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Christian mistet en tittel 
 
Christian Bakke gikk inn i helgen som innehaver av 5 norgesmester-titler, NM junior, NM par, NM 
monrad par, NM klubblag og NM monrad lag. 
 
Den første var i spill i helgen, men han hadde ikke mulighet til å forsvare den (han er blitt voksen), 
men Christian stilte opp for å følge med på hvem som vant tittelen. 
 
Her bakspiller han og Ole Johnny Tøsse Nicolai og Thomas i den viktige kampen mot Erleta og 
Maren på søndag. 

 
 

 
Det var flere bakspillere på plass Her også fra en viktig kamp på søndag. 

 
  



NM BRIDGE JUNIOR TRONDHEIM 9-10. OKTOBER 2021 SIDE NR. 3 

Parbilder 

 
Arne Osnes Devik, Breim og Are Borgar 
Landsvik, Sandnes 
 

 
Andreas Wright og Hågen Andre Mathisen, 
Helgeland JBK 

 
Joakim og Jannick Allexander Isaksen, 
Helgeland JBK 

 
Maren Idland Sægrov og Erleta Plana, Sandnes 
JBK 

 
Agnethe Hansen Kjensli og Sofie Græsholt 
Sjødal, Nesoddden BK 

 
Anders Brogeland, Flekkefjord BK og Magnus 
Sætre, Lyngseidet BK 
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En ildsjel hviler ikke på sine laurbær 
Det mangler ikke på ildsjeler under NM arrangementet her i Trondheim. Noen har lagt kort, noen 
kjører regnskapet noen står fr bevertningen og mange andre har gjort mindre synlige jobber. 
 
Noen har til og med flyttet ut fra hjemmet sitt for at 18 spillere kan få plass til å boltre seg der og 
overnatte. Vi snakker selvsagt om Kristin og OJ. Mer omsorgsfulle personer skal du lete lenge 
etter. 
 

 
Ole Johnny Tøsse og Kristin Linnigard flyttet på hotell under NM 

 
I tillegg er det en helt vaskekte bridgeildsjel i lokalene. Det er Inger Hjellemarken. Hun ble kåret til 
årets bridgeildsjel i 2019 og fikk vite dette under Bridgefestivalen det året. 
 
Her i Trondheim er hun nesten over alt – dette er ikke en dame som hviler på laurbær. Ingen 
oppgave synes for liten – eller for stor. Det har blitt stablet brus, stekt vafler, vasket gulv og 
vinduer, kjørt regnskap og ordnet med bord til servering. 
 

 
Vaskekjerringa, kantinedama og turneringslederen, som et kinderegg       
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Flere parbilder 

 
Marius Dalemark Austad, Flekkefjord BK og 
Ida Marie Øberg, KGB Klyve-Gulset BK 

 
Markus Lund, Heimdal BK og Jacob Nordvoll 
Johannesen, Sortland BK 
 

 
Sebastian T Nedland og Kevin Klungland, 
Flekkefjord BK 

 
Kristine Bjørbekk Kjellin, KGB Klyve-Gulseth og 
Elias Veines-Jensen, Sørreisa BK 

 
Kristian Dalemark Austad og Einar Osen, 
Flekkefjord BK 

 
Jonas Brekke, Jessheim BK og Katrine 
Sætereng, Sporveiens BK 
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NM hotellet 
Hotellet som ligger et smultringskast fra spillelokalet er Best Western Plus Hotel Bakeriet – eller 
bare Bakeriet, som alle sier. 
Ikke nok med at det er et svært hyggelig hotell, med en fascinerende historie – de har sørget for at 
alle som bor der får lese om den. Lett tyvaktig låner vi derfor tekst fra informasjonsmateriellet som 
ligger på bordet, med litt ekstra i tillegg. 
 

 
Bygningen ble bygget etter Trondheims 2 store branner på midten av 1800-tallet, og huset et av 
de mest moderne bakeriene i Europa på den tiden. Det var Adolf Halseth som bygget bakeriet. 
Han bygget også sitt eget kraftverk og en underjordisk, elektrisk jernbane som gikk til lageret 
under fabrikken. 
 
På det meste sysselsatte virksomheten rundt 100 personer og alle bodde i huset og Fru Halseth 
hadde alle de ansatte til bords til hvert måltid. 
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Bakeriet produserte daglig 4000 brød og 15.000 kaker. På stallen sto 12 hester som daglig brakte 
ferske bakevarer rundt til kundene. 12 000 mennesker fikk brød utkjørt fra Halseth daglig i lang tid. 
120 utsalg eller filialer ble hver dag forsynt med brød, wienerbrød, franskbrød m.m. 
 

 
I spiserommet på hotellet er bakerovnene bevart 

 
Bakeriet hadde leveranser til en rekke prominente kunder. Hvert år leverte de brød til den Tyske 
keiseren da han var på besøk i Norge. 
 
Under første verdenskrig ble bakeriet solgt til Trondheim kommune. Trondheim kommunale bakeri 
ble etablert for å hindre at byens bakere utnyttet rasjonering og råvaremangel til å skru opp 
prisene i været. Det ble trykket flere reklameplakater som reklamerte for brød og bakevarer t\fra 
kommunens bakeri. 
Plakatene henger rundt om i hotellet i dag og viser hvordan de på en flott måte tar vare på og er 
stolte av den historien som hotellet bærer med seg 
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Hotellet åpnet i mars 1991. Det har 110 rom. I tillegg har det en rekke konferanserom. 
Atmosfæren er hyggelig, avslappet og litt hjemmekoselig. Mulighetene for stadig å hente seg en 
kopp kaffe og til og med kunne steke seg en vaffel eller få tak i en lett matbit til kvelds gjør det hele 
til en helt spesiell hotellopplevelse. 
 
I dag er hotellet en del av pilgrimsledens hoteller – og en ny historie vil samles for fremtiden. 
 

Vi gratulerer vinnerne av junior-NM 2021 
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Enda flere parbilder 

 
Jørgen Lindaas Nordby, Arendals BK og Johan 
Bjørkan, Trondheim UBK 
 

 
Carl-Otto Curran, Os BK og Christian Fredrik 
Johnsen, Målselv BK 

 
Marcus Andreas Scheie, BK Norrøna og 
Joakim Sæther, Melhus BK 

 
Thomas Tøsse, Heimdal BK og Nikolai 
Heiberg-Evenstad, Sørreisa BK 
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Et spennende junior-NM 
 
Det var mange par som hadde sitt øyeblikk på toppen av pallen i junior-NM. 
 
Det startet best for Hågen Andre Mathisen og Andreas Wright, men etter to runder måtte de 
overlate ledelsen til Carl-Otto Curran og Christian Fredrik Johnsen, som holdt den nesten hele 
dagen, men Markus Lund og Jakob Nordvoll Johannesen tok teten på slutten og overnattet på 
topp. 
 
Søndag morgen overtok Marius Dalemark Austad og Ida Marie Øberg ledelsen, og den ledelsen 
holdt de helt inn, og med en solid seier over Thomas Tøsse og Nicolai Heiberg-Evenstad i siste 
runde ble det en overlegen seier til slutt. 
 
Dermed kan vi gratulere Ida Marie Øberg som den første kvinnelige vinneren av junior-NM noen 

gang!  Vi gratulerer       
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Takk for oss 
 
Denne sensommeren/høsten har vært helt utrolig. Vi i redaksjonen har fått være med på en 
perlerad av flotte bridgeopplevelser.  
Vi var på Lillehammer under festivalen. Så var det Lovund. Da spillerne i klubben spurte hva vi 
skulle gjøre i helgen og vi svarte «dra på juniorleir» - lurte de på om vi ikke var litt i eldste laget til 
det. Det var vi ikke. Det var en opplevelse som vil sitte i lenge, det kan vi love. Det var en 
gåsehudopplevelse av rang, magisk natur og en superflott gjeng. 
 
Så dro vi til Storefjell, som nærmest ferierende – tenkte vi. Noen hadde litt andre planer, og 
plutselig befant vi oss på bridgeradio. 
 
En helt spesiell opplevelse ble det å få være tilstede da tidenes yngste deltaker på NM par spilte – 
og da Nicolai ledet våknet journalistene i oss. Avisen Nordlys ble kontakter og bilder ble sendt 
oppover.  
 
Svært følelsesladet ble opplevelsen å få være tilstede da det nærmet seg slutten av NM-et. Der 
sto den som var vinner og forventningsfullt kikket mens resultatene tikket inn på skjermen. Det 
øyeblikket da resultatet var sikkert og (Christian) Bakke gratulerte og jublet over Nicolai sitt sølv 
glemmer vi aldri. Gullvinneren jublet mer over sølvet enn sitt eget gull. 
 
Og nå er neste NM over og vi har fått være her i Trondheim og levere noen sider med bulletin. 
Begge tenker vi at ingen fortjener disse sidene mer enn Bridge Norges fremtid – for det er nettopp 
deler av den vi har fått tilbringe tiden sammen med. Og omgitt av en super gjeng med voksne, 
frivillige. 
 
Maken til flott gjeng å bruke en helg sammen med skal man virkelig lete etter. Når vi kommer hjem 
skal vi ligge på sofaen et døgn og bare ta inn alle inntrykkene i fullt mon. Så skal vi spille bridge en 
kveld før vi skal bruke en ukes tid på å rydde vekk alt det rare vi drar på. Vi har med oss fullt 
kontor, med printer ekstra ledninger, kamera og naturligvis et par pc’er. Pluss litt ekstra. Når alt er 
ryddet vekk blir det feriestemning helt uten planer i noen uker – så er vi klare for nye aktiviteter. 
 

 
 
 


