lenge spilt presisjon. Selv om det 
har noen begrensninger i forhold til naturlig 
har det også helt klart sine fordeler. For ek-
sempel kan man jo finne en del fine kontrak-
ter om man får melde i fred. Men i dagens 
moderne bridge har det blitt mye vanligere 
enn tidligere med et destruktivt fokus som 
går ut på å ødelegge for motparten. Dermed 
kan man noen ganger bli sperra ute. Imidler-
tid er systemet høvelig godt innarbeida i et 
etablert makkerskap.

- Avslutningsvis, Håkon Arild, har du selv en 
filosofi eller et motto innen bridgen som du 
vil dele med leserne?
- Det må vel være å gjøre det beste man kan 
i hvert enkelt spill. Det er viktig å glemme 
spilte og forspilte spill. De er historie. Ellers 
er det viktig at man i makkerskapet har en 
fin tone og bygger hverandre opp. 

Følg finalen i NM for klubblag på 
http://www.nmlag.com

Sortland elektro
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Pen kortlesing av Jan Erik Olsen
Av John Helge Herland

Sør Vest Nord Øst
Olsen Marstrander Herland Anderssen
1kl p 1ru *(overf) 1sp
dbl *(sup) p 2sp* p
2NT p 3NT pass rundt

Utspillet var spar 5 til dame og dukk. Ruter 
knekt til kongen i vest. Ruter 6 til syds ess. 
Hjerter 2 til dama som holdt stikk, og spar 
til knekten som holdt. Hjerter til 9 og dukk, 
og øst kastet ruter. Ruter til dama, etterfulgt 
av hjerter ess som øst kastet kløver på. Disse 
kortene var igjen:

Nå kom spar ess, og spar til østs konge som 
måtte åpne kløveren slik at spillefører ble 
uten kløvertaper.

Jan Erik Olsen fra Stavanger BK leste 
sitsen.

En liten fiskehistorie fra virke-
ligheten
Av Sylvi Adolfsen

Hørt fra spillebordet:
Makker og jeg sitter nord-sør. Hjerter knekt i 
utspill fra min makker i nord, spillefører ber 
om damen i bordet, jeg stikker med kongen 
(har jo lært honnør på honnør) og spillefører 
stikker med esset i vest.

Så kommer det fra spillefører: “Ho sugde 
godt den dama” ....

Sortland elektro
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Lerfald skviser hjem en delkontrakt 
for dobbeltscore
Av Arild Jakobsen

I kampen mellom TopBridge BC og Heim-
dal BK kom følgende spill opp som spill 
nr.7:

Syd Vest Nord Øst
Brandsnes Lerfald Hantveit Austberg
2 sp (tartan) 3 ru p p
p

Utspillet fra Hantveit var kløver ess, som 
Brandsnes kastet knekten på. I seg selv er 
det ikke noe galt i det, men dette skulle vise 
seg å få konsekvenser litt senere i spillet. 
Hantveit fortsatte i kløver som spillefører 
stjal, deretter tok Lerfald for ruter ess, og 
fortsatte med ruter dame.

Brandsnes skiftet til spar 10 da han kom inn 
på trumf konge. Spillefører stakk med esset, 
og Hantveit kastet spar konge. Lerfald fort-

satte i trumf med ruter 7 og Hantveit kastet 
spar knekt. Da Brandsnes kom inn på trum-
fknekten tok han for spar dame. Nå måtte 
han fortsette i kløver for å bryte spilleførers 
potensielle skvis mot nord i de myke farger. 
Brandsnes hadde jo kastet kløver knekt i 
stikk en. Men Brandsnes fortsatte i spar, og 
Lerfald så hva som skulle til. 

Da trumfen gikk til bunns var Hantveit 
skvist i hjerter og kløver, og spillefører vant 
det niende stikket for kløver 8. Det ga 7 imp 
til Heimdal da TopBridge gikk to beit i 3 
spar i åpent rom. 

Transport, spedisjon og tredjepartslogistikk
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Ivrig med pent innspill i 3NT
av Arild Jakobsen

I kampen mellom Ski BK og Sortland BK 
kom dette spillet opp i første halvrunde:

Ø S V N
Hansen Fondevik Thoresen Smørdal
1NT p 3NT p
p p

Utspillet fra syd var spar 7 (svenske utspill). 
Spillefører Jonny Hansen fra Ski BK tok 
tre ganger spar. Inne på spar knekt i stikk 
tre spilte han hjerter til dama som vant stik-
ket. På den fjerde sparen kastet nord ruter 3, 
mens spillefører kastet kløver 2, og syd ruter 
9.

Nå seilet spillefører hjerter knekt rundt til 
kongen. Nå kontrollerte spillefører ruteren, 

og syd kontret med ruter. Jonny Hansen så 
imidlertid sitsen, og tok for ruter konge før 
han spilte ruter til esset. Jonny spilte ruter 8 i 
følgende posisjon:

Følg finalen i NM for klubblag på 
http://www.nmlag.com

Jonny “Ivrig” Hansen hadde et pent 
innspill i 3NT
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Nord kunne nå ta sine to ruterstikk, deretter 
måtte han gi spillefører favør i kløver da han 
var tvunget til å åpne kløveren fra baksiden. 
Meget pent spilt av Jonny Hansen.

Avkastet til nord på den fjerde sparen var 
kritisk, men vi ser med åpne kort at om 
nord kaster kløver i stedet for ruter, så kan 
spillefører selv godspille et kløverstikk om 
han leser sitsen korrekt.

Transport, spedisjon og tredjepartslogistikk

I fredagens første kamp møttes Sortland BK og Heimdal BK. Sortlandslaget scorer her listen 
for 1. halvrunde og konstaterer at de har tatt en solid ledelse med 47-19. Heimdal kom imi-
dlertid tilbake i andre halvrunde, og kampen endte til slutt uavgjort.
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Bergen Akademiske BK stilte opp til lagbilde før Tor Bakke forlot til fordel for sønnens bryl-
lup: Sven-Olai Høyland, Kjell Gaute Fyrun, Magne Eide, Tor Bakke og Jim Høyland

Bjørnar Halderaker og Boye Brogeland Robert Lehn trakterer BBO-maskinen. Sylvi 

Afolfsen kontollerer at alt går riktig for seg.

Vi venter fremdeles på bul-
letinspill av Dag-Jørgen 
Stokkvik
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Spillelokalene i Samfunnsalen på Sortland er store og luftige.

En kamp fra hver runde overføres 
på BBO. I tillegg streames det live 
video på UStream med to kamera. 
Det ene kameraet viser BBO-bordet 
i åpent rom (bildet), mens det andre 
viser et oversiktsbilde i åpent rom.

Teknikken har fungert meget bra så 
langt i mesterskapet.
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Utspill til besvær
Av Stein Statle

På dette spillet hadde Peter Marstrander 
kommet i 6 Spar som så mange andre i salen. 
Sven Olai Høyland klarte å finne ”The Only 
Giving Lead” Kløver Knekt. Peter spilte på 
samme måte som resten av salen fram til 
sluttpossen, men satset på å stjele den fjerde 
hjerteren med spar 10. Peter mente det var 
usannsynlig at utspillet av kløver knekt var 
fra konge-knekt blokk.

Hadde utspillet gjort at Peter var den eneste 
som gikk beit i dette spillet, så hadde Sven 
Olai vært i nærheten av en pris for sitt op-
pfinnsomme motspill. Problemet var at alle 
andre også fikk 11 stikk.

Som vi ser på resultatutskriften fikk alle 
spillerne i lagfinalen 11 stikk i sparkontrakt. 
Hjerter eller ruter var det normale utspil-
let i salen. I dette spillet har både motspiller 
og spillefører mulighet til å briljere. Hvis 
spillefører aktuelt stikker utspillet, og fort-
setter med to ganger spar, stjeler en hjerter 
og så tar fire runder ruter oppstår dette:

Syd sitter igjen med kløverbunken med 
dama på toppen. Når spillefører nå spiller 
kløver, må nord være våken og avblokkere 
med kløverkongen for å hindre å bli innspilt. 

Dette er selvfølgelig ikke vanskelig, og er 
kanskje automatbridge på dette nivået. Det 
burde det i alle fall være?
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Over: Bjørn Børre Leinan, Kristian B. Ellingsen og Arild Jakobsen sjekker at “rama-rom-
met” fungerer som det skal. I tillegg til BBO vises også live-streamen fra bordet.

Under: Geir Helgemo er feltets største stjerne og bakspilles her av Erlend Skjetne og Al-
lan Livgård i kampen mot Sigve Smørdal og Sortland BK. Skjetne er ny redaktør av “Norsk 
bridge”, mens Livgård er turneringsleder.
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Kampoppsett for lørdagens kamper

Resultater fra kamp 3 og 4

Halvrunderesultater kamp 5:
Bord 1: Sortland - Stavanger 25-42 *
Bord 2: Topbridge - Ski 62-14
Bord 3: Bergen - Heimdal 67-15
Bord 4: Flekkefjord - Tromsø 34-29

* Begge lag har i tillegg fått 1VP i straff for sen spilling, korrigering kommer etter kampen.
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Tor Bakke leder nå butleren, og ender på 
butlersnittet 0,96. Tor har reist hjem for 
å telta i sønnens bryllup. Klarer noe å gå 
forbi?



NM klubblag finale 2011
Sortland


