
Med gullhår i ……   

 

Forrige tirsdag deltok klubben vår i NBFs simultanturnering. Det betyr at i 

tillegg til å spille vår egen kveldsturnering konkurrerer vi samtidig  med alle de 

andre klubbspillerne som er påmeldt rundt i landet. To ting var spesielt gledelig 

med turneringen den 15. For det første  syntes alle de 26 parene hos oss det var 

greit å delta slik at det ble bare en stor pulje, og for det andre ble det satt ny 

rekord med hele 271 deltagende par. Gledelig var det også at spillingen gikk 

strålende. Da røyken hadde lagt seg, viste det seg at makker Per Bryde Sundseth 

og jeg toppet feltet med 1271 poeng over middels. Flere andre par gjorde det 

også meget bra. Roar Løvig og Gunnr Kolstø ble nummer 14. Arne Bekkeli – 

Gunnar Krogholm nummer 33, Magne Indreiten – Stein Endresen nummer 43 

og Vigdis og Magnar Tolsrød nummer 47. 

Selvfølgelig må en  spille bra for å toppe en slik liste, men det er helt umulig 

uten en ganske god porsjon flaks – eller ”drag” som vi bruker å kalle det. Det 

hadde vi til fulle i dette spillet: 
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Makker åpnet som Nord med 2 NT ( 20-21) og ble etter overføring spillefører i 

4 hjerter.  Øst valgte spar knekt i utspill, og det viste seg å være svært uheldig 

for forsvaret. Makker vant stikket, tok ut trumfen i to runder og spilte spar ti 

som fikk løpe og tok med seg nieren.  Så kom turen til spar åtte, kløver til 

damen, og på spar konge forsvant rutertaperen. Dermed ble det hele 13 stikk og 

en femdelt topp på landsbasis. 136 plusspoeng bidro godt til seieren. 


