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Hedret i dag 
 
Det var ikke alle som var tilstede da landslagene fra EM ble hedret på spillerhotellet på sønda. 

Så noen fikk sine glass fra NBF tildelt i dag 😊  
 

 
Gratulerer Boye Brogeland, Bodil Øygarden og Espen Lindqvist! 

 
 

Pallen fra Patton-turneringen 
 

 
 



Sørger for at det går rett for seg 
 

 
 
Når deltakerne ikke er enige med dommerne, så blir det fort skrevet en appell, og da må denne komiteen trå til og 
finne ut hva som har skjedd. 
 
Per Nordland kan fortelle at de har hatt tre møter hittil under Festivalen, med like mange saker. 
 
 

Festivalens beste spill 
 
Har du en kandidat til festivalens beste spill?  Husk at spillet må offentliggjøres i bulletinen for å være kandidat, og 
for å komme med i den siste bulletinen må spillet være innlevert innen spilleslutt lørdag. 
 
Enten elektronisk til bridge@vegar-naess.net eller skriftlig til redaktøren som sitter i TL-øya. 
 
 

Festivalens flittigste bidragsytere 

 
 
 
 

mailto:bridge@vegar-naess.net


Spill fra Patton 
 
Noen ganger ser man muligheten for å gardere seg mot stygg sits, bare for å finne ut at alt sitter som det skal.  Som i 
dette spillet, der «alle» fikk 10 stikk. 
 

 
Nils Kvangraven ble spillefører i 4 hjerter i Øst etter å ha åpnet med svake 2. 
 
Spar knekt i utspill var ikke grei, det lukter E-K i spar og spar til stjeling, og da blir det en bet hvis kløverkappen ikke 
går. 
 
Neida, hvis utspillet er singleton er mottrekket å lasjere!   Nils la derfor liten spar i første stikk og knekten vant 
stikket.  Kløver-skiftet stakk han med kongen fulgt av tre runder trumf og spar 10.  Kløver var nå beskyttet for 
gjennomspill av øst, og spar dame ga avkast for kløvertaperen og sikret 10 stikk. 
 

Dessverre gikk finessen i kløver, men en fin variant var det 😊  
 

 
Nok en god spilleføring 

av Nils Kvangraven 
  



Drammen Kommunes Sommerskole 
 
Det var DKS som underholdt oss i lunch-pausen torsdag. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



St. Halvard 
Noen ganger (faktisk veldig ofte), gjør andre bedre jobb enn en selv, derfor har vi i helhet lånt følgende artikkel fra 
VisitDrammen sin hjemmeside. Vi må jo nesten ha med noe om det Drammen kaller SIN helgenlegende. Vi har bare 
tatt inn bildet av Oslos byvåpen for å minne om at den byen også trykker helgenen til seg. 

DRAMMENS HELGENLEGENDE (av ØYVIND RISVIK)  

  

Bragernes Torg er kalt byens bankende hjerte, omfavnet av blomsterselgere, lekende barn, uterestauranter og 

boder fulle av sommerbær, frukt, grønnsaker - og et seiltak som fører tanken til byens stolte seilskutetid.  

  

På brønnkanten, under fontenen, møtes drammenserne av legenden om Sankt Hallvard.  Brønnen symboliserer 

Sankt Hallvards menneskekjærlige gjerning på Drammensfjorden. 

  

Han var født Hallvard Vebjørnsson i Lier, og var sønn av storbonden Vebjørn på Husaby og hans kone, Thorny, 

som var kusinen til Olav den hellige; hun var datter av søsteren til Åsta Gudbrandsdatter, Olav den helliges mor. 

Han bodde med sine foreldre på gården Husaby i Ytre Lier. Av en historisk kilde blir han betegnet som en 

gudfryktig, godhjertet gutt. 

  

Lite er kjent om Hallvards liv, kun hans død. En maidag i 1043, da Hallvard skulle krysse Drammensfjorden, kom 

en gravid kvinnelig trell løpende opp til ham og ba om å få bli rodd over. Hun ble forfulgt av tre menn som 

beskyldte henne for å ha brutt seg inn i et hus og stjålet. Hun nektet for å ha gjort dette, men mennene trodde 

henne ikke, og hun rømte fra dem i frykt for sitt liv.    

Straffen for tyveri var døden. Kvinnen sa hun var villig til å bære jernbyrd for å bevise at hun ikke hadde stjålet 

noe. Hallvard trodde på hennes uskyld og tok henne opp i båten. 

  

Da de så vidt hadde kommet ut i fjorden, nådde mennene som forfulgte kvinnen stranden. De prøvde så å 

overtale Hallvard til å overlate kvinnen til dem, men han nektet. Mennene ble rasende og skjøt på Hallvard. Han 

ble truffet i halsen og døde. Så slo de kvinnen i hjel. De senket deretter liket til Hallvard med en kvernstein 

bundet til liket for å skjule sine ugjerninger. 

  

Til tross for den tunge kvernsteinen fløt liket til Hallvard opp mot vannflaten. Venner av Hallvard soknet etter 

ham, fisket ham opp med vidjekvister, og gravla ham med prakt i sin hjembygd. Men det viste seg snart jærtegn 

ved graven hans; vidjekvistene som ble brukt i sokningen begynte å spire, og hans ry for hellighet vokste. Fordi 

han døde i forsvar for en uskyldig kvinne, ble Hallvard dyrket av folket som en martyr. (Kilde Wikipedia.) 



Eit innblikk i motpartens sjel 

 
Av: Erlend Skjetne 
 
Det er ei kjent sak at mange bridgespelarar, spesielt mannlege, har ei sterk tru på eigne ferdigheiter. Stein Bjerkset 
frå Sør-Trøndelag er ein av desse, stort sett med relativt god grunn, då han er ein glimrande spelar. Men han har eit 
problem: Han ser forferdeleg dårleg. Hovudlykt og fem par sterke briller hjelper litt, og i tillegg krev han alltid å få 
sitja på kortsida av bordet om det er rektangulært. Men ein del synsrelaterte uhell blir det uansett. 
 
I eit spel frå NM mix par valde Bjerkset å stole heilt og fullt på synet sitt. Vi kan sjå korleis det gjekk. Du har fylgjande 
kort: 
 

QJ96 

J85 

2 

106542  
 
Du er gjevar i aust med ingen i sona, og passar. Sør passar òg, og makkeren din opnar 1 kløver, som kan vera heilt 
nede på singelton. Nord melder inn 1 spar, du vel å passe, og sør melder 2 ruter. Det går pass frå makker, ein god 
grukk og pass i nord, og så er det din tur. Melder du, eller passar du igjen? 
 
Vi har alle vore i denne situasjonen: Ein veit ikkje kva motparten held på med, og kva som kjem til å hende om ein 
melder, men på den andre sida er det motbydeleg å la fienden kjøpe kontrakten altfor billeg. Det er her Bjerksets 
eksepsjonelle evner kjem inn i biletet: «Eg ser det alltid på dei,» hevdar han, «om dei vil at eg skal passe eller vil at eg 
skal melde.» 
 
I den skisserte situasjonen finstilte Bjerkset det av syn han har til rådigheit, og sette augo i sør: Verka ho med 
misnøgd med at makkeren hennar hadde passa 2 ruter? Lenge og vel stirde han på henne, trengde lengre og lengre 
inn i sjela hennar for å finne fasiten. Han oppdaga inga misnøye. Tvert imot meinte han at sør, etter andletsuttrykk 
og kroppsspråk å døme, verka vel tilfreds med sin makkers pass på 2 ruter.  
 



Dimed var det på sin plass å presse motparten opp eit hakk: 3 kløver! Riktig nok kunne Bjerksets makker framleis 
godt ha singelton kløver, men det fekk våge seg.   
 
Bjerkset lykkast med å presse motparten opp. Det var berre det at sør ikkje melde 3 ruter, men snarare byksa rett i 5 
ruter. Deretter gjekk det lynpass rundt. Slik såg heile spelet ut:  
 

 
 
Etter spelet tok Bjerkset naturlegvis ingen sjølvkritikk, men klandra makkeren sin for ikkje å doble 5 ruter: «To ess og 
eit sikkerstikk i trumf, makker!» At kontrakten høggstod og enkelt vart vunnen, var ikkje eit tema.  
 
Vest hadde heldigvis ei forklåring parat: «Eg forstod at ho som hoppa til 5 ruter, måtte vera renons i spar.» 
 
Òg hjå nord–sør vart det litt diskusjon om dette spelet. Nord meinte at det var inkonsekvent av sør å ikkje opne, men 
like etter hoppe til utgang mot ein makker som ikkje hadde lova den ringaste tilpass. «Ti poeng,» svara sør, «det er 
då ikkje opning det!»  
 
 

 
 
 
 



Drammen 
Her kommer en del rene fakta om festivalbyen og omgivelsene. Helt rått har vi satt saksa i Wikipedia, VisitDrammen, 
Drammen kommunes hjemmesider, Norsk leksikon og DT. Takk til alle sammen – flinke er dere. 
 
Drammen ligger i et dalføre ved Drammenselvas utløp i Drammensfjorden, derav navnet «Elvebyen Drammen». 
Etter slutten av forrige istid fikk Drammensdalen sin nåværende form, og etter 10 000 år med landhevinger, har mer 
av dalbunnen blitt frigjort. Drammen kommune omfatter 145,2 km², hvorav ca. 89,9 km² er skogareal, 15,8 km² 
jordbruksareal og 9,5 km² vann.  
 
Byen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo. Kommunen slås sammen med Nedre Eiker og Svelvik til nye Drammen 
kommune fra 1. januar 2020 og blir da Norges 6. største kommune i folketall.]  
 
Drammen er sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge, Drammensregionen, som igjen er en del av 
storbyregionen omkring Oslo. Tettstedet Drammen er landets femte største og den bymessige bebyggelsen strekker 
seg langt ut over kommunegrensene; inn i Lier, Røyken, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Tettstedets samlede befolkning er 
på 116 446 innbyggere per 1. januar 2017[4]. Drammen kommune har 64 597 innbyggere, og er den tiende største i 
landet, etter folketall. Ca 28 prosent av Drammens befolkning har innvandrerbakgrunn.  
 
 
Landskapet i Drammen er preget av tettbebyggelse langs elva og fjorden som strekker seg oppover åssidene. 
Drammen sentrum ligger omtrent 2 moh., noe som er enkelt å se eller lese om i ekstremværperioder, da 
oversvømmelser ikke er et ukjent fenomen i manges kjellere. 
 

 

 
Det høyeste punktet i Drammen kommune er Annevannshøgda, 
557 moh, helt sør i kommunen. 
 
Geologisk ligger Drammen innenfor det såkalte Oslofeltet. 
Fjellgrunnen i store deler av kommunen består av den 
næringsfattige røde drammensgranitten (Biotittgranitt). 
Rombeporfyr, en vulkansk bergart, er ellers dominerende i 
kommunen, mens kalkstein fra kambro-silur perioden setter sitt 
preg på enkelte lokaliteter. 

 
Rombeporfyren ble dannet av lava for 290–280 millioner år siden. Bergarten finnes kun fem andre steder i verden 
utenfor Oslofeltet: nordlige Bohuslän, Kolahalvøya, Egypt, Kilimanjaro i Tanzania, og på Mount Erebus ved Rosshavet 
på Sydpolen. 
 

Drammenselva var lenge sterkt forurenset, bl.a. av 
industribedriftene ved elva. Fabrikker langs elva slapp ut 
avfallsstoffer, og kloakken gikk også rett i elva uten rensing. I løpet 
av 1980- og 1990-årene ble elva renset og er igjen en av Norges 
beste lakseelver. Her bilde av skulpturen (kunstner, Karsten 
Brundtland) i Pølsesvingen. 
 
Drammen har følgende bydeler: Austad/Fjell, Bragernes, 
Gulskogen,  Konnerud, Skoger,Strømsø/Danvik, Tangen/Åskollen 
og  Åssiden. For oss mindre innvidde er det lett å dele ved elven. 
På den andre siden ligger Bragernes – her på denne siden er alle de 
andre. 

 

 
Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge og bidrar til miljøvennlig transport til og fra regionen. I flere tiår 
har Drammen vært Norges største havn for bilimport, men også større prosjektlaster, stykkgods og bulk går over 
Drammen havn i dag. En fast containerlinje med ukentlig transport til og fra sentrale europeiske havner er opprettet. 
 


