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Bridge kan være en innbringende 
hobby, vel å merke hvis du har et-
ternavnet Helness. I fjor vant Tor 
Helness og hans sønn Fredrik Marit 
Sveaas International Bridge Tour-
nament (IBT), og kunne cashe inn 
intet mindre enn 300.000 kroner 
som vinnere av turneringen og yt-
terligere 20.000 som mestscorende 
den siste dagen. I år slo de til igjen 
i den samme turneringen og cas-
het inn ytterligere 300.000 kroner. 
Far og sønn Helness vant etter en 
«gysare» i den siste runde.

Store kort
– Vi hadde egentlig griseflaks. Vi 
lå over 200 poeng bak på fjerde 
plass før de siste tre spillene, og 
sjansen for å vinne var egentlig 
mikroskopiske. Det var imidler-
tid svære kort i siste runder, og det 
betyr som oftest stor omsetning og 
gode muligheter for poeng, sier 
Tor Helness.

De svære kortene utnyttet Tor og 
Fredrik til det fulle.

– Etter to topper og et godt spill 
til, fikk vi 250 poeng i siste runde. 
Det holdt akkurat, og vi vant med 
fattige to poeng.

216 par fra 19 land
300.000 kroner i førstepremie og et 
totalt premiebudsjett på i overkant 
av 700.000 kroner lokket deler av 
verdenseliten og stort sett alle de 
beste norske spillerne til bridgetur-
neringen som forrige helg gikk av 
stabelen i Den Norske Opera. 

216 par fra 19 land satt klar ved 
bordene da turneringslederen ga 
sine siste instruksjoner. Verdens 
mest berømte bridgespiller, pakis-
tanske Zia Mahmood, var der, og 
det var også verdens kanskje aller 
beste spiller, norske Geir Helgemo. 
«Sheriffen» Boye Brogeland, som 
har avslørt en rekke juksemakere 
i bridgeeliten de seneste årene, 
spilte med sin faste makker Espen 
Lindqvist. Brogeland og Lindqvist 
og Mamood og nederlandske Jan 
Jansma kjemper begge i toppen 
gjennom hele turneringen, mens 
Helgemo, som til daglig spiller proff 
for landslaget til Monaco sammen 
med Tor Helness, hadde en svak 
turnering med sin makker for hel-
gen, Geir Olav Tislevold.

Stort vinnerinstinkt
Den tidligere aksjemegleren Tor 
Helness har et enormt vinnerin-
stinkt ved bridgebordet, og han er 
vanligvis ikke nådig når makkeren 
hans ikke spiller som han burde 
gjøre. Også i år fikk sønnen Fredrik 
en god porsjon kjeft.

– En periode etter lunsj på lør-
dag var Fredrik helt borte vekk. 
Resten av turneringen spilte han 
imidlertid svært godt, sier pappa 
Helness.

Etter fjorårets utgave av Marit 
Sveaas IBT fikk han terningkast 
seks av sin sønn.

– Pappa spilte veldig godt og 
gjorde ingen feil. Det var sannsyn-
ligvis ingen andre enn meg i salen 
som hadde en makker som var feil-
fri, sa Fredrik Helness til Finansavi-
sen den gang.

Like feilfri var han ikke i årets 
turnering.

– Pappa gjorde faktisk to relativt 
grove feil på fredagskvelden.

– Ja, det var ikke vanlig Helness-

klasse over spillingen på fredag. Jeg 
får skylde på jetlag og lite søvn. Lør-
dag og søndag spilte jeg imidlertid 
meget godt, sier Tor Helness.

– Veldig godt fornøyd
Investor Christen Sveaas er turne-
ringens hovedsponsor, og bidrar 
med et årlig beløp på 350.000 kro-
ner i 20 år fremover. Sveaas’ avdøde 
mor, Marit Sveaas, var i sin tid en 
av landets beste bridgespillere, og 
var blant annet norgesmester, nor-
disk mester og ble nummer to i EM. 
Initiativtageren til Marit Sveaas IBT, 
Jostein Sørvoll, er strålende fornøyd 
med årets turnering.

– Spillelokalene her i Operaen 
er glimrende, og jeg er også veldig 
godt fornøyd med både kvaliteten 
og størrelsen på startfeltet. 216 par 
i den andre utgaven av turneringen 
er veldig bra. Selv om det blir sta-
dig færre av oss som spiller bridge, 
mener jeg det er gode muligheter 
for at vi kan vokse videre.

Sørvoll, som er styreformann i 

børsnoterte Protector Forsikring, 
kjempet selv lenge om en av topplas-
sene i turneringen sammen med sin 
makker, skatteadvokat Sverre Koch.

– Vi var oppe på en femteplass 
midt på lørdagen, men 60 spill på 
én dag blir nok i meste laget for to 
pensjonister. Sent på lørdagen spilte 

vi ikke godt, sier han.
Sørvoll og Koch har imidlertid 

ingen grunn til å skamme seg over 
sluttresultatet. En 37. plass blant 216 
par er veldig bra.

– Målet vårt var å komme over 
middels, så en 37. plass er vi veldig 
godt fornøyd med, sier Sverre Koch.

Vant 600.000 krone r på to bridgehelger

1. Tor Helness- Fredrik Helness
2. Marion Michielsen (Nederland) – 
Per-Ola Culin (Sverige)
3. Nils Kvangraven – Ulf Håkon Tundal
4. Kasper Konow (Danmark) – Mic-
hael Askgaard (Danmark)
5. Espen Erichsen – Glyn Liggins 
(England)
6. Boye Brogeland – Espen Lindqvist
7. Anders Hagen (Danmark) – Dennis 
Bilde (Danmark)
8. Allan Livgård – Terje Aa
9. Zia Mahmood (Pakistan) – Jan 
Jasma (Nederland)
10 Erik Berg – Christer Kristoffersen

Topp 10 i Marit Sveaas IBT

Den tidligere aksjemegleren Tor Hel-
ness og hans sønn Fredrik vant Marit 
Sveaas International Bridge Tourna-
ment for andre året på rad.– Vi hadde 
egentlig griseflaks, sier Tor Helness.

FULL KONSENTRASJON: Tor Helness gir aldri ved dørene i konkurransebridge. 
 FoTo: Eivind YggEsETH

INITIATIVTAGER: Jostein sørvoll. 
 FoTo: ivÁn KvERME
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 � Eliten i bridge spilte om store penge r i Operaen


