
Høstturnering - A – 1 av 4 kvelder - 15. september 2009
R E S U L T A T L I S T E

1.   Anita Evertsen - John Vegard Aa  Åsane BK  69.0
2.   Harald Kluge Andersen - Harald Fløysand Åsane BK  54.4
3.   Sigmund Sæbø - Hilding Fløysand  Åsane BK  50.0
4.   Jan Thorbjørnsen - Knut Brænden  Åsane BK  23.5
5.   Svein H. Brekke - Terje Nilsen  Åsane BK  13.5
6.   Frank Solheim - Gunnar Falck Olsen  Åsane BK  9.0
7.   Jostein Obrestad - Martin Ivar Henden  Åsane BK  8.1
8.   Harald Bastiansen - Helge Toft  Åsane BK  8.5
9.   Øyvind Angeltveit - Gerhard Leiten  Åsane BK  6.0
10. Ottar Eide - Sigrun Reigstad   Åsane BK  3.5
11. Henning Fløysand - Heine Skår Nilsen  Åsane BK  -1.0
12. Elisabeth Eikeland - Ragnar Tveit  Åsane BK  -2.0
13. Oddvar Melchersen - Tor Grimstad  Åsane BK  -8.6
14. Niklas Johansson - Theo Linge  Åsane BK  -14.0
15. Sigfred Gjerde - Robert Veland  Åsane BK  -17.6
16. Terje Hirth - Erik Eriksen   Åsane BK  -20.2
17. Bent Clemmensen - Frode Dag Furset  Åsane BK  -23.0
18. Steinar Kyrkjebø - Erling Skiple  Åsane BK  -26.2
19. Vidar Kjøraas - Kjell Asbjørn Helland  Åsane BK  -36.0
20. Henry Wathle - Bjørg Brynie   Åsane BK  -36.9
21. Einar Sætre - Alf Selvik   Åsane BK  -60.6

Høstturnering - B – 1 av 4 kvelder - 15. september 2009
R E S U L T A T L I S T E

1.   Randi Jensen - Svein Jensen   Åsane BK  31.0
2.   Per Halvorsen - Jan Handegård  Åsane BK  28.9
3.   Harry Ulvatn - Harald Nilsen   Åsane BK  23.4
4.   Kolbjørn Sjursen - Ingvar Urdal  Åsane BK  17.7
5.   Trude Fuglum - Rigmor Åse Myhre  Åsane BK  15.5
6.   Turid Tøsdal - Berit Rødland   Åsane BK  8.8
7.   Knut Andersen - Henry Knudsen  Åsane BK  4.5
8.   Knut Andersen - Oddbjørn Småland  Åsane BK  -0.8
9.   Svein Inge Abrahamsen - Egil Skiftesvik  Åsane BK  -12.2
10. Per Aam - Tord Lønnebotn   Åsane BK  -19.6
11. Kari Matre - Joar Helle   Åsane BK  -20.3
12. Olav Kåre Hagen - Sylvi Hagen  Åsane BK  -20.3
13. Gunnbjørg Matre - Jarle Lid   Åsane BK  -21.6
14. Olav Jacobsen - Dagfinn Finsås  Åsane BK  -35.5

KLUBBAVISEN
OPTIMISTISK, ENTUSIASTISK OG HUMØRSPREDER!

Nr. 4 - 2009

Anita Evertsen og John Vegard Aa,  
Randi Jensen og Svein Jensen  

til topps i A og B gruppen første kveld av Høstturneringen!

Det var 35 par på startstreken da Høstturneringen ble sparket i 
gang forrige tirsdag med 21 par i A-gruppen og 14 par i B-grup-
pen. Vi merker oss med stor glede at det var 2 mixpar som gikk 
til topps i gruppene. Beklageligvis hadde jeg glemt å sette inn 
spillet i forrige ukes avis, så hvis du ennå ikke har fått det med 
deg på i avisen på klubbens hjemmeside så finner du det på nytt 
i denne ukes avis. Vi minner igjen om 4. divisjon, NM for klub-
blag samt Åsane Cup 2009, frist for SM og NM er 1. oktober.



Beten som ingen kunne se…
Av Kåre Beyer Kristiansen 

Sauda Cup 19-9-2009 
Spill: 27 
Sone: Ingen 
Giver: Syd 
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Vest  Nord  Øst  Syd 
Ukjent  Kåre B. Kristiansen Ukjent  Christian Bull  
-  -  -  1 !
1NT  Pass  2 (1) 3
Dobler  Pass  4 Pass
4 Pass  Pass  Pass 

1) Overføring til spar. 

Utspill:  2 

Enkelte ganger dukker det opp spill der man i ettertid lurer på hvordan det er mulig å gå bet, ett slikt eksempel 
skal vi se nærmere på i dag. Christian Bull spiller bridgeturnering svært sjeldent, han spiller bridge 2 ganger i 
året, Sauda Cup og bridgefestivalen. I Sauda spiller han med undertegnede og her i dette spillet fikk han 
spillefører på glattisen med først å åpne i 1 hjerter for siden å gi inntrykk av å ha noe i kløver. 

Ut kom ruter 2 til esset og hjerter 4! i retur til damen og stjeling i Nord. Nord tenkte at makker viser jo tydelig 
med sin hjerter 4 at han har noe i kløver(Lavinthal) og det må være esset eller renons og fortsatte med liten! 
kløver, liten i bordet og Christians nier krevde esset. Fortsettelsen var en spar til bordet og en spar til esset før 
han tok ut nord sin siste trumf ved å spille en ny spar til bordets dame. Det var nå spillefører glemte å safespille 
kløverfargen og forlangte kongen fra bordet. Lang ble nesen da Christian kastet en hjerter for han måtte jo ha 
resten av honnørpoengene for å kunne ha til sin åpning. Grunnen til at Nord spilte liten kløver inne på 
hjerterstjelingen var at makker kunne ha singel kløver ess og da ville det vært fatalt å spille damen tilbake. 

Årsaken til at Christian hadde spilt hjerter 4 tilbake var at hvis jeg hadde kløver ess i Nord ville jeg spille kløver 
ess og kløver til stjeling slik at han kunne gi meg en ny hjerterstjeling, glimrende tenkt og belønningen fikk han 
selv om jeg denne gangen ikke hadde kløver ess. Motparten som hadde gjort rett ved å få kontrakten på Vest sin 
hånd, kan ikke betes når den blir spilt i Vest og ble på sett og vis utsatt for en illusjon. Det hender ganske ofte at 
vi tror det sitter slik og slik bare for å oppdage at vi har lest sitsen feil. 2 par til gikk bet i 4 spar, men disse spilte 
kontrakten i Øst og der er det bet med hjerter ut til stjeling, ruter til esset og hjerter til stjeling. 

Foruten å være en av mennene bak BK2000(regnskapsprogrammet vi bruker på spillekveldene) spiller Christian 
nå også motspill i verdensklasse! Takk Christian, det var en utrolig deilig følelse å se spillefører legge ned kløver 
konge! 

3 fargeskvis
Av Kåre Beyer Kristiansen 

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



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

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! 

FØRDE TURNERINGA 2009
Førde BK arrangerte sin årlige turnering i helgen og samlet 26 par. På startstreken fant vi 2 par 
som representerte Åsane BK og på 7. plass kom Ann-Mari Mircovic Juvik sammen med Tove 
Haugen mens Stein Atle Juvik og arrangørklubbens egen Jonill Storøy kom på en 11. plass. Geir 
Hoff og Geir Hjelmeland vant turneringen.

Påmeldingsfrist NM for klubblag er 1. oktober!

NORGES STØRSTE LAGTURNERING
arrangeres av Sauda BK og går av stabelen midt i september hvert år. I år trakk turneringen hele 
34 lag!noe som er ganske så unikt i disse dager med sviktende deltagelse rundt omkring. Ingen 
stor suksess for Åsane spillerne sine lag da Kåre Beyer Kristiansen kom på 12. plass og Niklas 
Johanssons lag ble nr.18. Standarden på deltagerene er bra, BAK med Arild og Jonny Rasmus-
sen samt Helge Hantveit og Arne Thomassen kom på 6. plass hele 33 poeng bak vinnerlaget fra 
Sørlandet. På vinnerlaget finner vi: Tore Olsen, Roy Van Putten, Bente Irene Holmen, Per Tobias 
Holmen. For ordens skyld nevner vi at lagturneringen på bridgefestivalen selvsagt er større men 
kan knapt kalles en turnering slik som denne. Til dere som ikke fikk tatt turen til Sauda i år, merk 
av i kalenderen at til neste år skal dere til Sauda i midten av september. Arrangement og det 
sosiale er unikt i Sauda og anbefales på det sterkeste!




