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Geir
Helgemo

BRIDGE
Jon Shuster var fornøyd
både med utspillet og
spilleføringen i dette
spillet fra en parturnering, men meldingsforløpet og sluttresultatet
var han ikke like fornøyd med:
S/NS

satt igjen med tre spar
hver. Spardame fra bordet sørget for at enten
hånden eller bordet fikk
de to siste stikkene . . .
eller? Med sitsen i diagrammet ville det endt
med tolv stikk, men i
virkeligheten hadde øst
utstyrt seg med EK i
spar, slik at det hele
endte med bet allikevel! Ganske fortjent etter meldingene, men allikevel surt for spillefører.
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At sønnen har slått seg
på sjakk, høres bra ut.
Disse spillene er jo beslektet, har man talent i
det ene har man det kanskje i det andre også.
Jeg vet ikke, kanskje
blir det en dragkamp,
men vi får satse på at
sjakk er morsomst og at
Fredrik holder seg der.
Her er han litt heldig
mot Jens Fogh fra Danmark.
Fogh (1903) – Helness

Simen
Agdestein

SJAKK
Det var mellom Island
og Norge kampen skulle
stå i nordisk mesterskap
for skolelag i Danmark i
helgen.
I
gymnasklassen
trakk NTG og Norge
det lengste strået, men
i ungdomsskoleklassen,
som ble spilt samme
sted, var det omvendt.
Det islandske laget kom
først med Nordseter
ungdomsskole fra Norge
like bak.
Uansett er dette en
kjempesuksess for Norge. Vi ser ut til å være
bedre enn både Sverige,
Danmark og Finland på
ungdomssiden for tiden!
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Hvit har to bønder mer
og burde kunne ro det i
land, men i stedet skjedde følgende:
25.Td1??
Txd1†
26.Dxd1 Txc5 27.bxc5
Lxf3 Plutselig led hvit
av overbelastning og en
svak førsterad. Etter
28.Dxf3 Db1† blir det
matt. I stedet skjedde
28.Df1 Lc6 og Fredrik
rodde etter hvert i land
seieren med løper mer
for to bønder. 0–1 etter 63
trekk.

Eir Inderhaug
synger Okkenhaug
Av YNGVE KVISTAD

– Paul Okkenhaug er videreførelsen
der Grieg slapp, har dirigent og professor ved Norges musikkhøgskole,
Ole Kristian Ruud sagt om naturbegavelsen fra Levanger.
Denne uken kom en helt ny
innspilling med kompisisjoner
av Okkenhaug (1908-75),
«en av våre store lyrikere»,
slik pianisten Kjell Bækkelund
vurderte ham.
«Eg veit ei lita gjente» er
sopranen Eir Inderhaugs tolkning av i alt 24 av Paul Okkenhaugs sanger til tekster
av Per Sivle, Einar Skjæraasen, Pablo Neruda, Henrik
Wergeland, Theodor Caspari, Arnulf Øverland, Inge Krokann, Olav Gullvåg, Sturla
Brørs, Arne Garborg, Louis
Kvalstad, Edvard Brandes og
Sigrun Okkenhaug, komponistens mor.
I tillegg er fire av hans folketoner med på CD’en som
lanseres under Okkenhaugdagene på Høgskolen i NordTrøndelag.
– Det var i forbindelse med
Stiklestadspelet, hvor jeg i ti
år har spilt rollen som Gudrun, jeg først ble kjent med
Paul Okkenhaugs musikk,
forteller Eir Inderhaug, for tiden kritikerrost operasolist i
København.
– Okkenhaug opererte
innenfor flere stilarter, og som
sanger er det litt av en utfordring å skulle tilpasse seg de
krav komposisjonene hans
krever, sier hun.
– For meg er Paul Okkenhaugs musikk ikke bare
svært ærlig, den har også
glimt i øyet, sier Eir Inderhaug.

CD-AKTUELL: Gjen-

nom Stiklestadspelet ble
Eir Inderhaug
kjent
med
Paul Okkenhaugs
musikk. Denne
uken kom en
ny CD med
sanger
av
komponisten.

PETER BRANDT PRESENTERER

THE FAST SHOW

Regi: Teodor Janson

HØSTENS MORSOMSTE!
"Dette showet er allerede en klassiker!"
(Fredrik Wandrup, Dagbladet)

"Det mest raffinerte og vittige som er
gjort på denne siden av ekvator!"
(Per Jon Odeen, BT)

"Du skal være usedvanlig humørløs for
ikke å elske Raske Menn - The Fast Show"
(Espen A. Hansen, VG)

"Vidunderlig galskap!"
(Mona Levin, Aftenposten)

EDDERKOPPEN TEATER
Billettluken 23 35 34 20
Ticnet 815 11 500
www.ticnet.no

Hotellpakker
23 15 50 50

www.raskemenn.no

SPORT

www.presis.no

Shuster ble spillefører i
6 grand, og fikk ruterti
ut fra vest. Dermed så
det hele greit ut, men
to runder hjerter avslørte at det ennå var
langt frem. På hjerterkonge saket øst en ruter,
og Shuster så da sin
sjanse.
Han tok resten av ruterstikkene og spilte fire
runder kløver. I bordet
lå det igjen single spardame og D10 i hjerter.
Vest måtte blanke sparkonge, mens øst og syd

Toppscorere på det
norske ungdomsskolelaget var Fredrik Helness og Torkild Moe
Bråten, som begge tok 3
av 5. Førstnevnte er
sønn av Tor Helness,
som er landslagsspiller
og i verdenseliten i bridge.

Størrelsen er
bare 155 x 95cm.
Målet er lett (8 kg),
solid og laget
i aluminium.
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