Åpent Østfoldmesterskap for lag 2014
Årets turnering arrangert av Sarpsborg Bridgeklubb, var fulltegnet og
samlet 20 lag med ulik erfaring i lagbridge. Et par av lagene deltok i sin
første lagturnering, mens andre av lagene fortsatt er med i årets NM lag
og nettopp var ferdige med seriemesterskapet høyt oppe i divisjonene
for noen uker siden. Det ble spilt Monrad med 8 kamper a 7 spill, og
turneringsleder Are Utvik avviklet turneringen på beste måte.
Oslo-laget «Kingpin» og Moss/Askim/Halden-laget «Knektenes Tilbakekomst» vekslet stort sett på
ledelsen, og etter 8.runde var det klart at Kingpin vant med under 2 VP margin.
De 5 lagene som vant premie var:
1. 110,28 Kingpin (Oslo)
Fredrik Helness - Kåre Bogø - Svein Arild Naas Olsen - Atle Sæterdal

2. 108,48 Knektenes Tilbakekomst ! (Moss/Askim/Halden)
Morten Iversen - Thore Uttisrud - Henrik Livgård - Erik Solberg
3. 96,57 zurzits (Fredrikstad)
Christoffer Abel Arntzen - Johannes Høie - Rene Eriksen - Barbro Spillum
4. Unna Gunnar (Sarpsborg)
Gunnar Pettersen - Jørn Fjæstad - Lars Helgesen - Tom Gjøs
5. Kolbotn Krutt (Kolbotn)
Karl Johan Bjørn - Jørgen H. Jørgensen - Torbjørn Pedersen - Gunn Magni Angelskår
Fullstendig resultatliste:
http://bridge.no/var/ruter/html/0265/2014-03-01.htm
Butleren ble overlegent toppet av Jan Talberg og Olav Kirkebø på lag Spice boys fra Sarpsborg.

Noen spill fra turneringen
Først en utspillsprøve
Hva spiller du ut etter dette meldingsforløpet og med hånden til høyre? (Vest gir, Nord-Syd i sonen)
V
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2 3 pass 4NT
pass 5 pass 6NT
pass rundt
Hele spillet ser du til slutt i artikkelen.

Effektivt motspill mot stamp
På vinnerlaget spilte blant annet junioren Fredrik Helness, og
sammen med Kåre Bogø lot han motstanderne få som fortjent da
Øst prøvde seg på en stamp i 5 kløver doblet over 4 spar i dette
spillet.
Utspillet fra Fredrik var spar ess, deretter hjerter ess og spar til
kongen i nord. Hjerter til stjeling og ruter til esset, og enda en
hjerter stjeling før ruter konge tok det syvende stikket. Spillefører
fikk til slutt på sine 6 trumfstikk, og 1100 inn for vinnerlaget bidro
godt til poengfangsten.

Presis spilleføring i hardmeldt 4 hjerter
Christoffer Abel Arntzen på lag zurzits var en av tre som fikk hjem 4
hjerter i Øst. Spar i utspill til esset viste at bordets fem korts ruter
kunne bli godspilt siden ruteren satt 3-3, og Nord fant et godt motspill
da han spilte kløver for å fjerne innkomstene i bordet. Inne på kløver
ess spilte spillefører liten ruter til Syds tier. Ny
kløver ble stukket med kongen og ruter ess og
nye ruter til stjeling lavt gjorde at ruteren nå var
godspilt, men dessverre uten innkomster!
Christoffer stjal nå en spar og spilte den tredje
kløveren fra bordet til lav stjeling. Enda en spar
ble stjålet og i sluttposisjonen med fire kort igjen var kontrakten sikret.
Siste kløver ble spilt fra bordet, Øst stjal med trumf konge, og Syd kastet spar
konge. Siste spar ble stjålet av Syd med hjerte dame, men da kunne
Christoffer kreve de siste to stikkene og hjemgang.

Luring i buskene med fordelingsmonster
Av og til blir man fyrstelig belønnet av å lure i buskene i bridge. Se på dette meldingsforløpet, kanskje
ikke så rart at motparten følte seg svindlet?
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Øst - Vest var Frank de Kinder - Steinar Hansen på lag Leones, og
elleve stikk var det ikke mulig å hindre. 990 inn i stedet for 400 ut
gjør seg godt i 7-spills lagkamper.

Svar på utspillsprøven
Hva spilte du ut etter dette meldingsforløpet? (Vest gir, Nord-Syd i sonen)
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2 3 pass 4NT
pass 5 pass 6NT
pass rundt
Hele hånden så slik ut, og bare kløver ut betet 6NT. Gunnar Pettersen
(Unna Gunnar) var en av to som fant dette utspillet.

En artig kommentar til slutt
De gamle ringrevene Egil Hansen og Jørn Johansen (Team Moss) satt
Nord - Syd i dette spillet. Egil åpnet med 1 kløver, Vest meldte innpå 2
hjerter, og Jørn bød 2 spar. Egil tenkte seg litt om, dette var vel en highlow posisjon og med sin minimumshånd passet han i en kontrakt der
flere par endte i 6 spar med 12 stikk. Da Egil etter spillet forklarte Jørn
at han trodde det var en high-low posisjon, svarte Jørn greit: - Egil, vi
sluttet med high-low i 1993.

