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Takk for nå, vi sees igjen       
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Bridge – et forunderlig spill 
Av: Knut Kjærnsrød 
 
Vi som har holdt på med denne sporten en stund innser at det meste kan skje ved bordet – og det 
gjør det! 
Når var for eksempel forrige gang du i to spill etter hverandre hadde til sammen 13 kort i 
motpartens åpningsfarge? Svaret er sannsynligvis aldri, men det skjedde Vidar Smith i annen 
halvrunde i kampen mot Larvik/Horten.  
I spill 7 åpnet Kenneth Syversen som Syd med 1 kløver, og der satt Vidar med sin semigående 7-
kort farge, og kunne naturligvis ikke melde noe annet enn pass. Kenneth endte helt naturlig i 1 NT, 
og da Vidar cashet bare to av sine tre stikk, ble det 10 stikk og et normalresultat på spillet. 

 
 

I neste spill åpnet Kenneth med svake 2 hjerter, og Vidar så ned på sin 6-kort farge og kanonhånd 
og doblet. Vest kunne naturligvis ikke passe ned den og meldte 3 kløver som Vidar endret til 3NT.  

 
Etter spar ut og godspilling av kløver ble det også et normalresultat med 10 stikk. Han spilte til 
slutt generøst hjerter fra bordet slik at Kenneth fikk for to av sine topphonnører, men kunne i 
stedet gitt stikkene til Harald Skjæran og dermed hadde det blitt null stikk på E,K,D sjette. 
 
 

 
Lokaloppgjør i første runde, selv om to av dem representerte TopBridge! 
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Takk for maten 
 
Ikke bare har dette NM’et vært preget av gode spill og hyggelige spillere. I tillegg har vi blitt servert 
fabelaktig mat av hyggelige kokker. 
Vi har innimellom lurt på om de i det 
hele tatt sover. De er der når vi 
spiser frokost, og de er de siste som 
går om kvelden. 
Alltid blide, med en hyggelig 
kommentar. Og ikke minst – de 
bevarer roen, selv når et helt NM 
skal ha mat samtidig. I går kveld 
faktisk samtidig med at det var 
andre gjester på restauranten, som 
forresten heter «Havmannen». 
Her lages alt fra bunnen av – fra 
marinaden til kjøttet til dressingen på 
salaten og karamellsausen på 
desserten. 

 
Redaksjonen har ikke for vane å ta bilder av maten, men dette prinsippet måtte vi bryte. 

 

For da festmiddagen 
ble servert, måtte 
kameraet frem (vel, 
mobilen da). 
Til forrett en 
spennende kreasjon 
med kveite, sammen 
med et utvalg smaker 
av sterkt og smakfullt 
som harmonerte helt 
utrolig med fisken – 
lekkert lagt opp på 
tallerkenen. 
 

Det er spennende å sitte i en restaurant med åpent kjøkken. Man kan iaktta hvordan over 50 
porsjoner settet sammen i full fart, med full konsentrasjon og kontroll. 
 

 

Hovedretten var kalvefilet. Mørere kjøtt har 
redaksjonen aldri spist, og vi var på grensen av å 
spørre hva slags sopp som var på tallerken – for en 
smaksbombe! 

 
 
Da desserten kom -  ostekake med hjemmelaget 
karamellsaus, var det vanskelig å la være å slikke 
tallerkenen. Denne var virkelig NAM. 
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Underveis i middagen begynte fotballkampen mellom Bodø Glimt og Molde. Store deler av 
arrangørgruppen er BG tilhengere og det ble helt umulig å ikke følge kampen. 
 

 

Det er ganske sikkert at den gode maten bidro til å 
døyve skuffelsen over pauseresultatet. 
 
Redaksjonen har allerede lagt inn sine 
kommentarer om restaurant Havmannen på 
tripadvisor. Restauranten åpnet i fjor høst og ble 
derfor rammet hardt da Koronaen stengte ned 
bransjen.  
Vi håper restauranten klarer seg godt, for hit vil vi 
gjerne komme tilbake. Menyen rulleres sånn ca 
hver tredje uke. 

 
 

Mer takk 
 
En NM finale for klubblag er basert på mengder av frivillig innsats – og gode sponsorer. 
Mange har du blitt kjent med gjennom logoer i bulletinene. Men noen vil vi takke spesielt. 
Hotellet har gjort det mulig for alle å ha et hyggelig opphold til veldig hyggelige priser. Til tross for 
at finalen skulle gått på en helt annen tid av året, så fikk de det til. Hotellet var i utgangspunktet 
fullt til den datoen arrangementet var flyttet til, men det fikset de. Vi antar at det kan ha vært noe 
stressende med hele filmproduksjonen til «Wisting» teamet innlosjert samtidig som NM’et begynte 
– men det merket vi veldig lite til. Det satt faktisk en liten spiss på starten å skulle dele hotell med 
kjendiser.  

 
 
Så er det vel slik at de aller fleste har lagt merke til MENY som sponsor. Både spillere og crew har 
båret t-skjorter i rødt og gult med markert tydelige logoer. Det er både MENY butikkene i Larvik og 
Borreveien som er inne som sponsorer, ikke bare til påkledningen. Faktisk var MENY i Stavern de 
første som sa ja til å være sponsor og fikk siden med seg resten av kjeden i Larvik. MENY 
Borreveien i Horten er en trivelig butikk som i tillegg til å være sponsor også har utmerket seg i år 
blant annet med kortreist lam fra Bastøya. 
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Larvik kommune har også sponset oss, og ordføreren åpnet også turneringene. Det har vært 
hyggelig å være her i kommunen, og fått presentert deler av byen i bulletinene. Vi håper mange 
bridgespillere finner veien tilbake til kommunen – som har så mye mer å by på i tillegg til byen. La 
oss bare nevne idyllene Stavern, Helgeroa og Nevlunghavn. Og vil du oppleve en av Norges mest 
historiske og fascinerende naturområder, så skal du reise til det mektige naturområdet Mølen, helt 
syd i Larvik kommune. 

 
 
Larviksbanken – distriktets egen banke har også gått inn som sponsor. Larvikbanken er 
lokalbanken som skreddersyr gode løsninger for kundene. Larviksbanken er del av Eika-alliansen 
og tilbyr både bank- og forsikringstjenester.  
 

 
 
Arrangørene er heldige med at det er en god bridgespiller (til slutt nr. 2 på butleren) som er daglig 
leder i NASTA AS, og at de har gått inn som sponsorer. NASTA AS er blant annet eneleverandør 
av beltegravere, hjulgravere, minigravere, hjullastere og tipptrucker fra Hitachi. Så har du sett noe 
av det utsyret så vet du hvem som har levert det. De har også en spesialproduksjonsavdeling som 
skreddersyr anleggsmaskiner til en rekke ulike formål, som blant annet utslippsfrie løsninger, 
båtmaskiner, jernbanemaskiner og skogsmaskiner m.m. 
 

  
 
 
 
I tillegg er det flere sponsorer som fortjener en takk. La oss nevne Møbelringen Lars Grimstad 
Larvik, Carlsen Fritzøe, Mobile Larvik, Tjøllinggrillen og Jotron AS. 
Og ikke for å glemme Majas, som mange av Larvik BKs spillere kjenner blant annet 
napoleonskakene til og restaurant Bedehuset. 
Sist, men ikke minst AoK - som også har levert premier til pallen. 
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Håkon og Alexander fant 6-eren 
 

 
 
Etter grand-åpning av Flakstad i øst kom overføring til minor med 2 spar, 3 kløver i øst, så 
kommer 3 spar som er sleminvitt i ruter.  Resten av meldingsforløpet over. 
 
Selve spillet ble udramatisk. Kløver ess og mer kløver, ruter til kongen og ruter 10, og når damen 
kom på kunne Bogen claime 12 stikk. 
 

 
Spillerne fra Horten var optimister før turneringen startet       
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Og til slutt – ordførerens anbefaling 
I forbindelse med en hyggelig småprat med ordføreren under åpningen fikk vi vite at «odden» nok 
var et av de flotteste sedene i Larvik by. Så det ble spart til avslutningsbulletinen. 

 

På vei utover fra hotellet var dette et 
av de første pittoreske stedene vi 
fant, Toldgaarden Gjestegaard. Her 
er et bilde fra gårdsrommet. Hadde vi 
ikke hatt så hyggelig rom på 
spillehotellet, kunne dette fristet. 
 
Med nydelig høstvær var det en flott 
tur utover tollerodden, eller bare 
odden som ordføreren kalte den. Vi 
regner med at det er den gamle 
tollgården som er gjort om til idyllisk 

Pensjonat. Fra pensjonatet gikk blikket ned mot vannet. Nesten nede i vannkanten står et 
minnesmerke over falne i krigen – en hornmine med plakett. Plassert i siktelinjen mot  
solnedgangen. Det ble en rusletur ned dit. På veien ble 
flere vakre hus passert. Ordføreren tok ikke feil, det er 
flott på «odden».  
 

 
 

Vannet har alltid tiltrukket minst halvdelen av redaksjonen, så det måtte bli en tur ned dit, akkurat 
tidsnok til å vinke farvel til Colorline, som jo mange av oss forbinder med nettopp Larvik. 
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For en stemning, for en kveld i et fantastisk høstvær. Ikke vanskelig å forstå hvorfor Larvik er et 
attraktivt sted. Odden vil man se mest mulig av når en først har oppdaget stedet. 

   

Et stykke ut på odden står statuen av Thor Heyerdahl, som han selv avduket på sin 75 års dag. 
Det er Nico Widerberg som er kunstneren, og kunstverket er i larvikitt, naturligvis. 
 
Nede ved statuen av Heyerdahl var det på tide å vende snuten «hjemover» mot hotellet. Og da 
man snudde seg fikk man Colin Archers hjem (og byste) midt i bildet. 
 

 

Colin Archer ble født 22. juli 1832 på 
Tollerodden og døde der 8. februar 1921. 
Mange husker han nok for polarskipet 
«Fram», men like mange husker han nok 
for at han skapte redningsskøytene. 
Mange kjenner den båttypen nettopp 
med hans navn (bilde til venstre over). 
Den første redningsskøyta ble sjøsatt i 
1893, og tjente i 40 år. Hans båter har 
reddet mange på sjøen, og det er naturlig 
at byen er stolt av han. 

 
På veien tilbake var solen virkelig på vei ned, og refleksjoner om at det var dumt å utsette å 
oppsøke odden til siste kveld snek seg inn i tankegodset. Enda godt gamle Vestfold er så grei i 
størrelsen, at det ikke er noen dagsreise å besøke de ulike stedene. 
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Utrolig mye lekkert å beskue, så 
vi drister oss til å dele mange 
bilder av turen på odden med 
dere. Kanskje dere får lyst til å 
legge turen innom Larvik ved en 
senere anledning? 
Redaksjonens nysgjerrighet er i 
alle fall vakt, så det blir helt 
sikkert flere besøk til byen - 
kanskje i forbindelse med en 
bridge turnering hos Larvik BK, 
der vi vet at alle bridgespillere 
alltid er velkomne. 

 
Veien tilbake til hotellet ble lagt langs kaia, der man før hadde oppstillingsplass for å kjøre om bord 
i Danmarks båten.  
Her var det virkelig skjedd store forandringer siden man flyttet båtavgangene lenger ut i fjorden. 

 

Her var det fullt av 
aktivitetsmuligheter av 
mange slag har 
kommunen lagt til rette 
for på et område som 
før var avsatt til 
parkering. 
Og ytterst langs vannet 
en bred og god gang – 
og sykkelsti, flittig i bruk 
kunne vi konstatere. 

 
Før jernbanesporet ble krysset på vei til hotellet, kastet vi et blikk bak oss og vinket mot fjorden. 

 
 
Høstens kveldsstemning ved vannet i Larvik kan 
ingen klage på.   
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I praksis umulig å melde 
 
Det var 13 stikk alle veier i dette spillet fra den siste halvrunden.  Men å melde storeslem var i 
praksis umulig.  Bare tre klarte å melde lilleslem! 
 

 
 
Vidar Smith oppgraderte hånden sin til 20 hp med 5 kløver, da kunne Marius Haga melde 6-eren. 
Det klarte også Terje Lie / Espen Fasting, og Dag Jørgen Stokkvik / Stian André Evenstad. 
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Junioren er blitt voksen 
 

 
 

«Endelig» er Christian Bakkes karriére som junior i bridgen snart over, den har vart lenge       

 
Hadde det ikke vært for at han stadig stiller opp i junior-NM, så har det ikke vært noe som har 
tydet på at Bakke har vært junior de siste sesongene. 
 
Allerede i 2018 vant han NM Monrad Par sammen med Tor Eivind Grude, og i 2019 og 2020 ble 
det gullmedaljer i NM Monrad lag. Og på Storefjell i 2019 ble det sølv i NM par, stadig med Tor 
Eivind Grude som makker. 
 
Og nå altså også gull i lagfinalen i 2020. 
 
Målet i presentasjonen var å ta det 10. gullet før han ble senior (han har 6 gull i junior). 
 

Mission accomplished!  Gratulerer, Christian! 
 
Men det er et stykke fram til pappa når de gjelder NM-titler       
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Når alle poengene er i topp-honnører 
 
Elisabeth liker ikke å åpne på 3 ess, for selv om det er 12 poeng er det bare 3 stikk. 
I dette spillet har Ø/V 26 poeng, men mer enn 7 stikk skal det godt gjøres å få i NT. 
 

 
 
Det er selvsagt mulig å få 8 ved å spille på aktuell rutersits, men det er absolutt et spill som 
illustrerer problemet med å mangle mellom-honnører! 
 
 

NM i blindemann 
 

   
Begge bulletin-redaktørene behersker å spille blindemann til fingerspissene       
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Sluttresultat 
 

1. 108,25 Bergens Akademiske BK 
2. 88,58 TopBridge BC 4 Johnsen 
3. 74,30 TopBridge BC 3 Thoresen 
4. 70,88 Båsmo BK 
5. 70,42 Vikersund BK 
6. 68,59 Tromsø BK 
7. 40,58 Larvik BK / Horten BK 
8. 38,59 Klepp BK 

 
 

 
 

Total Butler 
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Premieseremonien 
 

 
Premiene ble presentert av styremedlem i NBF, Tonje Brogeland, 

og leder av organisasjonskomiteen Heidi Berre Skjæran. 
 
 
 

 
Sølmedaljene gikk til TopBridge 4 Johnsen. 

Fv. Sverre Johnsen, Lasse Aaseng, Jon Egil Furunes, Tom Johansen,  
Jan Mikkelsen og Åsmund Stokkeland 
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Bronsemedlajene til TopBridge 3 Thoresen 

Fv. Siv Thoresen, Espen Fasting, Terje Lie og Jo Arne Ovesen. 
Sam Inge Høyland og Finn Brandsnes spilte også på laget. 

 
 

 
Og de suverene vinnerne fra Bergens Akademiske BK: 

Thomas Charlsen, Bjørn Olav Ekren, Ole Arild Berset og Christian Bakke. 
 

 


