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Svake 2:)

Sommerbridgen 2010 er avsluttet, og en ny
sesong er begynt.
Gledelig og se at noen fra kurset i forrige sesong,
fortsatt er med oss.

Vest

Nord

Øst

2

Pass

Pass

K2
KQ8652
Q7

Hvis det er interesse for det, kan jeg ha et lite
kurs i nettsidene til klubben. Forklare dette med
registrering, forum o.s.v

T9876543
432
Q5

AQJ
JT
AK85
9876

Veldig gledelig at mange nye har begynt på kurs
i klubben, og håper at de vil fortsette etter endt
kurs.
Klubben har som sikkert de fleste vet, en
webside. Hvor man blandt annet kan se resultater
fra spilling på klubben. Er også et forum der,
som ikke er brukt så mye. Ønsker at flere skal
benytte dette forumet. Forumet er laget for og
diskutere spill, meldinger, konvensjoner o.s.v

A9743
JT96
KJ43

Syd
1NT
Pass

Hadde et spill i November i klubben, hvor jeg
satt Vest. Etter åpning av 1NT i Syd, gikk jeg
inn med 2 . Og min makker som ikke har
hjerter, meldte pass ?. Han sitter jo med 8 spar,
kansje det er riktig og melde 2 ?. Jeg hadde
nok gjort det, da det er bedre og spille på 8-0
tilpass, en og spille på 6-0 tilpass.
Spesielt interesant er det, om jeg passer 1NT.
Da overfører Nord til hjerter med 2 , og Syd
må melde 2 . Noe jeg dobbler....
Og går fort 2 bet...
Tor Erik Berg
Redaktør
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Nytt for året er pølsekoking på
klubbkveldene. Dette er et tilbud til spillerne
samtidig med eller istedenfor vafler. Ideèn
har falt i smak og lista om hvem som har
kjøkkentjeneste fungerer bra. Det er nå
sosialt å komme litt før og ta en kopp kaffe
og prate litt.
Så har vi lagt bak oss enda en bridge sesong
med spillekvelder tirsdager og torsdager og
sommerbridge på mandager utenom
sesongen. Vi har hatt sommeravslutning og
skal snart ha julebord med singelturnering og
god mat. Det har vært stor interesse for de
sosiale tilstelninger både av nye og gamle
medlemmer, takke til en kreativ og iherdig
festkomité.
Deltagelsen på spillekveldene har vært
betydelig mindre på tirsdager, men på
torsdagene har det vært en liten økning. Det
har ikke vært noen bord i kurspulja.
Hortensmesterskapet var fulltegnet og ble en
suksess som vanlig. Takk til en dyktig
turneringskomitè. Vi har også arrangert 4
divisjon, vært representert i 3 divisjon og
kretskampene på mandagene er fremdeles på
huset. Takk til husansvarlig og hans hjelpere.
Når det gjelder bridgens hus så har vi
leiekontrakt til høsten 2011. Husleien er nå
på 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 alle må rydde og vaske opp, etter seg
selv. Det eneste vi betaler for, er en som
vasker gulvet en gang i uken.

Galleberg, Horten og Holmestrand
arrangerer bykamp, Dette har vært et sosialt
og poppulært arrangement som vi håper blir
en tradisjon i årene fremover.
Klubbavisen og de nye sidene til
hortenbridgeklubb.no er i fin framgang. Jeg
håper alle tar seg tid til å lese og følge med
på nyhetene som blir lagt ut der. Takk til
Web ansvarlige.
Økonomien i klubben ser ut til å gå i null, så
vi klarer oss bra. Det vi må jobbe mer med
på nyåret, er å finne flere spillere til
tirsdagene og få opp igjen kurs/B-pulja på
torsdagene.
Til slutt vil jeg minne om at Svein Bjerkang
gikk bort i vinter. Han var en aktiv, sosial og
dyktig bridgespiller som vil bli savnet av alle
sine venner både utenfor og i bridgemiljøet
Svein Harald
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mange måter Vilmar og Elsa som dreiv
klubben i mange år.

Æretsmedlem
Klubbens eldste nålevende æresmedlem er
opprinnelig trønder, født i 1922.
Oppveksten var prega av smale kår og en
omflakkende
tilværelse i mange små bygder, men Løkken,
kjent for gruvedrifta, er det nærmeste han
har som barndomshjem. Som voksen tok
han
Teknisk Fagskole, stifta familie og vendte
nesa mot Horten hvor han ankom i 1953.
Som den fornuftige mann han er, ble han
værende her.
Den første jobben i Horten var som formann
på Verven. På 60-tallet begynte han som
avdelingsingeniør i Horten kommune med
anvar for utstedelse av målebrev. Svært
mange utstedelser av målebrev og utstikking
av tomter i Horten på 60- 70- og 80-tallet er
således hans verk. Han var forøvrig formann
i Horten Kommunale Forening og
representant for Arbeiderpartiet i et par
perioder på 70-tallet.
På slutten av 60-tallet begynte han med noe
han skulle få glede av i nærmere en
generasjon: Bridge. Til å begynne med kun
med mannlige makkere - Bridgeklubben
Pluss tillot kun menn å spille. Hans avdøde
kone - Elsa - fatta interesse for spillet, men
det måtte taes opp på et årsmøte for å åpne
for kvinner å spille. De var makkere i
mange år, men spilte også med andre.
Bridgekubben Pluss var ikke tilslutta
Bridgeforbundet, men hadde opprinnelsen
sin i Falk. Under hans formannstid meldte
Pluss seg inn i Bridgeforbundet. Det var på

Som trønder er sindighet en vkitig del av det
genetiske materialet hans, og Vilmar er
erketrønder. Som spiller var han sjelden
kreativ eller fandenivolsk. Sier
grandsystemet 16-19 poeng, så har du ikke
15 poeng når du åpner med en grand. Enkelt
og greitt!
Til gjengjeld faller han sjeldent ut, i sine
velmaktsdager var han en habil, javn spiller
som kunne time når han skulle gi bort et
stikk for å få til et innspill. Samtidig var han
fleksibel, når ungene hans begynte å spille
bridge, kosta det han lite å gå fra Wiennasystemet til et mer naturlig meldesystem.
Fortsatt er han ufyselig sprek og spretten.
Bakfra kan han se ut som en spretten 20åring når han runder Møringa på KJV.
Kortene la la han på hylla for et år siden
fordi han følte at han ikke klarte å
konsentrere seg så godt lenger.
Som sagt: Vilmar er trønder, og trøndere er
sindige. Heldig er derfor den som har sett
Vilmar hissig ved et bridgebord, da har
vedkommende virkelig sett noe unikt!
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En torsdag kveld med Bjørg-Karl
Vi har snakket om ”posser” og her har vi et
typisk spill hvor Karl og Bjørg ikke var helt
enige om possene. Eddy åpner på en kløver
– Karl dobler – Tor melder pass og Bjørg har
følgende:

X
J xxx
AKQxxxx
X
Det lureste hadde nok vært å si en hjerter for
å høre om makker har 4kort (Karl har alltid
4/4 eller 4/3 i major, kan altså ha 3k hjerter).
Bjørg var redd for at Karl skulle passe en
hjerter som hun ikke var sikker på var krav.
Hun melde derfor Eddy sin farge for å høre
mer, 2kl. Eddy spør Karl hva 2kl er og Karl
svarer: ”spørsmål etter kløverhold”. Eddy
dobler og Karl redobler? Tor spør Bjørg hva
redobler er? ”Halvt hold ”, forklarer Bjørg,
denne possen har de diskutert. Pass hos Tor
og Bjørg lurer, hva nå? Var 2kl alltid spm
om hold, er nå 2hjerter krav? Hvordan få
Karl til å melde sin 4k farge i major? Jo, 3kl
hos Bjørg (Nå må han vel melde hvilke 4
korts major han har!) Dobler igjen hos Eddy
og PASS hos Karl, pass hos Tor og nå er det
Bjørg igjen. Hun gir opp og melder 5ruter.

Karl hadde 4/4 i major og ikke halvhold i
kløver? Karl tenker at pass på Eddy sin
dobling viser 4/4. Han ville ha meldt sin
4korts farge i major på 3kl!
Det hører til historien at 4hjerter var beit
mens 5ruter var stjernekontrakten.
Urettferdig for Tor og Eddy som fikk en
ufortjent bunn på rørebridge av motparten.
Her er meldingene:
Vest
1
Dobbel
Dobbel
Pass

Nord
Dobbel
RDobbel
Pass
Pass

Øst
Pass
Pass
Pass
Pass

Syd
2
3
5

Nå utfordrer vi alle makkerparene å
diskutere disse possene og komme med
forslag om hva de forskjellige meldingene
betyr! Og komme med et bedre
meldingsforløp.

Vi tar en diskusjon i neste nummer.
Bjørg
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Vel overstått bridgekurs!
Det var 15 spente deltagere i alderen 11 – 65år som deltok på nybegynnerkurs på huset i år. Bare
moro sier både de yngste og eldste elevene, at alderen er så forskjellig. Ved kortbordet er vi alle
like uansett alder, kjønn og posisjoner i samfunnet. Siste kurs dag ble det arrangert en
bridgeturnering for nye og gamle spillere. Her spiller en av veteranene Svein Harald med
kursdeltager Iben. Iben går på Nordskogen skole i 7 klasse. Hun lovet at bridgen ikke skulle gå ut
over skolearbeidet! De spiller mot Linn som hadde spilt litt hobbybridge hjemme og var på kurset
for å sette alt i system. Hun spiller her med Turid. Kursholderne kan betrygge alle med at det blir
videregående kurs etter jul og at da kan både nye og gamle bridgespillere melde seg på.

Sven Harald, Iben – Turid,Linn

Ida,Camilla,Amalie og Tuva

Turneringen vinnere Anders og Alan
Mot Vigdis og Per Raymond.

Terje,Jarle og Britt
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Til minne om Svein Bjerkan

kleskode. Han spilte i denne perioden med
makkere som Birger Halvorsen, Wiggo
Gjøreng, Svenn Erik Nilsen, Svein Harald,
Job Karlsen og på slutten Erik Lùhr.
Merittlistene er lange, han er kretsmester
både i lag og par, nr 2 og 5 i NM lag,
klubbmester utallige ganger og har mange
gode plasseringer på turneringer både i inn
og utland. Svein var veldig sosial, han likte å
være med på bridgeturer som klubben
arrangerte som til Kreta, Sicilia og Kypros.
Han var også med til Sverige til Falkenberg
og Tyllesand.

Svein startet å spille bridge allerede som
17åring i BK Junior i 1941. Han viste fort
interesse og talent for spillet. På 50 – 60
tallet var Svein ifølge Svein Harald en av
Norges beste bridgespillere som godt kunne
hatt en plass på landslaget. Han var også en
rolig og behagelig makker som var høflig og
korrekt overfor alle rundt bordet. I
bridgemiljøet i Oslo ble han kalt Dr. Bjerkan
pga av sin reserverte stil, korrekte vesen og

I mange år var Svein er ressurs for BK
Junior ved å ta på seg verv som formann og
turneringsleder. I de senere årene la han spill
til turneringene hjemme, som ble hentet før
hver spillkveld. Svein var æresmedlem i
bridgeklubben og han vil bli savnet både
som bridge- spiller og en god venn.
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Det er hardt i toppen!!
Følgende spill inntraff i årets NM finale for par på Lillehammer. Nord-Syd satt et meget godt par fra NBF
Buskerud ved navn Sigurd Evjen (N) og Vidar Smith (S), og som for øvrig endte på en svært sterk 4. plass.
Spillet så slik ut:
Rundenr : 9
Spillnr : 17(17)
Giver: Nord
Sone : Ingen

T96542
632
AJ8
2

AQ873
87
KT4
A84

J

K
AKQJT954

Q976532
J9753

KQT6

Sigurd Evjen satt Nord og åpnet med 1 spar. Øst gikk inn med 2NT. Vidar Smith i syd meldte 3 Hjerter
som ble forklart som invitt!!! Så gikk det pass rundt!!! Dette spillet ble overført direkte på BBO, og som
man kan forstå ble det en del ganske livlige kommentarer rundt om i verden. Så vil du kanskje tro at
dette måtte da være ren bunn. Neida, bunn NS fikk 2 par som hadde meldt 7NT av Syd og blitt doblet
med 1 bet. NS var det ett par som fikk 13 stikk i 7NT spilt av N. Dette måtte vel være topp? Neida ett par
ble doblet i 7 Hjerter, naturligvis med 13 stikk

Harald
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Oppgave 1

Svar
på
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Oppgave 2

Begge oppgaver kan leveres til Tor Erik eller Bjørg. Eventuelt sendes pr email
til post@hortenbridgeklubb.no

Premiering: En flaske vin, som blir utdelt på Juleavslutningen
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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

1♣ - p - 1♥ - 1♠

2♥

4-kort støtte

dobler

3-kort støtte

pass

1♣ - p - 1♥ - dobler

Merknad

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

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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Horten BKs tillitsvalgte 2010

Fest:

KOMITEENE:
Turneringer:
Sommerbridge:

Undervisning:

Sigmund Bakke
Torvald Løvmo
Harald Nygaard
Turid Lunde
Henrik Fardal
Magne Vike
Bjørg Tvinnereim
Arvid Aa
Karl Johnny Solberg
Bjørg Tvinnereim

Husansvarlig:
Webkomitee
Valg:
Bridgemagasin

Tom Søren Nilsen
Ingeborg Nævra
Turid Lunde
Egil Hansen
Beate Engelsen
Hilde Høili
Torvald Johan Løvmo
Harald Nygaard
Sigmund Bakke
Tor Erik Berg
Terje Ajaxon
Turid Lunde
Tor Erik Berg
Bjørg Tvinnerheim

Styrets sammensetning:
Leder:
Sekretær:
Turneringsleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Varamedlem:
Turneringsleder 2:
Revisor:

Svein-Harald Riisnæs
Kjell Carm
Sigmund Bakke
Torvald Løvmo
Bjørg Tvinnerheim
Aage Vidar Bjørnsen
Torvald Løvmo
Knut Leesland
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