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Geir Jløybakk -- Ny Norgesmester!!! 
Geir Høybakk ble den nye norgesmester i Back
gammon i Oktober etter han slo ut den ukjente 
kometen Helge Stjemvang på Savoy Hotell i 
oktober. I år som i fjor ble alle storfavorittene 
slått ut en etter en og Høybakk ble sittende igjen 
som sjefen. Ingrid Dahl dominerte igjen nybegynner 
klassen med seier i warm-up og hovedturneringen .. 

-Doblare Humanum Est; Kjetil Hansen forteller alt 
du har ønsket å vite om dobleterningen, men 
turde ikke spørre om. 
-lntervu med Norgesmester , 93-94 

-Sort Søndag --Vinn en tur for to på 
Cafe Fiascos store Carlsberg Cup , 94H! 

- Nye oppgaver og løsninger 
fra Doctor Victor. 
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GOD JUL OG GODT NYTI ÅR TIL ALLE PASJONERTE BACKGAMMON 
SPILLERE I NORGElll 

Norges backgammon forbund er i sterk medvind nå for tiden. Etter norges
mesterskapet har vi fått en medlemsøkning på 25% og håper at dette vil 
fortsette med de nye Sort Søndag turneringene på Cafe Fiasco i Oslo. 
Turneringer i Oslo har hatt meget godloppmøte og viser bedre og bedre 
resultater; men dette er ikke nokfll Målet med forbundet er å organisere 
og koordinere backgammonturneringer i hele landet. Vi er derfor meget 
interessert i å komme i kontakt med gammon-miljøene i Trondheim, 
Stavanger og Tromsø i tillegg til å utvikle et miljø i Bergen. Vi ber derfor alle 
som kjenner tjl disse miljøene~~om.i-tillegg kan være med på organisering av 
turneringer og lokale backgammonklubber å ~antakte oss for mer informasjon 
om forbundet og dets aktiviteter. Kontakt oss ellers kontakter vi deglfl 

1994 later til å bli et meget godt backgammon år i Oslo området. Vi åpner 
nyåret med de første gratis cafeturneringer på (:afe 6asco(se innsiden) ; 
turneringer hver onsdag på plindern vil selvfølgelig fortsette som før i tillegg 
til en stor vår turnering på nivå med NM. Det synes også som om det blir 
mulig med et samarbeid med Ringnes/Carlsberg i nær framtid)men dette 
er i sin tur avhengig av mye bra aktivitet i forbjl\.J.Ildet samt en stadig 
økende medlemsmasse (rekruter alle venner!). Så spør ikke hva Norges 
backgammon Forbund kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for Norges 
Backgammon Forbundlll 

Hilsen, 
NBgF 

Norges Backgammon Forbund: PB 6 Blindern 
03130slo 
Tel. 22 18 09 76, 22 37 07 33 

Medlenfskap + Norpunkt: Kr.100,- pr. år 

Styremedlemmer: Chris Snellingen, Kjetil Hansen, Stein Velle, Victor Petersen, 
Dag Ekmark og Henning Roschberg. 

All frivillig hjelp, ros,kritikk og forslag mottas med takk. Alle som vil organisere 
lokale turneringer med NBgF rating poeng må gjerne ta kontakt. 
En stor takk til alle som hjalp til under NM'93. Stor takk til Bill Robertie , Bilj ard 
eksperten,Nordli Bokhandel og Savoy Hotell. 
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Det tredje åpne norgesmesterskapet i 
backgammon ble avholdt på Savoy Hotell i 
Oslo 15.-17 . oktober. Ny dellagerrekord 
ble satt i år med 80 deltagere fordelt på 
begynnerklasse og mesterklasse. I tillegg 
til dette begynner NM å bli virkelig 
nasjonal, med deilakere i år fra Bergen 
Trondheim,Stavanger,Ålesund, og 
selvfølgelig hele østlandsområdet. 
Spillere fra Tromsøområdet,som visst 
nok er meget aktive,var dessverre ikke 
representert i år. Vi håper at del er en 
selvfølge at dette ikke vll gjenta seg ved 
senere NM. 

Begynnerklassen ble I år.som i 
fjor .dominert av Ingrid Dahl som hittil 
har vunnet 18 av 20 matcher i løpet av 
hennes deltagelse i NBgF. En utrolig 
prestasjon som vitner om viljestyrke, 
konkurranselyst .is i magen samt en del 
gode terninger. (Hennes naturlige 
forståelse lor,og glede av 
backgammon,tar vi for gitt!!) Hun seilte 
gjennom oppvarmingslurneringen til 
førsteplass mol en tapper Inger Hansen , 
som ble nummer to. I hovedturneringen 
var Ingrid ikke mindre nådeløs i sin jakt 
på første-plassen. Hun eliminerte Helge 
Skogstad i semifinalen, for så å treffe 
Svante Nordstrøm som kjempet en hard 
kamp mot den nye stjernen. Nordstrøm 
var helt ny i turneringssammenheng, og 
kriget seg opp til finalen i sin første 
turnering. Han slo ut lggy Yuera i 
semifinalen som så måtte se seg slått ut 
av Skogstad i bronsefinalen. Forbundet 
venter å se mer av både Skogstad og 
Nordtrøm i fremtidige turneringer. Ingrid 
Dahl ble gratulert med et nytt 
backgammon brett, en backgammon 
bok(som hun har satt seg til å lese 
korrektur på!!) pluss pengepremien. 
Norges Backgammon Forbund gratulerer 
henne så mye, og håper på å se henne i 
flere turneringer fremover. Consolation 
turneringen for begynnere ble vunnet av 
Jørn Knustad over Jan Ivar Nilsen I en 
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match til 13 poeng. Bronsefinalen ble dratt 
i land av Jørn Lindberg mot Geir Arne 
Nilsen. Det var gledelig å se så mange nye 
og ivrige ansikter i begynnerklassen i år. 
Forbundet ser frem til deres deltagelse i 
senere turneringer!!! 

Mesterrekken var like populær i år med 
nesten 40 deltagere til tross for økningen 
i deltageravgiften. I år ble mesterrekken 
dominert av Andre Rognes og Geir 
Høybakk. 
Rognes seilte gjennom oppvarmings
turneringen uten særlig problemer.og 
vant. Som han selv sa det; ' Jeg bare 
vinner og vinner.jeg!!! " 
Han ble dessverre lort slått ut av hoved
turneringen men viste seg sterk Igjen i 
consolation hvor han først slo ut Dag 
Ekmark i semifinalen.og deretter tidligere 
Norgesmester Henning Roschberg i finalen. 
Vi gratulerer Rognes med en utrolig 
lurneringsprestasjon og 2500 kroner!!! 

Hovedturneringen for mesterklassen var 
like overraskende i år som i fjor . De 
største favorittene måte se seg slått ut 
en etter en av enten nye ansikter eller 
hverandre. Etter 2. runde ble det Henning 
Roschberg mot Kjetil Hansen , og Fredrik 
Dahl (broren til Ingrid Dahl) mot Victor 
Petersen . Det er ikke alltid like morsomt 
når lire favoritter møtes så tidlig.men 
mange av de øvrige spillerne satte stor 
pris på denne trekningen. Kjetil Hansen 
var den som kom ut av denne krigen, med 
semifinalen mot den ukjente kometen Helge 
Stjernvang . Stjernvang var hittil helt 
ukjent i turneringssammenheng, og 
debuterte like greit med å slå ut erfarne 
spillere som Arve Heggem og Espen 
Anlinsen . Men de fleste var sikre på at 
den nye spilleren ikke skulle lå det så lell 
mot Gudfaren Hansen, men den gang ei!ll 
Stjernvang gjorde del som skufle gjøres, 
uten respekt for den erfaringsrike 
mesteren, og dunket Hansen like godt ut av 
hele skiten og satt seg i stolen for finalen. 
På den andre siden av brettet satt Geir 
Høybakk fra Oslo. Høybakk slo Jørn 
Watne ut av semifinalen i en nokså grei 
match til 21 poeng. Til tross for total 
mangel på søvn (Høybakk sov kun 1 1/2 



time natt til søndag) greide han å leie bort 
en opplagt Watne som hittil hadde hatt vind 
i seilene som aldri lør. Høybakk var 
derfor i en fysisk og psykisk gråsone da 
han satte seg ned for å kjempe mot den 
ukjente Stjernvang. Men Stjernvang måtte 
dessverre oppleve for første gang 
hvordan det er å tape en turneringsmatch. 
Matchen gikk til 23 poeng og erfaringen til 
Høybakk viste seg å være en fordel. Han 
vant lilelen som Norgesmester for 1993-
94, samt en førstepremie på 5.000 
kroner. Men vi må si det var en utrolig 
prestasjon for Helge Stjernvang, selv om 
han måtte nøye seg med 2. plassen i år. 
Kjetil Hansen tok sin hevn på uskyldige 
Jørn Watne i bronsefinalen.der han dro til 
med den vante flaksen for å sikre seg 
tredje plass og de tilhørende 1.700 
kroner. 

Auksjonen var i år en definitiv suksess 
med både ny publikumsrekord og 
kronerekord. Potten ble til slutt på 5.800 
kroner, som var over dobbelt så mye som 
i fjor. Her var Victor Petersen smart nok 
til å kjøpe både Jørn Watne og Geir 
Høybakk.slik at etter kvartfinalen var han 
sikret en finale- spiller i sin lomme. Espen 
Anlinsen hadde tydelig satt seg som mål å 
lage ny kjøps-rekord da han glad og 
fornøyd bød rekordstore 900 kroner for ·. 
Kjetil Hansen. Hans lettere sjokkerte 
ansiktsuttrykk da det var klart at ingen 
bød over han, var ingenting imot 
uttrykket hans da det var klart at Hansen 
var slått ut av turneringen av Stjernvang. 
Lykke til neste gang Espen. Auksjonen var 
så populær at den nok vil bli å linne i 
andre store turneringer også; det blir nok 
flere muligheter for store kupp i 
fremtiden . 

Ellers var turneringen en stor suksess i år 
som i fjor. Vi gleder oss over at vi vil 
trenge større .og mindre røykfulle.lokaler 
til neste år.siden deltagerantallet bare 
øker og øker. Den eneste vonde smaken i 
munnen i år kom dessverre fra kaffen, 
som ble bestilt og bestilt og bestilt og 
bestilt. Søndagen gikk det opp for 
turnerings-ledelsen at den måtte betales 
for(meget smart tenkt av 
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turneringsledelsen!) og regningen hadde da 
hopet seg opp til 3.000 kroner. Etter 
kronerulling og totaltapping av forbundets 
egenkapital.greide en meget forvirret 
turneringsledelse å gjøre opp for seg og 
sine medlemmer for den deilige kaffen på 
Savoy Hotell.(det går rykter om at 
turneringsleder Chris Snellingen har gått 
over til tel) Men bortsett fra denne 
lettere meningsløse tabben ser vi med 
stor glede tilbake på NM ·93 og ser frem 
til å se alle sammen på flere turneringer 
fremover . 

God Jul, Godt Nyttår og Gode Terningerl!I 
hilsen, 

NM ·93 
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Norges Backgammon Forbund · 
/ 

inviterer til 

Sort Søndag 
Backgammon Turneringer 

Gratis turneringer 5 søndags kvelder på Cafe· Fiasco 

Turneringstart kl.18.00; gratis påmelding + en gratis Sort 
Guid øl fra Cafe Fiasco og Carlsberg til alle deltagere 

Turneringsdager: 12.des., 9Jan., 16,ian., 23Jan., og 30.jan. 

Turneringen består av 3 kvalifiseringsrunder til en 

NS STORFINALE TURNERING 
MIE ....... KR.4.000,- REISE TIL SELVBESTEMT STED 
MIE ....... TUR-RETUR DANMARK D BÅT 

for mer info ring Cafe Fiasco eller NBgF 
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DOBLARE HUMANUM EST ... 
Riktig bruk av dobleterningen 
er like viktig for en moderne 
backgammonspiller som å flyt
te brikkene godt. Det tar fem 
minutter å forstå hvordan den 
virker, men å beherske den 
til fulle er noe som de fær
reste kan håpe å oppnå i lø
pet av sin backgammonkarrie
re. Her følger noen tips både 
for nybegynnere og viderekom
ne. 

Dobleterningen (DT) brukes noe 
forskjellig i turneringa- og pen
gespill . Grunnen til dette er at 
i turneringer har poengstillingen 
i en match betydning for dobleav
gjørelsene. Der ikke annet er 
nevnt, er eksemplene i denne ar
tikkelen hentet fra pengespill . 

Regler 

Kravene for å kunne (re)doble er: 
- at det er din tur . 
- at du ikke har kastet 

terningene. 
- at du har tilgang på DT, dvs . 

at DT ligger på midten av 
brettet (evt. på din side) . 

Dobl ingen utføres ved at du tar 
DT, snur den ti 1 2 (evt. neste 
nivå), legger den foran din mot
stander og sier: "Jeg dobler!". 

Den som blir doblet har to mulig
heter: 

- akseptere ("ta") doblingen. 
- g i opp spillet ("droppe"). 

Hvis du aksepterer doblingen, 
legge r du DT på din side av bre
ttet med riktig side opp, og spil
let fortsetter (det er stadig den 
som doblet sin tur) . 

En redobling foregår på samme 
måte. men DT snus til neste nivå, 
dvs. det dobbelte av det den sto 
på før redoblingen. 

Poengberegningen foregår slik: 
- et udoblet spill gir l, 2 

eller 3 poeng (game, gammon 
eller backgammon). 

- poengene for spillet ganges 
med det DT står på ved 
spillets slutt. 

- en (re)dobling som droppes 
gir så mange poeng som det DT 

sto på før (re)doblingen. 
- det er ingen grense for hvor 

mange ganger det kan redobles 
i et spill. 

Noen eksempler: 
- X dobler til 2, Y dropper, 

X vinner 1 poeng. 
- X dobler til 2 , Y tar, Y 

redobler senere til 4, X 
tar, Y vinner spillet, 
Y vinner 4 poeng. 

- X dobler Y til 2, Y 
tar, X vinner gammon 
(2 poeng), X vinner 4 poeng. 

Når skal du doble? 

Hensikten med å doble er å oppnå 
større gevinst i en fordelaktig 
situasjon. Generelt kan det sies 
at hvis du er favoritt i en sti 
lling, vil du tjene på å doble. 

Eks.: 
- du har en solid ledelse i et 

løpespill (all kontakt er 
brutt mellom de fiendtlige 
brikker), og du anslår dine 
sjanser til 70%. 

- anta at du spiller samme 
stillingen 100 ganger. 

- hvis du aldri dobler vil du 
vinne 70 og tape 30 spill å 1 
poeng, tilsammen +40 poeng. 

- hvis du dobler vil du vinne 
70 og tape 30 spill a 2 
poeng, tilsammen +80 poeng . 

- hvis motstanderen dropper 
vinner du 100 spill a 1 
poeng, tilsammen +100 poeng. 

Du tjener 40 poeng, dvs. 0,4 poeng 
pr. spill ved å doble, mens mot 
standeren sparer 20 poeng, eller 
0,2 poeng pr . spill ved åta dob
lingen . 

Hvis du har mer enn 50% sjanse i 
en stilling vil du alltid øke 
gevinsten ved å doble, men fordi 
backgammon er et spill med store 
svingninger vil det ofte lønne s eg 
å vente til du har 60-65%. 

Når skal du ta en dobling? 

Når du blir doblet er det fordi du 
står dårlig , men det betyr ikke at 
du har tapt spillet! I for r ig 
eksempel så du at den som bJ 



doblet kan begrense tapet ved å ta 
doblingen. Nå et eksempel på det 
motsatte: 

Eks.: 
- du ligger langt bak i et 

løpespill, du blir doblet og 
du anslår dine sjanser til 
20%. 

- anta at du spiller samme 
stillingen 100 ganger. 

- hvis du alltid tar vil du 
vinne 20 og tape 80 spill å 2 
poeng, tilsammen -120 poeng. 

- hvis du dropper vil du tape 
100 spill å 1 poeng, 
tilsammen -100 poeng. 

Du sparer 20 poeng, eller 0,2 
poeng pr. spill ved å droppe. 

Det magiske tallet er 25! Hvis du 
har mer enn 25% sjanse skal du ta 
en dobling, . hvis ikke dropper du 
(forutsatt at gammen ikke er aktu
elt i stillingen). 

Oppgave 1 (lett) 

<se fig . l > 

Du har de hvite brikkene, og det 
er din tur. 

- skal du doble? 
- skal sort evt. ta? 

Dette er det avgjørende øyeblikk! 
Du skal kaste ditt siste kast 
(siden sort alltid vinner når du 
ikke kommer ut), og du må vurdere 
en dobling. I en slik situasjon er 
det bare en metode som er nøyaktig 
nok, og det er å analysere stil
lingen kast for kast. 

Du har 27 kast som vinner og 9 
kast (41,32,31,21,11) som taper. 

- anta at stillingen spilles 36 
ganger. 

- hvis du ikke dobler vinner du 
27 og taper 9 spill å 1 
poeng, tilsammen 18 poeng. 

- hvis du dobler vinner du 27 
og taper 9 spill å 2 poeng, 
tilsammen 36 poeng. 

- hvis svart dropper vinner du 
36 spill å 1 poeng, tilsammen 
36 poeng. 

Ved å doble fordobler du gevinsten 
din fra 0,5 til 1 poeng pr. spill! 
For svart er det likegyldig å ta 
eller droppe doblingen (9 vinnende 
kast av 36 25% , det magiske 
tall). 

Oppgave 2 (vanskelig) : 

<se fig. 2 > 

Du har de hvite brikkene, og det 
er din tur. 

- hvordan skal DT behandles'? 

Igjen må vi analysere stillingen 
ved å se på alle muligheter. 

Hvit og sort har identiske stil
linger hvor 23 kast er gode og 13 
dårlige (61,51,41,31,21,11,32). 
Hvis hvit ikke vinner i første 
kast oppstår en situasjon som 
minner om stillingen i forrige 
oppgave, som vi vet skal dobles og 
tas (regn ut selv!). Det betyr at 
vi har 3 muligheter: 

1. hvit dobler ikke 
2. hvit dobler, sort tar 
3. hvit dobler, sort dropper 

3: Hvit vinner 1 poeng pr. 
spil 1. 

1: Hvit vinner 1 poeng i 23 av 
36 spill. I de resterende 13 
dobler sort og hvit tar. Vi 
deler de 13 opp i 36 - hvit 
vinner 13 og sort vinner 23 
spill å 2 poeng. 
Tilsammen vinner hvit: 

(23 / 36)xl 
+ (13 / 36)x(13 / 36)x2 
- (13/36)x(23/36)x2 

0,44 poeng pr. spill. 

2: Lik alternativ 1, men med DT 
ett nivå høyere: 
Hvit vinner: 

(23 / 36)x2 
+ (13 / 36)x(l3 / 36)x4 
- (13/36)x(23/36)x4 

0,88 poeng pr. spill . 

Alternativ 2 og 3 gir begge høyere 
gevinst for hvit enn alternativ 1, 
altså skal hvit doble. 
Alternativ 2 gir mindre tap for 
sort enn alternativ 3, altså skal 
sort ta doblingen. 

Spesialregler for pengespill: 

Følgende regler er valgfrie , og må 
avtales før spillet starter (de er 
imidlertid så vanlige at mellom 
spillere som kjenner hverandre 
nevnes de ofte ikke). 

"Jacoby" - innebærer at et udoblet 



spill bare gir 1 poeng, selv om 
det vinnes gammon eller backgam
mon. Hensikten er å øke intensite
ten i spillet. Når Jacoby-regelen 
brukes er det viktig å ikke vente 
for lenge med å doble i stillinger 
med store garnmantrusler. "En meget 
god regel!" 

"Beaver" - den som blir doblet har 
anledning til å snu DT til ett 
nivå høyere enn det ble doblet 
til, og allikevel beholde DT på 
sin side. Hensikten er å kunne 
"straffe" spekulative doblinger 
ved å gjøre dem dyrere, men rege
len blir ofte selv brukt spekula
tivt . En beaver kan droppes, akku
rat som en dobling. "En uviktig, 
men morsom regel." 

"Raccoon" - den som dobler og blir 
beav'ret kan snu DT ytterligere 
ett nivå opp (DT ligger fortsatt 
på den dobledes side). Mulighetene 
for å spekulere/straffe spekula
sjoner bli enorme, og vanskelig
gjør økonomisk oversikt. En rac
coon kan også droppes. "Minst like 
uviktig og morsom som beaver. Vær 
forsiktig!" 

Chouette 

Chouette er en måte å organisere 
backgammon på slik at flere enn to 
spillere kan spille samtidig: 

- det kastes om rangeringen. 
- høyeste terninger blir 

"boks", nest høyeste 
"kaptein", resten "styrmenn" 
i terningrekkefølge. 

- boksen spiller alene . 
- kapteinen fører terningene og 

brikkene for "laget", men kan 
rådføre seg med de andre. 
hver spiller på laget har sin 
egen DT, og behandler den i 
forhold til boksen uavhengig 
av de andre. 

- hvis boksen vinner fortsetter 
han som boks, og laget 
roterer ett hakk {kapteinen 
blir sist). 

- hvis boksen taper blir 
kapteinen boks og laget 
roterer ett hakk {boksen blir 
sist). 

Chouette er sosialt, spennende og 
latterlig morsomt! 

Om å doble i turneringer 

Når du skal vurdere en dobling i 
en turneringsmatch må du, i til
legg til å vurdere stillingen i 
det aktuelle spillet, tenke på 
hvilken betydning matchseeren kan 
ha for din avgjørelse. I den for
bindelse er det viktig å kjenne 
til følgende regel: 

"Crawford" - innebærer at når en 
spiller oppnår matchpoint, dvs. 
mangler kun 1 poeng for å vinne 
matchen, er det ikke ti 11 att å 
doble i det første etterfølgende 
spill. I eventuelle senere spill 
er det igjen tillatt å doble. 

A ta nøyaktige beslutninger i alle 
matchsituasjoner er uhyre kreven
de. Som oftest må du nøye deg med 
en tilnærming, og da gjelder det 
å ha noen sunne ideer å bygge på: 

- i begynnelsen av en match skal 
du behandle doblinger som om du 
spiller pengespill. 

- når en eller begge spillere 
mangler 4 poeng eller mindre 
for å vinne matchen må du 
justere doblingene, først og 
fremst med tanke på "overage". 

- overage er at du vinner mer 
poeng i spillet enn du trenger 
for å vinne matchen. 

Eks.: 
- anta at du leder 7-5 i en match 

til ni poeng. 
- du har oppnådd et betydelig 

overtak i spillet, og vurderer 
å doble. 

- hvis du ikke dobler og vinner 
spillet blir matchstillingen 
8-5 . Da er du over 80% favoritt 
i matchen {her kommer Crawford
regelen inn). 

- hvis du ikke dobler og taper 
spillet blir matchstillingen 
7-6, og du er fortsatt favo
ritt. 

- hvis du dobler og vinner, har 
du vunnet matchen. 

- hvis du dobler og taper blir 
matchstillingen ikkg 7-7, slik 
du kanskje hadde tenkt! Mot
standeren din ser nemlig at 
matchen står på spill, og re
dobler til 4 ved første anled
ning! Dermed har du havnet i en 
posisjon hvor begge kan vinne 
matchen i dette spillet, og din 
ledelse før spillet har nå 
ingen verdi! 

Det er lett å se at for å doble på 



denne matchscoren, må du ha en 
stilling som er bedre enn det som 
behøves i pengespill. For motstan
deren er det omvendt - han kan ta 
en dobling med en mye dårligere 
stilling enn i pengespill. 

Hvordan kan dette beregnes mer 
presist? Den mest utbredte metoden 
kalles erfaring - når du har spilt 
noen hundre turneringer, får du en 
ganske god følelse for hva som er 
riktig eller galt. For deg som er 
teoretisk anlagt tar jeg med en 
formel som uttrykker forholdet 
mellom en gitt matchscore og din 
forventning i matchen (formelen er 
utarbeidet av Rick Janowsky, og er 
basert på en gammonfrekvens på ca. 
20%). 

F = 55 + ,cox55J / (M~2). 

F forventning (for den som leder 
matchen). 

O - differanse (mellom spillernes 
score). 

M - manglende poeng (for den som 
1 igger bak). 

La oss teste formelen på overnev
nte eksempel, stillingen 7-5 i en 
match til 9 poeng: 

0=7-5=2, M=9-5=4. 
F=55+(2x55))/(4+2)=73,3. 

Din forventning er altså 73,3%. 

Nå skal vi se på hvordan dette kan 
brukes - først for å vurdere om 
doblingen kan tas, deretter om det 
er riktig å doble. 

Enhver matchscore har sin grense 
for hvor dårlig en stilling kan 
være før en dobling må droppes. I 
pengespill er grensen 25%, i en 
match er den lik forholdet mellom 
risiko og gevinst. Risikoen (R) er 
differansen i forventning mellom 
matchscoren som oppstår hvis du 
dropper (D) og hvis du tar og 
taper (TT). Gevinsten (G) er til
svarende differanse mellom hvis du 
tar og vinner (TV) og hvis du tar 
og taper (TT). Grensen, eller 
"take-punktet" (TP) blir dermed: 

TP = R/ G = (D-TT) / (TV-TT) 

For å regne ut TP i eksemplet 
over, må vi først regne ut for
ventningen til de aktuelle match-
scorene . 

li 

TV gir stillingen 7-9 (etter å ha 
redoblet) = 100%. 

TT gir stillingen 9-5 = 0%. 
D gir stillingen 8-5, og Craw

ford-regelen gjelder. Janow
sky' s formel gjelder ikke for 
Crawford-spill (eller senere 
spill), og disse situasjonene 
må beregnes særskilt. Ved 8-5 
må den som ligger bak vinne 3 
spill (2 med en gammon) før den 
som leder vinner 1. Det gir en 
forventning på 17%. 

TP (D-TT)/(TV-TT) 
= (17-0) / (100-0) = 17 %. 

Det betyr at en dobling kan tas 
med en stilling som bare vinnes i 
17 av 100 spil 1 ! 

Så til spørsmålet om når det er 
korrekt å doble. Vi må sammenligne 
forventningen i matchen når du 
vinner eller taper etter å ha 
doblet eller ikke doblet. Vi får 
følgende fire tall: 

OV gir stillingen 9-5 100%. 
DT gir stillingen 7-9 0%. 
IDV gir stillingen 8-5 83%. 
IDT gir stillingen 7-6 = 66% (bruk 

Janowsky' s formel) 

Vi kaller sjansen til å vinne det 
aktuelle spillet S. Forventningen 
i matchen ved å doble (FO) eller 
ikke doble (FID) blir da: 

FD = SxDV+(lOO-S)xDT 
FID= SxIDV+(lOO-S)xIOT 

For at det skal lønne seg å doble 
må FD være større enn FID. Hvis vi 
løser ligningen FD >FIO med hensyn 
på S får vi S>79,5%. Det betyr at 
hvis sjansen til å vinne spillet 
er større enn 79,5%, er det riktig 
å doble! 

Den optimale dobling gis når sjan
sen i spillet er mellom 79,5% og 
83%. Dette er fordi at hvis sjan
sen blir større enn 83% må mot
standeren droppe (du har mistet 
markedet). 

Jeg håper du ikke har mistet 
motet! Øvelse gjør mester, og 
du trenger ikke skjønne alt 
med en gang. Lykke til! 

Kjetil Hansen 



figur I figur2 

OPPGAVER OG ANALYSER 
AV DR. VICTOR GAMMON PETERSEN 

242322212019 

Sort skal spille 6-3, 
men hvordan? 

Figur 1) I en stilling som dette er det lett å spille automatisk,f.eks. 23/20,13n 
eller 13/4. Den virkelige mesteren vil imidlertid se at sort er bak i løpet (16 pips) 
og at sorts fordel først og fremst Jigger i et bedre bord. Ingen av trekkene ovenfor 
tar hensyn til dette. I denne stillingen ønsker sort å utnytte hans fordelaktige sterke 
bor ved å søke kontakt. Etter 13/10,7/l ser vi at 14 av hvits 36 slag gir sort et skudd 
som antakeligvis vil trenge for å vinne sWlingen,(66,55,65,61,51,43,42,og 32 tvinger 
hvit til å legge en blot). Dette trekke er derfor det beste. Husk:finn styrken i stillingen 
din og utnytt den!! 

1-5 



123456 7 8 9 10 11 12 

figur 2 

Sort skal spille 1-1, 
men hvordan? 

Figur 2l Igjen en stilling som man lett spiller automutisk;6/4,5/4 og en eller annen 
ener til sl utt. Men her er imidlertid 24/21,22121 et sterkere trekk. Årsaken er at 

--et.ter sort lager sitt eget firer punkt er det vanskelig for han å få utnyttet det, 
dvs. å fortsette angrepet. 

-- Når sort fortsatt har 'spares 'på 5-og6-punktene sine har han fortsatt mulighet 
til å angripe hvits blot senere. 

-- Med tre brikker bak trenger sort et høyt anker i stillingen. 

242322212019 181716151413 

123456 7 8 9 10 1112 

figur 3 

Sort skal spille 6- 1, 
men hvordan 2 

Figur 3) 4/0,1/0 ser bra ut fordi sorts brikker er i partall. Imidlertid er 410, 4/3 litt 
bedre. Begge trekkene gir 6 sprekkslag neste gang som vil gi hvit 11 skudd. Henholdsvi 
62,52,42 og 65 54 64. Forskjellen på trekkene ser vi først når vi ser på sekvensen 
-sort gir skudd(12/36); hvit bommer(25/36). Hvis sort spiller 4/0,4/3, er det da bare 
kaf;tet 22 som gir et nytt skudd etter hvit bommer! Ved 4/0,1/0 er det 6 kast som 
gir dobbelt.skudd og ytterligere 6 kast som gir enkeltskudd. Siden sort er rundt take/ 
dropp punktet hvis han blir truffet (uansett trekk) så er det trekket som minimerer 
skuddmuligheter (470,4/3) det beste med klar margin_ 

1~1,arc1expel1en lorae A/s 
SPESIALISTER INNEN BIWARD OG DART 

i BACKGaMNOR : 
.lactQamnon koffert i skai •. 45, 5x 51 cm 
blHbock. l Ilk, magnetisk • • 24xl9 em 
a.et90_,,, koffert l teak •• J5,5x49 cm 
a.ct;a..an koffe rt i pali,ander, 

260,-
295, -
490,-

ukludv lllOd•ll •• •• ••••••.•• 46x63 cm 850,
. lkku I 15 otk •••••••••• L/M/S , 20,-/25,-/JO,-

i.n9Htt 11/doblingsternlng • • • • • . . • . 25 , - / 
:~mv: model l~r pA h~~tl 11 lnq /~ 

SJAKlt : 
Brett 
Sammenleggbart sett m/lcan t , nett/ahorn, 
Konge: 11 mm, Felt: C5 nun ......•••••••• 
Brett m/tall ' Bo kstaver m/bred kant, 
palisander/koto, Felt : 55 mm ..•. • ...... 
Barok.ti)rett m/ innf res ing, nøtt/ lønn, 
Felt: 50 mm •.• ••• ..•. .• .• •.• .. • ..• • .... 
Brett u / kant, nøt t / lenn , f e l t : 55 mm ... 
Fl r " '"'" n/ V:in+, " "' '"'" 'l r"". ~· •. 1•: .- " ,~ ." 

510,-

510, -

540, -
270, -
"' ' fl -



a)hvis sort redobler burde 
hvit akseptere doblingen? 
b)Skal sort redoble? 

• [fil 
.LillEUl~llol!~l..Kl~i-~LJ~_J_J 

1 z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
figur4 

Figur 4) a) NEl,over hode ikke under noen omstendigheter uansett hvor mange poeng 
du ligger under skal du akseptere denne doblingen!!! 

b) Nei! I denne stillingen har sort ingen kast som gir skudd nå!! 44,55,66 gir 
sort muligheten til å risikofritt spille på (back)gammon mens 11,22,21 og 32 gir sort sort 
muligheten til et nytt forsøk på en høy dobbel. Det ser ut som om sort ofte burde avstå 
fra å doble etter mange kast også neste gang selv om det da finnes sprekkslag. Her 
er det imidle1tid 3 klare gratis slag for nesten 100% gammon og sort kan ikke doble. 
(med mindre han har m<..>get god grunn til å tro at motstanderen vil hallusinere og ta den!) 

/~ 



ET MØTE MED 

Norpunkt møtte den nye norgesmester Geir 
Høybakk for å diskutere hans nye tittel, 
backgammon og livet ellers. Vi bringer her 
en del av intervuet. 
Norpunkt: Når begynte du å spille 
backgammon? 
Høybakk: Jeg lærte av Henning Roschberg 
(NM 92-93) ca. våren '89 og spilte en del på 
Brødrene Berg med han og Dag Ekmark. 
Først etter en par tre år følte jeg at jeg 
behersket kuben noe særlig, men følelsen 
for spille kom ganske fort. 
Norpunkt: Hva synes du om NM ·93? Ventet 
du å vinne turneringen? 
Høybakk : Turneringen som helhet synes 
jeg var veldig bra, spesielt auksjonen var 
unclerholdende ,selv om jeg synes at jeg selv 
ble kjøpt litt for billig'!! Jeg gikk inn i 
turneringen med klare intensjoner om å 
vinne.ellers er det ikke noe vits , men det 
var forst Ptter trekningen at jeg så at jeg 
hadde en reell sjanse til å vinne. Mye hard 
motstand overalt vet du, men mange av de 
beste spillerne slo hverandre ut, så det 
lysnet etter tredje runde da de fleste farlige 
spillere var ute i consolation. 
Norpunkt: Hvilke matcher var de hardeste 
for deg under NM? 
Høybakk: Min første match mot Frode 
Korslund var faktisk den tøffeste;en lang 
og meget jevn match. Psyken var nok den 
verste mot Roar Nakken fra Ålesund i 
tredje runde. Etter det var det ganske grei 
skuring. Jørn Watne slo jeg lettest på gode 
terninger gjennom hele matchen, fyren 
hadde dessverre ikke sjans mot meg den 
dagen! Finalen gikk greit mot Stjernvang. 
Jeg tror presse ble litt for stort til slutt og selv 
hadde jeg ingen nerver på det tidspunktet 
da jeg var jævla trøtt og sliten etter natten 
før . Det var i alle fall en grei match for meg 
som fløt meget bra hele veien. 
Norpunkt: Hvem synes du er de farligste 
spillerne i Oslo området? 
Høybakk: Jeg kjenner jo selvfølgelig ikke 
all e sammen, men av de jeg kjenner må 
det nok være Henning Roschberg, KjPtil 
Hansm, Frndrik Dahl og Dag Ekmark som 
er noe av de beste jeg har sett . Dahl og 
Hansen er jo begge veldig sterke på det 
teoretiske planet mens Roschberg og 
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li Ekmark er sterkere på det psykiske. Men 
nivået generelt i Oslo området har jo blitt 
veldig bra de senere årene. 
Norpunkt: Hva foretrekker du av 
pengespill og matchspill? Hva er du selv 
sterkest i? 
Høybakk: Alt til sin tid, men jeg 
foretrekker nok matchspill da det blir mer 
variert i lengden; man får spilt mot fl ere 
forskjellige spillestiler. Men et godt 
motsykke til det er jo selvfølgelig en aldri 
så liten chouette med mange forskjellige 
(spille)typer! Men jeg er nok selv best i 
matchspill selv om jeg greier meg bra i de 
fleste chouetter eller privatoppgjør. 
Norpunkt: Hvor høyt spiller du? 
Høybakk: Jeg liker å spille mellom kr.25,
og kr.50,- pr. poeng men kan alltid være 
med på 10 kroners også. Jeg liker ikke å 
spille så høyt at pengene betyr mer en 
spillet;' staken · skal aldri påvirket spillet 
ditt og det gjør det når det blir høyere enn 
kontoen tåler. 
Norpunkt: Har du lest noen backgnmmon 
bøker? 
Høybakk: Ja. J eg og Henning kjøptr alt vi 
kunne få tak i på Nordli , men dPt er lenge 
siden. Senere viste det seg at alt vi hadde 
lest var foreldret. Backgammon teori har jo 
gjort store fremskritt de sisle 10 årene og jeg 
leste alt som var trykket før 1980. Men jeg 
har dessverre ikke lest noen nyere bøker 
som vist nok er mye bedre en de gamle. 
Norpunkt: Har du noen forslag til folk som 
vil bli gode Backgammon spillere? 
Høybakk: Snakk, se på og spill med de som 
går for å være blant de beste i byen, hvis de 
er villig til å lære bort. Det er ike alle som 
er opptatt av å holde sin kunnskap 
hemmelig. Å lese noen nyere bøker er 
heller ingen dum ide'. Men tålmodighet er 
nok det viktigste; bare spill og spill så mye 
som mulig, så kommer det etter hvert. 
Norpunkt: Hvilke type stillinger 
foretrekker/ misliker du? 
Høybakk:Jeg hater å spille mot et bakspill 
med bra timing hvor jeg kommer til å 
sprekke fort, jeg føler liksom at det er 
urettferdig å tape når man ligger så langt 
foran i løpet!! 
Muta! holding garnes synes jeg også er noe 
dritt; altfor spennende! Den stillingen jeg 
liker best er løpespill hvor jeg ligger 
Iaaanngt foran og det er dobbel match 
point'!! men hvem gjør ikke det? 
Norpunkt: Hva synes du er mes t interesant, 
det psykologiske eller det matematiske ved 
backgarn mon? 



Høybakk: Matematikk har jeg aldri brydd 
meg noe om, jeg gidder sjelden å telle P•_ps 
engang! Det psykiske ved spillet synes Jeg 
er mye mer interesant. I det øyeblikket du 
knekker motstanderen psykisk, så har du 
ham uansett sansynligheter. Derfor er jeg 
mer ~pptatt av å bli kjent med min 
motstander; finne ut hva slags sti llinger 
han misliker når han dropper kuben osv. 
enn det å fin~e ut den nøyaktige equityen i 
den og den stillingen som jeg kanskje 
aldri ser igjen . 
Norpunkt: Det går rykter o~ at d~ har 
begynt å spille litt poker 1 tillegg til 
backgammon. Er det noen likhetstrekk 
mellom disse spillene for deg? 
Høybakk: Poker er mer variert d_a man har 
flere motstandere samtidig. Det Jeg hker 
med spillene er det sosiale elementet som er 
til stede hos begge to. Gambling elementet 
med flaksen og innsatsen er jo selvfølgelig 
også en slående likhet som tiltrekker meg 
dem begge to. 
Norpunkt: Hvilket spi ll liker du best? 
Høybakk: Akkurat nå er det vel poker. Men 
det er kun pga. at jeg har spilt altfor mye . 
gammon i det siste, fått min dose kan du si. 
Men om en liten stund så er det vel 
backgammon igjen som er favoritten. 
Norpunkt: Spiller du noen andre spill? 
Høybakk: ,Ja, jeg spiller på hester . Jeg 
spi ller også på casino hvis jeg har 
muligheten, men det er det eneste. J~g har 
aldri vært noe sjakk, bridge eller gm
rummy interessert. Det holder massevis 
med de laster jeg allerede har, ikke sant? 

Norges Backgammon Forbund 
invilerer alle spillere 

lil 

GAMMON-TURNERINGER 
Hver Onsdag på biljarden i Frederikke bygningen på Blindern 

Turneringen starter Kl. 18.00 og slutter før Kl.23 .00. 

Deltageravgift: Kr. I 0,- for begynnerklasse (7-poengs matcher) 
Kr. 30,- for mesterklasse (9-poengs matcher) 

Consolation turneringer for begge klasser; alle er garantert 
minst to matcher per turnering. 

ALLE MA TOIER GIR NBgF RA TING POENG 

GRATIS OPPLÆRING FOR NYBEGYNNERE 

FLOTTE OG FL YTENDE PREMIER HVER UKE 
FOR 1-, 2., OG 3. PLASS I HVER KLASSE 

(Whiskey i mesterrekken og utsøkt 
Vin i begynnerrekken!!!) 



NBgFs Gammon Butikk - Landets Eneste Forhandler 
av Seriøs Bacl<gammon litteraturll! 

Gammon Butikken 
PB 6 Blindern, 0313 Oslo 3 

Bøker (nivå: I - nybegynner,2- intermediate.3- advanced intermediate, 
4- expert) 

The Backgammon Handbook av Martin Fischer 
Backgarn mon for Profil av joe Dwek 

N'ivå 
1-2 

3 
Winning is More Fun av Jeff Ward (også på dansk) 
The Doubling Cube av jeff Ward 

3 
2-3 

The Backgarn mon Book av Jacoby og Crawford 
Reno '86 av Bill Robertie 
Lee Genud vs/ Joe Dwek av Bill Robertie 
Advanced Backgarn mon av Bill Roberlie 
(2 . utgave; 2 bind - kr. 465,- pr . bind; 

1-2 
3-4 
3-4 

bind I - Technical Play, 
bind Il- Positional Play) 

World Class Backgarn mon - Move by Move 
av Roy Friedmann 

Bøker fra Danny Kleinmann, BG·s ledende teoretiker 

Vision Laughs at Counting 
Wonderful World of Backgammon 
Meanwhile, Back at the Chouette 
Double -Sixes from the Bar 
Is There a Life After Backgammon? 
How Can I Keep From Dancing? 
The Dice Conquer All 
How Little We Know About Backgammon 
The Other Side of Midnight 
."But Only Hogs Win Backgammons 

Tidssk r irt er 

438 s. 
132 s. 
142 s. 
135 s. 
148 s. 
134 s. 
228 s. 
168 s. 
142 s. 
244 s. 

Inside Backgammon av Bill Robertie og Kent Goulding 
Årsabonnement 1993; 6 nummer kommer ut 2. hver 
måned; 23 sider med rollouts. analyser, 

4 

3-4 

kommenterte matcher. oppgave konkurranser med svar 
og analyser i neste num mer og mye mer. Ett "must" for 
alle seriøse HG-spillere. 
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Pris 
kr. 250,
kr. 230,
kr. 480,
kr. 370,
kr. I 50,
kr. 480,
kr. 360,-

kr . 930,-

kr. 480,-

kr. 800,
kr.350, 
kr350.
kr.350.
kr. 350,
kr . 350.
kr. 460,
kr.390,
kr . 345 
kr. 480 

kr. 380 



Bestillings Seddel 

Send meg følgende bøker d snart som muliø : 

• Ekspedisjon pr. ordre .... .. .. "...... .Kr.....1Q...: 

• Tolal Pris 

Dill navn _ _________ _ 
og Adresse 

Betalirrgsform : ( ) vedlagt sjekk. ( ) Jeg har betalt på bankøiro nr. 
60H05.47.of93 

Send denne kupongen i konvolutt til: 
Norges Backgammon Forbund 
Postboks 6, Blindern 
0313 Oslo 

NBgF P.B. 6, Blindern 
03130slo 

TILLAT 6-1 UDll POR 
I.BYDING 

SEND TIL: NORGES BACl::GAMMON FORBUND 
POSTBOK:S 6, BLINDERN 

0313 OSLO 

Ja. jeg er interessert i Norges Backgammon Forbund og ønsker: 

) Mer informasjon om Forbundet og Turneringer 
) Oversikt over de neste turneringene 
) Arsmedlemskap og tilsendt bankgiro 

Navn: _________ _ 
Adresse: ________ _ 



NORGE S BACKGl\MMONFORBUNDS OFFISIELLE RATINGLISTE 
AJOURFØRT 7.november 1993 

1 Ingrid Dahl 
2 Kjetil Hansen 
3 Fredrik Dahl 
4 Geir Høibakk 
5 Chris Snellingen 

Victor M.Petersen 
7 Dag Ekmark 
8 Shahab Ghodsi 
9 Martha Gjelseth 

10 Halvor Losnedal 
11 Jostein Flood 
12 Pål Fladsrud 
13 Henning Roschberg 
14 Erik Hodne 
15 Jørn Wathne 

Krystian Kosicki 
17 Johnny Tønnesen 
18 Espen Anf insen 
19 Hans Liby 
20 Tore Dahl 
21 Arve Heggem 
22 Andre Rognes 
23 Rune Jørgensen 

Ignacio Yllera 
25 Cathrine Gløersen 
26 Frode Korslund 
27 Jørn Knustad 
28 Sylvia Johnsen 

Roar Løchting 
30 Tim Lavelle 
31 Inger Hansen 
32 Per Johanson 

Helge Aagenes 
34 Even Gjerstad 
35 Torgeir Mykland 
36 Erik Slettum 
37 Stig Eide 

Siri Thorsland 
Kjetil Korslund 

40 Halvor Lervik 
41 Stein Welle 
42 Ole Schrøder 
43 Gunnar Stensen 
44 Andreas Bonomi 
45 Leif Roar Hamre 
46 Kanta Muthumala 
47 Helle Snellingen 
48 Espen Brevig 
49 Sigurd Naterstad 
50 Anne Katrine Sjøholt 
51 Jan Ivar Nilsen 
52 Jørn Lindberg 
53 Andreas Frislid 
54 Frank Hjertø 
55 Øystein Flagstad 

Antall kamper registrert: 
Gjennomsnittsrating: 

1195 
1176 
1167 
1150 
1129 
1129 
1123 
1109 
1107 
1099 
1097 
1096 
1094 
1084 
1082 
1082 
1078 
1077 
1064 
1063 
1061 
1056 
1055 
1055 
1054 
1044 
1043 
1042 
1042 
1038 
1032 
1030 
1030 
1020 
1018 

996 
993 
993 
993 
991 
985 
978 
973 
970 
968 
966 
965 
960 
953 
949 
932 
931 
923 
922 
907 

20 
318 
190 

57 
200 
222 
204 
131 
193 

98 
175 

30 
245 
101 
141 
110 
271 
156 
255 

23 
77 

196 
130 

45 
197 
142 

22 
44 
14 

105 
18 
64 
18 
14 
19 
26 
13 
61 

218 
88 

319 
12 
26 
24 
24 
24 
26 
82 
32 
46 
80 
15 
46 
16 
48 

3752 
1038.1 

18 
216 
119 

35 
119 
131 
106 

76 
109 

56 
95 
18 

127 
55 
79 
62 

157 
Bl 

134 
15 
42 

102 
65 
24 
95 
63 
12 
24 

8 
51 
10 
36 
10 

8 
10 
13 

6 
26 

107 
41 

147 
5 

10 
9 

10 
10 
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34.8 
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31. 2 
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Kriterie r for a komme med på NBgF's offisielle ratingliste: 
- Minst 12 kamper spilt totalt 
- Minst 6 kamper spilt i løpet av siste år 
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