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BRIDGE IS BIDDERS GAME? 
Av Kåre Beyer Kristiansen 

BM LAG 
Breivik AKQ1043
Kristiansen J2
Giver: Vest J97
Sone: NS J6

986 Nord J72
AQ3 Vest 874
A865 Øst Q4
A102 Syd Q9854

5
K10965
K1032
K73

Vest Nord Øst Syd
1 1 Pass 1 NT 
Pass 3 NT!!! Pass Pass
Pass 
Ofte er det medingsforløpet som avgjør om du får ett godt eller dårlig spill, her er ett 
eksempel på at det ikke bare er meldingene som må være på plass men også en glimrende 
spilleføring.

I Nord finner vi Kristine Brevik som i 2. halvrunde hadde flere gode og heldige avgjørelser, 
mens vår helt i Syd var Tove Skjervagen. I Vest finner vi Kåre Beyer Kristiansen og i Øst 
Niklas Johansson. Hva spiller du ut? Jeg hadde i hvert fall ikke bedre fantasi enn at jeg servet 
en liten ruter, bordets sjuer trakk med seg damen og kongen. Nå fulgte 6 runder spar og Syd 
kvittet seg med tre hjerter, en ruter og en kløver. Vest skulle kaste 3 kort og valgte å kaste to 
ruter og sin minste kløver. Da så det hele slik ut: 
BM LAG 
Breivik
Kristiansen J2
Giver: Vest J9
Sone: NS J6

Nord 
AQ3 Vest 74
A Øst
A10 Syd Q984

K10
103
K7

Vest Nord Øst Syd
1 1 Pass 1 NT 
Pass 3 NT!!! Pass Pass
Pass 
En ruter fra bordet garanterte 9 stikk da Vest som vi ser må godspille en av kongene til Syd, 
men hjelper det at Vest saker en hjerter og beholder en ruter? Nei, da spilles fortsatt ruter, 
Vest vinner med esset og spiller ruter som er spillfører sitt åttende stikk og en hjerter setter 
Vest inn igjen… men da må selvsagt Syd gjette om Vest har hjerter eller kløver dame! 

Badet seg til topps!
Det er noen som har det, Frank Solheim formelig badet seg til topps første 
kveld av klubbmesterskapet da han befant seg på Madeira og hadde en utmer-
ket stand in i Finn Fyllingslid. Finn og makker Gunnar Falck Olsen scoret hele 
66, 63 % og har dermed festet grepet om 1. plassen, spørsmålet er vel om det 
er for kaldt her hjemme for Frank eller ei. 
Trekningen for 2. runde NM for klubblag er foretatt og Åsane lagene kan 
stort sett være fornøyd med trekningen. Se trekningen inne i avisen.
NM Quiz 2 fra forrige gang er vel diskutert på nett og vi har hentet inn ek-
spertuttalelser fra inn og utland. GeO Tislevoll som bor i New Zealand har 
foretatt en analyse av problemet, samt at damelandslagets Marianne Harding 
har sett på problemet.
Ukens spill på nett er en nyskapning vi håper skal engasjere spillerne i klub-
ben. Tanken med dette er at vi skal ta opp et spill av interesse for alle og 
det vil si at spillet er hentet fra siste spillekveld og blir publisert dagen etter 
klubbspillingen om det lar seg gjøre. Spillet kommer alltid i avisen uken etter 
da ikke alle har internett. Se for øvrig egen notis inne i avisen.
Seriemesterskapet 3.-4. divisjon spilles kommende helg og vi ønsker alle 
som skal spille lykke til!



Klubbmesterskapet kvalifisering 1. kveld
3. november 2009
R E S U L T A T L I S T E

Plass Navn Represent Poeng
1 Finn Fyllingslid(Frank Solheim) - Gunnar Falck Olsen Åsane BK 151.7
2 John Vegard Aa - Kåre Beyer Kristiansen Åsane BK 129.3
3 Harald Bastiansen - Frank Ove Sandvik Åsane BK 97.7
4 Sigmund Sæbø - Hilding Fløysand Åsane BK 85.9
5 Sigrun Reigstad - Ottar Eide Åsane BK 80.0
6 Gerhard Leiten - Øyvind Angeltveit Åsane BK 79.9
7 Terje Nilsen - Svein H. Brekke Åsane BK 75.6
8 Ann-Mari M. Juvik - Stine Holmøy Åsane BK 68.9
9 Henry Knudsen - Knut Andersen Åsane BK 62.7

10 Terje Sæbø - Jon-Steinar Dale Åsane BK 48.9
11 Per Reidar Dale - Erik Engum Åsane BK 41.8
12 Agnar Kronen - Arvid Johannes Sæle Åsane BK 40.2
13 Bent Clemmensen - Frode Dag Furset Åsane BK 39.0
14 Erik Eriksen - Terje Hirth Åsane BK 27.0
15 Lisbeth K. Glærum - Helge Toft Åsane BK 21,5
16 Harald Kluge Andersen - Harald Fløysand Åsane BK 16.0
17 Niklas Johansson - Theo Linge Åsane BK 14,2
18 Knut Brænden - Jan Thorbjørnsen Åsane BK 8,2
19 Arthur Haugsdal - Gunvor Haugsdal Åsane BK -0.9
20 Knut Moldestad - Arne H. Rustad Åsane BK 1.0
21 Kjell Asbjørn Helland - Henry Wathle Åsane BK -0.3
22 Bjørg Brynie - Jan Erik Alm Bendiksen Åsane BK -8.1
23 Sigfred Gjerde - Leif Bakke Åsane BK -7.0
24 Einar Sætre - Alf Selvik Åsane BK -10.0
25 Tor Grimstad - Oddvar Melchersen Åsane BK -11.6
26 Randi Jensen - Svein Jensen Åsane BK -16.5
27 Tord Lønnebotn - Per Aam Åsane BK -18.1
28 Astrid Nygaard - Per Nygaard Åsane BK -21.3
29 Olav Kåre Hagen - Sylvi Hagen Åsane BK -43.0
30 Martin Ivar Henden - Jostein Obrestad Åsane BK -37.7
31 Elisabeth Eikeland - Ragnar Tveit Åsane BK -45.0
32 Harry Ulvatn - Harald Nilsen Åsane BK -51.8
33 Kolbjørn Sjursen - Ingvar Urdal Åsane BK -51.1
34 Turid Tøsdal - Berit Rødland Åsane BK -61.3
35 Kari Matre - Joar Helle Åsane BK -63.7
36 Knut Andersen - Oddbjørn Småland Åsane BK -88.9
37 Henning Fløysand - Steinar Kyrkjebø Åsane BK -80.9
38 Rigmor Åse Myhre - Trude Fuglum Åsane BK -93.6
39 Arvid Menes - Sigurd Heggelund Åsane BK -120.4
40 Sigrid Aske - Brit Bratland Åsane BK -127.6
41 Gunnbjørg Matre - Reidun Nygård Åsane BK -132.7

Trekning 2. runde  
NM for klubblag 2010
Bergen Ak BK 3 - Bergen Ak BK 2  
Bergen Ak BK 5 - Os BK 3 
Åsane BK 5 - Bergen Ak BK 6 
BK Beit 1 - Åsane BK 1 
Samnanger BK 1 - Bergen Ak BK 1 
Melandsknekten BK 2 - Åsane BK 2 
BL Strileknekten 1 - Bergen Ak BK 4 
Åsane BK 4 - Os BK 1 

Lagene til Åsane BK sine resultater i 1. runde
Åsane BK 1 - Bergen Akademiske BK 3 110 - 79
Åsane BK 2 - Aurland BK 1 Walk over for Åsane BK 2 
Bergen Akademiske BK 2 - Åsane BK 3 105 - 29
Os BK 3 - Åsane BK 4 90 - 75
Os BK 2 - Åsane BK 5 33 - 99
Åsane BK 6 - Bergen Akademiske BK 5 30 - 149 

GRASROTANDELEN



Flott meldt slem!
av Kåre Beyer Kristiansen 

Spillet er hentet fra tirsdagens spilling og det var tirsdags kveldens vinnere Gunnar Falck 
Olsen – Finn Fyllingslid som meldte denne fine slemmen slik den er beskrevet her. 
Ett par til meldte den meget pene slemmen, Tord Lønnebotn - Per Aam, mens Bjørg Brynie - 
Jan Erik Alm Bendiksen kom i 6 kløver som dessverre ikke kunne vinnes. 

Rundenr 5 A7
Spillnr 20(20) J5
Giver: Vest AQ82
Sone: Alle QJ987

98654 KQT2
K92 Q8764
T63 J7
53 T4

J3
AT3
K954
AK62

NS... ØV... Kontrakt....Sp.Stikk ....NS.....ØV....NS....ØV.
[38] [18] 6 Ruter S 12 1370 0 18.0 -18.0
[37] [33] 6 Ruter N 12 1370 0 18.0 -18.0
[13] [39] 6 Kløver N 11 0 100 -19.0 19.0

Vest  Nord  Øst  Syd
Pass  1 Pass 1
Pass   2 Pass  2
Pass   2  (2)  Pass  3
Pass   3  (4)  Pass  4
Pass   4  (6)  Pass  6

Holdvisende
2) Holdvisende 
3) Naturlig støtte 
4) Ikke noe mer å fortelle 
5) Sleminvitt 
6) Kontrollbud 

Denne slemmen er ett fint eksempel på hvorfor vi som oftest skal velge å spille på en 4-4 
tilpass fremfor en 5-4 tilpass. Selve spilleføringen er enkel, men det er opplevelsen av å se 
hvor effektivt det er å spille på 4-4 tilpassen fremfor 5-3 som også er spillets poeng. 

Utspillet er en spar som vi vinner med esset, vi tar ut trumfen i 3 runder og fortsetter med 5 
ganger kløver, da ser det slik ut i det den femte kløveren spilles: 

7 7
J5 J5 J5
8 8 8
7

Uten Uten Uten Uten Uten Uten
interesse interesse interesse interesse interesse interesse

J
AT3 AT3 AT3
9 9

På den femte kløveren kaster vi en spar, stjeler sparen på hånden og alt vi sitter igjen med er 
en hjertertaper til slutt. Enkelt ikke sant? 

A7
J5
AQ82
QJ987

98654 KQT2
K92 Q8764
T63 J7
53 T4

J3
AT3
K954
AK62

Bjørg Brynie - Jan Erik Alm Bendiksen kom i 6 kløver, den kunne ikke vinnes fordi man ikke 
kunne sake en spar på ruter, se bare her. Vi får spar ut som vi vinner med esset, tar ut trumfen 
i 2 runder. Men hele poenget er at vi ikke kan kaste noe på ruteren fordi den sitter 4-4 hos oss 
mens kløveren, trumfen, sitter 5-4, en motsatt problemstilling kan du godt si. 

7
J5

J98
986 QT2
K92 Q87

J
AT3

K6



NM QUIZ 2 
1. runde NM 
Spill 
Giver: 
Sone:

Nord 

Syd
x
10xx
KQ9
AJxxxx

Nord Syd
1 (5 kort) 2
2 4
5 ?

Diskusjonen på facebook og NM for klubblag gruppen. 
Makker åpner i 1 hjerter(5 kort), du melder 2 kløver og makker sier 2 ruter. 
Du har flotte kort til makker men synes noe annet enn 4 hjerter er for hardt... Makker er ikke 
død og kommer igjen med 5 kløver, hva nå? Du har:  x - 10xx - KQ9 - AJxxxx 
Slik ble problemet lagt frem og så forskjellig kan altså ting oppfattes. 

Haldor Sunde 
Ser ut som at makker er i slemsona uten sparcue. Det har eg, og eg har også rutercue. Melder 
derfor no 5 ruter som iallefall viser kontroll i spar. 

Arve Hjelm 
2c må vise 10+ og ikke 4 kort støtte,da må 4hj, vere min og 3 kort,så makker bør ha 
kontrollen her, derfor melder jeg 5 ruter (rutercue) 

Jan Emil Græsli 
Åpner har kanskje en god fordelingshånd, med fordeling som f.eks. 3-6-4-0, mangler sparcue 
(eks: DKnx-AKDxxx-AKnxx- --, kan også ha dårligere spar. ) Med denne typen kort vil 
makker (hvertfall min makker) melde 2ru over 2kl. Vi hopper til 6hj og noterer 980/1430 
En annen mulighet er 5ru og så 5sp over 5hj. 

Kjell G Fyrun 
Med 5 ruter, blir jeg vel like klok på 5 hjerter.. Får dessutan ingen mulighet til å foreslå andre 
mulige slemmer om makker bykser til 6hjerter på 5 ru? Kommer litt an på tette avtaler og, der 
5N er et alternativ? (holder oppe for både kl+ru slem)...men tar en Rema 1000 variant her, og 
foreslår 6kløver for spill. Regner med makker klarer preffe tilbake om den hjerteren er 
pottetett:)

Bjørn Børre Leinan 
Når makker går forbi 4sp må han nesten være i slemsonen uten sparkontroll. Jeg har 
nøkkelkort så det holder med kl A og KQ i ru. Synes Gautis forslag om 6kl for spill er bra, 
makker korrigerer dersom han ikke har kl. Finnes dessuten en del hender hos makker hvor det 
står 6kl, men ikke 6hj. f. eks xx, AKxxx, AJxx, KQ 

Jan Emil Græsli 
Lurer på hva du setter makker på hvis 6kl for spill kan være rett, Gautis. (Husk at motparten 
også sitter ved bordet, hvis 6kl for spill er rett er det rart at ikke sparen har vært lansert 
imot...) 
Kjell G Fyrun 
Du Singsåsing:) .. DU kan f.eks se handa mr.Selveste har skissert, så ser du det er rett med 6 
kløver.)

Jan Emil Græsli
Hehe, godt svar fra BB som vanlig 

Bjørn Børre Leinan 
Jaja, Jan Emil. I dagens moderne bridge er det vel heller uvanlig at motparten lar oss melde i 
fred dersom de har 11 spar til sammen, og attpåtill alle honnørene. Men makker kan ha Qx i 
spar. En av fi kan ha AJxxx og den andre ha K10xxxx. Det har vel skjedd større under før enn 
at de ikke forstyrrer dette meldingsforløpet. Dessuten lytter jeg mere til hva makker melder, 
enn til hva fi melder eller ikke melder. 
Harald Skjæran 
Synes 6 kløver bør vise bedre farge enn AJxxxx. Er ellers enig med Gautis og BBL ovenfor. 
Men går for 5NT - pick a slam. Tåler faktisk også 6ru fra makker. 

Kjell G Fyrun 
Enig i at 5N er beste, men og opplevd at 5N setter griller i hodet på makker uten tette avtaler:) 

Bjørn Børre Leinan 
Sikker fornuftig det Harald. Men får du da makkers til å velge 6kl med Qx, AKxxx, AJxx, KQ 
? Tviler på det, sjøl om da 6 kl er eneste slem som står. 

Espen Forberg 
5ru bør vel vise S-cue, så det er mitt bud 

Harald Skjæran 
Bjørn Børre: Med den hånda du skisserer er 6 kløver nesten 100% opplagt å melde. 

Bjørn Børre Leinan 
Følger deg ikke helt nå Harald. Skal åpner gå rett i 6 kl? 

Bjørn Børre Leinan 
Edit. Du mente vel etter 5NT :=) 

Harald Skjæran 
Ja, etter 5NT. Kan vanskelig se for meg at åpner melder 6kl på noe annet tidspunkt. 

Kåre Beyer Kristiansen 
Her kommer facit og jeg må si dere var flinke til å gjette makkers kort: 
Jx - AKJ9x - A10xx - KQ 
Jeg dummet meg ut på spillet, suste ut i 6 hjerter til tross for at jeg egentlig ville melde 5NT - 
pic a slam. 6 kløver streifet også men jeg tenkte at den vil vel makker passe med Kx så jeg slo 
tanken fra meg. Det er jo tross alt bedre at makker går beit enn at jeg gjør det? :) 



Bjørn Børre Leinan 
Vet ikke helt om 5NT bør innholde særlig bedre kløver enn det du har. Da øker sjansen for at 
man ikke hopper rett i 4 hj, men går via 2NT. F.eks hvis man har x, 10xx, KQx, AKxxxx 

Kåre Beyer Kristiansen 
F.eks hvis man har x, 10xx, KQx, AKxxxx sier du. 
Men man kan jo ha: x, 10xx, Kxx, AQxxxx og meldingene går likt som nå... 

Børre Leinan 
Ja, mi siste melding gikk egentlig til Harald som mente at 6 kl burde vise bedre kl enn dette. 

Bøckmann-Wilson Tor-Magnus 
stod 6 ru også`? 
Kåre Beyer Kristiansen 
6 ruter sto også ja - 6+4+2=12 - egentlig det samme som 6 kløver det. 
Bøckmann-Wilson Tor-Magnus 
mye tøffere å spill på 4-3 enn 6-2 og ikke minst mye mer spennende.. 
Kåre Beyer Kristiansen 
Ikke spes artig å få trumfen 5-1 imot da :) 

EKSPERTPANELET
Marianne Harding 
Hvis vi er sikre på slem, er jeg enig i at 5NT er desidert beste melding. Hjerteren er så dårlig 
at det ikke er usannsynlig at en av de andre fargene spiller bedre. Men er det sikkert at vi skal 
ut? Rett nok er KD i ruter, et ess og singel spar veldig bra, men trumfen er dårlig, og noe må 
vi ha for å hoppe til utgang mot en normalhånd hos makker.  
 5 ruter viser spar+ruterkontroll og fortsatt sleminteresse. De som har spilt med meg vet at når 
pingla Harding napper på et slemforsøk er det ingen grunn til å ligge på latsiden. 
 Føler dette kommer litt an på stilen i makkerparet. Så: jeg skyver ansvaret fra meg og melder 
5 ruter (makker har jo fortsatt muligheten til å be meg velge slem med 5 grand), men tror 5 
grand kan være like rett. 

GeO Tislevoll: 
Som alle sier har antagelig makker kanonkort uten sparkontroll. Og siden makker går på her 
må slem være sikker med min kontroll i spar og denne fete ruteren. De som er redd for at slem 
ikke står nå må finne seg en ny makker, for da melder han antagelig helt vilt ganske ofte. 
Husk makker har her IKKE sparkontroll, og han har sleminvittert UTEN konge- dame i ruter i 
sidefargen sin, og IKKE har han kløver ess! Det er jo egentlig veldig rart han kunne gå på en 
gang til i det hele tatt? Derfor må resten i prinsippet være tett. SLEM MÅ STÅ! Det kan 
imidlertid være 6 kløver eller 6 ruter som er kontrakten. Om makker har: 10x - AKQxx, AJxx, 
KQ. Beste melding over 5 kløver er derfor 5NT pick a slam, for om hjerteren sitter 4-1 er 6 
kløver lett mens 6 hjerter går bet. 6 ruter kan også være rett kontrakt om makker har 10x, 
AKQxx, AJxxx, K. Å bare kontrollmelde er alt for bleikt når man tenker etter hva makker 
mangler når han gikk på en gang til. 

5NT må i denne sekvensen logisk bety god trekorts ruter, tynn hjerter og en bra kløverfarge. 
Med firekorts ruter kunne jeg foreslått 6 ruter, og med en skikkelig god kløverfarge og bare 
dobbel ruter, 6 kløver. 

KILLING LEAD 
Av Kåre Beyer Kristiansen 

Rundenr 5 KT984
Spillnr 17(17) 987
Giver: Nord 942
Sone: Ingen 72

QJ52 Nord A
KJT Vest Q63
AQ3 Øst KJ7
AQ3 Syd KT9654

763
A542
T865
J8

NS... ØV... Kontrakt....Sp.Stikk....NS.....ØV....NS....ØV.
[25] [20] 6 NT V 11 50 0 19.0 -19.0

Vest  Nord  Øst  Syd
-  -  1   Pass 
1   Pass   2   Pass 
4NT  Pass   5   Pass 
6NT  Pass   Pass   Pass  

Du sitter Nord og skal spille ut etter å ha sett på meldingene som beskrevet over. 
Spør du meg virker hjerter 9 som ett godt alternativ, men Nord som her var Kari Matre ville 
det annerledes og fant det eneste betende utspill av en liten spar, vakkert! Kari stakk av med 
alle poengene på spillet og Theo og Niklas har ennå ikke glemt spillet! 

UKENS SPILL PÅ INTERNETT 
Fra og med denne uken vil vi forsøke å legge ut ukens spill på nettet. Spillet 
vil bli lagt under samme nyhet som ukens avis oftest dagen etter spillingen i 
Åsane, altså onsdager. Har du spill du synes har viktige poenger eller rett og 
slett er morsomme fra klubbkvelden? Ja? så sende dem inn til oss på mail så 
fort så mulig etter spillingen. Bare husk at spillet MÅ være fra klubbkvelden, 
det er hele vitsen. Spill man vil ha på trykk ellers i avisen kan man sende på 
mail til undertegnede, vi har mer enn nok plass til ditt spill i avisen. Send til: 
webmaster@bridgemagasiner.no



 
 
 

 
 
 

Kursvirksomhet: 
 
Åsane Bridgeklubb arrangerer nå bridgekurs for nybegynnere.  
Kurset er beregnet på deg som ikke har spilt bridge før, eller som 
ønsker å få bridgen inn i litt mer systematiserte former. Opplegget 
blir etter deltakernes nivå og baserer seg på 
Norsk Bridgeforbunds kursinnhold.  
Kurset vil gi grunnleggende kunnskaper om et enkelt bridgesystem 
basert på naturlige meldinger, bl.a.  

- hvordan melde 
- hvordan gjennomføre et spill 
- standard utspill 
- påspill etc. 

 
Etter ferdig kurs er det ønskelig at deltakerne blir med på klubbens 
spillekvelder. 
Klubben vil legge til rette for at nybegynnere får en egen fadder som 
vil hjelpe til i starten. 

 
 Påmelding: Terje Sæbø, tlf.  952 57 576 

Erik Engum, tlf. 908 71 526 
  

 Sted  Åsane Kulturhus, (Åsane Senter)  
 Tid   8 kvelder (mandager) 
 Start  Mandag  23. november kl. 1800 – 2100 
 Varighet  4 kurskvelder før jul, 4 på nyåret. 
 Kursavgift  Kr. 600,- inkl. kursmateriell. 

 Åsane Bridgeklubb ble stiftet 9. september 1978 og er 
største klubben i Bergen, ja antakelig størst i Norge! 

 Klubben har ca. 90 spillende medlemmer av begge kjønn. 
 Vi spiller hver tirsdag i Åsatun bak Gullgruven fra kl 

18:30. Storsalen her er velegnet og trivelig. Det er 
røykeforbud i spillelokalet. Under spillingen er der 
anledning å kjøpe vafler, kaffe og mineralvann.  

 Spillerne er inndelt i A og B gruppe med nedrykk og 
opprykk avhengig av plassering. Det spilles mellom 20 
og 30 spill på en spillekveld. Vi har egen turneringsleder 
og resultatene regnes ut etter hvert spilte bord og deles ut 
til spillerne fortløpende. Spillingen er vanligvis slutt ca. 
kl 22:30. 

 Resultatene og samtlige spill fra kveldens turnering finner 
du på vår nettside : 

http://aasanebk.no 
allerede neste dag. 

 
 
 

Det sosiale aspektet er sterkt vektlagt i Åsane Bridgeklubb og preger 
så vel spillekvelder som årlig juleavslutning og fellestur ved 
sesongslutt. 


