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Ski Bridgeklubb
Terminliste

Faste gjester på ”Bussen”: Fra høyre og rundt bordet: ”Formanden” Kjærvik,
dobbeltfinalist Herman, Lektoren Tore H, delvis skjult debuterende finalist Dagalie,
”Røffe” Hansen og ”Bogge” Nilsen.

”Bussen” er en institusjon i Ski Bridgeklubb. Siden tidlig på 70-tallet har gjengen møttes kl 1000 hver lørdag formiddag. Møtet fant tidligere sted på
Ski Restaurant, et langt og smalt rom med bord på hver side som en seterad, derav navnet. Det gjaldt å være tidlig ute, for bordet ble raskt fylt opp.
Det å sitte på bord 2 var ingen stas. Her løstes mandagens problemspill og ellers andre verdensgåter. Siden Ski storsenter åpnet har møtet funnet sted
på Cafè Opus og tradisjonen opprettholdes. En periode holdt golfen på å overta diskusjonstemaet, men Lektoren (finalist Tore Haraldsen) slo i bordet
og forlangte å få fram interessante spill igjen. Sist lørdag var finalefeltet under nøye vurdering og expertgruppen kom, etter moden overveielse, fram
til følgende tips for plasseringer i NM-finalen:
1. Sunndalsøra BK – et heller kjedelig og ordinært tips. Gir liten odds. Tidligere meritter ble nevnt og Ulf Tundal ble referert til som et
sterkt comeback som kan bli utslagsgivende.
2. Moss BK. Også vurdert til å gå helt til topps, men må nøye seg med 2. plassen da Egil Hansen skal i barnedåp på Himmelspretten.
Denne gjengen blir fulgt med stor interesse av lokale tilskuere og Knut Molander – Svein Åstrøm har 40 års ”ekteskap” bak seg ved det
grønne bord. Det blir neppe systemsvikt her.
3. Sortland BK. har imponert stort i utslagrundene og var i finalen i fjor, så stabiliteten er i orden. Men gjengen var ikke glad for at de
slo ut Helgemo – ham ville de gjerne sett på vår hjemmebane.
4. Heimdal BK. Absolutt hyggelig at flittig deltaker i Ski’s sommerbridge, jr Allan Livgård, kommer. Gamlingene har ikke helt tro på
juniorene. Det ble også referert til at fader Petter Lindquist for 30-40 år siden i Akademisk Bk ikke var særlig bedre enn dem selv. Men
han er hjertelig velkommen som tilskuer.
5. Skien BK. Tross overbevisende vei til finalen og utpekt til sterk outsider i Dagbladet av Gaute, så falt de noe igjennom hos
gamlingene. Dessuten får de konene på besøk og idrett og sex er som kjent meget omdiskutert. Skal på banketten hvis de blir først eller
sist!!!!
6. Gjøvik og Vardal BK ble betraktet som jamnbyrdige med de to forangående og kan lett bytte plass med disse. Men ”å få Gjøvik” har
en noe suspekt klang hos denne spilleglade gjengen og derav den moderate plasseringen. Har dog vært i mange finaler tidligere, men
savnet av Roar kan vel kjennes.
7. Ski BK ble raskt og overbærende plassert her og ikke på sisteplass for å opprettholde en viss optimisme i laget. Det ble uttrykt
bekymring fra flere andre da det ble kjent at deltakerne som var til stede måtte fylle ut et internasjonalt systemkort. Og å spille med
skjermer ble også nevnt som et handikap for eldre menn etter diverse rariteter i kvalifiseringsturneringen.
8. Førde BK. Laget Ski skal prøve å holde bak seg. Overraskelsen fra Vestlandet kan nok slå til igjen og gjøre tipset til skamme for et
lag som ”er i draget”. De gleder seg i hvert fall stort til sin første finale.
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