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Ordføreren åpnet mesterskapet 
 

 
 
Ordfører Rita Ottervik kastet glans over åpningen av Junior-NM i bridge 2021, og fortalte om byen. 
 

 
 

‘Kretsleder Per Heide vise r fram åpningsbulletinen og forteller hvor den kan finnes       
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Hvem har juniorene tro på? 
 
Vi inviterte juniorene (og organisatorer) til å tippe resultatet av eget mesterskap, og disse hadde 
tillit fra konkurrentene: 
 
Stemmer Par 

4 Joakim Sæther – Marcus Andreas Scheie 
3 Marius Dalemark Austad -Ida Marie Øberg 
3 Thomas Tøsse – Nicolai Heiberg-Evenstad 
3 Erleta Plana – Maren Idland Sægrov 
3 Christian Fredrik Johnsen – Carl-Otto Curran 
1 Sofie Græsholt Sjødal – Agnethe Hansen Kjensli 
1 Jakob Nordvoll Johannesen – Markus Lund 
1 Anders Brogelaand – Magnus Sætre 

 
 

Sideturnering på lørdag 
 
Selv under et junior-NM er det mulig å lage sideturneringer med bare juniorer (stort sett) til start.  
Her er deltakerne fra lørdagens turnering. 
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Store nivåforskjeller 
 
Det er et vidt spenn i kompetanse på spillerne i dette NM, fra rutinerte sparmestere til spillere uten 
gradering eller så vidt med kløvernål. 
 

Men den rutinen de aller yngste får med seg, kan vise seg å bli en god ballast       

 
 

Turneringslederen 
 
Den strenge, men rettferdige (?) Hans Arne Forseth 
 

 
 

Kristin Linnigard tar bilder 
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Jeg gjør som ordføreren foreslår 
Ordfører Rita Ottervik anbefalte i sin åpningstale og åpningshilsen å gå ut i denne fabelaktige 
byen og kikke på litt av hvert. 
Siden jeg nærmest er «hjemme» igjen – så var det ikke vanskelig å følge oppfordringen. Ut på 
gaten bar det.  
 
Kunne ikke huske at det vanligvis var så mye folk ute i byen på lørdagene, tenkte jeg mens jeg 
strenet i retning av Nordre gate.  
 
 

 

 
Det første målet var helt klart, Erichsens konditori og «potet». 
Etter litt tråkking frem og tilbake måtte jeg innse at Erichsen var 
borte. Det ærverdige konditoriet ble i 2007 lagt ned etter 151 års 
drift viste det seg.  
Jaktet på potet hadde bare startet. Jeg hadde jo lovet redaktøren 
en potet når vi kom til Trondheim, og kunne ikke gi opp så lett. 
Ikke at det syntes å imponere han veldig, da jeg fortalte det på 
veien opp Østerdalen. 
 

 
Da var det jeg snudde meg og fant svaret på den store folkemengden og alt som skjedde i byen 
denne lørdagen. 

 
Det er UKA i Trondheim og all viraken rundt 
torget måtte undersøkes. Uketoget var i gatene 
og fylte dem med alle linjeforeninger og annet, 
mens fortauene var fylt av tilskuere. Så fullt var 
det at det ikke var mulighet for å få bilde av han 
Olav Trygvason annet enn bakfra. Heldigvis har 
de plassert han høyt oppe. Nostalgien ble 
kastet på meg. Er det virkelig mer enn 40 år 
siden jeg selv gikk i det toget? Svaret er ja – 
hvor ble alle årene av. 

 
 

 
Med stjerner i blikket tenkte jeg tilbake på revyene Ræggeti og Fantutte. Jeg håper de har byttet 
låser i Studentersamfunnet – for i en eske hjemme ligger den gamle nøkkelen til huset (fra min tid i 
Studentersamfunnets interne teater). 
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Da toget omsider var passert var det mulig å komme seg inn på butikkene på torget og få kjøpt 
potet til redaktøren (og meg). For de som lurer – kaken ble lunsj og falt i smak hos redaktøren som 
er en kakemums. 
 
Så var det å begi seg videre – til Lykkens portal, den gamle bybroen. 
 

  
 
Før en krysser over elven på den gamle bybroen kan det være lurt å løfte blikket. 
 

 

For på den andre siden kan man se 
Kristiansten festning. Festningen ble bygget 
etter Trondheims store bybrann i 1681. den ble 
nedlagt som aktivt militæranlegg i 1816 
(endelig noe som er fra før min tid). I dag er 
festningen Norges best bevarte tårnfestning 
fra 1600-tallet. 
Til høyre for festningen kan en skimte 
Tyholttårnet. Dette tårnet sto ferdig i 1985, og 
er fjernsyns- og DAB sendetårn. I tillegg er det 
restaurant i tårnet – som er 120 meter høyt. 
Restauranten roterer 360 grader i løpet av en 
time og gir dermed en flott utsikt over hele 
byen. 

 
På vei tilbake til Bridgehuset i Brattørveita 10 
gikk jeg gjennom parken til Stiftsgården. 
Denne parken har jeg ikke vært i før! (det var 
stengt før i tiden). Bilde fra baksiden ser du 
her – artig, for de fleste som ikke er i byen 
har vel bare et forhold til framsiden av dette 
bygget. På den siden er det en trapp og et 
lite inngangsplatå – hvor celebre gjester kan 
hilse folket fra. 
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Jåttå vgs satser – først i Norden 
 
Vi møtte dem først på Lovund, på ungdomsleiren – Atle Fag og Bridgeelevene hans. Nå møter vi 
dem her i Trondheim. 
 
Det er Jåttå videregående skole i Rogaland som har lagt Bridge til på planen for idrettsfagene, og 
er først med det i Norden. Atle Faag er lærer og har 14 elever fra hele landet. De som ikke er 
hjemmehørende i skolens nærområde følger undervisningen gjennom fjernundervisning + noen 
samlinger i løpet av skoleåret. Det er god spredning på elevene – de dekker store deler av landet. 
 

 
Bilde: Vetle diskuterer med Sven Olai – bilde fra Lovund 
 
Selv er Vetle Stormester. Han begynte med bridge som 16 åring og har Klepp BK som sin klubb. 
Tidligere spilte han i Norrøna. Når vi spør etter beste bridgeminne, blir det helt stille. Etter å ha 
tenkt seg nøye om svarer han at det er mange gode bridge-minner. Men han vil trekke frem VM i 
Lyon. 
 
Da vi spurte om en oppsummering av leiren på Lovund gjør han det veldig kort: Helt fantastisk. 
Han sier det så ettertrykkelig at jeg nesten er fristet til å bruke store bokstaver. 
 
Redaktørene smetter inn et spørsmål om hva som er hans fag i tillegg til Bridge – og ikke uventet 

er svaret idrettsfag.  Noe vi gjettet pga valg av daglig antrekk       

 
Vi dristet oss på Lovund til å be han tippe vinnerne – og svaret er godt bevart hos redaksjonen. 
Han har fått sjansen her i Trondheim igjen. Svaret er ikke det samme. Det skal bli spennende å se 
om dette var en form for gardering. 
 
På spørsmål om hvordan undervisningen kom i gang er det to navn som kommer kjapt fra Vetle: 
Marianne Harding og Jan Muri. Uten disse to hadde dette nok ikke kommet i stand – i alle fall ikke 
nå. 
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Sofie på tomannshånd 
Deler av redaksjonen fikk Sofie (Græsholt Sjødal) på tomannshånd sent fredag kveld. Hun er en 
av dem som man må «fange» i farten. Hun kom rett fra undervisning på Hoeggen ungdomsskole i 
NM-byen, og hadde noen drøye fem-minutter før hun skulle av gårde på neste post på 
programmet sitt. Undervisningen på ungdomsskolen synes hun var artig – og kunne fortelle at det 
var en skole med bridge og sjakk som valgfag. 
 

 

Første spørsmålet Sofie fikk var: Når 
begynte du å spille bridge? Svaret kom 
med det vanlige, gode smilet – jo det var i 
2010 da jeg var 8 år. Kjapt sikret vi oss at 
det var greit å servere dette lille 
«regnestykket» på Sofies alder. 
 
Flere var Sofies lærere, og hyggelig som 
alltid nevner hun ingen spesielt – bortsett 
fra pappa, for ikke å glemme noen. Hun 
synes nok at de røde bøkene kan trenge 
en gjennomgang, men nikker bare forsiktig 
når vi antyder det. 
Sofie selv er etter hvert en dreven 
bridgelærer og hun kan avsløre at hun 
aldri bruker x,x,x for småkortene – «jeg 
finner alltid på kort» avslører hun. 
Reporterens smil er bredt. Det er ikke 
lenge siden mesteparten av energien 
under opplæringen ble sløst bort på å 
prøve å gjette hva disse x’ene stod for – 
istedenfor full konsentrasjon om 
systemforståelse. 
 

Det er ikke lett å styre seg – spørsmålet om når hun begynte å slå mor og far i bridge måtte stilles. 
Huff, dette bel visst litt vrient – først kommer forklaringen om at hun jo spiller mye med dem. Vi 
stirret vennlig på henne om signaliserte at vi vel ventet et noe annet svar. Sofie trekker litt på det 
og mumler (for første gang) «for et par år siden». 
Vi graver videre, og lurer på om hun husker sin første seier? Nå 
er det brede smilet tilbake på plass, akkompagnert av den 
herlige latteren. Ja, det husker hun godt.  
 
Det var i klubben for 8-9 år siden, og hun havnet inn på et lag. 
På den tiden hadde Nesodden BK vinpremier – noe som jo helt 
plutselig var et problem. Sofie hadde gått hjem tidlig og fikk 
derfor premien i ettertid. Bridgekopp og en Mamma Mia – pose 
(lett hviskende legger Sofie til at hun tror det var noe de hadde 
måttet finne frem i en fart). 
Medaljer, vi kan jo ikke unngå det temaet. Husker hun sine 
første? Jada, det er det ingen tvil om. Det var sølv i Nordisk, og 
en bronse. Sofie ser plutselig tankefull ut, før hun sier at det jo 
bare var de nordiske landene med. 
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Når vi tyner henne til å si hvilken medalje hun setter høyest, blir det plutselig et sekunds 
tenkepause. Men bare en veldig kort en. For svaret kommer likevel raskt. Det er umulig å komme 
forbi at gullmedaljen i mix par junior med Christian Bakke er en spesiell seier. Sofie trekker pusten 
for å fortsette med at dernest kommer gullet med bestevenninnen (Agnethe, om noen skulle være 
i tvil) fra 2018. Den seieren er det knyttet en hel historie til. Det var tett i toppen av resultatlistene. 
Agnethe og Sofie var tidlig ferdige og da så listene ut til at de hadde vunnet.  
 
Sofie ringte hjem til faren som fulgte med fra sofaen. Da resultatlisten en stund svingte til sølv – 
kastet han brillene bortover, men de berget seg. Og så kunne jubelen virkelig ta av da det svingte 
tilbake til gullet. 
 
Og nå nyter hele Bridgelandet godt av Sofie – i alle fall i et år. Bridgeforbundet har klart å kapre 
henne som ansatt, og det er bra. Det virker som hun har en engels tålmodighet. Selv har jeg testet 
denne ved et par anledninger. Ingen spørsmål synes for dumme til å få bistand med.  
 
Vi avslutter spørsmålene til Sofie med om hun har noen bridgeforbilder. Her skal det ikke noe 
tenkepause til før svaret kommer. Hun har to: Boye Brogeland og Sven Olai Høyland. Jeg ser på 
kroppsspråket at hun ikke ønsker å bli spurt om å rangere de to. 
 
Så spurter Sofie videre, med et travelt program. Og for de som ikke vet det: spurte kan Sofie – 
med en forhistorie fra friidretten. På nett fant vi resultater blant annet fra 60 meter hekk. I tillegg 
mener vi det er riktig å nevne at Sofie var den første i Norge som ble hjertermester før fylte 13 år.  
Akkurat der dukker det vel snart opp en konkurrent fra Helgeland! 
 

Deltakerne i sideturneringen 
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Storoppgjør i siste runde på lørdag 
 

 
 
Christian Fredrik Johnsen og Carl-Otto Curran har ledet gjennom hele lørdagen, og møtte i 
dagens siste runde et annet favorittpar, Jakob Nordvoll Johannesen og Markus Lund. 
 

 
 
I den andre enden av lokalet spilte forhåndsfavorittene Joakim Sæter og Marcus Andreas Scheie 
mot Magnus Sæter og Anders Brogeland. 
 



NM BRIDGE JUNIOR TRONDHEIM 9-10. OKTOBER 2021  Side nr. 12 

Flere bilder av deltakerne i junior-NM 2021 
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Dagens meldingsforløp? 
 

 
Maren mener at hun urde meldt 7 ruter i stedet for 

6 klø, da var det ikke vanskelig å legge på       

 
To damer stod for dette meldingsforløpet 
som ga delt topp i et av dagens spill: 
 
Toppen måtte de dele med Jakob Nordvoll 
Johannesen og Markus Lund, som hadde 
dette meldingsforløpet: 
 

 
Nøkkelen viste seg å være å åpne i 2 
kløver, det var det visst mange som ikke 
gjorde på vest sin hånd. 
 

.     
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Utviklingen i løpet av dagen 
 
Runde 1: 

 
Runde 2: 

 
Runde 3: 

 
Runde 4:  

 
Runde 5: 

 
Runde 6: 

 
Runde 7: 

 
Runde 8: 

 
Runde 9 

 
Runde 10: 

 
 


