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Kjære bridge-spillere: Velkommen til Larvik!  

  

Det er med glede jeg ønsker dere velkommen til Larvik. Det er en stor ære for oss å arrangere 
dette lag-NM i bridge. Larvik er en by på litt i overkant 47.000 innbyggere etter at de to 
kommunene Larvik og Lardal ble slått sammen for et par år siden.  Vi var tidligere den sydligste 
byen et lite fylke, men har nå blitt et geografisk midtpunkt i en stor region – Vestfold Telemark - på 
420.000 mennesker.    

I vår by og nærregion har vi alle de fasiliteter og infrastruktur som man trenger for husholdere 
arrangementer som dette. Vi regner oss som et lite Norge i miniatyr med hav og kyst i sør og med 
skog og fjell i nord.  I så måte må jeg få lov til å berømme dere for valg av sted, og jeg håper at de 
fleste av dere kommer tilbake, ikke bare for å spille bridge, men for å bli bedre kjent med oss og 
byen vår.  

Nå skal dere kåre Norges beste klubblag i bridge. Dere sitter igjen med de beste lagene som skal 
inn i en finale. Personlig er jeg - og har vært i 50 år - en ivrig bridgespiller uten at jeg dessverre har 
klart å komme opp på det ferdighetsnivået som dere representerer. Da jeg begynte å spille som 
16-17 åring hadde vi noe sånt som 6-7 forskjellige bridgeklubber i byen og distriktet vårt. Antallet 
både klubber og spillere har nok blitt noe mindre, men spillet har fremdeles en solid posisjon i vårt 
lokalsamfunn. Jeg har hatt veldig mye glede av spillet.  Selv om jeg må innrømme at jeg 
sannsynligvis hadde blitt ferdig med mine studier noe tidligere, og med bedre karakterer, om ikke 
det hadde vært for bridgen’.  Men la det være helt klart:  Det var verdt det!!!   

Jeg håper dere synes det er godt å være gjest her hos oss og at dere blir vel tatt imot av dem dere 
møter. Jeg ønsker dere en riktig god helg og ikke minst lykke til med NM-finalen for klubblag i 
bridge!  

  

Erik Bringedal 
Ordfører 
Folkevalgt/politiker 
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Foto: Helle K. Hagen, Horten 

Kjære bridgespiller 
 

I Horten kommune er vi glade for Horten Bridgeklubb er en av 
arrangørene av finalen for norgesmesterskapet for klubblag 2020.  
I Horten har vi en lang og god bridgetradisjon, og vi har hatt flere 
klubber rundt om i kommunen. Vi har en rekke bridgespillere, 
både av de som gjør sitt aller beste for å vinne, og av de som 
primært spiller for at det er en veldig hyggelig sosial aktivitet.  
 
Dette er noe av det fineste med sporten; alle uavhengig av nivå 
kan ha glede av den.  
Jeg er trygg på at klubbene fra Larvik og Horten sammen vil 
arrangere en veldig vellykket finale. Jeg ønsker både spillere og 
arrangører en flott helg, med mye spill, spenning, konkurranse, 
frustrasjon, moro og godt selskap.  
 

Til slutt må jeg selvfølgelig minne om at dere alle alltid er hjertelig velkommen til å besøke 
Horten!  
 
Hilsen  
Are Karlsen  
Ordfører, Horten kommune 
 
 

Velkommen fra redaksjonen 
 
Her er vi igjen, på et NM for klubblag i Vestfold. En del vann har rent i havet siden forrige gang i 
Tønsberg. Men siden det har vi fått øvd oss litt på bulletinene. 
 
Men det blir jo ikke godt lesestoff uten dere andre. Derfor minner vi allerede nå på at vi er mer 
enn glade for artikler, om spill eller annet. Kanskje du har en god bridgehistorie til oss? 
 
Vi kommer også denne gangen til å presentere arrangørklubbene og spillestedet. Det er så mye 
vi er stolte av her i Larvik. Men også Horten vil vi presentere, for selv om det spilles her i byen 
har jo den andre arrangørklubben tilhold der. 
 
Hotellet vi er på er helt fullt. Den ene delen med bridgespillere som skal kjempe om heder og 
ære i NM. Den andre delen er et stort filmcrew. For akkurat nå spiller de inn Wisting episoder i 
denne byen.  
 
Men følg med i skribleriene – så skal du bli mer kjent med denne perlen av en by som vi  
befinner oss i nå. 
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Helt koronasikker tilskuerplass 
Det er selvsagt mulig å følge med på NM uten å være i smittefarlig avstand til andre. Alle 196 spill 
kan du følge på BBO – og kommentarer blir det også. 
 
 
 

Mer Koronasikkert 
På NM er det mulig å få kjøpt bridge-passende munnbind. Der er sydd lokalt i Larvik, og under 
NM’et har de spesialpris kr. 200,- 
 
Disse munnbindene er vaskbare og Heidi og Harald, sier de er gode å ha på. 

 

Selvsagt skal vi ikke ha syke spillere, men vi er ikke 
mange mil unna Tønsberg som for tiden er farget 
Korona-rødt.  
De fleste smittevernlegene i kommunen rundt 
Tønsberg by anbefaler at det benyttes munnbind om 
man ferdes dit. 
 
Og skulle noen legge turen om Oslo er vel ikke et 
bridge-inspirert munnbind å forakte. 
 
Du kan få kjøpt dem i spillesalen, nærmere bestemt 
ved bulletinbordet. 

 
 
 

Smittevern ved bordene 
Her følger vi anbefalingene fra NBF. 
Det ligger plansjer på bordene som angir hvilke oppgaver de ulike ved bordet har. 
Vi ber spesielt om at det benyttes blyant på bridgematene. Alle har fått en i velkomstposen, og i 
tillegg har vi flere i beredskap. 
Husk å ta med deg meldeboksen merket med ditt navn. Og ikke minst: rydd opp etter deg. Det er i 
disse tider ikke veldig fristende for andre å skulle rydde vekk koppen eller glasset du har drukket 
av. 
 Dersom alle gjør en liten innsats slipper det å bli noen få som må gjøre mye. Det tar lenger tid om 
et par vakter skal gå rundt å desinfisere alle bordene enn om syd ved hvert bord gjør det før skifte. 
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Smittevern NM-finalen for klubblag 2020  
 
Smittevern på bordet:   

Alle sammen har ansvar for at vi ikke blir smittet – det er den innsatsen hver enkelt gjør som 
avgjør om vi reiser hjem friske og raske.  

Nord har ansvar for Bridgematen – og kun Nord skal trykke på denne. Nord bruker en penn for å 
trykke på bridematen. Nord kan vise frem til Øst for verifisering av resultatet. Dette kan også 
gjøres etter at alle spillene er spilt.  
Syd har ansvar for rengjøring av bordet etter hver runde. Det står egen desinfiseringsspray på 
hvert enkelt bord. Denne sprayes på der man har berørt bord, stol og annet, og vil fordampe. Man 
trenger altså ikke tørke av bordene. Om det blir søl, så finnes det stasjoner med tørkerull i salen.   

Øst har ansvar for spillene. Turneringene er fulldublert, så ingen skal dele spill med andre. Ved 
hvert bord er det en kasse med spill og en kasse som spillene skal legges i etter at de er spilt. Øst 
sørger for at ett og ett spill tas frem til spilling. Når spillet er over, bytter Øst ut spillet. Når spillet er 
over, legger Øst spillet over i kassen for spilte spill og tar ut neste spill som skal spilles i runden. 

Vest har ansvaret for at alle tar med seg alle sine eiendeler etter runden. Det inkluderer 
kaffekopper som skal tas med/kastes.  

Meldebokser: Alle meldebokser er «private». Det betyr at du skal bruke samme meldeboks hele 
turneringen. Meldeboksen er merket med ditt navn. Ta gjerne med meldeboksen opp på rommet 
om kvelden  

Systemkort: På grunn av korona vil det være litt spesielle regler for systemkort. Først og fremst 
gjelder; alle skal ha med 2 eksemplarer av komplette utfylte systemkort under spilling. Men for at 
systemkortene ikke skal kunne bli en smittekilde skal disse ikke legges frem på bordet som vanlig.  

I stedet skal man ved starten av hver runde/kamp gi motstanderen en kort oppsummering av sitt 
eget system. Den korte oppsummering skal inneholde hvilket grunnsystem man spiller, 
fargelengder på 1- trinnet, styrke på NT-åpning, åpninger på 2-trinnet og utspill-/motspills-avtaler. 
Bruker man ellers noe spesielt bør dette også gis beskjed om. Systemkortet skal være tilgjengelig 
dersom motparten/TL har spesielt behov for det. Før en da tar i systemkortet skal man sprite 
hendene, og dette skal også gjøres etter bruk. For TL vil tilgang på systemkort være særdeles 
viktig i feks situasjoner hvor det er feil forklaring på en melding.  
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Lagfinalen sett med et statistisk blikk 
Av Nils Kvangraven 
Ja så er vi her igjen, nok en lagfinale hvor 99 % av norske bridgespillere sitter hjemme i godstolen 

misunnelig på årets heldige finalister. Og ja, jeg er absolutt en av disse hjemmesitterne som gjerne 

skulle deltatt. Lagfinalen er en av våre store turneri nger, det er stas å spille seg frem til lagfinalen.  

Jeg har nok en gang falt for fristelsen og satt opp et statistisk skråblikk. Jeg håper dere tar det som 

nettopp dette, en lek med tallstørrelser.  

Bakteppe 
Jeg har dessverre ikke en komplett oversikt over lag og deltagere lengre tilbake enn 1997. Derfor 
må de av årets lagfinalister med finaler før dette tidspunktet ha meg unnskyldt hvis de blir avspist 
med noen finaler og medaljer i denne oversikten.  

Tidligere Medaljevinnere 
I årets finale finner vi 23 spillere som tidligere har vunnet medalje i lagfinalen. Av disse har 13 
vunnet gull. Det kan ikke bety annet enn at årets lagfinale holder høyt nivå, her er det mange 
dyktige spillere på startstreken.  

Spillere som tidligere har vunnet gull 

Spiller Lag Gull Sølv Bronse Finaler 

Jon Egil Furunes Topbridge 4 5 1 2 12 
Sam Inge Høyland Topbridge 3 2 1 1 6 
Thomas Charlsen BAK 2 2 0 0 5 
Vidar Smith Vikersund 1 2 1 6 
Ole Arild Berset BAK 2 1 2 1 6 
Lasse Aaseng Topbridge 4 1 2 1 4 
Bjørn Olav Ekren BAK 2 1 1 0 5 
Dag Jørgen Stokkvik Tromsø 1 0 4 8 
Rune Brendeford Anderssen Tromsø 1 0 1 5 
Finn Brandsnes Topbridge 3 1 0 1 4 
Peter Marstrander Tromsø 1 0 1 4 
Jan Einar Sætre Tromsø 1 0 1 4 
Stian André Evenstad Tromsø 1 0 1 4 

 
Jon Egil «Turbo» Furunes er den ubestridte mester av årets finalister. Imponerende 5 gull på 12 
finaler er det få spillere i historien som kan se tilbake på. Sam Inge Høyland har «bare» 2 titler i 
perioden 97-19, men har også vunnet 3 titler før dette i 1990, 1991 og 1994. Dette vedrører 
selvsagt flere spillere, Marstrander-Anderssen var dominante på 90-tallet med to titler som vi ikke 
har med i tallmaterialet. Jan Mikkelsen kan også se tilbake på en tittel fra tidligere på 90-tallet.  
10 deltagere spiller sin første lagfinale. I gjennomsnitt har årets finalister tidligere spilt 3 lagfinaler.  
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Tidenes lagfinalister 
 
Tar vi på oss de historiske brillene har vi flere spillere med en imponerende rekke titler fra 
lagfinaler. I de «gamle» dagene var det umulig å vinne titler uten å ha tilhørighet til noen av de 
store miljøene. Det er nok av meget dyktige spillere som ikke har spilt på gode nok lag til å vinne 
frem. I grove trekk var det nesten umulig å vinne titler før 1990 uten at du bodde i en av de største 
byene. De siste 30 årene har verden blitt mindre med spilling på internett og en fri flyt av spillere 
hvor bosted ikke lengre ar noe å si for hvilke lag man spiller på.  

Tidenes beste lagfinalister er 
Titler Spiller    
9 Tor Helness  
9 Harald Nordby 
8 Odd Larsson 
8 Ranik Halle 
7 Arne Thomassen 
7 Eilif Andersen 
7 Geir Helgemo 
6 Bjørn Larsen 
6 Glenn Grøtheim 
6 Jon Sveindal 
6 Leif Christiansen 
6 Terje Aa 
 
Det er ikke overraskende å se listen dominert av spillere tilknyttet det sterke Oslo-miljøet fra 
forrige århundre. Lag fra Oslo, Bergen og Trondheim har stort sett vunnet titlene, dog med 
hederlige unntak med Stavanger, Tromsø og Halden som alle vant titler og fikk frem spillere på 
topp nasjonalt nivå.  

 
Jon Egil «Turbo» Furnes er en 

lagfinale-ekspert med imponerende 
5 titler.  

 
Jan Erik Olsen representerer den 

«normale» lagfinalist i 2020 og 
spiller sin fjerde finale.  
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Hva skal til for å vinne medalje 
Her ser vi hva historien sier om nødvendig poengfangst for å sikre seg en medalje i lagfinalen. Det 
vil variere fra år til år hvordan vinnerpoengene fordeles, men de 5 siste år gir i alle fall en liten 
pekepinn på hva du må prestere hvis medalje er målsetning 

MEDALJE 2015 2016 2017 2018 2019 SNITT PR KAMP 

GULL 91,44 101,39 102,34 109,14 106,64 102,19 14,60 

SØLV 87,11 93,43 99,38 77,91 86,09 88,784 12,68 
BRONSE 86,74 90,39 90,97 76,22 85,31 85,926 12,28 

 
Som vi ser var 2015 en historisk jevnspilt finale mens det senere har vært vesentlig høyere 
vinnerscore. Foreløpig rekord, etter at ny skala ble tatt i bruk, har Sunndalsøra fra 2018 som vant 
med 15,6 VP i snitt pr kamp og med over 30 VP i margin ned til sølv. Det var også i 2018 bronse 
ble vunnet med lavest score da Topbridge vant bronse med et snitt på 10,9 VP pr kamp.  

Mitt tips 
Mitt tips er at årets lagfinale blir jevnspilt og skulle et lag score over 95 vinnerpoeng blir det gull.  
Med tidligere prestasjoner som bakteppe og mine personlige vurderinger drister jeg meg til å tippe 
følgende topp 3 i årets finale 

1. Gull  Bergen Akademiske BK 

2. Sølv  Båsmo BK 

3. Bronse  Topbridge BK 3 – Thoresen 

Som nevnt er det et svært sterkt felt i årets finale, men noen av «topplagene» er ikke like 
samspilte som utfordrerne. Særlig Båsmo har en stor fordel av samspilte makkerpar, jeg tror det 
kan være utslagsgivende når det strammer seg til i jevne oppgjør.  
 

 

 
Topbridge vant tidenes «billigste» bronsemedalje i 2018, kan de løfte seg 

enda et hakk på resultatlisten i 2020?  
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Tidligere vinnere 
2019  Studentenes BK – Petter Aulid Eide, Tor Eivind Grude, Kristoffer Hegge, Lars Arthur Johansen, 

Håkon Kippe 

 
2018  Sunndalsøra BK – Ole Arild Berset, Asbjørn Kindsbekken, Nils Kvangraven, Steinar Ovrid, Ulf 

Håkon Tundal, Roar Voll 

 
2017  Vikersund BK – Erik Eide, Sigurd Evjen, Tormod Røren, Øyvind Saur, Vidar Smith, Jon Aabye 

2016 Heimdal BK 2 – Per Erik Austberg, Jan Tore Solli Berg, Glenn Grøtheim, Allan Livgård, Jørgen 

Molberg, Terje Aa 

2015 Heimdal BK 3 – Erik Berg, Aksel Hornslien, Olav Arve Høyem, Lars Arthur Johansen, Børre Lund, 

Petter Tøndel 

2014 Heimdal BK 1 – Erik Berg, Glenn Grøtheim, Geir Helgemo, Lars Arthur Johansen, Allan Livgård, 

Terje Aa 

2013 TopBridge BC – Arve Farstad, Jon-Egil Furunes, Trond Hantveit, Sam Inge Høyland, Tolle Stabell, 

Jon Aabye 

2012 Bergens Akademiske BK – Tor Bakke, Magne Eide, Kjell Gaute Fyrun, Jim Høyland, Sven-Olai 

Høyland 

2011 Tromsø BK – Rune Brendeford Anderssen, Stian André Evenstad, Peter Marstrander, Steingrim 

Ovesen, Dag-Jørgen Stokkvik, Jan Einar Sætre 

2010 Namsos BK – Ragnar Davidsen, Geir Enge, Per Arne Flått, Frode Cantona Nybo, Jørn Arild Ringseth 

2009 Topbridge BK – Trond Hantveit, Sam Inge Høyland, Tor-Ove Reistad, Gjermund Rekstad 

2008 Heimdal BK 2 – Per Erik Austberg, Geir Helgemo, Jørgen Molberg, Børre Lund, Terje Aa 

2007 BAK 1 – Bjørn Bentzen, Thomas Charlsen, Helge Hantveit, Arild Rasmussen, Jonny Rasmussen, Arne 

Thomassen 

2006 Heimdal BK – Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, Glenn Grøtheim, Geir Helgemo, Tor Helness, 

Terje Aa 

2005 Sortland BK – Håkon Arild Bergsrud, Olav Ellingsen, Pål Tore Fondevik, Sigve Alf Smørdal 

2004 Heimdal BK 1 – Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, Glenn Grøtheim, Geir Helgemo, Tor Helness, 

Terje Aa 

2003 Sveio BK – Karl Christian Baumann, Simon Eileraas, Helge Svendsen, Tone Torkelsen Svendsen 

2002 Heimdal BK – Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, Glenn Grøtheim, Geir Helgemo, Tor Helness, 

https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2019-05-30nmklubblag.htm
https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2018-05-09.htm
https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2017-05-25-27.htm
https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/finalenmklubblag2016.htm
https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2015-05-28-30.htm
https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/nmlag2014.htm
https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2013-05-09-11.htm
https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2012-05-25-28.htm
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/BK2000%20resultater/NM%20for%20klubblag/nmlag2011.htm
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/BK2000%20resultater/NM%20for%20klubblag/nmlag2010.htm
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/BK2000%20resultater/NM%20for%20klubblag/nmlag2009.htm
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/BK2000%20resultater/NM%20for%20klubblag/nmlag2008.htm
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/BK2000%20resultater/NM%20for%20klubblag/nmlag2007.htm
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/BK2000%20resultater/NM%20for%20klubblag/nmlag2006.htm
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/BK2000%20resultater/NM%20for%20klubblag/nmlag2005.htm
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/NM%20for%20klubblag/NM%20for%20klubblag%202004.pdf
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/BK2000%20resultater/NM%20for%20klubblag/nmlag2003.htm
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/NM%20for%20klubblag/NM%20for%20klubblag%202002.pdf
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Terje Aa 

2001 Akademisk BK – Stein Willy Andreassen, Finn Brandsnes, Artur Malinowski, Harald Nordby, 

Tormod Røren 

2000 Nidaros BK 1 – Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, Geir Helgemo, Tor Helness 

1999 Bergen Akademiske BK – Bjørn Bentzen, Thomas Charlsen, Bjørn OlavEkren, Helge Hantveit, Arne 

Thomassen, Jørn Thunestvedt 

1998 Bergens Akademiske BK 1 – Boye Brogeland, Arild Rasmussen, Jon Sveindal, Erik Sælensminde 

1997 Nidaros BK 1 – Glenn Grøtheim, Geir Helgemo, Tor Helness,Geir Olav Tislevoll, Terje Aa, Lasse 

Aaseng 

1996 Akademisk BK – Arne Bjørndahl, Runar Lillevik, Jan Mikkelsen, Trond Wiborg 

1995 Tromsø BK 1 – Rune Anderssen, Almar Aronsen, Per Aronsen, Alf Jensen, Peter Marstrander, Jan 

Trollvik 

1994 Bergen Akademiske BK 2 – Tor Bakke, Magne Eide, Jim Høyland, Sam Inge Høyland, Sven Olai 

Høyland 

1993 Bergens Akademiske BK – Per Breck, Helge Hantveit, Arild Rasmussen, Jonny Rasmussen, Jon 

Sveindal, Helge Toft 

1992 Tromsø BK – Rune Anderssen, Almar Aronsen, Per Aronsen, Peter Marstrander, Jan Trollvik 

1991 Bergen Akademiske BK  – Helge Hantveit, Jim Høyland, Sam Inge Høyland, Sven Olai Høyland, 

Arne Thomassen 

1990 Bergen Akademiske BK – Helge Hantveit, Jim Høyland, Sam Inge Høyland, Sven Olai Høyland, 

Arne Thomassen 

1989 Golia BK – Tor Helness, Roy Kristiansen, Ivar Uggerud, Roar Vol 

1988 Golia BK – Tor Helness, Harald Nordby, Ivar Uggerud, Kåre Ivar Wang 

1987 Studentenes BK – Glenn Grøtheim, Ulf Tundal, Bjørn Aa, Terje Aa 

1986 Golia BK – Tor Helness, Roy Kristiansen, Harald Nordby, Jon Aabye 

1985 Bergens BK – Per Breck, Gunnar Falck-Olsen, Frank Solheim, Jon Sveindal, Sigurd Sørtveit, Arne 

Thomassen 

1984 Astra – Tor Helness, Per Løwe, Leif-Erik Stabell, Tolle Stabell, Jon Aabye 

1983 Akademisk BK – Sverre Koch, Knut Koppang, Bjørn Larsen, Jostein Sørvoll 

1982 Bergens BK – Tor Bakke, Per Breck, Reidar Lien, Jon Sveindal, Arne Thomassen 

1981 Astra – Tor Helness, Harald Nordby, Leif-Erik Stabell, Jon Aabye 

1980 Bergens BK – Tor Bakke, Bjørn Bentzen, Per Breck, Reidar Lien, Jon Sveindal, Arne Thomassen 

1979 BK Tempo – Roald Amundsen, Baard Baardsen, Kjell Karlsen, Rolf Karlsen 

1978 Bergens BK – Tor Bakke, Per Breck, Reidar Lien, Jon Sveindal, Sigurd Sørtveit 

1977 Akademisk BK – Erik Bølviken, Sverre Koch, Per Olsen, Henning Riise, Leif Salterød, Jostein 

Sørvoll 

1976 BK Tempo – Roald Amundsen, Baard Baardsen, Kjell Karlsen, Rolf Karlsen 

1975 Golia BK – Rolf Melby, Harald Nordby, Willy Olsen, Terje Pedersen, Kåre Ivar Wang 

1974 Golia BK – Rolf Melby, Harald Nordby, Willy Olsen, Terje Pedersen, Kåre Ivar Wang 

1973 Golia BK – Roy Kristiansen, Rolf Melby, Harald Nordby, Willy Olsen, Terje Pedersen 

1972 Sinsen BK – Odd Kristiansen, Odd Larsson, Egil Rønneberg, Knut Skaug, Finn Winsnes 

1971 BK Tempo – Roald Amundsen, Baard Baardsen, Alf Karlsen, Kjell Karlsen, Erling Sandum 

1970 Golia BK – Rolf Melby, Harald Nordby, Terje Pedersen, Henning Riise, Ragnar Svenøe 

1969 Golia BK – Roy Kristiansen, Harald Nordby, Terje Pedersen, Henning Riise 

1968 Sinsen BK – Olav Eide, Halfdan Kjølsrød, Einar Sørensen, Aksel Theien, Finn Winsnes 

1967 Stavanger BK – Svein Hj. Andreassen, Hans Bie, Per Finnvold, Erik Høie, Louis André Strøm 

1966 Akademisk BK – Tore Jensen, Knut Nygaard, Henning Riise, Leif Salterød, Willy Varnås 

1965 Astra – Ranik Halle, Olav Helgesen, Bjørn Larsen, Arne Olsen, Per Olsen 

1964 Forcingklubben, Trondheim – Jon Bjørgan, Hans Lynum, Harald Michaelsen, Preben Mørk, Magnar 

Øien 

1963 Sinsen BK – Eilif Andersen, Gunnar Johansen, Odd Larsson, Knut Skaug, Einar Sørensen 

1962 A.B.C. – Iver Andresen, Alexander Brekke, William B. Herseth, Bob Rice, Willy Varnås 

1961 Sinsen BK – Wilhelm Kinn, Oddvar Mathisen, Aksel Theien, Finn Winsnes 

1960 Sinsen BK – Olav Eide, Gunnar Johansen, Halfdan Kjølsrød, Odd Larsson, Knut Skaug 

https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/NM%20for%20klubblag/NM%20for%20klubblag%202001.pdf
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/NM%20for%20klubblag/NM%20for%20klubblag%202000.pdf
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/NM%20for%20klubblag/NM%20for%20klubblag%201999.pdf
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/NM%20for%20klubblag/NM%20for%20klubblag%202001.pdf
https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/resultater/Turneringshistorikk/NM%20for%20klubblag/NM%20for%20klubblag%202001.pdf
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1959 Ogndal BK – Gunnar Frøseth, Johan Shiefloe, Odd Schiefloe, Olav Schønborg 

1958 Sinsen BK – Eilif Andersen, Gunnar Johansen, Odd Larsson, Knut Skaug 

1957 Sinsen BK – Eilif Andersen, Gunnar Johansen, Odd Larsson, Jens Magnussen, Knut Skaug 

1956 Astra BK – Bjarne Hammer, Henning Hellemann, Sverre Michelsen, Leif Nielsen, Andreas Schrøder-

Nielsen 

1955 Stavanger BK – John Bie, Otto Jensen, Christian Mathiesen, Jan Roth, Frithjof Sverre 

1954 Sinsen BK – Eilif Andersen, Gunnar Haugen, Rolf Kristiansen, Bjørn Larsen, Odd Larsson 

1953 Sinsen BK – Jan Dørumsgaard, Gunnar Haugen, John Knudsen, Bjørn Larsen, Odd Larsson 

1952 Astra – Edward Bundi, Leif Christiansen, Ranik Halle, Jens Magnussen, Andreas Schrøder-Nielsen 

1951 Astra – Leif Christiansen, Leif Falck-Pedersen, Ranik Halle, Ernst Johansen, Andreas Schrøder-

Nielsen 

1950 Sinsen BK – Eilif Andersen, Olav Eide, Gunnar Haugen, Odd Larsson, Jens Magnussen 

1949 Astra – Edward Bundi, Leif Christiansen, Leif Falck-Pedersen, Ranik Halle, Andreas Schrøder-

Nielsen 

1948 Sinsen BK – Eilif Andersen, Olav Eide, Gunnar Haugen, John Knudsen, Bjørn Larsen 

1947 Astra – Leif Christiansen, Leif Falck-Pedersen, Ranik Halle, Robert Larssen, Carl Stang-Wolff 

1946 Sinsen BK – Eilif Andersen, Olav Eide, John Knudsen, Jens Larsen, William Lindgren 

1943 Blommenholm BK – Gunnar Fosen-Olsen, Einar Horn, Odd Kristiansen, Rolf Syvertsen, Karl Væthe 

1942 Astra – Leif Christiansen, Leif Falck-Pedersen, Ranik Halle, Robert Larssen, Ø. Sundsbø 

1941 Larvik BK – Bjarne Arvesen, Philip Hansen, Asbjørn Næss, Marthin Sachnowitz 

1940 Singelton – Georg Christiansen, Storm Herseth, William B. Herseth, Julius Hvoslef, Teddy Knudtzon 

1939 Astra – Rolf Abrahamsen, Gunnar Johansen, Ranik Halle, Robert Larssen, Jens Magnussen 

1938 Astra – Rolf Abrahamsen, Leif Christiansen, Ranik Halle, Robert Larssen, Jens Magnussen 

1937 Forcingklubben, Oslo – Johannes Brun, Reidar W. Gundersen, Jan Groos Helmer, Trygve 

Sommerfelt 

1936 Bergens BK – Bjarne Brynhildsen, Lars Frønsdal, Bjarne Johnsen, Sverre Reiersen 
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Beste spill - Vidar Smith fra 2010 
Av Nils Kvangraven 
Prisen for beste spill i lagfinalen henger høyt. Her kjemper du mot landets beste bridgespillere, da 
er det ekstra stas hvis nettopp ditt spill blir fremhevet med en pris. I årets finale håper jeg på 
mange bidrag hvor med- og motspillere tipser bulletinredaktøren hvis det dukker opp spill verdt en 
liten artikkel.  
 
Vidar Smith er en av våre virkelig store spillere igjennom tidene. Han har spilt flere par- og 
lagfinaler enn de fleste av oss kan drømme om og han har hentet medaljer. I 2017 vant han sågar 
lagfinalen med sitt kjære Vikersund.   
 
Jeg har tittet litt igjennom tidligere vinnere av BESTE SPILL fra lagfinalene og i 2010 var vinneren 
nettopp Vidar Smith. Dette året vant Vidar Sølv, og dette prisbelønnete spillet var et viktig bidrag til 
medaljen.   
 
Her følger artikkelen, journalistprisen ble delt mellom Geo Tislevoll og Jon Sveindal.  

Vakkert utspill! 
Fortalt av Anders Kristensen (motspiller) 
 

   E 8 4 3 

   10 

   K D 8 4 3 

   4 3 2 

 7 6     K D kn 10 9 5 2 

 E K kn 7 4 3 2    5 

 -     7 6 

 E D 10 6    9 8 5 

   - 

   D 9 8 6 

   E kn 10 9 5 2 

   K kn 7 
 
 

Aralt Evjen Kristensen Smith 

Vest Nord Øst Syd 

1  P 1  2  

3  5  5  P 

6  P 6  P 

P P   

 
Vidar Smith i Syd skulle spille ut mot 6 spar. Det Vidar vet er at Vest har 6/7 hjerter, renons i ruter og en 
15+ hånd. Etter meldingene så er det vel nesten 100% sikkert at Vest har ess-dame  i kløver. Vidar ser jo 
at en eventuell hjerter kapp går og ønsker å ta ut bordet sin innkomst i stikk 1. Derfor kløver syv ut! 
Jeg var spillefører og tok kløverkappen i stikk en. Som vi nå ser fikk jeg ikke godspilt hjerterfargen og ruffet 
ruter + hentet hjerteren med kløver ut. Skal jeg vinne kontrakten må jeg krype ned på kløver 10!!! 
Kjempeflott utspill av Vidar Smith. Da må man bare ta av seg hatten og gratulere. PS! Jeg var eneste 
spillefører som gikk bet i 6 spar. 
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En inspirerende start 
 
Arrangørene hadde fått en av spillerne til å ta en time inspirasjonsprat kvelden før NM braker løs. 
 

 

Det var selvfølgelig han Kurt-Ove Thomassen 
som skulle gi oss innføring i hvordan komme i 
gang med satsing på juniorer.  
 
En ting gjorde han helt klart: Tenk bredt! 
 
Og han presiserte at man må omfavne mange, 
og la flest mulig prøve bridgen. Men samtidig ga 
han klar beskjed om at man ikke måtte miste 
motet når mange falt av etter hvert. 
 
Til nå har Kurt-Ove og hele hans gjeng, for han 
presiserer at dette kunne han ikke fått til alene, 
gitt bridgekurs til 2500 barn.  

 
Det startet med kurs for 300 for to og et halvt år siden, av disse er det nå ca 20 som spiller i klubb. 
Halv dags kurs for 5. – 7. klasse er starten, i skoletiden. 
 
Et helt opplegg har han klart før han går i gang med tilbud til nye skoler – og han deler gjerne med 
oss andre. Bare spør og materialet er snart på vei til deg. 
 
Det ligger klare humanistiske tanker under det hele. Dette skal være gratis for deltakende barn. 
Her skiller en ikke, men satser på likeverd uten å skjele til økonomiske og sosiale forskjeller. 
 
Kurt-Ove bruker ikke begrep som «alle skal med», men det svirrer i underbevisstheten når man 
hører på han. 
 
Da vi fikk vite han skulle komme og holde inspirasjonsprat med oss, kastet vi oss over familien 
Moe fra Sandnessjøen og spurte om de ikke kjente han Kurt-Ove. Full klaff ved middagsbordet på 
Storefjell. Klart de gjorde.  
 
Far Håvard hadde møtt han første gang i 2000. Deretter var Håvard kretsformann, med Kurt-Ove 
som rekrutteringsansvarlig. Vi måtte smile litt over fulltreffet – det virket som vi hadde funnet en 
som hadde sett starten. Helt uoppfordret kunne Håvard fortelle at han Kurt-Ove er helt utrolig god 
til å få fatt i sponsormidler. 
 
Det ble en meget kort tenkepause da vi spurte om fem ord som beskriver Kurt-Ove. «Optimistisk 
på grensen til det absurde», sa han Håvard og lurte på om jeg kunne skrive til og det i ett ord, så 
det ble bare fem ord. 
 
 

 
  



Åpningsbulletin NM-finale for klubblag 2020 i Larvik  Side nr. 14 

 
 
Godt i gang med samtalen var det naturlig å spørre Håvard om hva juniorsatsingen på Helgeland 
hadde vært uten Kurt-Ove. IKKENO kom det kontant. Helt uten et fnugg av tenkepause. 
 
Både Reidun og Håvard kunne forresten avsløre at de hadde stemt på Kurt-Ove som årets 
bridgeildsjel. 
 
Mens han spiste på en stor tallerken med dessert nikket Markus bekreftende på mitt spørsmål om 
han hadde slått Kurt-Ove. Faren var rask til å legge til «bare i enkeltspill», uten at det kom noen 
kommentarer fra Markus. 
 
Nå var vi kommet til avslutningen og spørsmålet om de hadde noen hilsen til Kurt-Ove på NM i 
Larvik. Markus var nå så godt i gang med desserten at det det ble med en kort hoderisting. Men 
Håvard kikket på Reidun før han sa: «Ta ALT som den Ranværingen du e».  
Tror det oversatt til Vestfolds betyr Lykke til.  
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Presentasjon av Båsmo BK 
Av: Alexander Flakstad 
 

 

Svein-Gunnar Karlberg (52) 

Samboer med Mona og stefar til 3 voksne barn, hvor en 

er en av Sveriges toppspillere.  

 

En av de beste kortspillerne Helgeland har fostret. Ifølge 

onde tunger claimet han resten av stikkene når det var 

7 kort igjen på en skvis allerede i 12-års alderen.  

 

Han har mange store meritter. Landslag junior og åpen 

klasse. Sølv i EM og VM junior, 17 parfinaler med 2 sølv 

og 

2 bronse. Mange sesonger i 1. divisjon osv osv. Når jeg 

spør han hva hans største prestasjon er så sier han at 

gull i NM monrad par med Dala høyest!  

 

Spiller med Kurt-Ove Thomassen. Når du ser Svein-

Gunnar ser i taket så har Kurt-Ove funnet på noe rart. 

 

 

Kurt-Ove "Knockout" Thomassen (51) 

Gift med Hege, far til 4 jenter som til sammen har gått 11 

nybegynnerkurs, uten at noen av dem spiller i dag. 

 

Kjent for sine nokså ville meldinger. Det passer da godt 

med hans forkjærlighet for å spille på 2-2 og 2-1 tilpass.  

 

Spilt på landslaget for junior og åpen klasse. Sølv i VM 

junior. Mange medaljer i ulike NM, blant dette 4 gull.  

Utallige KM for lag og par. 16 parfinaler og mange 

sesonger i 1. 

divisjon. Spiller ofte med solbriller slik at motparten ikke 

skal se i øynene hans akkurat hvor gal han er i 

meldingene. Uten tvil en vinnertype som alltid tar frem 

sitt beste på slutten av jevne turneringer.  

Primus motor for juniorsatsningen på 

Helgeland. En veldig bra mann for bridgen på Helgeland. 

Ikke så bra mann for motstanderne! 
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Alexander Flakstad (46) 

Samboer med Kathrine, far og stefar for til sammen 3 flotte gutter. 

 

En spiller uten de store merittene. 5 parfinaler. Seier i Patton på 

festivalen og kretsmester. En sesong i 1. divisjon med makker 

Håkon Bogen på Nord-Trøndelag. Det gikk straka vegen ned igjen.  

 

En spiller som har mye flaks og som derfor ikke trenger så mye 

dyktighet. Dette kan innebære store svinger. Da helst svinger inn. 

Spiller med Håkon Bogen.  

 

Liker best å spille med skjermer da hans makkere ofte blir så 

frustrert over spill og motspill at de ikke klarer å skjule det. Mest 

kjent for heldige varianter mot oddsen og den avvæpnende "vi tar 

neste spill" når makker ikke klarer å holde sinnet inne. 

 

 

Håkon Bogen (33) 

Singel, så her kan man kapre en skikkelig bra makker 😊 

 

Har etterhvert blitt en rutinert spiller. Han er en meget god 

spillefører. Norgesmester mix par i 2017 med mor Anne Irene 

Bogen, i 

tillegg til norgesmester i junior 2007 og mix lag i 2015. Utallige 

kretsmesterskap både par og lag. Representert Norge som junior 

ved flere anledninger med bronser som beste resultat. I tillegg har 

han en imponerende sølvmedalje i VM individuelt i 2010 bak 

nåværende proff Dennis Bilde. En spiller som vil skape mange IMP 

inn for laget.  

Har fått bridgen inn med mors- og farsmelka og flyter mye på 

talent. Øvelse og systemdiskusjon er for puddinger! Håkon er en 

stillferdig fyr som ikke kaver seg opp for noe, men ikke la deg 

lure! Han er kjent for sine små gullkorn ved bordet.  

"E det en potensiell pølseskvispos så må du hold på kortan som 

kan stå!" 

 

 

 

 

Viggo Schytte (53) 

Samboer med Eva som også spiller bridge, Far og stefar til Magne og 

Magdalena. 

Viggo er vår superreserve og det naturlige valg når laget skal fylles opp. 

Han har spilt siden 1983 og deltatt på en rekke par- og lagfinaler. Viggo er 

helt uanfektet når det skjer rare ting ved bordet. Spiller på 3-1 tilpass som 

om det var det naturligste i verden og er enhver spillers drømmemakker. 

 

Presentasjon av Klepp BK 
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John Helge Herland(57) 

Jobber i Sjødivisjonen i Kartverket. 

Spilt bridge i ca 40 år og dette blir min femte lagfinale, 
har spilt litt flere parfinaler. Har noen medaljer fra 
norgesmesterskapene under festivalen og vant 
lagturneringen på bridgefestivalen i Pula i 2018. 

 

 
Jomar Lygre Undheim (33) 

Yrke: Produksjonsplanlegger i Q-meieriene 

Interesser: Volleyball og bridge 

Når begynte du å spille bridge? For 10 år og 22 dager siden 

Meritter: Full sekk med vinpremier etter mitt første semester 
i Studentenes BK. Klubb- og kretsmester. Nærmest middels 
i årets parfinale. 

Ambisjoner for finalen: Nærmest middels 
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Presentasjon: Larvik BK / Horten BK 
 

 

Kenneth Syversen, 45.  

Bosatt i 3050, eller Mjøndalen for de uinnvidde. Samboer med 

Heidi, og far til Mina (6) og Nils (9). 

 

Bridgespiller: Gikk kurs hos Lars Eide i 12-13 årsalderen. og 

har spilt aktivt siden. Makker med Harald Skjæran. 

 

Meritter: Norgesmester NM Mixlag 2005, sølv i Patton 2019, 

fire parfinaler (15.plass som beste resultat, men aldri under 

middels). Deltatt i lagfinalen en gang tidligere (2018), med en 

overlegen åttendeplass som resultat.  

 

Yrke/Bridgeadm.: Utdannet sivilingeniør i datateknikk, har 

jobbet med prosessforbedring i Forsvaret i drøyt 14 år. 

Har ingen aktive verv, men har vært styremedlem i NBF i to 

perioder, blant annet som utvalgsleder for internasjonal 

representasjon og medlemsbladet, styremedlem i NBF Midt-

Trøndelag, leder for Studentenes BK og Hamar 

BK, festivalgeneral 2005-2007, forbundsautorisert TL, har sittet 

i Lovutvalget i flere år. Brenner for rekruttering og jobbet særlig 

aktivt med dette i Trondheim (97-04). Har holdt 

nybegynnerkurs i flere klubber. 

 

 
 
Erland Bratli: 49 år, gift og har to barn. Innehaver av foreløpig 

kretsrekord av tette fødsler, selv om det ikke var han som gjennomførte 

de, 10 ½ måned mellom barna.  

Jobben deles mellom tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og assisterende 

veskebærer for varaordføreren.  Bridgeresultater verdt å nevne 

inntreffer omtrent like ofte som skuddårsdagen; et og annet 

kretsmesterskap i lag og noen ganger over middels på en klubbkveld. 

Erland drømmer stadig om å skvise den hjem som Helgemo, men ender 

oftere opp som Walter the Walrus. Hvis ekspertise og hengivenhet til 

bridge, bare blir matchet av det totale rotet han lager av å melde dårlige 

kontrakter og spille dem bort. 

Ellers mener Erland at han har alt for lite tid til de to komplementære 

hobbyene bridge og golf. Han drømmer om grønne fairwayer på dagtid 

og hyggelig bridgelag på kvelden. Det skal aller helst foregå på 

favorittreisemålet i St Andrews. En tur til Spania går dog også bra. 

Makter han å presse inn en fotballkamp med Liverpool sammen med en 

pint, må dagen betraktes som helt perfekt. Første lagfinale, og blir ikke 

overrasket om det er siste også. 
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Harald Berre Skjæran 

55 år, gift, to voksne barn, fagsjef i Norsk Bridgeforbund - 
ansatt siden 1991. Har spilt kort siden jeg var et par år 
gammel, og bridge fra niårsalderen. Tre parfinaler og fem 
lagfinaler tidligere. Sølv og bronse i NM for klubblag, fire 
medaljer i NM monrad lag, hvorav en gull. Nordisk mester 
yngre junior 1987. Kretsmester for par av året, tidligere 
kretsmester for lag i to kretser. 

 

Liv Strøm 

48 år, har 3 gutter mellom 13-20. Jobber i Norconsult og har 

for tiden HMS-ansvar for bygging av ASKO Oslofjords nye 

fryse- og kjølelager i Sande. Byggeplass med 250 mann.   

Begynte med bridgespilling som student på 90-tallet. Ble 

mye bridge i 20-årene. Den største prestasjonen var 3. plass i 

NM damer på bridgefestivalen i Skien i 2000. Gikk bra å 

kombinere bridge med små barn, men ble bråstopp da 3. 

mann kom. Fokus ble rettet mot fotball. Lagleder og 

fotballgal mamma. Både sparker og nikker fra sidelinja og 

har stor tro på at det hjelper.  

Etter å ha vært fraværende i bridgemiljøet i 10 år ble bridgen 

tatt opp igjen i fjor høst. Det var som å komme hjem. I 

tillegg til klubbkvelder har det blitt både 3. div. og KM lag. 

Beste prestasjon siste år er 9. plass i NM Mix på 

bridgefestivalen på Lillehammer i sommer. 

 

  

 

Bo Tommy Birkelund 

Tidligere sports- og senere kriminal-journalist. Ugift, 59 år. 

Mangeårig leder av Sandefjord BK, og innehaver av klubbens 

hederstegn. Tidligere aktiv turneringsleder på Øst- og Sørlandet. 

Bridgelærer som selv er tunglært.  5 KM for lag i Vestfold. Og 1 

gang i Østfold.  Kretsmester mix i Vestfold 2019. 

På vinnerlaget i Patton i 2000, men det ga ikke NM-tittel       
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Presentasjon Bergens Akademiske BK 
 

 

Bjørn Olav Ekren (57)  
 
Jobber i Equinor som spesialist i geofysikk.  
Har vunnet NM-Lag, NM Monrad lag og 1. divisjon.  
Har en 3. plass i EM-lag åpen klasse. 
 

 
Ole Arild Berset (53) 
 
Jobber for Hydro aluminium. 
Spilt bridge siden han var 11 år 
Seier i NM Lag og 1. divisjon 
 
Ole og BOEK representere Norge i åpen 
klasse i EM i 2010 
 

 

 

 

Christian Bakke (24) 
Studerer matematikk på UiB, men spiller mest 
bridge. 
9 NM Gull (6 junior, 2 Monrad lag, 1 Monrad par). 
Satser på 10 NM gull før juniorkarrieren er slutt ;) 
Diverse internasjonale medaljer i aldersbestemte 
klasser 
Bronse i IMSA par 
1 US Nationals (Jacoby Open Swiss Teams) 
Mottatt Joan Gerard Award 
 

 
Thomas Charlsen (45) 
 
Regjerende mester i 1. divisjon med lag 
Charlsen.  
Har vunnet NM klubber.  
Har representert Norges åpne landslag i 
4 strake EM med makker Thor-Erik 
Hoftaniska fra 2010-2016.  
2 gull fra Junior EM. 
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Presentasjon av TopBridge BC 3 
 

 

Sam Inge Høyland 
Gift og to barn.  
Beste turneringsresultater: 
- Opent EM-lag: 1 gull 
- 1. divisjon: 2 gull, 3 sølv, 3 bronse 
- nm par: 3 gull, nm lag: 5 gull 
- nordisk lag: 1 gull 
- NM Monrad lag: 3 gull 
- nm monrad par: 1 gull 
- nm monrad mix lag: 3 gull 
- nm mix par: 1 gull (regjerende mester) 
 

 
Finn Brandsnes.  
 
1968-årgang. 
Fra Dønna på Helgeland, nå bosatt på Jessheim. Gull NM-
klubblag, NM Åpent Monrad Lag, NM-Par og NM-junior. Sølv i 1. 

divisjon. Stormester med ✴. 22,9 i Handicap, så formen er 

dalende. Gleder meg til å komme til Larvik og spille finalen i NM for 

Klubblag       

 
 

 

 

Siv Thoresen Født 1960 
Sølv i NM-klubber 
2 X Nordisk mester for Damer 
3 plass i EM Par Damer 
3 og 4 plass i EM MIX lag 
4 plass i OL Damer 
Har ett Gull og to sølv i 1 div 
Diverse Norgesmesterskap i mix og Damer 
Superstormester 
 

 

Jo Arne Ovesen  

 

Født 1966 

3 x Norgesmester NM Par 

Norgesmester monrad Lag 

Norgesmester Mix lag 

Sølv i NM klubber 

1 Gull i 1 Div 

Superstormester 
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Presentasjon av Topbridge 4 
 

Jan, Sverre, Jon-Egil, Åsmund, Tom og Lasse må vel sies å være veteranlaget i årets finale – 

samlet har laget spilt konkurransebridge i mer enn 275 år. Laget har også veldig snille koner 

som har holdt ut med oss i over 180 år til sammen. 

 

Eldstemann i laget er Jan Mikkelsen. 66 år, 

nylig pensjonert siviløkonom, gift med 

Unni, 3 barn og et barnebarn. Jan har 3NM-

titler og en SM-tittel med 4 forskjellige 

makkere, men ingen med nåværende 

makker og NM-grossist Jon-Egil. Han vant 

dessuten det åpne Sør-Afrikanske 

lagmesterskapet i år sammen med Sverre og 

Tolle og Leif-Erik Stabell. Foruten bridge er 

Jans hobbier golf, brettspill og stolpejakt.  

 

 

Sverre Johnsen er også 66 år, pensjonert 

lærer og gift med Bjørg. Han har spilt 

NM klubber hvert år siden 1975 men 

dette blir første lagfinale. Han har en 

NM-tittel (med Jan som makker) og er 

Europamester i par for veteraner 

sammen med Åsmund. Golf er den store 

interessen utenom bridge og i oktober 

og november er det hummerfiske som 

står i fokus. 
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Jon-Egil Furunes er 63 år gammel, sportsjef i Norsk 

Bridgeforbund, gift med Trine og har 3 barn. Han 

er også kjent som Turbo noe som vel skyldes 

hastigheten på bridgeanalysene og tungebåndet. 

Jon-Egil har 20 NM og SM-titler og synes at 21 er 

et fint tall i 2020. Jon-Egil er en meget habil pianist 

og sørger for at folk er sent oppe og at omsetningen 

øker i baren så lenge det finnes et piano å traktere. 

Dette er selvfølgelig ren taktikk da han tåler tidlige 

morgener bedre enn de fleste og regner med at 

poengene renner inn da. 

 

 

 

Åsmund Stokkeland (også kalt Stokken) er 

62 år, gift med Hanne, 2 døtre og 2 

barnebarn. Han er bygningsingeniør og 

planlegger å bli pensjonist til neste år. 

Voksenopplæring som hummerfisker hos 

Sverre er da et prosjekt. Har ingen NM-

titler, men er altså Europamester veteran 

par med Sverre. God mat og vin og reiser 

er andre interesser utenom bridgen. 
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Tom Johansen er sammen med Lasse Aaseng 

juniorene i laget. Medaljegrossister fra 

juniormesterskap på 80 og 90-tallet begge to. 

Dessverre glemmer de like ofte som kapteinen fra 

den gang (Sverre) hans beskjed om å ta det sikre 

fremfor det usikre. Et livsfarlig par både for 

motstandere og seg selv (forhåpentligvis i mindre 

grad). Tom er 56 år og toppleder i Nasta, en 

Larviksbedrift med 180 ansatte. Spiller altså på 

hjemmebane. Gift med Grethe og har to barn. Har et 

seriemesterskap med Lasse fra 1994. 

 

 

Lasse Aaseng presenterer seg selv slik: 
Produktsjef i Handelsbanken, gift, tre barn. Bor i Oslo. 
Er sær, asosial og uhøflig. 
16 medaljer fra 1. divisjon, NM-lag, NM-Monrad lag og 
NM-par. 5 seire.  
5 medaljer - sølv eller bronse - som juniorspiller i VM, 
EM, Nordisk og NM.  

Vi som kjenner ham litt bedre enn ham selv 

vet imidlertid at Lasse er en kjekk gutt fra 

Namdalen med drøvelforsterkeren i behold 

som bare vil sine medmennesker vel.  
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Presentasjon av Tromsø BK 
 

Peter Marstrander 

65 år, 4 barn, bor i Tromsø. Konverterte til pensjonist 1. januar i år. 

Har et par seriemesterskap på 80-tallet med Tromsø, spiller nå i 1. divisjon med Sortland. 

Har representert Norge i åpen klasse i noen nordiske mesterskap og i OL i 1992. 

Har noen Norgesmesterskap i NM klubber. Det siste i 2011. 

Vant NM par i 1987 med Torbjørn Andvik. Noen medaljer ellers. 

Vant NM Veteran Lag tidligere i år med Rune A, JAn Trollvik og Harald Nordby. Har representert 

Norge i veteranklassen med Rune Anderssen og Tor Bakke som makkere i EM og 2 VM. Kom til 

kvartfinalen i VM veteran i India. 

4. plassen i NM Monrad lag tidligere i år med Kristian Ellingsen og Eide/Frydenlund. 

  

Rune Brendeford Anderssen 
Har åtte NM-titler hvorav tre NM for lag., samt to seire i SM for lag. 

Har spilt for Norge i både junior, åpen og seniorklassen. Beste plasseringer internasjonalt er 

sølvmedalje i senior par, fjerdeplass åpent EM for par, fjerdeplass VM seniorpar og  5.plass VM for 

seniorer. 
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 Stian Andre Evenstad 
født 1978, bosatt på Senja, jobber som HMS-verneingeniør. To barn som begge er introdusert 
for bridge. Stormester. 
Intersesser: I tillegg til bridge, jakt, fiske og friluftsliv. 
Meritter: 
Deltar i sin 5. lagfinale. Et gull og en bronse fra tidligere. 10 parfinaler og flere sesonger i 
1.divisjon. 
Flere turneringsseire ,hvor seier i forbundsturneringen Julebukken i januar 2020 med sønn 
Nicolai ,som da var 11 år, henger veldig høyt. Siden begge barna er introdusert for bridge 
håper han å få spille en lagturnering som for eksempel NM mix med begge på laget en gang i 
fremtiden. 
Ambisjoner for finalen: Sølv er vel den medaljen som mangler så vi får si det J. Neida sikter på 
pallen men innser at det blir tøft i et sterkt finalefelt. Satser på å spille bra å bite fra oss så får vi 
se hva det blir tilslutt. 

 

     Dag Stokkvik 
     Bosatt på Senja 
     Meritter: 
     Deltar i sin 6. lagfinale. Ett gull og 4 bronse. Dag har et NM gull og to NM sølv i Monrad Lag, og 
et    NM gull i Monrad par. 
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Jan Einar Sætre 
Bosatt på Furuflaten, født 28.07.1972, gift og tre barn. 
 

 
 

Are Sivertsen 
Bosatt i Tromsø, født 07.10.1966, to barn 
Deltar i sin første lagfinale. Har et gull i NM Monrad Lag. Har deltatt i 4 NM finaler for par og en 
åpen EM finale for par. Beste plassering i NM par er sjette plass.  
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Presentasjon av Vikersund BK 
 

 
Vikersund Bridge klubb ble dannet i desember 1935. Opprinnelsen er litt usikker, men VBK ble 
muligens startet som et alternativ til Borgerklubben som allerede var etablert. Det opprinnelige 
navnet var Vikersund & Omland Bridgeklubb. Navnet ble endret til Vikersund i 1939. Klubben har 
levd et nomadeliv og har hatt tilholdssted for sine klubbkvelder på 12-15 steder. Vi har nå hatt fast 
tilholdssted på Kongsrud Grendehus og har som mange andre klubber hatt en tilbakegang på 
spillekveldene våre, nå har vi 2-5 bord. Det er for tiden totalt 32 medlemmer i klubben. 
 
Vikersund har vært en av de ledende klubbene i tidligere Modum & Omegn krets og nå også i 
Buskerud krets. Vi har tidligere deltatt i 7 NM finaler, den første var i 1996 med 5 plass som 
resultat. Etter det har det blitt 2 sølv, 1 bronse og ytterligere 2 femteplasser før vi i 2017 tok gull og 
representerte Norge i Champions League med sølv som resultat.  
 
Årets lag er nykomponert som klubblag og består av Lars Allard, Håvard Jensen, Cato Sundeng, 
Per-Ove Grime Marius Haga og Vidar Smith. 
 

 

Per-Ove Grime 
57 år, selvstendig næringsdrivende. Old, free and singel. 
Bronse i NM monrad lag og sølv i NM mix par. 1 lagfinale fra før. 
 

 
Cato Sundeng 
52 år, prøvesmaker hos Arcus. Young, free and singel. 
Bronse i NM monrad lag. 1 lagfinale fra før. 
 

 
 

 

Marius Haga 
50 år, selvstendig næringsdrivende. Gift med Miss America. 
2 tidligere lagfinaler. 
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Håvard Jensen 
54 år, sagslusk. Samboer. 
Sølv i NM par, sølv i åpent NM lag, 2 sølv og 1 bronse i NM 
klubblag. 
5 tidligere lagfinaler. 
 

 
 

 

Lars Øivind Allard 
56 år, servicetekniker. Gift, 2 små barn på 29 og 31 år. 
Sølv i NM par, sølv i åpent NM lag, 2 sølv og 1 bronse i NM 
klubblag. 
6 tidligere lagfinaler. 
 

 
Vidar Smith 
58 år, vaktmester. Old, free and single. 
Sølv i Champions league, 1 gull, 2 sølv og 1 bronse i NM 
klubblag, sølv i åpent NM lag, sølv i NM monrad par, bronse 
i NM par, bronse i 1. divisjon. 
7 tidligere lagfinaler. 
Medlem i den eksklusive klubben av spillere som har tatt seg 
til finalen etter å ha tapt to cupkamper i innledende runder. 
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Presseprisen 
 
Også i år skal det deles ut en Pressepris, til spilleren eller spillerne som presterer det beste spillet i 
finalen, og til journalisten som skriver om spillet. 
 
Prisen blir presentert i en senere bulletin. 
 
I årets jury er Knut Kjærnsrød juryformann, i tillegg er Tonje Brogeland og Sigmund Ivar Bakke 
jurymedlemmer. 
 

Sist vi var i Vestfold: Uppercut med 8-eren! 
  
2016 var forrige gang lag-finalen ble arrangert i Vestfold, den gangen av Nøtterøy BK på Hotell 
Klubben i Tønsberg. 
 
En vestfolding var involvert i turneringens beste (mot-)spill.  Premien ble vunnet av Jan Tore Solli 
Berg og Per Erik Austberg fra vinnerlaget Heimdal BK 2. Prisen er for motspillet i kampen mellom 
Heimdal BK 2 og Heimdal BK 3 ble skrevet av Geo Tislevoll som fulgte kampen på BBO fra New 
Zealand.  
 
Det var i spill 20 hvor Austberg fant et godt utspill av ruter 6: 
 

 
 

I spillet kom Austberg inn og spilte kløver dame som sto, men Berg satte i trumfsyveren og vest 
måtte trumfe over med nieren. Spillefører dro spar dame som Austberg stakk med kongen og 
spilte ruter tre. Bordet kom inne, og måtte spille en rød farge som gjorde at Austberg fikk en 
uppercut i trumf for åtteren. Godt og gjennomført motspillet. Prisen var 750 kroner til hver av 
spillerne 
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Tidsplan for NM klubblag 2020 
 
Torsdag 15. oktober  
 
Start klokken 11.00  
Lunsj i tidsrommet 14.30 til 15.30 
Oppstart etter lunsj klokken 15.30 
Middag klokken 20.00 
 
 
Fredag 16. oktober 
 
Start klokken 10.00 
Lunsj i tidsrommet 13.30 til 14.30 
Oppstart etter lunsj klokken 14.30 
Middag klokken 19.30 
 
 
Lørdag 17. oktober 
 
Start klokken 10.00 
Lunsj i tidsrommet 13.30 til 14.30 
Oppstart etter lunsj klokken 14.30 
Middag klokken 19.30 
 
 
Søndag 18. oktober 
 
Start klokken 10.00 
Premieutdeling klokken 13.45 
Lunsj klokken 14.00 
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Rundeoppsett 
  
Runde 1: 
 
2 Klepp BK    7 Tromsø BK 
3 Larvik og Horten BK  6 TopBridge BC 4 Johnsen 
4 Båsmo BK    5 TopBridge BC 3 Thoresen 
1 Bergen Akademiske BK  8 Vikersund BK 
 
Runde 2: 
 
6 TopBridge BC 4 Johnsen  4 Båsmo BK 
7 Tromsø BK    3 Larvik og Horten BK 
1 Bergen Akademiske BK  2 Klepp BK 
8 Vikersund BK   5 TopBridge BC 3 Thoresen 
 
Runde 3: 
 
3 Larvik og Horten BK  1 Bergen Akademiske BK 
4 Båsmo BK    7 Tromsø BK 
5 TopBridge BC 3 Thoresen 6 TopBridge BC 4 Johnsen 
2 Klepp BK    8 Vikersund BK 
 
Runde 4: 
 
7 Tromsø BK    5 TopBridge BC 3 Thoresen 
1 Bergen Akademiske BK  4 Båsmo BK 
2 Klepp BK    3 Larvik og Horten BK 
8 Vikersund BK   6 TopBridge BC 4 Johnsen 
 
Runde 5: 
 
4 Båsmo BK    2 Klepp BK 
5 TopBridge BC 3 Thoresen 1 Bergen Akademiske BK 
6 TopBridge BC 4 Johnsen 7 Tromsø BK 
3 Larvik og Horten BK  8 Vikersund BK 
 
Runde 6: 
 
1 Bergen Akademiske BK  6 TopBridge BC 4 Johnsen 
2 Klepp BK    5 TopBridge BC 3 Thoresen 
3 Larvik og Horten BK  4 Båsmo BK 
8 Vikersund BK   7 Tromsø BK 
 
Runde 7: 
 
5 TopBridge BC 3 Thoresen 3 Larvik og Horten BK 
6 TopBridge BC 4 Johnsen 2 Klepp BK 
7 Tromsø BK    1 Bergen Akademiske BK 
4 Båsmo BK    8 Vikersund BK 


