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De små spillene teller også 
 
Mye takket at Aaseng/Johansen ikke klarte å melde 7 hjerter i spill 13 ledet Larvik/Horten med 1 
IMP etter første halvrunde i første kamp mot TopBridge BC 4. 
 
I 2. halvrunde dukket dette spillet opp: 
 

 
 
«Turbo» viste en 8-11-grand, Syversen viste begge major, og Skjæran valgte hjerter. 
 
Ruter 5 kom ut, til 10 og knekt.  Spar knekt løp til damen, og Mikkelsen fortsetter i ruter som går til 
kongen.  Spar 8 stikkes med esset, og ny spar til kløveravkast i nord og 10-eren i syd. 
 
Nå følger E-K i kløver og kløver til stjeling, ruter til stjeling, og spar konge til stjeling og 
overstjeling.  8 stikk og 110 inn for Larvik/Horten. 
 
På det andre bordet ble det ikke åpnet i øst, så syd åpner 1 NT som går pass rundt. 
 
Forsvaret har 7 toppstikk, og 100 inn for Larvik/Horten, og 5 IMP til arrangørlaget. 
 
Så ikke glem de små spill, de kan også velte store lass. 
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Ordføreren ønsket velkommen 
En blid og kjedepyntet ordfører ankom Quality hotel Grand Farris i god til før åpningen og slo av 
en prat med spillere og arrangører. 
 
I løpet av samtalen ble det klart at ordføreren ikke bare er Larvikspatriot til overmål, men også mer 
enn habil bridgespiller. Det er faktisk 40 år siden han lærte spillet, noe han også kom inn på i 
åpningstalen sin. 
 

 
Turneringsleder Sigmund Bakke, ordfører Erik Bringedal og leder i organisasjonskomitéen og 

kretsleder i NBF Vestfold Heidi Berre Skjæran. 
 

På en veldig god måte fikk ordføreren presentert byen, som lå badet i høstsol – et vær han for 
øvrig påstod var helt vanlig her i byen. Etter åpningstalen hadde han til og med noen minutter til å 
bli med på en kort fotoseanse i 5. etasje.  
Der fikk vi bilder som nå ruller i headingen på NBFs hjemmeside, og som vi i tillegg sendte 
ordføreren til hans album. 
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Syversen i storform 
Av: Knut Kjærnsrød 
I den aller første runden av årets mesterskap møttes hjemmelaget Horten/Larvik Top Bridge i 
ramakamp, og etter en innledende halvrunde der impene fòr i alle retninger var stillingen helt jevn. 
I spill 10 sørget Kennet Syversen for å sikre hjemmelaget 12 verdifulle med denne inspirerte 
spilleføringen: 
 

 
 
Kenneth var Syd med makker Harald Skjæran i Nord, og Sverre Johnsen – Åsmund Stokkeland 
Ø-V 
Meldingene var offensive: 
Ø  S  V  N 
Pass  1 kl  pass  1 ru 
Pass  2 hj  pass  3 hj 
Pass  4 hj  dobl  pass rundt 
Åsmund spilte ut kløver ti til esset, og en hjerter til esset avslørte den ikke helt uventede sitsen. 
Spar knekt gikk til damen; Øst la åtteren, og en hjerter ble tatt med håndens åtter. Spar konge til 
esset, og ny hjerter til tieren i bordet. Ruter til esset , spar til syveren og på spar ti forsvant 
håndens rutertaper. Deretter var det enklet krysstjele seg hjem til 10 stikk og 790.  
 
Ved det andre bordet gikk meldingene: 
Ø  S  V  N 
Pass  1 kl  pass  1 hj 
Pass  2 hj  pass  pass 
2 NT  pass  3 kl  pass rundt 
En bet ga 100  ut dermed var de 12 IMPene sikret. 
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Første runde – Båsmo BK til tet 
 
Det var Båsmo BK som gikk til tet etter første etter første runde, etter at de knuste TopBridge 3 
Thoresen 83 – 23 (18,69 – 1,31) foran Bergens Akademiske BK som var nesten like gode mot 
Vikersund med 73 – 20 (18.10-11,90). 
 

 
Kurt Ove Thomassen og Svein Gunnar Karlberg for Båsmo BK fikk en god start mot Terje Lie og 
Espen Fasting fra TopBridge 3 Thoresen. 
 

Resultater første runde: 
Klepp BK    – Tromsø BK    35 - 66 
Larvik BK/Horten nBK  – TopBridge BC 4 Johnsen  71 – 60 
Båsmo BK    – TopBridge BC 3 Thoresen  83 – 23 
Bergens Akademiske BK  – Vikersund BK    73 – 20 
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Rama 
 
I 5. etasje er det satt opp en Rama-sal, og her slappet de som ikke skulle spille siste halvrunde på 
torsdag av etter dagens strabaser. 
 

 
 

Her fulgte man med på direkte-sendingen på YouTube med Markus Lund, Tor Eivind Grude og 
Marianne Harding som kommentatorer. 
 

 
Og diskusjonene gikk livlig       
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Bøkeskogen i Larvik, og mineralvannet. 
 
I gårdagens bulletin hadde vi valgt et bilde fra Bøkeskogen i Larvik (sniklånt fra Turistforeningen, 
som har mange flotte turer). 
Så da er det vel på sin plass å presentere denne spesielle skogen litt nærmere. Ordfører Erik 
Bringedal nevnte bøkeskogen i sin åpning av NM’et – og la vekt på at skogen er både bynær og 
stor. Faktisk er det ikke mer enn et par minutters gange fra hans kontor og til skogen. 
 
Faktisk er bøkeskogen i Larvik landets første offentlige friområde, skjenket i 1884 av godseier 
Treschow til Larvik bys befolkning. Det er landets største og verdens nordligste offentlige 
bøkeskog. Skogen er på totalt 300 mål og ligger som en krone på toppen av Larvik by. 
 
Bøkeskogen ligger på en tydelig del av Vestfold-raet. Dette er en morenerygg som går gjennom 
nesten hele Vestfold, og ble dannet da isbreen som dekket hele Sør-Norge trakk seg tilbake for ca 
10.000 år siden. I tillegg hevet landet seg, slik at det som vi nå kjenner som Farrisvannet engang 
var en del av Larviksfjorden.  

 

 
 
Skogen er flittig brukt av byens innbyggere og har vært det i lang tid. I 1850 ble det satt opp den 
første musikktribunen i skogen, med en fornyet en tjue år senere. En restaurant kom også opp, 
der dagens Bøkekroa ligger. I 1936 ble dagens musikktribune bygget – i typisk funkisstil. 
Arkitektonisk har musikkpaviljongen så spesiell utforming at den er blitt verneverdig. Det finnes 
kun en til av samme utseende i verden, nemlig i Hollywood (Hollywood Bowl). 
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Langt under bøkeskogen ligger Farriskilden. Her blir vannet filtrert og renset gjennom 20 år av 
naturen selv, før det kommer opp av Kong Olav Vs kilde, krystallklart og rent, med et unikt innhold 
av mineraler. 
 
Det vannet som tappes fra Kong Olav Vs kilde i dag er en blanding av mineraler som er dannet for 
flere tusen år siden, og regnvann som trenger ned i jorden. Regnvannet filtreres og renses på vei 
ned gjennom jordlagene og det tar 15-20 år til det er fremme ved tappestedet. Ferdig tappet 
kjenner vi det som mineralvannet Farris 

.  
 
På hjemmesidene til Farris kan vi lese at historien om Farris-kildene starter som kurbad, grunnlagt 
av Karen Linaae i 1843. Gjestene ved kurbadet badet i det kalde svovelvannet og drakk det klare 
kildevannet. Karen Linaaes kurbad ble kjent i medisinske kretser. En viktig del av behandlingen 
var å drikke fra mineralkilden for å oppnå helsemessig gevinst. Analyser utført rundt 1870 
bekreftet kildens medisinske verdi og badeanstalten ble utvidet av lege I.C. Holm. Badet ble godt 
kjent også utenfor landets grenser, og det ble et populært sted for forretningsfolk, politikere og 
embetsmenn i 1880-1930 årene. 
 
Siden 1960-tallet og frem til i dag har utviklingen av Farris vært enorm. I 1970-årene ble Farris 
tilgjengelig over hele landet, og ble raskt en ”allemanns-drikk”. 
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Et nytt småspill, nå med innspill 
 
Storfavorittene Bergens Akademiske startet dårlig mot Klepp BK i første halvrunde av den andre 
kampen. 
 
Et spill som bidro var dette: 
 

 
 
Ved det andre bordet kom Berset og Ekren fra BAK i 3 NT etter grand-åpning i nord, med to bet 
som resultat etter godt motspill. 
 
Mot 1 NT med sløyfe kommer hjerter 3 ut til kongen og esset, og kløver knekt kommer i retur. Den 
stikkes i nord, ruter knekt går til kongen og nok en kløver følger, og vinnes i øst. 
 
Ny kløver til kongen i syd, og nå følger to hjerterstikk og to ruterstikk før vest elegant spilles inn på 
ruter 10.   
 
Dermed får spillefører 2 sparstikk, og et overstikk i kontrakten, som ga 9 IMP til Jan P Svendsen 
og Klepp BK.   
 
Men BAK snudde kampen etter hvert. 
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Larvikitt 
Dette Norgesmesterskapet har i vanlig stil en pressepris til både til spiller og skribent. Prisen 
denne gangen er to skjærefjøler i Larvikitt. 
 

 
Larvikitt er en sjelden dypbergart (monzonitt) som finnes ikke finnes andre steder i verden enn i 
Vestfold og Telemark. Disse bergartene ble dannet for rundt 290 millioner år siden i forbindelse 
med vulkansk aktivitet i det geologene kaller Oslofeltet. Folkelig forklart størknet magma på 3 til 4 
km under jordoverflaten. 
 
Larvikitt fra Tjølling øst for Larvik er mørk. Vest for Larvik i Tvedalen-området er den lys. 
Karakteristisk er det vakre, blå fargespillet i feltspat, som er hovedmineralet i larvikitt.  Larvikitten i 
premiene er brutt ut i Malerød-bruddet 5km vest for Larvik. 
 
I 2008 ble Larvikitt kåret til Norges nasjonalbergart. Larvikittene er en viktig eksportartikkel. 
 
Larvikitt har blitt brukt som bygningsstein i kirker og andre byggverk siden middelalderen. Likevel 
startet den kommersielle driften ikke før på 1880-tallet. Det første bruddet ble startet av Ferdinand 
Narvesen i 1884. På den tiden kalte geologene den for labrador. 
 
Et tegn på hvor populær larvikitten er, er listen over kjente bygg med larvikitt: 
    FN-bygningen i New York 
    Universitetsbiblioteket i Oslo (fasade) 
    Carillon (Berlin) klokkespill i Berlin, Tyskland (fasade) 
    Ford bygningskompleks, Detroit (fasade) 
    Galeries Lafayette, Paris 
    Mercedes Benz hovedkvarter, København (fasade) 
    Jame Asr Hassanal Bolkiah moskéen til sultanen av Brunei 
    Den norske Banks avdeling i Larvik (fasade, søyler) 
    Glaxo Wellcome – bygningen, Aten (fasade) 
    Harrods, London 
    Barclays Bank, Aten (fasade) 
    Burj al Arab, Dubai 
    Alltinget på Island har søyler inne i selve huset som er heldekket med larvikitt. 
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Jeg kom sent, men jeg kom godt, herr Kunsel. 
 
Eller gjorde han det? 
 

 
 
John Helge Herland lot motparten melde litt før han blandet seg inn i meldingsforløpet: 
 

V N Ø S 

1 ru p 1 sp p 

2 kl p 2 ru 3 ru (?!) 

p 3 NT p 4 ru 

p 4 hj p p 

p    
 
Etter kløver i utspill og dessverre et feil valg i hjerter ble det 1 bet på Herland.  Men meldingene 
svingte det av! 
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Andre runde var Tromsøs. 
 

 
Rune Brendeford Anderssen og Peter Marstrander i munter passiar. 

 
Det er Tromsø BK som leder etter første dag av NM for klubblag 2020 
 
I andre runde ble det nesten storeslem mot arrangør-laget Larvik BK / Horten BK med 81-16 og 
19,08 VP. 
 
Båsmo BK som ledet etter første runde, ble overkjørt av TopBridge 4 Johnsen i første halvrunde 
og lå under 5-34.  26-20 i 2. halvrunde berget 5,52 VP for Båsmo, men de måtte ned fra 
førsteplassen. 
 
Ikke bare gikk Tromsø forbi, men Bergens Akademiske BK kom tilbake etter en katastrofe-start 
mot Klepp BK og vant 67 – 43 og passerte Båsmo. 
 
I den siste kampen vant TopBridge 3 Thoresen med 53-37 og 13,31 VP mot Vikersund. 
 
Stillingen etter første dag er: 
 

1. 34,73 Tromsø BK 
2. 32,73 Bergens Akademiske BK 
3. 24,21 Båsmo BK 
4. 22,10 TopBridge 4 Johnsen 
5. 14,62 TopBridge 3 Thoresen 
6. 13,10 Larvik BK / Horten BK 
7. 9,72 Klepp BK 
8. 8,59 Vikersund BK 

 

 


