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 De første menneskene kom til Nøtterøy for flere tusen år siden. 
Flere steder sør på Nøtterøy, samt på Bolærne, Hvaløy, Skjellerøy, 
Hui, Ormøy og Søndre Årøy, er det store gravrøyser som er datert 
til bronsealderen. De første bosetningene på øya lå nede ved sjøen, 
på steder som på grunn av landhevinga ikke er ved sjøen i dag. 
Flere stedsnavn fra Nøtterøy er nevnt i sagaene, framfor alt 
Rossanes og Ramberg. Erling Skakke lå gjemt her før han skulle 
angripe Håkon Herdebrei inne i Tønsberg med flåten sin. Høsten 
1188 kalles «Ramberghøsten». 

 

 Nøtterøy var en viktig del av kysttelegrafien under sjuårskrigen 
mellom Sverige og Storbritannia fra 1807 til 1814, da tre 
telegrafstasjoner befant seg i kommunen, på Ormøy, på Vardås og 
på Vetan. Festningen på Håøya ble brukt som forsvar både rundt 
1905 og under første verdenskrig, men det kom aldri noe angrep. 
Forsvaret bygde et kystfort på Bolærne på 1930-tallet. Det ble 
brukt av tyskerne under andre verdenskrig, og de bygde også en 
fangeleir på øyene.[8] Østre og Mellom Bolærne ble avmilitarisert i 
2005, og er nå åpne for fri ferdsel. 

 

 Navnet på øya var opprinnelig Njót, og bygdenavnet hadde 
allerede i norrøn tid blitt til Njótarøy. Njót må være avleda av det 
gammalnorske ordet njóta, som betyr «nyte / bruke / ha fordel 
av». Uttalen på lokalmålet er nøttere, nesten mot nøttre. Tidligere 
sa gamle folk nøttlann. 
Nøtterøy kommune har et areal på 60,5 km². 
Nøtterøys skjærgård består av over 100 øyer, som har et samla 
areal på cirka 15 km². Hvis man regner med alle øyene, har 
Nøtterøy kommune en kystlinje på 150 km. 

 

 Kommunens høyeste punkt er Vetan med sine 99 moh. Det nest 
høyeste punktet er Vardås, like ved Oserød. Nøtterøys største 
innsjø er Strengsdalsvannet. 
Nøtterøy har et typisk østnorsk kystklima, med tørre somre og 
milde vintre. 
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Tung start for arrangøren 

 

Arrangørklubben Nøtterøy BK fikk en tung start mot TopBridge BC med Tor, Fredrik og Gunn Helness og Ida 

Wennevold. To håpløse slemmer i første runde med straffet med 24 imp til motstanderne. Litt rufsete spilling i andre 

halvrunde gjorde at Nøtterøy BK med Tor Walle, Arvid Lorentzen, Per Bryde Sundseth, Knut Kjærnsrød, Tore Heitun 

og Christer Heitun måtte seg seg slått med 43 imp. Selv om resultatet ikke var det beste, så ønsker jeg laget lykke til 

videre til i finalen og håper et godt resultat er innen rekkevidde. 

 

Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth 
prøver å finne ut hvordan det gikk så galt 
mot TopBridge! 
 
Men turneringsleder Sigmund Bakke 
kunne garantere at alt hadde gått riktig 
for seg. 

 

 

TopBridge BC topper etter første kamp og på plassen etter følger Heimdal BK 3 som slo Hamar BK med 35 imp. 

Heimdal BK 3 spilte godt i begge halvrundene, og jeg trodde brødrende Eide og Røseng ville bite bedre av seg i den 

første kampen. Men marginene er små innen bridge. Nå skal Nøtterøy BK og Hamar BK møtes i første kamp fredag. 

 

Forhåndsfavoritten Heimdal BK 2 med spillere med et hav av bridgeerfaring dro i land seieren mot Steinkjer BK med 

18 imp. Jeg tror Heimdal BK 2 spiller bedre og bedre utover mesterskapet. Jeg tror fortsatt at laget står øverst på 

pallen søndag. 

 

I den siste kampen mellom Sørreisa BK og Førde BK vant Førde kampen med fire imp. Sørreisa BK ledet med syv imp 

etter halvspilt runde, så Førde-spillerne viste at de ikke blir noe kasteball i mesterskapet og vant andre halvrunde 

med 11 imp. 

 

Jeg ønsker alle bridgespillerne et godt mesterskap videre, og håper å se mange gode spill i de neste kampene. 

 

Ta kontakt hvis du opplever et godt spill eller et godt motspill eller meldingsløp. Vi skal dele ut en pengepremie. 

 

Espen Ringdal Andersen 

bulletinredaktør 
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Stor interesse for hjemmelagets spillere. 

 

Husk at du kan kjøpe med en suvenir hjem! 
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Lagfinalen sett fra langt hold 
Av GeO Tislevoll, Auckland, New Zealand 

 

Klokka er 3.20 på natta, termos med kaffe er ordnet, og så er det å se på gamle 
venner og tidligere med- og motspillere på BBO. Det er lagfinale! Må jo følge 
med selv om en befinner seg på den andre siden av jordkloden. 
 
Det er et jevnt felt i denne lagfinalen, men mine klare favoritter blir Heimdal 3, et 
lag med skapet fullt av medaljer. Det blir spennende å se om Hamar BK eller 
Sørreisa, mine nest-favoritter kan gi trondheimsklubben kamp om gullmedaljen. 
 

 

Nøtterøy – Topbridge (1.halvrunde) 
 

I første runde møttes arrangørklubben Nøtterøy og Topbridge. På sistnevnte lag finner vi verdensmester Tor Helness 
som spiller med sin sønn Fredrik, og Gunn Helness-Ida Wennevold. I åpent rom møtte far og sønn (som Ø/V) Tor 
Walle og Arvid Wick Lorentzen mens hjemmelagets Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth spilte Ø/V mot Topbridge 
sitt damepar i lukket rom. Nøtterøys spillere er rutinerte veteraner, men likevel var nok på forhånd laget fra Oslo 
ansett som favoritter i åpningskampen. 
 
I spill 1 valgte Helness og Bryde Sundseth forskjellig melding i andre melderunde med: 
 

Øst 

A Q J 10 6 

10 6 4 

A 9 8 5 

A 
 

Med ingen i sonen passet nord, og øst åpnet med 1 spar som syd doblet. Det kom pass fra vest og 2 kløver fra nord. 
Bryde Sundseth sa 2 ruter, mens T. Helness doblet opplysende. Doblingen fungerte best da vest etter dette lettere 
kunne være med til 3 hjerter med knekten sjette (og 3HP, hvorav 2 poeng var damen dobbel i kløver!) over N/S sin 3 
kløver. Helness-Wennevold fikk være i fred i 3 kløver som N/S, og da begge Topbridge sine kontrakter stod ga det 
ledelse med 7 IMP til laget fra Oslo.  
 
Ledelsen ble raskt til 19 IMP da Nøtterøy i andre spill gikk bet i en for hard slem hvor det heller ikke hjalp at trumfen 
satt 4-0. Topbridge stoppet i utgang.  
 
Nøtterøy vant i neste spill en delkontraktsving, redusering til 5-19. 
Etter noen uavgjorte småspill kom en bra, men marginal utgang. 
 

 

 
Åpent rom: 
Vest  Nord  Øst  Syd 
F.Helness Walle  T.Helness Lorentzen 
    1 Ruter Dobler 
Pass  1 hjerter 2 ruter  3 hjerter 
Pass  4 hjerter Pass  Pass 
Pass 
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Syd hadde flere muligheter over 1 ruter, innmelding 1 hjerter eller 1 grand er begge alternativer til 
Lorentzens dobling. Da han doblet og nord sa 1 hjerter, så 2 ruter fra øst, viste syd omtrent styrken sin med 
3 hjerter (makkeren kunne vært helt uten poeng). Nord løftet til 4 hjerter, en god vurdering. Utgangen var 
tøff, avhengig av begge minoressene vel plassert. Men i denne konteksten (øst hadde åpnet) var det en 
god sjanse, og Walle brukte ikke mange sekunder på å skrape sammen ti stikk. 
 
Lukket rom: 
 

Vest  Nord  Øst  Syd 

Kjærnsrød G.Heness Sundseth Wennevold 

    1 Ruter 1 hjerter 

Pass  2 hjerter Pass  2 NT 

Pass  3 hjerter Pass rundt 

Wennevold valgte innmeldingen 1 hjerter, og over høyningen til 2 hjerter inviterte hun med 2 NT. Nord 
hadde fine kort, men minimum, og dermed stoppet de i delkontrakt. Dette ga 6 IMP til Nøtterøy, og 
stillingen var 19-12 i favør Topbridge etter seks spill.  
 
Noen småimp ble utvekslet i de neste spillene, og før de tre siste spillene stod det 22-16 til oslolaget.  
 
12. Giver Vest. N/S i sonen 
Tor Walle og Gunn Helness hørte 1 ruter fra vest og hadde fått utlevert dette som nord: 
 

   8 7  

   A J 9 8 7 2 

   ---  

   K Q 8 5 4 

 

Å melde inn 2 grand viser for de fleste minst 5-5 i de to laveste rangerte fargene, her hjerter og kløver. 
Mange vil kvi seg for å gjøre det med sekskorts hjerter og ikke alt for sterke kort da det kan bli ubehagelig 
høyt om en skal få vist den sjette hjerteren senere. Gunn hoppet imidlertid til 2 NT. Syd meldte 3 kløver og 
har dermed neppe særlig med hjertertilpasning. Åpneren (vest) kom tilbake med 3 grand! Hva nå? Å melde 
kan være riktig, men det kan også være fryktelig feil om makker har håpløs tilpasning, for eksempel singel 
hjerter og dobbel kløver. Gunn meldte modig 4 hjerteri ugunstig sone, og den fikk hun spille. Ved det andre 
bordet meldte Walle inn 1 hjerter. Da øst doblet negativt, og det ikke kom noen melding fra syd, ga ikke 
unaturlig nord opp og passet over åpnerens hopp til 3 ruter.  
 
Det var den optimistiske stilen som ga uttelling her da syd hadde veldig fine kort til nord: 
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Med den snille sitsen ble det hele elleve stikk i G. Helness sin utgang, 12 IMP til Topbridge da 3 ruter av 
vest gikk en bet ved det andre bordet.  
 
Helness-Helness meldte kontrollert til 5 ruter i det nest siste spillet. De visste slem var bet siden 
kontrollmeldinger hadde avslørt at det var to hjertertapere. Om slem skal meldes må den eventuelt 
gambles uten kontrollmeldinger, for uten hjerter ut ville det vært tolv stikk.  
 
Nøtterøys Ø/V par gjorde nettopp det, gamblet slemmen. Men da utspilleren hadde A-K i hjerter ble det en 
bet allerede i andre stikk. Dermed tapte arrangørklubben et slemspill til (også bet i slem i spill 2), og det 
som lenge så ut som en jevn halvrunde endte med en klar ledelse til Topbridge, 47-16 før de siste fjorten 
spillene. 
 

 

 

 

Husk å drikke i varmen ! 

 

Vann (uttale [vann]) eller vatn (fra norrønt vatn) er en kjemisk forbindelse og et polart molekyl. Det er flytende 

under STP-forhold. Dens kjemiske formel er H2O, som betyr at et molekyl vann består av to hydrogenatomer og ett 

oksygenatom. 

Vann finnes nesten overalt på Jorda og er livsnødvendig for alt kjent liv. Omtrent 70 % av Jordas overflate er dekket 

av åpent vann (hav, innsjøer og elver). 
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Marcus styrer systemene, selv om han har eksamen på fredag ! 

 

Full konsentrasjon, overføringen på BBO må være riktig ! 
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En ny slags 4 H 
 

Vi som er oppvokst på landet var kjent med 4-H organisasjonen da vi vokste opp, og jeg tror faktisk jeg har 

noen sløyfer bortgjemt i en skuff fra den gang. I åpningskampen vår mot TopBridge fra Oslo fikk vi en helt 

annen 4-H konstellasjon som antakelig aldri har forekommet i en NM-finale før. Der spilte nemlig far og 

sønn Helness mot far og sønn Heitun! 

Halvrunden gikk i favør av førstnevnte, men her klarte ingen av de to bordene å finne slemmen som kunne 

spilles hjem: 

 

I åpent rom gikk meldingene: 

Ø   S  V N 

Pass  2 NT  pass 3 kl 

3 hj  3 sp  pass 4 sp 

Pass rundt 

I lukket med 4- H ble det litt annerledes: 

2 ru  dobl  pass pass 

2 hj  2 NT  pass 3 NT 

Pass rundt 

Det ble 2 imp til Oslo-H-ene, men 6 NT kan vinnes. Hjerter ut til damen og esset, og etter fem ganger ruter 

og fire ganger kløver er det tre kort igjen. 

Øst må holde spar konge gardert og hjerter konge, blir spilt inn på den og må gi spar opp i saks. 

Østs eneste sjanse er å blanke spar konge, men Syd klarer vel å løse det problemet, regner jeg med. 

Knut Kjærnsrød 
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Ordfører Jonstang og Knut Kjærnsrød under åpningen 

 

Bulletin-redaktøren i utfoldelse 
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Feil slem 

 

 

 

I dette spillet åpnet nord med multi 2 ruter eller svake to hjerter. Det var stor variasjon i 

sluttkontraktene.  

 

Alt fra tre grand til seks grand med unntak av Jan Tore Solli Berg og Per Erik Austberg. De 

endte i syv ruter og ikke i syv grand. Det måtte bli en bet grunnet knekten fjerde i mot i 

trump. I syv grand blir syd skviset og klarer ikke å holde både ruter og spar.      
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Middag på lørdag kveld 
 

Hvis det er tilstrekkelig interesse for det, har hotellet lagt opp til en 3-retters meny til kr 485 

med serrano-skinke, helstekt indrefilet og creme brulet. 

De som er interessert kan gi beskjed til sekretariatet eller nede ved standen vår i 

resepsjonen senest fredag kl 15. 

 

 

 

Salg av artikler fra Nøtterøy BK 
 

Vi har noen artikler til salgs i standen vår i hotellvestibylen. 

Dobbel kortstokk:  40 kr 

T-skjorte : 150 kr. 

Det er bare å henvende seg til vakthavende person. 
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Butler pr. torsdag kveld 

 

 

 

 

 


