
Monrad Par - 8. september 2009

R E S U L T A T L I S T E

1. Vidar Kjøraas - Kjell Asbjørn Helland  Åsane BK   67.0
2. Kåre Beyer Kristiansen - John Vegard Aa  Åsane BK   53.0
3. Theo Linge - Niklas Johansson   Åsane BK   47.0
4. Øyvind Angeltveit - Gerhard Leiten  Åsane BK   38.0
5. Per Reidar Dale - Erik Engum   Åsane BK   32.0
6. Arvid Johannes Sæle - Agnar Kronen  Åsane BK   31.0
7. Harald Kluge Andersen - Harald Fløysand  Åsane BK   16.0
8. Terje Nilsen - Svein H. Brekke   Åsane BK   13.0
9. Harald Bastiansen - Frank Ove Sandvik  Åsane BK     5.0
10. Heine Skår Nilsen - Henning Fløysand  Åsane BK     5.0
11. Martin Ivar Henden - Jostein Obrestad  Åsane BK     2.0
12. Kari Matre - Joar Helle   Åsane BK     2.0
13. Knut Brænden - Jan Thorbjørnsen  Åsane BK    -2.0
14. Tord Lønnebotn - Per Aam   Åsane BK    -3.0
15. Robert Veland - Sigfred Gjerde  Åsane BK    -4.0
16. Jan Handegård - Kåre Underhaug  Åsane BK    -6.0
17. Elisabeth Eikeland - Ragnar Tveit  Åsane BK    -7.0
18. Ingvar Urdal - Kolbjørn Sjursen  Åsane BK    -8.0
19. Terje Hirth - Erik Eriksen   Åsane BK  -14.0
20. Sigrun Reigstad - Ottar Eide   Åsane BK  -14.0
21. Randi Jensen - Svein Jensen   Åsane BK  -16.0
22. Olav Kåre Hagen - Sylvi Hagen  Åsane BK  -17.0
23. Einar Sætre - Alf Selvik   Åsane BK  -17.0
24. Sina Underhaug - Laila Stokke Jacobsen  Åsane BK  -21.0
25. Turid Tøsdal - Berit Rødland   Åsane BK  -24.0
26. Knut Andersen - Henry Knudsen  Åsane BK  -25.0
27. Knut Andersen - Oddbjørn Småland  Åsane BK  -28.0
28. Hilding Fløysand - Sigmund Sæbø  Åsane BK  -31.0
29. Astrid Nygaard - Per Nygaard  Åsane BK  -34.0
30. Dagfinn Finsås - Olav Jacobsen  Åsane BK  -37.0

Rekruttgruppe 8. September

1. Anne Grethe Lien – Jenny Østensen  14
2. Anne Borge - Rolf Borge     8
2. Els Bouwer - Kari Bordvik     8
4. Oddny Bakke – Terje Haaland     6

KLUBBAVISEN
OPTIMISTISK, ENTUSIASTISK OG HUMØRSPREDER!

Nr. 3 - 2009

Hvorfor heter klubbavisen det den heter?
Det svaret tror jeg mange av dere vet, dere har bare ikke tenkt over det. Det var mitt ønske å 
hedre en mann som nettopp gikk bort, men jeg måtte spørre Terje Sæbø til råds om hvilke ord 
som beskev personen best og han kom frem til de tre ord, optimistisk, entusiastisk og humørspre-
der, Rune Michelsen var alt dette. Kanskje burde Åsane BK ha ett slagord og jeg kan ikke tenke 
meg ett bedre slagord enn “Optimistisk, entusiastisk og humørspreder”. Nå har ihvertfall styret i 
klubben fått ett slags innspill så får tiden vise om det blir til.

ÅSANE BK 
“Optimistisk, entusiastisk og humørspreder”

Inne i dagens kortfattede avis finner dere ett intervju med klubbens eneste juniorspiller, John 
Vegard Aa. I de neste nummerene vil vi presentere flere personligheter i klubben.

Dere finner innbydelser til SM, BM og Bedriftsmesterskapet. Vi minner igjen om Åsane Cup 
2009 og at det i dag er siste frist for å melde seg på kurvfesten. 

Jeg har nok en gang ett spill fra egen hånd, grunnen er enkel, jeg har ikke hatt tid til å lage til 
spill med gode poenger for klubbspillere, men det kommer det kommer. Neste gang blir det re-
portasje fra Sauda Cup 2009 som spilles kommende helg, det er fortsatt ledige plasser til de som 
vil ta turen til høstens vakreste eventyr, det anbefales å ta turen.

Så vidt jeg husker var det slik(B5 format) klubbavisen kom ut i gamle dager og det er i det 
formatet jeg ønsker den skal være fremover. Innspill til avisen mottas med takk, med stor takk, 
for det er ikke meningen at jeg skal produsere alt stoffet, dere er også hjertelig velkommen til 
å levere stoff. Send meg gjerne en mail på: webmaster@bridgemagasiner.no om du har noe å 
komme med.



Intervju med John Vegard Aa
Først og fremst vil vi gratulere med NM-tittelen for junior du og din makker erobret under 
Bridgefestivalen på Lillehammer i år! 

Tusen takk for det! 

1. Hvem er du og hva gjør du i Bergen?
Jeg er 25 år, og kommer fra Trondheim. Jeg begynte å studere MRR (Master i Regnskap og 
Revisjon) på NHH i høst. Et studie som varer i to år. Jeg har jobbet som revisor hos KPMG i 2 
år, og har nå permisjon fra jobben for å ta studiet.
Jeg er veldig sportsinteressert og følger med på det meste av sport på TV. Selv spiller jeg fotball 
på hobbybasis, og prøver å holde formen ved like på treningsstudio.

2. Du har nå bodd i Bergen i over en måned, som forventet eller har du blitt overrasket? 
Da jeg skulle ta studie, hadde jeg to valg. Jeg kunne enten gå i Oslo eller her i Bergen. Valget var 
rimelig enkelt. Jeg hadde hørt veldig mye positivt om studentmiljøet i Bergen, og det har hittil 
levd opp til forventningene! Jeg trives veldig godt i Bergen, og føler jeg er blitt godt tatt i mot av 
bergenserne, særlig bridgespillerne.
En av mytene til Bergen er jo at det regner hele tiden. Den myten føler jeg har levd opp til sitt 
fulle! Jeg tror det kun er en dag eller to som det ikke har regnet mens jeg har vært her, men jeg 
forstår det slik at man kan ikke si at det regner i Bergen før det virkelig pøser ned. 
Jeg har enda ikke fått tatt turen på fjellene rundt Bergen (var nesten på Løvstakken en gang), men 
det er noe jeg skal prøve å få til. Det ser veldig fint ut å gå i fjellene.

3. Hvordan lærte du å spille bridge?
Man kan godt si at jeg ble født med kortstokken i hånda. Min familie (pappa, onkel, farmor m.fl) 
har vært veldig interessert i bridge og satt preg på bridgemiljøene i Norge.
Som liten spilte jeg mye kort med farmor, det gikk mest i mattis den gangen. Jeg var vel ikke 
mer enn 3 år da vi begynte spillinga. Etter hvert lærte jeg meg amerikaner. Det spilte vi utrolig 
mye. Og med det kom også interessen for bridge. Pappa var ofte turneringsleder i klubben, og da 
var både jeg og min bror (Steinar Aa) med som kortbærere og fikk av og til være blindemann. 
Vi begynte å lese mange nybegynnerbøker og fikk god opplæring av pappa når vi stod fast. 

Amerikaner ble ikke det samme når man hadde lært seg bridge, så det gikk mye i bridge. Det å 
lese mye bøker tror jeg er viktig for å lære seg bridge. 

4. Din onkel, Terje Aa, har oppnådd det meste man kan oppnå i Bridge, dine ambisjoner er?
Jeg er imponert og stolt over det min onkel har oppnådd! Jeg kommer nok ikke til å komme dit 
han er.
Jeg er nå inne i mitt siste år som junior. Ambisjonene har alltid vært å få representert Norge 
internasjonalt, men nå er de sjansene borte. Det ble med to ganger som yngre junior (opp til 20 
år), et nordisk og et EM.

Nå er ambisjonene å få spille i 1. Divisjon samt lagfinalen. Jeg spiller på et godt lag i 2. Divisjon 
i Trondheim, og håper på at vi kan klare å rykke opp.
For øvrig håper jeg at jeg klarer å bli en god og stødig turneringsspiller.
I oktober skal jeg delta i Universitets EM i Kroatia på lag med Petter Eide, Allan Livgård og Tor 
Ove Reistad. Det er et lag som jeg tror kan gjøre det veldig bra.

5. Hva er ditt beste bridgeminne?
Mitt beste bridgeminne må være da jeg fikk representere skolelaget (opp til 20 år) til Norge i 
Nordisk i Åbo i Finland. Der spilte både yngre junior og eldre junior sammen (alle mot alle to 
ganger). Vi var helt overlegne! Vi tapte kun to kamper, det var mot det svenske eldre laget. Tapet 
var begge gangene på 14-16. Men ettersom vi deltok i den yngre klassen, fikk ikke vi tittelen 
for annet enn i yngre-klassen selv om vi hadde en langt høyere score enn nr 2, som var det eldre 
laget til Sverige. 
Jeg og min makker den gang, Fredrik Simonsen, glemmer aldri den turneringen og er et fast 
samtaleemne bortimot hver gang vi møtes.

6. Det florerer ikke akkurat av bridgeungdom i Norge, hva mener du vi må gjøre for å få 
ungdommen til bridgebordet?
Når jeg møter ikke-bridgespillende ungdommer og sier at jeg spiller bridge, får jeg som regel 
høre at det er jo bare ”gamlinger” som spiller. De sier ”det skal jeg også lære meg, når jeg blir 
pensjonist!” Det er et rykte bridgen må prøve å komme seg bort ifra.
Vi må også få flere jenter med, samt meddele at det faktisk er mange unge jenter som spiller 
bridge. Det tror jeg vil trekke flere ungdommer, samt beholde de videre.
Det er også viktig å ta godt vare på de ferske. De lærer best når de får spille med mer rutinerte 
spillere og kan lære av sine feil. Det er når man merker fremgang at det virkelig begynner å bli 
artig!

7. Jenter fra Bergen eller veitja fra Trondhjem?
Ja takk, begge deler :)

Takk for praten!



4. divisjon
Påmeldingsfristen for 4. divisjon er 1. oktober 2009.
Alle lag som er påmeldt innenfor fristen vil få plass i 4. divisjon som spilles på Høgskulen i 
Bergen 14.-15. november 2009 og 6.-7. februar 2010.
Påmelding lagvis til per.halvorsen@hjemme.no innen 27. september. Formell påmelding har dog 
først skjedd når kr. 2000 pr lag er innbetalt på NBF Hordalands konto 5205.20.28841  
Fristen for innbetaling er den samme som for påmelding : 27. september. (Kretsen skal betale inn 
til NBF innen 1. oktober.)
Det er snakk om en svært så rimelig turnering. For et 6-mannslag snakker man om 333 kr. pr 
spiller for 2 helgers spilling, ikke veldig mye mer enn 4 klubbkvelder, men mye flere og forbund-
poeng å hente!! Sett i gang mobilisering. Gjerne på tvers av klubbgrenser. 4. div. har alltid vært 
et sosialt vellykket arrangement for massen av bridgespillere. I tillegg er det den enkleste måten 
å skaffe seg forbundspoeng på. Snakk med din klubbleder hvis dere er et par eller enkeltspillere 
som gjerne vil spille. Han vil være behjelpelig med å finne lagkamerater innad i klubben, og 
lykkes han ikke der så tar han kontakt med andre klubber som kan ha lignende situasjoner.
I 4. divisjon er det ingen lisensplikt og det er heller ingen begrensning for hvor mange medlem-
mer et lag har. Mvh Per Halvorsen-NBF Hordaland

Hordalandsmesterskap for Bedriftslag
Lørdag den 26. september vil NBF Hordaland v/Rekrutteringsutvalget (KRU) forsøke å arrang-
ere bedriftsmesterskap for lag. Vi er overbevist om at dette vil bidra positivt til rekrutteringen 
både til den enkelte klubb og til NBF Hordaland. Spillested Gamle Brannstasjon på Frekhaug.  
Start kl. 10.00 med avslutning ca. kl 17.00.  
Startavgift kr. 600  pr. lag som i sin helhet vil gå til premiering. 
Se på http://nbfhordaland.org/ for nærmere info. 

BERGENSMESTERSKAPET FOR LAG
B-puljen i BM-lag har i alle år vært den aller beste arena til å “videreutdanne seg” som bridg-
espiller. Lagspilling ses også på som “den riktige bridgen” og er i alle fall mer i tråd med det man 
lærer på kurs enn hva parturnering er.
En lagkamp spilles med 4 spillere på hvert lag, men det er mulighet for å alternere. I B-puljen 
er det ingen begrensning for hvor mange spillere man benytter på laget i løpet av sesongen. Den 
eneste begrensningen i praksis er at man ikke kan benytte en spiller som allerede er medlem av et 
annet lag.  Dermed er det heller ikke slik at man forplikter seg for et antall spillekvelder så lenge 
man bare klarer å stille med 4 spillere. 

Normalt spilles det 28 spill pr. kamp, 14 i hver omgang. Men vi åpner for at man i B-puljen KAN 
spille 24 spill (12 i hver omgang) dersom ett av de involverte lag i en kamp ber om det. Dette for 
å senke terskelen for de som frykter at det blir for krevende med hensyn på tidsbruk.
 
Startavgiften i B-puljen er kr. 50 pr. spiller pr. kveld. Dette gjør denne turneringen billigere enn 
de fleste klubbkvelder. I tillegg er det kretspoeng hver kveld til halvparten av deltagerne!
Trenger du hjelp med påmelding eller lignende så ta kontakt med noen i klubbens styre.

VELKOMMEN TIL KURVFEST
17. OKTOBER

KL 20.00 I ÅSATUN 

VI VIL INVITERE TIL HØSTFEST SLIK DE GJORDE I DE  
”GODE GAMLE BRIDGE DAGER”

VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE ÅSANE BRIDGEKLUBB`S MEDLEMMER TIL 
KURVFEST.

EN VENNER VENNERS KURVFEST, OG TA MED SÅ MANGE VENNER DU VIL.

PAKK NED EN KURV MED DEILIG MAT OG GOD DRIKKE. 
VIL HOLDER LEVENDE MUSIKK OG LOKALER. 

BINDENDE PÅMELDING INNEN 15. SEPTEMBER 
150,00 KR pr person 

Ja Takk, jeg / vi kommer. 

Navn:  ______________________________________________
og vi tar med oss ____ venner og godt humør.  
Totalt ______ Festdeltagere. 

For å kunne gjennomføre denne festkveld så trenger vi minimum 100 glade og trivelige festdeltager.



INNBYR TIL

Åsane Cup 2009 

Åpen turnering: 
Barometerturnering for inntil 48 par. 
i "ÅSATUN" Lørdag 17. oktober kl. 10.30 - ca 17.30 

Forbundspoeng: Standard tildeling 
Premiering: Pengepremier til beste 1/4 
Startkontingent: kr. 300,- pr spiller (+ evt. Lisens) 
Turneringsledelse: Per Halvorsen 

Sideturnering - Maks ruternål: 
Barometerturnering for inntil 24 par. 
i "ÅSATUN" Lørdag 17. oktober kl. 10.30 - ca 17.30 

Kretspoeng: Standard tildeling 
Premiering: Pengepremier 
Startkontingent: kr. 200,- pr spiller 
Turneringsledelse: Per Halvorsen 

Påmelding til turneringene innen fredag 16. oktober: 
til
NBF Data – Hovedturnering - 
http://nbfdata.bridge.no/turneringer/turnering_detalj.asp?ID_turnering=2047
NBF Data – Sideturnering - 
http://nbfdata.bridge.no/turneringer/turnering_detalj.asp?ID_turnering=2048 
Epost: erik@engum.com
Erik Engum, tlf. 908 71 526 

Det er røyke- og alkoholforbud i spillelokalene 

Kjøkkentjeneste / kiosksalg. 

OBS! Terjes Gourmet-suppe! 

3 fargeskvis
Av Kåre Beyer Kristiansen 

Lagkamp på BBO 14-9-2009 
Spill: 8 
Sone: Ingen 
Giver: Vest 

 AQ764 
A86
K2 
 AK2

 J95 N  K103 
532 V Q1097
54 Ø Q9763
 97654 S  10 

 82 
KJ4
AJ108
 QJ83 

Vest  Nord  Øst  Syd 
Bjørn Inge Lange Kåre B. Kristiansen John Vegard Aa Haldis Guttormsen  
Pass  2NT (20-21) Pass  4NT (1) 
Pass  6NT (2)  Pass  Pass 
Pass
1) Kvantitativt = Spør om man har god eller dårlig hånd for sin åpning. Eller man kan si, har du tillegg makker? 
2) Fine honnører og 5 kortsfarge gjør at man liker hånden og tar imot invitten. 

Utspill:  3 

Med ruter ut har vi 10 sikre stikk, fire i kløver, tre i ruter, to i hjerter og ett stikk i spar. Tar vi hjerter og 
sparfinessen vinner vi kontrakten om begge honnørene sitter i saksen. Men spillet i bridge er mye mer enn 
finesser, innspill osv. Som i den første avisen skal vi se på en skvis, en meget vanskelig skvis som er av de mest 
sjeldne, en 3-fargeskvis. 

Ruter kom ut og bordets tier vant stikket, spar to ble spilt, vest la femmeren, hadde han lagt i spar ni hadde nok 
aldri dette spillet kommet på trykk da Nord måtte ha brukt damen og ikke kunne tryllet slik han nå fikk sjansen 
til. Spar to, til femmeren, sekseren og tieren hos Øst som fortsatte med nok en ruter som gikk til spilleførers 
konge. Kløver ess ble innkassert, kløver konge, Øst gikk i boks, sliter han alt tenkte jeg og så for meg at han 
hadde spar holdet, hjerter damen og ruteren som jeg allerede visste han hadde. Til slutt kastet John Vegard en 
spar!, han blanket kongen tidlig når han skjønte hva som holdt på å skje, men spillefører hadde allerede bestemt 
seg for å spille på at det satt som det gjorde og lot ikke sjansen gå fra seg. 

Nok en kløver, Øst kastet en hjerter og på den siste kløveren kastet han en ruter, nå ble ruter ess innkassert før en 
hjerter gikk til esset og en ny hjerter ble spilt til kongen! Om det var slik spillefører hadde forestilt seg spilte det 
ingen rolle at Øst hadde hjerterdamen, stillingen var nå: 

 AQ7 
-
-
 - 

 J9 N  K 
5 V Q
- Ø Q
 - S  - 

 8 
J
J
 - 

Spillefører hadde spilt på at Øst hadde 5 korts ruter med damen, damen har vi ikke sett, han har spil på at Øst har 
hjerter dame, den har vi ikke sett, og han har bare tre kort igjen! Dermed kan vi med stor spenning spille en spar 
til esset, bare for å vente på at kongen legger seg pent under esset! 


