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• Gratulerer Tor Erik Berg & Stefan Ofstad 
1 Plass Kløvernålturnering 2009  (side 8) 

• Gratulerer Per Grime & Cato Sundeng 
1 Plass Hortenmesterskapet 2009 (side 7) 

• Gratulerer Nils Friis Fardal & Henrik Fardal  
1 Plass Påskecupen på Hafslo 2009 (side 9) 
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Sommeren 2004 flyttet jeg tilbake til Horten. 
Og først i 2008 fikk jeg overtalt min kone, slik at 
jeg kunne begynne å spille bridge igjen i 
klubben. Jeg hadde da ingen makker, og søkte 
derfor etter en på klubbens hjemmeside. Etter en 
stund dukket det opp en ung kar fra Tønsberg, 
som gjorde til at jeg kunne begynne å spille 
igjen. 

Det er mange spillere som har falt fra i de 
seneste årene, men takket være stor innsats fra 
klubbmedlemmer, er det mange nye som går på 
kurs i klubben. 
Det er veldig gledelig å se så mange nye 
mennesker i klubben. Det er viktig for klubben at 
nye kommer inn og holder klubben i live.  

Juleavslutningen i 2008 er en av de beste 
opplevelsene jeg har hatt i klubben. 
Utrolig mange hyggelige medlemmer vi har i 
klubben. Retter en spesiell takk til klubbens 
festkomité for en kjempefin fest og verdig 
avslutning på bridgeåret 2008. 

På avslutningen hadde jeg en diskusjon med 
formannen vår, og vi diskuterte da om vi skulle 
ta opp igjen medlemsbladet i klubben. Jeg takket 
ja til tilbudet om å lede dette nye medlemsbladet. 
 
Uten Bjørg Tvinnereims store engasjement i 
denne saken, hadde ingen lest det dere leser nå. 
Tusen takk Bjørg. 

Vil også rette en stor takk til Torvald Løvmo for 
all den jobben han gjør for klubben. Uten han 
kunne vi ikke spilt bridge slik vi gjør i dag. 
Varmer mye å ha slike ildsjeler som bruker så 
mye av sin fritid på klubben. 

 

 

Spill jeg aldri glemmer... 

                                                            Vest Nord Øst Syd 
- - - 1  

1NT Dobble Pass Pass 
Pass    

 

   8   
   KJ32   
   AJ95   
   QJ75   

 AD972   T43 
 DT8  965 
 KQ6  T84 
 A6  T832 

   KJ65   
   A74   
   732   
   K94   
 

Ble ikke veldig glad, når makker la ned kortene. 
Jeg hadde 0 inntak i bordet, og måtte prøve å 
spille hjem 1NT Dobblet.  Skulle vise seg at dette 
spillet skulle bli mye vanskeligere en først 
antatt. Prøvde å ettablere 7 stikk, men endte 
opp med bare 2 . Etter en meget godt 
motspill.  
 

Tor Erik Berg 
Redaktør 
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Så har vi lagt bak oss enda en bridgesesong 
med spillekvelder på tirsdager og torsdager i 
sesongen og sommerbridge på mandager. Vi 
har hatt sommeravslutning og julebord med 
singelturnering og god mat. Det har vært stor 
interesse for de sosiale tilstelninger både av 
nye og gamle medlemmer takket være en 
kreativ og iherdig festkomité. 

Deltagelsen på spillekveldene har hatt en 
økning i år både på tirsdager og torsdager. 
Torsdagene har vi hatt en kurspulje som har 
vært fast på 3 – 5 bord, så denne dagen har 
vi ligget på 8 – 10 bord. Idéen om 
lørdagsbridge legger vi på is og tar den fram 
når interessen kommer. 

Andre aktiviteter er: Nybegynnerkurs på 
onsdager og videregående kurs på torsdager. 
Hortensmesterskapet som var fulltegnet i 
fjor og som også i år ser ut til å bli en 
suksess takket være en dyktig 
turneringskomité. Vi har arrangert 4. 
divisjons- og kretskamper på mandagene. Vi 
har vært representert i 2. divisjon, NM, og 
flere medlemmer har deltatt på 
bridgefestivalen på Lillehammer. Det er fint 
med en aktiv klubb. 

Når det gjelder bridgens hus så har vi 
leiekontrakt til høsten 2011. Husleien har 
gått opp med 500,- i mnd og vi har til nå 
betalt 48000,- i året. Vi har noen dyktige 
medlemmer som hjelper til med å holde 

 huset ved like. Det er søppel som skal 
kastes, brus og kaffe skal handles, og det er 
alltid noe som skal gjøres. Det er veldig 
viktig at vi alle er klar over at alt på huset er 
frivillig, og at alle må rydde og vaske opp 
etter seg selv. Det eneste vi betaler for er en 
som vasker gulvet en gang i uken. 

Vi har kjøpt nytt kjøleskap og nytt 
vaffeljern. Vaffelstekingen har gått 
glimrende. Det var en god ide å la dette gå 
på rundgang blant medlemmene. Det er nå 
sosialt å komme litt før og ta en kopp kaffe 
og prate litt. Vaffellista henger på tavla. 
Ellers så er det bare å si at økonomien i 
klubben er god og framtiden ser lys ut. 

Galleberg har nå blitt med på bykampen 
mellom Horten og Holmestrand. Dette har 
vært et sosialt og populært arrangement som 
vi håper blir en tradisjon i årene fremover. 

Til slutt vil jeg takke alle medlemmer som 
trofast kommer og spiller bridge hver uke og 
som bidrar til at vi kan beholde bridgens hus 
og en stor takk til komiteene som gjør en 
fantastisk jobb. 

 

Bjørg Tvinnereim 

Formann 
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Ikke stikk... 

Her kommer et tema som ikke ofte nok kan 
gjentas. Dette poenget dukker opp titt og 
ofte. 

   E9   
   54   
   ET763   
   JT72   

 JT3   D854 
 KDJT9  763 
 54  K92 
 D83  954 

   K762   
   E82   
   DJ8   
   EK6   
 

Syd spilte 3NT og fikk  K ut

 

En god stamp... 

Et spill som er hentet fra kløvernålturneringen. 
Vi satt ØV, og meldingene var: 
 
Giver: Syd 
Sone: Ingen 

. Han stakk 

utspillet og spilte ruterdame. Damen seilte 
rundt til kongen i øst, og da han spilte hjerter 
tilbake, kunne Vest fornøyd ta beten med sine 4 
hjerterstikk. ” Typisk min uflaks ar ruterkonge 
satt feil”, sa Syd sørgmodig. ”Du spilte feil”, 
svarte makkeren. ”Du skulle gjort som de 
allierte i filmen broen over kwai.” 
Hva mente han med det? De allierte bombet 
den broen Japanerne bygget ved hjelp av 
krigsfanger. Og hva har det så med bridge og 
gjøre? Broen i dette spillet er hjerterfargen. Se 
hva som skjer om Syd ligger unna med esset de 
to første hjerterrundene og stikker den tredje. 
Når Øst kommer inn på ruterkonge, har han 
ingen hjerter å spille, og Vest kommer ikke inn 
før Syd har tatt sine 9 stikk. Denne spillemåten 
kalles å lasjere, eller ligge unna. En veldig 
effektiv spillemåte særlig i grandkontrakter. 

 

Pass- Pass - 1  - Doble (viser 4 spar) - 3  
3  - 4  - 4  - Pass – Pass - Pass 
 

   A42   
   QJT965   
   73   
   A5   

 J987   KQT3 
   K43 
 JT984  Q 
 KJT4  Q8732 

   65   
   A872   
   AK652   
   96   
 

Motparten fikk 4 stikk, 1 spar + 1 hj + 1 rut + 1 kl 
Og vi kunne notere oss for ren topp på spillet. 

Lønner seg ofte og melde hardt utenfor sonen, 
spesielt viktig hvis man er helt sikker på at 
motparten har utgang i kortene. 
 
Hilsen Tor Erik Berg 
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Fordelinger man kan bli svett av 

De siste årene har Horten BK arrangert 4 
divisjon på bridgens hus i Storgata. Vi har 
deltatt med flere lag og vi har fått mange 
positive tilbakemeldinger på en hyggelig 
helg med god mat og fin service. Torvald og 
undertegnede har stilt opp tidlig om 
morgenen og jobba trutt samtidig som de har 
deltatt på turneringen. Dette har bidratt til en 
liten fortjeneste for klubben og mange 
hyggelige middager på byen etterpå. Andre 
helg av 4 divisjon foregikk på samme sted i 
år også, den 7 og 8 februar. Jeg spilte med 
Terje og han fikk en hånd man sjeldent ser: 

 AX 
 - 
 X 
 AKDJ109XXXX 

 

Han sitter og lurer på hva han skal åpne 
med? Men, så åpner makker på 1hjerter. Han 
sier da stille og rolig 2kløver og makker 
hopper til 4 hjerter! Terje vet nå at makker 
har side honnører for makker hadde åpnet 
med 4 hjerter, hvis det var kun hjerter hun 
hadde. Terje spør i 4 gr (RKC se neste side) 
og får 6 hjerter i svar! Blakk i spar og ett 
Ess, nei det ser rart ut. Stol aldri på en 
makker syndromet kom og Terje meldte 7 
kløver, da passet makker! Hun hadde. 

 K 
 AKXXXXXX 
 AQXX 
 - 

 

 

Jeg er jo på grensen til å åpne på halles 2kl, 
jeg har jo kanskje 8 og ett halvt stikk med 
hjerter som trump, men fant ut at hjerteren 
var for dårlig. Så en hjerter og så hopp til 4 
hjerter fant jeg ut var den beste melding. 
Uten ruter Ess ville jeg ha åpnet på 4 hjerter. 
Da 4 gr kom fra Terje ble jeg veldig usikker, 
hjerter er trump men hva svarer jeg med 3 
Ess og en blakk? Det står ikke i systemet! 
Tok en sjanse på 6 hjerter, husket ikke helt 
hva det var. Da Terje meldte 7 kløver, så må 
jeg innrømme at jeg tenkte ”nå er vi ute og 
kjører”. Heldigvis sto 7 kløver, det står 7 gr 
også, men divisjonspilling er lagspill, så det 
spiller liten rolle hvem syver vi er i.  

Vi har sjekket opp hva de forskjellige 
systemer sier på 3 Ess og en blakk. Mange 
bruker 5gr som 1 eller 3 ess med en blakk. 
Svar 6 i farge viser da 2 ess og en blakk. 
Dette er noe man kan avtale med makker, 
men jeg får håpe at det er lenge til vi får 
sånne grusomme fordelinger igjen!  

 

Bjørg   
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HORTENSMESTERSKAPET 2009 

Det er en glede å oppleve at 
Hortensmesterskapet hvert år blir fulltegnet 
og at arrangementet har blitt poppulært rundt 
om i hele Norge. En stor takk til de som gjør 
dette mulig: Eli Ann, Sigmund og Torvald. 
Servicen er topp så vel som dyktighet, 
humor og profesjonell bridgeservice. Vi 
trekker spillere fra Sogndal, Fredrikstad vel 
som Oslo og Strømmen. Sistnevnte tettsted 
stakk av med seieren og er glødende 
Hortenspatrioter! Vi gratulerer Per Grime 
og Cato Sundeng. De har vært med på 
denne turneringen i tiår, men har da valgt å 
spille med urinnvånerne, dette ble derimot 
det mest vellykkede resultatet!  

Det stilte 8 par fra Horten.  
Øvrige resultater finner du på: 
http://www.hortenbrigeklubb.no 

Ett ordtak har jeg lært av Per:: ”Meld hardt 
så må makker spille godt”. Jeg ville nok ikke 
introdusere den på bridgekurset men i følge  

 

 

 

 

 

 

Spill nr 19 (runde5)  

Det gikk:     1spar i syd            -pass              
-2kløver        - du har: 

J 
KQ10842 
xxx 
Q9x  

(I SONEN)  

Nå valgte jeg og melde inn 2 . 

Det gikk 3  fra syd og 4  fra nord. 

Hjerter ut fra makker, som holdt spillefører  
nede på 10 stikk. Det var verdt 1 
nesttopp.17+   på spillet:)  

Så det lønner seg å være litt aggressiv i par 
tuneringer. 

 

Hilsen Bjørg. 

 

 

 

 

 

           Per Grime & Cato Sundeng 
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Kløvernålturnering 2009 

 

Lykkelig forglemmelse. 

  J96   
   -   
   KT87   
   KT7654   

 K8   T754 
 Q7  AJT863 
 AQ942  J6 
 AJ92  Q 

   AQ32   
   K9542   
   53   
   83   
 
Meldingsforløp: 

Vest Nord Øst Syd 
- Pass Pass Pass 

1NT 2  2  Pass 
2  Pass 3  Pass 
3NT Pass Pass Pass 

 

Min første tanke før vi startet på turneringas 
første spill her, var at jeg ikke skulle glemme 
Jacoby. 

Når da Nord melder inn 2 , så var jeg av den 
oppfatning av at jeg ikke lenger kunne benytte 
meg av Jacoby og meldte derfor 2  i den 
forstand å fortelle makker at jeg har poeng og 
langfarge i hjerter. 

Dette var jo da makker ikke helt med på, og jeg 
forstod dette fra hans 2  melding. Jeg prøvde 
deretter å redde noe av feiltakelsen min her ved 
å gjenmelde hjerter, selv om jeg da egentlig 
viser 4-5 i major. 

Dette presset makker til NT-kontrakt. 

Da kortene kom på bordet var makker ikke helt 
blid på meg, da spillet var ferdig spilt med 10 
stikk i vår favør, så var det bra, men fremdeles 
feilmeldt. 

Når vi så siden så på hva som var spilt rundt om 
på de andre bordene, så ble vi faktisk ganske 
glad for denne lille forglemmelsen. Sånn som 
trumfen sitter hos motparten her så er det i 
hvert fall 2 bet i 4 hjerter. 

 

Stefan Kåre Ofstad (den forglemte halvpart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Turneringsleder  Eli Ann Bakke 

  

Vinnerne av 
kløvernålturneringen 
H.B.K 2009 
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Påskecupen På Hafslo 

Påskecupen på Hafslo er blitt spilt onsdag før 
skjærtorsdag i 30 år. I år deltok til sammen 32 
par fra Sogn og Fjordane, Rogaland, Buskerud 
og Vestfold. Horten BK var representert med 3 
spillere. Bjørg og Terje som rent Hortenspar og 
Henrik som stilte sammen med broder Nils Friis 
fra Hafslo og Solvorn BK. Spesielt interesserte 
finner resultatlisten her 
http://nbfdata.bridge.no/Turnering/default.asp?Fi
l=100610 

Før siste runde var vi tre poeng bak leder og fikk 
utdelt følgende kort. 

   T875   
   9843   
   32   
   A76   
     
    
    
    
   Q   
   EK65   
   AJT   
   KQJ42   
 

Broderen i sør åpnet med 2 . Makker spiller 
med 2  som eneste utgangskrav, så etter 2 NT 
fra meg fikk jeg spille 4  i nord. Utspill fra øst 
var spar til ess og vest fortsatte med en kløver til 
mitt ess. Jeg var godt fornøyd, spar og rutertaper 
i tillegg til en hjertertaper. 10 stikk og riktig, 
(hardt nok meldt), kontrakt. I stikk to spiller jeg 
hjerter 9 til Knekt, Ess og fra vest kommer 
Damen. Jeg var ikke like fornøyd lenger, har 
vest lagt damen fra dobbel (dame – 10) eller 
sitter trumfen 4-1. En sterk følelse av 4-1 sits 
med to trumftapere tilsa at rutertaperen var et 
problem. Jeg gikk på kløveren og håpet at Vest 
hadde 2 kl (eller 3 kløver med 4 hjerter ) og 
at jeg fikk kastet en rutertaper fra handa. 

Ettersom jeg vil trumfe to ruter kan jeg ikke ta 
en ny runde trumf.  Vi hadde hatt god gli hele 
dagen og det hadde vi også her, med en spar og 
to trumftapere. 10 stikk

 

 og nå var vi veldig 
fornøyd.  

 

Rundenr 16  Giver:  Øst 
Spillnr  62(30)  Sone:  Ingen 
 

  T875   
   9843   
   32   
   A76   

 AK6432   J9 
 Q  JT72 
 Q987  K654 
 T3  985 

   Q   
   EK65   
   AJT   
   KQJ42   
 

Hilsen Henrik  
 

 

 

 

 

 

 

 

      Nils Friis Fardal & Henrik Fardal 

http://nbfdata.bridge.no/Turnering/default.asp?Fil=100610�
http://nbfdata.bridge.no/Turnering/default.asp?Fil=100610�
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Horten BKs tillitsvalgte 2009 

 

Turneringer: 

KOMITEENE: 

Sigmund Bakke 
 Magne Vike 
 Torvald Løvmo 
 Svein Harald Riisnæs 
Sommerbridge: Laurits Fatstad 
 Tommy Brønstad 
 Eddie Lund 
 Henrik Fardal 
Undervisning: Bjørg Tvinnerheim 
 Karl Johnny Solberg 
 Harald Nygaard 
 Terje Ajaxon 
 Finn Erik Johansen 
 

Leder: 

Styrets sammensetning: 
 

Bjørg Tvinnerheim 
Sekretær: Kjell Carm 
Turneringsleder: Sigmund Bakke 
Kasserer: Per Arnold 

Johannesen 
Styremedlem: Svein-Harald Riisnæs 
Varamedlem: Aage Vidar Bjørnsen 
Kasserer 2: Magne Vike-(Tore 

Hagen) 
Turneringsleder 2: Torvald Løvmo 
Revisor:  Knut Leesland 
      
      
    

 
 

 

 

 

 

 

 

Fest: Tom Søren Nilsen 
 Ingeborg Nævra 
 Turid Lunde 

Egil Hansen 
Beate Engelsen 

Husansvarlig: Torvald Johan Løvmo 
Webkomitee Harald Nygaard 
 Sigmund Bakke 
 Tor Erik Berg 
Valg: Hilde Høili 
 Beate Engelsen 
Bridgemagasin Tor Erik Berg 
 Stefan Ofstad 
 Bjørg Tvinnerheim 
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§61. Unnlatelse av å følge farge - 
forespørsler om revoke  
 
A DEFINISJON AV REVOKE 
Revoke inntrer når en spiller: 
· unnlater å følge farge som beskrevet i §44C, 
eller 
· unnlater å spille ut eller på et kort eller en farge 
som spilleren har, og som han er pålagt å spille 
enten i følge lovene, eller for å oppfylle en straff 
valgt av en motstander. (Men, se også §59 når 
spilleren ikke er i stand til å etterkomme en 
straff.) 
 
B RETTEN TIL Å SPØRRE OM MULIG 
REVOKE 
Spilleføreren kan spørre en motspiller som ikke 
har fulgt farge om vedkommende har minst ett 
kort i den utspilte farge (men en påstand om at 
det er begått revoke, gir ikke automatisk rett til å 
se på ferdigspilte stikk - se §66C). Blindemann 
kan spørre spilleføreren (men se §43B2b). 
Motspillerne kan spørre spilleføreren, men ikke 
hverandre. 

§44. Spillets avvikling  

C DET MÅ FØLGES FARGE 
Når det spilles til et stikk, må enhver spiller følge 
farge såfremt det er mulig. Dette er en plikt som 
går foran alle andre krav i lovene. 

 

§59. Påbud om utspill eller påspill 
som ikke kan etterkommes  
  
Hvis en spiller ikke er i stand til å gjøre et utspill 
eller påspill som han er pålagt som straff, enten 
fordi han ikke har noe kort i den fargen som 
forlanges, eller bare har kort i en farge som han 
er nektet å spille ut, eller fordi spilleren er nødt til 
å følge farge, kan han spille et hvilket som helst 
annet lovlig kort. 

 

 

 

 

§66. Granskning av stikk 

C FERDIGSPILTE STIKK 
Deretter kan ferdigspilte stikk ikke granskes før 
spillet er ferdig (bortsett fra på særskilt instruks 
fra TL, for eksempel for å få undersøkt en 
påstand om revoke). 

§43. Blindemanns begrensninger  

B STRAFFEBESTEMMELSER 

2. SÆRSKILTE STRAFFEBESTEMMELSER 
Hvis blindemann etter å ha forbrutt seg mot 
begrensningene som er nevnt under pkt. A2 
ovenfor: 

b) SPØR SPILLEFØREREN OM HAN KAN HA 
BEGÅTT EN UREGELMESSIGHET 
er den første som spør spilleføreren om et spill 
fra dennes hånd medfører revoke, må 
spilleføreren erstatte sitt spill med et korrekt kort 
dersom det første var ulovlig, og 
straffebestemmelsene ifølge §64 kommer til 
anvendelse som om revoken hadde blitt 
etablert*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nbfdata.bridge.no/Lovbok/paragraf44.htm�
http://nbfdata.bridge.no/Lovbok/paragraf59.htm�
http://nbfdata.bridge.no/Lovbok/paragraf66.htm�
http://nbfdata.bridge.no/Lovbok/paragraf43.htm�
http://nbfdata.bridge.no/Lovbok/paragraf64.htm�
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§64. Fremgangsmåten etter at en 
revoke er blitt etablert  
 
A TILDELING AV STRAFF 

1. REVOKESTIKKET BLE VUNNET AV DEN 
FEILENDE SPILLER 
Dersom stikket der revoken skjedde ble vunnet 
av den feilende spiller, skal stikket der revoken 
skjedde pluss ett av eventuelle påfølgende stikk 
vunnet av den feilende side, som straff bli 
overført til den ikke-feilende side etter at spillet 
er ferdig. 
 
2. REVOKESTIKKET BLE IKKE VUNNET AV 
DEN FEILENDE SPILLER 
Dersom stikket der revoken skjedde ikke ble 
vunnet av den feilende spiller, så skal - dersom 
stikket eller noen av de følgende stikk ble vunnet 
av den feilende side - som straff, ett stikk 
overføres til den ikke-feilende side etter at spillet 
er ferdig. Hvis den feilende spiller senere vant et 
annet stikk med et kort som lovlig kunne vært 
spilt til stikket der revoken ble begått, skal også 
dette stikket overføres til den ikke-feilende side. 

B INGEN TILDELING AV STRAFF 
Det blir ingen straff: 

1. DEN FEILENDE SIDE VERKEN VINNER 
REVOKE-STIKKET ELLER NOE PÅFØLGENDE 
STIKK 
hvis den feilende side verken vinner 
revokestikket eller noe påfølgende stikk. 
 
2. DEN FEILENDE REVOKERER PÅ NYTT I 
SAMME FARGE 
for en ny revoke som den samme spiller senere 
begår i samme farge**. 
 
**Men den første revoken straffes på vanlig 
måte. 
 
3. REVOKEN VAR EN UNNLATELSE AV Å 
SPILLE ET KORT SOM LÅ PÅ BORDET MED 
FREMSIDEN OPP 
hvis revoken ble begått ved at en spiller unnlot å 
spille et kort som lå på bordet med fremsiden 
opp, eller tilhørte en hånd som lå på bordet med 
fremsiden opp, innbefattet kort på blindemanns 
hånd. 
 
4. DEN IKKE-FEILENDE SIDE HAR MELDT PÅ 
NESTE GIV 
hvis revoken først ble påtalt etter at en spiller på 

den ikke-feilende side har avgitt en melding på 
den påfølgende giv. 
 
5. RUNDEN ER AVSLUTTET 
hvis revoken ble påtalt først etter at runden er 
avsluttet. 
 
6. REVOKEN SKJEDDE I TOLVTE STIKK 
ved en revoke som er begått i tolvte stikk. 

C TURNERINGSLEDER ER ANSVARLIG FOR 
ET RETTFERDIG RESULTAT 
Når TL etter enhver etablert revoke - også 
revoke som ikke er gjenstand for straff - finner at 
den ikke-feilende side ifølge denne paragraf ikke 
har fått tilstrekkelig erstatning for den skade de 
har lidd, skal han tildele et justert resultat.  

§76. Tilskuere  
 
A TILSKUERNES OPPFØRSEL UNDER 
MELDINGS- OG SPILLEFORLØPET 

1. BARE ÉN HÅND 
En tilskuer bør ikke se på hånden til mer enn én 
spiller, uten etter særskilt tillatelse. 
 
2. PERSONLIGE REAKSJONER 
En tilskuer må ikke tilkjennegi noen reaksjoner 
på meldinger eller spill mens en giv er i spill. 
 
3. SÆREGEN ADFERD ELLER 
BEMERKNINGER 
Så lenge en runde pågår, må tilskueren avholde 
seg fra særegen adferd eller bemerkninger av 
noe slag (innbefattet samtale med noen av 
spillerne). 
 
4. HENSYN TIL SPILLERNE 
En tilskuer må på ingen måte forstyrre noen av 
spillerne. 
 
B TILSKUEREN MÅ IKKE GRIPE INN I 
SPILLET 
En tilskuer kan ikke påpeke at en 
uregelmessighet eller feil har skjedd, og heller 
ikke uttale seg om noe spørsmål vedrørende 
lovene eller faktiske forhold, unntatt på 
forespørsel av TL.  
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Gåter 

Oppgave 1. 
 
En mann bodde i 19. etasje i et høyt 
boligkompleks. Hver morgen tok han heisen 
fra leiligheten sin og ned til utgangen i 1. 
etasje. Han gikk på jobb og kom på hjem 
igjen på ettermiddagen. Da tok han som 
vanlig heisen fra 1. etasje og opp til 8. etasje, 
gikk av og gikk videre trappene opp til 19. 
etasje. 
 
Hvorfor tok han ikke heisen helt opp til 
leiligheten sin? 

Svar_______________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 

Oppgave 2. 
 
5 + 5 + 5 = 550 
 
Set inn en strek og så ska regnestykket gå 
opp.  
Kansje denne funker best på et ark så du 
burdte kansje skrive den ned på et ark. 
 
Svar_______________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 

 

 

 

 

Oppgave 3. 

I første etasjen på huset ditt er det 3 
lysbrytere som står i "av"-posisjon. Hver av 
bryterne tenner 1 av i alt 3 lyspærer som 
befinner seg i kjelleren. Du kan skru på 
hvilken som helst bryter, men du kan bare gå 
en eneste gang ned i kjelleren for å sjekke 
lyspærene. Hvordan kan du nå finne ut 
hvilken bryter som tenner hvilken lyspære? 

Svar_______________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 

 

Svar på rebuser kan leveres til Tor Erik eller 
Stefan. Eventuelt sendes pr email 
til tor-er-b@online.no 

 

Premiering: En flaske vin, som blir 
utdelt på juleavslutningen 
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Bridge konvensjoner 

 

Spørsmål etter antall Ess. Når trumfen er bestemt benyttes trumfkongen som det femte esset. Dersom ikke 
fargen er meldt og støttet er siste meldte farge trumf. Ved sperremeldinger fra makker er trumfen bestemt. 
Ved grandmeldinger hvor trumfen ikke er fastlagt benyttes Blackwood med 4 ess (eventuelt Gerber). 

Spørsmål  Svar Merknad 

4NT 5♣ 1 eller 4 ess 

4NT 5♦ 0 eller 3 ess 

4NT 5♥ 2 eller 5 ess uten trumfdama 

4NT 5♠ 2 eller 5 ess med trumfdama 

4NT 5NT renonse og 2 ess (6♣ spør om renonsefarge) 

4NT 6 i farge under trumf viser renons i fargen + 1 ess 

4NT 6 i trumf viser renons i en høyere farge + 1 ess  

Etter svarene 5♣/5♦ kan det spørres etter trumfdama med billigste melding som ikke er trumf. Svar;   
* Uten trumfdama melder vi trumffargen på laveste trinn. 
* Ny farge viser kongen i fargen + trumfdama. 
* 6 i trumf når 5 var ledig viser trumfdama og ingen konger. 
* 5 NT når 5 i trumf ikke var ledig viser trumfdama og ingen konger. 

Etter spørsmål 4NT med svar på 5-trinnet er nytt spørsmål 5NT storesleminvitt og ber makker melde 
laveste konge under trumffargen. Hvis spørreren i neste runde melder ny farge, ber hun makker melde 7 
med kongen i denne fargen. 

Hvis trumfdama er benekta av svareren er fargen over spørsmål etter laveste konge (i praksis 5♣ etter  5♥). 
Etter å ha svart en konge er ny farge spørsmål etter kongen i den fargen. Meld 6 uten og 7 med denne 
kongen. (kan ta med en annen konge på veien hvis du ikke har den aktuelle): 

NB: Hvis motparten blander seg inn i en RKC-serie blir pass ett trinn, dobler to trinn, laveste 
melding tre trinn osv etter innmelding og pass, redobler osv etter dobling. Hvis kløver er triumf, 
bruker vi RKC omvent:. 03-14. Dette for å kunne spørre i 4NT og tåle 0 Ess hos makker. Vi må 
kanskje passe på 5kl. (DOPI-ROPI) 

Etter svar på 4 NT hender det at du bare vil ha greie på tredjekontroll i en farge (dama eller dobbelton). Da 
melder du nå en ny farge over trumfen, dette ber makker melde 7 med tredjekontroll. 

Eksempler Merknad 

1♥ 2♦   
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Støttedoblinger 

Prinsipper: (NB: Gjelder kun når makker har åpnet og du svarer major). 
Støttedobling varer helt opp til at du som åpner (melder støttedoling) kan si 2♠. Etter dette forsvinner 
systemet, og vi melder naturlig.Når du bruker støttedobling skal du ha en naturlig 11 – 14hp`s åpning. Har 
du en skjev hånd eller er sterk, må du finne på noe annet!                                                                                                                                                                                                                                                
Det blir ikke etablert noen krav posisjoner. 
Eks: 1♣.  -  p  -  1♠  -  2♥; pass (som viser maks 2k) kan passes hos makker. 2♥ kan derfor ikke bli doblet 
 

Eksempler Svar Merknad 

1♣  -  p  -  1♥  -  1♠ 2♥  4-kort støtte 

  dobler 3-kort støtte 

  pass maks 2-kort støtte 

  2♣ egen 6-kort og maks 2-kort støtte. (kan velge å vise 
egen fordeling, men har da maks 2-kort støtte) 

  2♦ reversering, naturlig 

1♣  -  p  -  1♥  -  dobler 2♥  4-kort støtte 

  redobler 3-kort støtte 

  pass maks 2-kort støtte 

  1NT Naturlig, men maks 2-kort støtte 

1♣  -  p  -  1♠  -  2♥   Støttedoblingsposisjon 

1♦  -  1♥  -  1♠  -  2♥   Støttedoblingsposisjon 

1♣  -  dobler  -  1♥  -  1♠   Støttedoblingsposisjon 

1♣  -  dobler  -  1♥  -  1NT   Støttedoblingsposisjon 
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X - Y - NT 

Etablerer invitt eller utgangskrav etter sekvensen 1♣♦♥-1♦♥♠-1NT-?.                                                      
2♣: Viser en invitthånd og ber makker melde 2♦                                                                                        
2♦ : Utgangskrav uansett åpninger eller innmeldinger 

Meldingseksempler Spørsmål/svar Merknad 

1♣♦♥-1♦♥♠-1NT.   2♣ Invitasjon , ber makker melde 2 ruter 

1♦-1♠-1NT.   2♣-2♦-2♥ Invitasjon med 5-kort hjerter og 4-kort spar 

1♦-1♠-1NT.   2♣-2♦-2♠ Invitasjon med 5-kort spar 

1♦-1♠-1NT.   3♥  Unntak: uten å gå via 2♣ viser 3♥ invitt med 5-5 i major  

1♦-1♠-1NT.   3♠ Unntak: uten å gå via 2♣ viser 3♠ invitt med 6 kort spar 

1♣♦♥-1♦♥♠-1NT.   2♦ 

Utgangskrav. Prinsipp er at 1NT melder har: 5-3-3-2, 4-3-3-
3, 4-4-3-2.  Alle svar er naturlig foruten;                                   
-2 i svarhåndas farge viser 5-kort i åpningsfargen + 3-kort 
støtte, - 2NT viser fordeling 4-3-3-3, - 3 i åpningsfargen 
viser 5-kort med 2-kort støtte til svarhånda            

1♣-1♥-1NT.   2♦-2♥ 5-kort kløver + 3-kort hjerter 

1♣-1♥-1NT.   2♦-3♣ 5-kort kløver + 2-kort hjerter 

1♣-1♥-1NT.   2♦-3♦ 4-4 fordeling i minor. Ev. hjertertilpass vil fremkomme av 
videre meldingsforløp. 

1♣-1♠-1NT.   2♦-2♠ 5-kort kløver + 4-kort spar 

1♣-1♠-1NT.   2♦-2♥ 4-kort hjerter 

1♦-1♠-1NT.   2♦-2♠ 5-kort ruterr + 3-kort spar 

1♥-1♠-1NT.   2♦-2♠ 5-kort hjerter + 3-kort spar 

1♥-1♠-1NT.   2♦-3♣ 5-kort hjerter + 2-kort spar 
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Spilleprøve 1.

 

   J5   
   KJ765   
   J93   
   842   

 K86   Q9743 
 QT943  82 
 -  Q764 
 KT765  QJ 

   AT2   
   A   
   AKT832   
   A93   
 
Meldingsforløp: 

Vest Nord Øst Syd 
- - Pass 2  

2NT* 3  Pass 3NT 
Pass Pass Pass  

* : Kløver + en annen farge (5-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot din 3NT spiller vest ut kløver 5, til østs 
knekt. Du lasjerer,og øst fortsetter med 
kløverdame, som du også lasjerer. Vest 
stikker over med kongen, og spiller kløverti, 
som øst saker en liten spar på. Hvordan 
spiller du videre? 

 
Svar: 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 

Svar på Spilleprøven kan leveres til Tor Erik 
eller Stefan. Eventuelt sendes pr email 
til tor-er-b@online.no 

Premiering: En flaske vin, som blir 
utdelt på juleavslutningen 
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Haralds Superkryss  
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Rebus1. 

  
  

Svar:____________________________________________ 
 
Rebus2. 

Stokkomord     

• SHAELL    Svar:_____________________ 
• YAMSTAN    Svar:_____________________ 
• STUPEMAN-TAPPY  Svar:_____________________ 
• GILDENMINN   Svar:_____________________ 
• MERRSIGPENDEL  Svar:_____________________ 
• GRANNGINDÅP   Svar:_____________________ 
• GNAGAVSKRU   Svar:_____________________ 

Svar på rebuser kan leveres til Tor Erik eller Stefan. Eventuelt sendes pr email 
til tor-er-b@online.no 

Premiering: En flaske vin, som blir utdelt på juleavslutningen 
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