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Da er nok en sommerbridge avsluttet, og en ny 
sesong er begynt. Det er meget gledelig å se at 
mange av våre kursdeltakere er med oss 
fremdeles. 

Vi ser nå fremover mot en sesong med nye 
utfordringer, og med oss på veien følger 
bridgemagasinet. 

Vi har fortsatt med konkurranser fra forrige avis, 
og håper på litt større oppslutning rundt 
innsending av svar. Vanskelighetene på 
oppgavene er ganske variable, og vinnerne blir 
premiert. 

Ellers som også kjent er nå våres nye nettside 
kommet skikkelig i gang, håpet er at vi kan få 
utnyttet sida til å omhandle det vi alle vil lese om 
når det gjelder bridge og klubbens sosiale 
sammenkomster. Er det noen som sitter på en 
god idé om hva vi bør ha med på nettsida, så for 
all del send oss en e-mail på det. 

Ellers for tida så driver vi med noen artige ting 
som kan forenkle bridgekveldene for spillerne, 
men kanskje aller mest for dem som setter opp 
spilla for oss kveld etter kveld. Litt av tanken er 
at vi skal prøve å få mindre manuelt arbeid, slik 
at ting kan bli satt opp litt hurtigere. Heretter 
skal du ikke bli overrasket om det sier pip på 
klubbens spillekvelder. 

 

Slem med 21 poeng.........  

                                                            Vest Nord Øst Syd 
1  Pass 1  Pass 
2  Pass 6  Pass 
Pass Pass   

 

   KQ5   
   2   
   A542   
   J5432   

 84   AT72 
 965  AQJT8743 
 KT983  7 
 AK6  - 

   J963   
   K   
   QJ6   
   QT987   
 

Spillet er hentet fra et spill jeg hadde på 
internett. Jeg var blitt spillefører i en hardt 
meldt 6 . Utspillet var Kløver 7, og med det 
utspillet kastet jeg ruter 7 på Kløver Ess. Spilte 
så kløver Konge og kastet en spar. Deretter 
spilte jeg på at hjerter’n satt 1-1. Og Kongen falt, 
under mitt E . Deretter spilte jeg Sp Ess, og 
liten spar. N var inne på Spar Konge, men nå 
stjal jeg bare opp en spar. Og slemmen var 
hjemme :)    
 

Tor Erik Berg 
Redaktør 
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Kjempekatastrofe av Norge i VM 

Her er et spill som ble spilt 1/9 2009 i VM 
Der Norge spilte mot Russland i Kamp7. 

   65   
   EK75   
   EK87   
   ED2   

 EKDJ2   1073 
 J96  D832 
 D1042  9 
 7  J9653 

   984   
   104   
   J653   
   K1084   
Giver: Vest 
Sone: ØV 

Vest Nord Øst Syd 
1  X 2  2NT 
3  X Pass 4  
Pass 4  Pass Pass 
Pass    

 

Vest åpnet meldingen med 1 , og Nord doblet 
denne. Øst sa naturlig 2 , og S sa nå 2NT? 
(han viser vel Michaels 2 laveste umeldte). Men 
S har kun 4 poeng, Pass er vel mer riktig å si av 
Syd. 
Vest meldte så 3 , som Nord naturligvis med 
sine 20 poeng Dobler. Øst passer, og så melder S 
yd 4  (nå må vel makker forstå hva 2NT 
betydde?). Vest passet, og Nord trodde sikkert 
nå at Syd hadde hjerter. Og meldte derfor 4 . 
Normalt skal dette være 3 bet, og en katastrofe 
for NS. Norge satt ØV, og Russland NS. 

Utspillet fra Øst ble Naturligvis singel ruter 9

la J på. Så spilte Vest 4 - 8 - 3 (stjeling) 
og 3 fra Syd. Så kommer 

. 
Denne ble dekt av J - D - K. Så spilte Nord 

5 som Øst la 2 på, og Syd la 10 som Vest  

katastrofen fra Øst 
Han spilte nå 3 som gikk til 4 Syd og 7 
Vest til Nords D. Nå trengte bare Nord legge 

E og K. Så all trumfen var ute, og deretter 
spille E, og da Vest ikke hadde flere kløver. Så 
sto resten. Og 10 stikk NS var i havn. 
 
Tor Erik Berg 
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Hardt meldt makker!!! 

Giver: Nord 
Sone: NS 

   -   
   AKQ872   
   AT842   
   K9   

 6   AKT742 
 J543  - 
 KJ976  53 
 AQJ  T8542 

   QJ9853   
   T96   
   Q   
   763   
 

Når korta kom på bordet og jeg skulle telle 
stikk, så kom jeg fort litt kort ut. 6 
hjerterstikk, og 1 ruterstikk var det makker 
skjenket meg av sikre stikk. Kunne vel vært 
litt mer sjenerøs når han melder utgang i 
sonen. Doblinga fra vest gjorde i hvert fall 
sånn at jeg passa her, ellers hadde jeg fort 
kommet med sleminvitt samt at 
kløverkongen behøver ikke å være sikker. 

Uansett så skal det jo spilles, og det var ikke 
overraskende å se sparesset bli lagt på bordet 
fra Øst. Denne ble jo rimelig enkelt trumfet 
med toeren hos spillefører, hvorav jeg 
deretter spilte bordet renons i ruter med 
esset. 

Jeg måtte helt klart ha mer enn 7 stikk, så da 
måtte jeg få tak i 3 trumfstjelinger, eller at 
kløveresset sitter foran kongen. Teller meg 

enkelt fram til at Vest er tom i spar, og kan 
enkelt spille spar til stjeling. Den første 
sparen dekket vest med treeren, som jeg tok 
med syveren. Andre ruterstjelinga, så viste 
øst meg dobbel i ruter og ingen trumf, da han 
saket en kløver. Ny spar til stjeling og vest 
kastet ruter knekten av alle ting. Med 
ruterkongen igjen hos vest, og enda en trumf 
i bordet fikk jeg godspilt ruter tieren også. 
Nå sto plutselig kontrakten +1. Da var det 
ikke annet å gjøre enn å prøve for det 12 
stikket også da, muligens er jeg heldig og 
vest har esset. Liten kløver fra bordet, knekt 
ifra vest, og kongen fra meg, som også sto. 

Da tenkte jeg som så at nå har jeg fått de 
gavene jeg kan få her, dro ut trumfen og 
ruter ti, før den siste kløveren gikk helt vest. 

Etterpå kunne vi telle opp til 1190 poeng, og 
10,77 IMP. Viste seg jo at kontrakten var 
sikker som banken, men kun med 1+ om 
vest hadde saket kløver i stedet for ruter.  

Nord Øst Syd Vest 
1  2  4  X 
Pass Pass Pass  
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Vinneren av Sommerbridge 2009 
 
Godt meldt 7 , eller? 

Jeg hadde den store gleden som det alltid er å 
spille med Bjørg i følgende spill. Hun satt vest, 
Per Arnold satt syd, Magne nord og jeg øst. 
Meldingsforløpet gikk slik: 

Nord Øst Syd Vest 
Pass 2 * Pass 2 * 
Pass 2NT Pass 3 * 
Pass 3 * Pass 3 * 
Pass 4  Pass 4NT* 
Pass 5 * Pass 7 !! 
Pass Pass Pass  

 
Først forklaringen til meldingene: 

2♣ er sterk (Halles) 

2♦ er avslag, normalt maks 6 HP, men kan være 
sterkere. Kan inneholde en honnørsvak 5-kort 
majorfarge. 
2NT er 22-24 HP balansert hånd. 

3♣ er “Puppet Stayman” (spørsmål etter 4 eller 
5 kort major) 

3♦ viser en eller to 4 kort majorfarger, ikke 5 

kort.( 3♥ eller 3♠ ville vist 5 kort) 

3♠ fra Bjørg viser hjerter. 

4♥ bestemmer trumffargen. 
4NT er “Roman Key Card Blackwood” 

5♣ viser 1 eller 4 ess av 5 hvor trumfkongen er 
det femte esset. 

7♥!! (Var det mitt henrivende utseende eller et 
utslag av litt for mye Møllers Tran Bjørg?  

   987543   
   542   
   76   
   J7   

 T62   AK 
 Q863  AKJ7 
 KT32  A94 
 A2  KT86 

   QJ   
   T9   
   QJ85   
   Q9543   
 
I hvert fall skulle jeg spille hjem 7 hjerter i et 
spill hvor alle de andre var 3 NT!! Per A. spilte ut 
kløver 3 til 2,knekt og min konge. Dette så ikke 
så lyst ut, jeg kunne telle 2+2+4+2=10 og 
sammen med 2 kløverstjelinger kunne jeg få 12, 
men hvor skulle nr. 13 komme fra? Jeg spilte i 
hvert fall ess og konge i hjerter og så at 10 og 9 
satt dobbel hos Per A. Så kløver til esset, spar til 
esset, kløver til stjeling, spar til kongen og kløver 
til stjeling. På esset og kongen i spar datt dame 
og knekt hos Per A!! Og milde himmel tenkte 
jeg, hva er dette for noe, nå står spar ti til avkast 
for en ruter. Er det mulig å ha slik flaks da!! Nå 
var det jo bare å spille en ruter til esset og ta ut 
Magnes siste hjerter så sto bordet. Glad og 
fornøyd med meg selv spilte jeg en liten ruter 
fra bordet og pang, den trumfet Magne med sin 
siste hjerter!! Han hadde vært så uoppdragen 
(les flink) å kaste sine to ruter på de to siste 
kløverstjelingene. Hvis han i stedet kaster så 
mye som en spar (det er veldig fort gjort), så går 
kontrakten hjem. 

Flott gjort Magne!! 

Harald 
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Horten BKs tillitsvalgte 2009 

 
KOMITEENE

Turneringer: 

: 

Sigmund Bakke 
 Magne Vike 
 Torvald Løvmo 
 Svein Harald Riisnæs 
Sommerbridge: Laurits Farstad 
 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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§ 16. LOVLIG OG URETTMESSIG 
INFORMASJON 
A. Spillernes bruk av informasjon 
1. En spiller kan bruke informasjon i meldinger 
og spill dersom: 
(a) den kommer fra lovlige meldinger og spill av 
det aktuelle spillet (inkludert ulovlige meldinger 
og spill som er akseptert) og den ikke er påvirket 
av UI fra andre kilder; eller  
 
(b) det er lovlig informasjon fra en tilbaketrukket 
handling (se D); 
eller 
 
(c) det er informasjon som er spesifisert som 
lovlig i en lovparagraf eller en 
reglementsbestemmelse, eller kommer fra 
lovlige prosedyrer i henhold til disse lovene eller 
reglementsbestemmelser, når annet ikke er 
bestemt (men se B1 nedenfor); eller 
 
(d) det er informasjon som spilleren hadde før 
han tok kortene ut av mappen (§ 7B) og lovene 
ikke forbyr bruken av denne informasjonen. 
2. Spillere kan også ta hensyn til hvordan de tror 
de ligger an, motstandernes væremåte og enhver 
bestemmelse i turneringens reglement. 
3. Ingen spiller kan basere en melding eller et 
spill på annen informasjon (slik informasjon er 
uvedkommende for spillet). 
4. Dersom et brudd på disse bestemmelsene fører 
til skade, skal TL tildele justert score etter 
bestemmelsene i § 12 C. 
 
B. Urettmessig informasjon fra makker 
1. (a) Etter at en spiller har gitt sin makker UI 
som kan antyde en bestemt melding eller et spill, 
for eksempel med en bemerkning, et spørsmål, 
svar på et spørsmål, en uventet* alert eller 
manglende alert, markert nøling, unormal 
hastighet, spesielt ettertrykk, tonefall, gester, 
bevegelser eller andre spesielle atferdstrekk, kan 
ikke makkeren blant logiske alternativer velge et 
alternativ som påviselig kunne blitt foreslått 
fremfor et annen av UI  

(b) Logisk alternativ er et alternativ som en stor 
andel av spillere på samme nivå som spilleren, 
og som bruker de samme metodene som 
spilleren, vil vurdere seriøst, og det antas at noen 
ville ha valgt dette alternativet. 
 

2. Hvis en spiller mener at en motstander har gitt 
sin makker urettmessig informasjon, og at dette 
muligens kan skade spillerens side, kan han – 
med mindre regulerende myndighet forbyr det 
(den kan kreve at TL tilkalles straks) – 
umiddelbart gjøre oppmerksom på at han 
reserverer seg rett til å tilkalle TL senere. 
(Motstanderne bør omgående tilkalle TL hvis de 
bestrider at det kan ha vært formidlet UI.) 
 
3. Når en spiller har vektig grunn til å tro at en 
motstander som hadde et logisk alternativ, har 
valgt en handlemåte som kan ha vært antydet 
ved urettmessig informasjon, bør denne tilkalle 
TL ved spillets slutt.** TL skal tildele et justert 
resultat (se § 12C) hvis han mener at et 
regelbrudd har ført til en fordel for feilende side. 
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§ 73. KOMMUNIKASJON 
A. Korrekt metode for kommunikasjon mellom 
makkere 
1. Kommunikasjon mellom makkere under 
meldingsforløpet og spillet skal bare foregå ved 
hjelp av selve meldingene og spillet. 
2. Meldinger og spill skal foregå uten 
unødvendig ettertrykk, tonefall eller andre 
særegenheter, og uten unødig nøling eller 
hastverk. Men regulerende myndighet kan kreve 
obligatoriske pauser, som for eksempel i første 
melderunde, etter en stoppmelding** eller i 
første stikk. 
 
B. Ukorrekt kommunikasjon mellom makkere 
1. Kommunikasjon mellom makkere skal ikke 
foregå ved hjelp av metoder som for eksempel 
måten meldinger eller spill blir utført på, 
tilleggsbemerkninger, bevegelser, spørsmål som 
stilles eller ikke stilles til motstanderne, eller 
alerter og forklaringer som blir gitt eller ikke gitt 
dem. 
2. Den aller alvorligste forseelsen er for et 
makkerpar å utveksle informasjon gjennom 
forhåndsavtalte kommunikasjonsmetoder som 
ikke er godkjent i lovene. 
 
C. Spilleren mottar urettmessig informasjon (UI) 
fra sin makker  
Når en spiller har mottatt urettmessig 
informasjon fra sin makker som for eksempel fra 
en bemerkning, et spørsmål, en forklaring, en 
bevegelse, en særegen adferd, et unødvendig 
ettertrykk, et tonefall, hastverk eller nøling, en 
uventet alert eller mangel på alert, må spilleren 
omhyggelig unngå å utnytte den på 

 noen som helst måte som kan være fordelaktig 
for egen side. 
 
D. Variasjoner i tempo eller spillemåte 
1. Det er ønskelig, selv om det ikke alltid er 
nødvendig, at spillerne spiller kortene i et jevnt 
tempo og på samme måte. Imidlertid bør 
spillerne være spesielt forsiktige i situasjoner der 

variasjon i måte eller tempo kan tjene til egen 
sides fordel. For øvrig er det i seg selv intet 
brudd på de etiske reglene dersom man ufrivillig 
varierer tempoet eller måten en melding eller et 
spill blir gjort på. Men det er bare for 
motstanderne det er korrekt å trekke slutninger 
av slike variasjoner, og de gjør det på egen 
risiko. 
2. En spiller må ikke prøve å villede en 
motstander ved hjelp av bemerkning eller 
bevegelse, ved å skynde seg eller nøle med en 
melding eller et spill (som når man nøler før man 
spiller en singleton), eller gjennom måten 
meldingen eller spillet blir gjennomført på, eller 
ved med hensikt å avvike fra korrekt 
fremgangsmåte. 
 
E. Narring 
Det er korrekt for alle spillere å prøve å narre en 
motstander med en melding eller et spill (så 
lenge narringen ikke er beskyttet av en skjult 
makkeravtale eller erfaring). 
 
F. Brudd på de etiske reglene 
Når et brudd på de etiske reglene som beskrevet i 
denne paragraf fører til skade for en uskyldig 
motstander, eller hvis TL finner at en uskyldig 
spiller har trukket en feilaktig slutning av en 
bemerkning, adferd, tempo eller lignende, og 
motstanderen ikke hadde noen påviselig 
bridgemessig grunn for handlingen, og på det 
tidspunkt da handlingen ble begått kunne ha visst 
at handlingen kunne tjene til egen fordel, skal TL 
tildele et justert resultat (se § 12). 
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Gåter 

Oppgave 1. 
Midt på et bord midt i et firkantet rom er det 
et kakestykke og i hvert sitt hjørne av 
rommet sitter det et troll, en heks, et 
spøkelse og en smart svenske. Hvem får 
kaken? 

 Svar_______________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 

Oppgave 2. 
 
En ny kontorbygning med 100 kontorer 
hadde nettopp blitt oppført. Lars var leid inn 
for å male nummerene fra 1 til 100 på 
kontordørene. Hvor mange ganger måtte 
Lars male nummeret 9? 
 
Svar_______________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 3. 

Herr og fru Jensen var på vei hjem fra en 
handletur da Herr Jensen klagde på at varene 
han bar var altfor tunge. 

Fru Jensen snudde seg mot mannen sin og 
sa: - Jeg skjønner ikke hva du klager for. 
Hvis du gir meg en pose, vil jeg ha dobbelt 
så mange som deg og hvis jeg gir deg en 
pose, vil vi ha like mange. 

Hvor mange poser bærer de hver? 

 Svar_______________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 

 

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

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

Stenberg 

Stenberg brukes etter åpning i 1hj og 1sp - makker hopper til 2NT viser minst 4 kortstøtte i åpningsfargen, 
og utgangskrav, dvs.. Dere skal ikke stoppe under utgang! Åpneren skal nå beskrive handen sin videre, har 
en minimums åpning melder du utgangen direkte - 4hj el 4Sp.  
 
Samme prinsippet for hjerteråpning og hopp til 2nt 

Eksempler Svar Merknad 

1♠ -  p  -  2NT 3♣ Sidefarge, viser tillegg 

 1♠ -  p  -  2NT 3♦ Sidefarge, viser tillegg 

 1♠ -  p  -  2NT 3♥ Sidefarge, viser tillegg 

 1♠ -  p  -  2NT 3♠ tillegg og ekstra lengde i fargen 

 1♠ -  p  -  2NT 3NT tillegg, men viser jevn hånd(ingen sidefarger) 

1♠ -  p  -  2NT 4♠  har meldt utgangen, minimums åpning 

 1♠ -  p  -  2NT 4♣ 
Singelton eller renons (bør avtales på forhånd) i 
meldte farge, tillegg! 

 1♠ -  p  -  2NT 4♦ 
Singelton eller renons (bør avtales på forhånd) i 
meldte farge, tillegg! 

 1♠ -  p  -  2NT 4♥ 
Singelton eller renons (bør avtales på forhånd) i 
meldte farge, tillegg! 
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Slemkonvensjoner - RKC 

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/han 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♦   

3♣ 4♥   

4NT 5♠ 2 ess + dama 

6♣ 6♥ spør om tredjekontroll 
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Spilleprøve 1.

 

   2   
   A653   
   752   
   KJ964   

 T9865   J73 
 Q9742  KJT8 
 Q9  643 
 2  T75 

   AKQ4   
      
   AKJT8   
   AQ83   
 
Meldingsforløp: 

Vest Nord Øst Syd 
- - - ??? 
- - - - 
- - -  

 

Du har som syd fått utdelt kortene over. 
De fleste vil nok åpne med 2 kløver her. 
Men hvordan skal man da kunne melde seg  
opp til 7 Kløver. Som er den beste 
kontrakten ?. 
 
Send inn forslag til hvordan meldingene  
må vere, for og havne i beste kontrakt. 

 

 

 

 

 

Svar: 

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

 

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

Premiering: En flaske vin, som blir 
utdelt på juleavslutningen 

  

mailto:tor-er-b@online.no�
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Rebus1. 

 

Svar:____________________________________________ 
 
Rebus2. 

Stokk-om-ord     

• GRETSBEN   Svar:_____________________ 
• LERBOD    Svar:_____________________ 
• THALLIVAN   Svar:_____________________ 
• GREBER    Svar:_____________________ 
• PITSULL    Svar:_____________________ 
• STIVERTO   Svar:_____________________ 
• NALBINMEND   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 

mailto:tor-er-b@online.no�
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