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Skuespiller og sanger doris day fyller 93 år, tidligere statsminister 
poul schlüter 88 år, tidl. forbundskansler Helmut Kohl 87 år, 
skuespiller Marsha Mason 75 år, arkitekt og ingeniør Finn sandmæl 
74 år, billedkunstner Tom gundersen 66 år, forretningskvinne og 
bruks- og skogeier Mille-Marie Treschow og artistmanager geir 
Hamnes fyller begge 63 år, skuespiller John sigurd Kristensen 62 
år, forfatter Unni lindell 60 år, skuespiller alec baldwin 59 år, 
skuespiller eddie Murphy 56 år, programleder anne lindmo og 
skuespiller Kristin skogheim begge 47 år og skuespiller Jennie 
garth er 45 år i dag. 

■ dagen i dagdag Til dag
NOEN DU VIL GRATULERE? Legg inn din hilsen på tb.no! 
Alle fortjener en hilsen i TB på bursdagen sin! 
Legg inn din hilsen med bilde senest kl. 08 dagen før innrykk.
NB! Hilsen til mandagsavisen må leveres før kl. 08 på fredag. 
det er gratis!

tb.no/sendhilsen 
Husk fullt navn på den som fyller år.

Ønsker du en oppføring på 
minnelisten? Send en epost til 
dagtildag@tb.no 
senest klokken 12 to virke-
dager før innrykk.

Dagens navn
Jarle lysberg 
(52)
Stilling: Bygger kraftverk. 
Bor på Teie. 
Er i aksjonsgruppa for Teie.

– Hva klarer du deg ikke uten?
– Familien.

– Hva liker du best ved deg 
selv? 

– Jeg er ærlig og rettferdig.

– Om du vinner en stor penge-
premie og skal gi bort halvpar-
ten, hvem får pengene?
– Beboerne på Teie – for å få på 
plass en områdeplan kommu-
nen ikke klarer å få til

– Hva gjør deg glad?
– Når familien har det bra.

– Hva gjør deg sint? 
– Uærlige og udemokratiske 
prosesser.

– Hva ville du gjort om du ble 

valgt til ordfører i din kommu-
ne?
– Lyttet til beboerne. Stoppet 
alle pågående prosesser. Latt 
beboerne få ta del i utvikling 
av en ny områdeplan.

– ... og som sjefredaktør i 
Tønsbergs Blad?
– Undersøkt mer rundt den 
kraftige økningen i klagesaker 
kontrollkomiteen på Nøtterøy 
har fremlagt innen byggesa-
ker.

– Hvilken person ser du opp 
til?

– Alle dem som nå jobber for at 
politikerne på Nøtterøy må 
forstå at de må lytte og agere 
på hva de har å si.

– Hva er favorittprogrammet 
på TV?
– Hvor ble radioen av?

– Hva gleder du deg mest til 
den kommende uka?
– All den direkte kommunika-
sjonen vi skal ha med politi-
kerne – om de vil ha «Stovner» 
på Teie eller ikke.

– Hvor ble radioen av?
egeT alTernaTiV: Jarle Lysberg i aksjonsgruppa for Teie har fått arkitekt Arne Sødal til å tegne et alternativt forslag til lavblokkene 
som er foreslått i Arenfeldts vei.  FoTo: FoTo: linn H. MaTHisen

«Hverdager er  
de flotteste. De er 
fulle av eventyr.»
anne-CaTH VesTly,  
norsK ForFaTTer

■ dagens siTaT

■ bridge

Av Finn Brandsnes

UKE: 14-2017
Mandag 3. april 2017 Tirsdag 4. april 2017 Onsdag 5. april 2017

Dagens spilleprøve
  
	 	 ♠ E10652
  ♥ Kkn53
  ♦ ED4
	 	 ♣ D  

	 	 ♠ D
  ♥ E9842
  ♦ Kkn9
	 	 ♣ EK42

Vest Nord Øst Syd
   1 hj
pass 2 NT* pass 3 kl*
pass 3 hj* pass 3 sp*
pass 4 NT pass 5 hj*
pass 6 hj pass rundt

2 NT var Stenberg; krav til 
utgang med hjerterstøtte. 3 kl 
viste sidefarge og tillegg. 3 hj 
var hvilemelding og spurte etter 
singelton. 3 sp viste singel. 5 hj 
fortalte om 2 av 5 ess uten trumf 
dame. Vest starter med kløver 
10. Hva er beste spilleplan?
Kontrakten er knallgod. Det 
kan virke som den eneste 
faren er trumfsitsen. Selv om 
sannsyneligheten er liten, skal 
du ta høyde for 4-0 sits. Du 
vinner utspillet med damen. 
Legg så ned hjerter konge. Du 
vinner alltid selv om trumfen 
sitter skjevt:

♠ K843	 	 ♠ kn97
♥ --   ♥ D1076
♦ 107532  ♦ 86
♣ 10975	 	 ♣ kn863

Ved å legge ned kongen får du 
fanget opp trumfen uansett hvem 
som har lengden. Legger du ned 
hjerter ess blir det bet.

Dagens spilleprøve
  
	 	 ♠ K3
  ♥ kn862
  ♦ 9753
	 	 ♣ 965

	 	 ♠ EDkn1098
  ♥ 5
  ♦ ED
	 	 ♣ ED104

Vest Nord Øst Syd
 pass pass 2 kl*
pass 2 ru* pass 2 sp
pass 2 NT pass 3 sp
pass 4 sp pass rundt

Som Syd er du spillefører i 4 
spar. Du ser Vest starte med spar 
syv. Hva er beste spilleplan?
Du har magert med innkomster 
i bordet, så det gjelder å bruke 
den ene innkomsten riktig. Tar 
du ruterfinessen eller satser du 
på å løse kløveren?
La utspillet gå til hånden. Spill 
ny trumf til bordets konge. Du 
er inne i bordet for første og siste 
gang. Det beste er å fortsette med 
ruter til finesse med damen:
♠ 765	 		 	 ♠ 42
♥ ED1074    ♥ K93
♦ K102    ♦ kn864
♣ kn3	 		 	 ♣ K872 
Det gikk ikke spesielt bra! Vest 
stikker over med kongen og 
returnerer ny ruter til ditt ess. 
Med håpet er ikke ute. Ta ut 
motpartens siste trumf, legg 
ned kløver ess og fortsette med 
damen. Knekten faller og du er 
hjemme. 
Denne spilleplanen lykkes når 
ruter konge sitter i Øst. Gjør 
den ikke det vinner du også 
kontrakten om kløver knekt 
sitter dobbel på en av hendene.

Dagens spilleprøve
  
	 	 ♠ K9
  ♥ 853
  ♦ D972
	 	 ♣ D753

	 	 ♠ Ekn10762
  ♥ ED
  ♦ Ekn3
	 	 ♣ 102

Vest Nord Øst Syd
 pass 2 hj dobl
pass 3 kl pass 3 sp
pass 4 sp pass rundt

Du sitter Syd og er spillefører i 
4 spar. Vest starter med hjerter 
10, Øst legger liten og du vinner 
stikket med damen. Hva er 
beste spilleplan?
To kløvertapere og en mulig 
rutertaper tvinger deg til å løse 
trumfen uten taper. Hva gir best 
vinnersjanse? 
Denne gang er det best å spille 
liten spar fra hånden og ta 
finessen med nieren i bordet:

♠ D54	 	 ♠ 83
♥ 106  ♥ Kkn9742
♦ 1086  ♦ K54
♣ Ekn964	 	 ♣ K8

Spilleføringen var riktig, og 
slett ikke et utslag av flaks. Østs 
åpningsmelding har plassert ham 
med sekskorts hjerter. Øst har 
dermed syv ukjente kort. Vest 
er markert med to hjerter og har 
elleve ukjente kort. Hvor er det 
mest sannsynelig at trumf dame 
sitter? Hos den som har flest 
ukjente kort! Du fisker dermed 
mot Vest og vinner ti stikk.


