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Velkommen til Tønsberg – Norges eldste 
by 

 

Tønsberg er en middelalderby og er regnet som 
Norges eldste by; ifølge Snorre var byen grunnlagt 
før år 871, altså før slaget ved Hafrsfjord. Den 
politiske grupperingen som kalles baglerne hadde 
sitt hovedsete i Tønsberg. Høsten 1201 og vinteren 
1202 foregikk en beleiring av Slottsfjellet i Tønsberg 
da birkebeinerne omringet fjellet og utsultet 
baglerne som hadde tatt tilflukt der. 
 
Tønsberg var gjennom hele middelalderen et politisk 
maktsenter i landet, flere konger residerte på 
festningen 

 

Tunsberghus som var blitt sterkt utbygget under 
Magnus Lagabøte i siste halvdel av 1200-tallet. 
Den norrøne formen av navnet var Túnsberg. 
Vokalen ú ble på norrønt uttalt omtrent som o i 
«ord» og «ost» i moderne norsk. Førsteleddet tún 
betyr sannsynligvis «innhegnet sted, gårdsplass», 
altså «tun». Andre mindre sannsynlige tolkninger av 
navneleddet er at det er avledet av keltiske dun som 
betyr «borg, befestet by» eller av engelske town, 
«by». Andreleddet berg sikter til Slottsfjellet. 
Formen Tønsberg ble tatt i bruk for mange hundre år 
siden. 

 

 

Nøtterøy og Nøtterøy bridgeklubb 

 

Nøtterøy bridgeklubb er 75 år i år og er derfor tildelt 
dette arrangementet. 
 
Nøtterøy kommune består av ca 175 øyer, og ble 
opprettet som Nøterø formannskapsdistrikt i 1837. 
Fra 1. januar 2018 slår kommunen seg sammen med 
Tjøme kommune og blir Færder kommune. 

 
  

 

  

http://nmlag.com/
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Velkommen til årets lagfinale! 

 

 

Husk at alle finaledeltakerne er vinnere. Dere har greid å komme 
gjennom utslagsrundene og nå gjenstår bare rangere de beste. 
 
Lagfinalen er et av de eldste og viktigste arrangementene for NBF  I år har Nøtterøy 
Bridgeklubb påtatt seg arrangementet. En verdig avslutning på jubileumsåret for 
Vestfold bridgekrets. 
 
Jeg gleder meg til å følge spillingen i finalen.  Lykke til. 
 
Jostein.  
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Velkommen til Nøtterøy og Tønsberg 

 

Velkommen til Nøtterøy og til en aktiv og populær Nøtterøy Bridgeklubb. Mange på 
Nøtterøy som andre steder har stor glede av å spille bridge. Det er bra! Det holder hodet 
klart, det er en god form for konkurranse og det utvikler vennskap! 

Norgesmesterskapet finner sted i Tønsberg. Tønsberg  og Nøtterøy henger tett sammen, 
med grense til Nøtterøy midt i bebyggelsen på nordre del av øya. Tønsberg fikk i 1877 
Stortinget med på å overta denne viktige delen av øya med skipsverft, reperbane og 
bryggeri.  Mange på Nøtterøy liker det ikke, men vi er gode venner. 

Omtrent samtidig flyttet den gang Norges rikeste mann, selfanger, oppfinner og 
hvalfanger Svend Foyn, fra Tønsberg til Nøtterøy fordi skattøret her var lavt - og dette 
bidro godt i kommunekassa i mange år. Nøtterøy er fortsatt velstående kommune med 
mange gode skattytere i dette attraktive boområdet, men skattøret er likt med andre! 

Nøtterøy er en grønn øy, og takket være dyktige bønder, et godt klima og godt 
jordsmonn produserer Nøtterøybøndene en fjerdedel av den store 
grønnsaksproduksjonen i Vestfold med den beste kvalitet. 

Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme henger sammen som perler på en snor, med en av de 
flotteste skjærgårdene i landet, mot Oslofjorden, og som nå har fått en svært ønsket 
status som nasjonalpark, Færder Nasjonalpark. Vern og bruk hånd i hånd! En rekke 
vernetiltak gjennomføres og vi utvider nå hummerfredningsområdene og vi har i gang et 
større prosjekt sammen med havforskininginstituttet for å få torsken tilbake. 

Tjøme med sine 5.000 innbyggere og Nøtterøy med vel 21.000 følger opp 
kommunereformen og vil fra 1. Januar 2016 være en, Færder kommune. Dette skal sikre 
gode tjenester til innbyggerne og en god samfunnsutvikling. Mange ønsket også 
Tønsberg med sine 42.000 innbyggere som del av en ny kommune. De tre er 
sammenvevd med felles bo- og arbeidsmarked, men det var ikke grunnlag for slik 
løsning hverken politisk eller i befolkingen i øykommunene. 
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Tønsberg er en pulserende by på på historisk grunn. Kong Håkon Håkonsen hadde 
kongesete her for snart 800 år siden og bygde stor borg på det vi nå kaller Slottsfjellet, 
med dobbel mur, kirke, teglkastell og kongebolig. 

Rett utenfor hotellet dere spiller på, ligger Vikingådden, der en tro kopi av 
Osebergskipet er bygget etter datidens, for nær 1200 år siden, byggeskikk. Nå bygges 
kopi av Klåstadskipet! Og det sjeldne bryggemiljøet vil dere sikkert bli bedre kjent med. 

Bli kjent med Norges eldste by, og ta dere gjerne tid til byvandring og få mer kunnskap 
byen og områdene rundt! 

Tillykke med norgesmesterskap, og vi håper dere får med dere gode minner fra Nøtterøy 
bridgeklubb og området vi er stolte av! 

Roar Jonstang                                    Petter Berg 

Ordfører Nøtterøy kommune           Ordfører Tønsberg kommune 
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Velkommen til NM-dyst! 

 

 

Det er en glede for oss i Nøtterøy Bridgeklubb å kunne ønske velkommen til NM finalen 

for klubber 2016.  Klubben feirer i år sitt 75-års jubileum, og dette er et av to 

hovedarrangementer som markerer begivenheten. Det andre er en tur til Kiel med 

medlemmene våre i september. 

Den langvarige hotellstreiken så ut til å skape problemer for oss, men nå er heldigvis alt 

på plass, og kl. 16 torsdag 2. juni vil Nøtterøys ordfører Roar Jonstang foreta den 

offisielle åpningen av mesterskapet. 

Vi håper på fine dager med spennende, utfordrende spill og fair play. 

Lykke til – alle sammen! 

Knut Kjærnsrød 

Leder NBK 
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Nøkkelpersoner 
Turneringsleder 

    Sigmund Bakke 

Bulletin-redaktør 

    Espen Ringdal Andersen 

 

Sponsor-komité 
Sjur Gran 
Eva Beckstrøm 
Knut Ivar Løken 
Willy Wahl 
 

Bemanning 
Torunn Sjølshagen 
 

Hjemmeside / Facebook 
Vegar Næss 
 

Økonomi / regnskap 
Magnar Langemyr 
 

BBO-operatører 
Magnar Langemyr 
Hans Johan Låhne 
Jan Th. Thoresen 
 

Åpningsbulletinen er laget av 
Vegar Næss 
Elisabeth Groseth 
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Tidsplan  
Torsdag 2. juni   

16.00 - 16.15 Captains meeting  

16.15 - 16.30 Åpning av NM  

16.30 - 18.25 Kamp 1 - 1  

18.40 - 20.35 Kamp 1 - 2  

20.35 - Middag  

     

Fredag 3. juni   

09.00 - 10.55 Kamp 2 - 1  

11.10 - 13.05 Kamp 2 - 2  

13.05 - 14.00 Lunsj  

14.00 - 15.55 Kamp 3 - 1  

16.10 - 18.05 Kamp 3 - 2  

18.20 - 20.15 Kamp 4 - 1  

20.15 -  Middag  

     

Lørdag 4. juni   

09.00 - 10.55 Kamp 4 - 2  

11.10 - 13.05 Kamp 5 - 1  

13.05 - 14.00 Lunsj  

14.00 - 15.55 Kamp 5 - 2  

16.10 - 18.05 Kamp 6 - 1  

18.20 - 20.15 Kamp 6 - 2  

20.15 -  Middag  

     

Søndag 5. juni   

09.00 - 10.55 Kamp 7 - 1  

11.10 - 13.05 Kamp 7 - 2  

13.05 -  Avslutningslunsj  

  

m/premieutdeling 
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Kampoppsett 
RUNDE 1 
Bord   Hjemmelag   Bortelag   Overføring på BBO 

1   Steinkjer BK    Heimdal BK 2      
2   Heimdal BK 3    Hamar BK      
3   Nøtterøy BK    TopBridge BC     2. juni 16:30 
4   Sørreisa BK    Førde BK      
              

RUNDE 2 
Bord   Hjemmelag   Bortelag   Overføring på BBO 

1   Hamar BK    Nøtterøy BK      
2   Heimdal BK 2    Heimdal BK 3     3. juni 09:00 
3   Sørreisa BK    Steinkjer BK      
4   Førde BK    TopBridge BC      
              

RUNDE 3 
Bord   Hjemmelag   Bortelag   Overføring på BBO 

1   Heimdal BK 3    Sørreisa BK      
2   Nøtterøy BK    Heimdal BK 2      
3   TopBridge BC    Hamar BK      
4   Steinkjer BK    Førde BK     3. juni 14:00 
              

RUNDE 4 
Bord   Hjemmelag   Bortelag   Overføring på BBO 

1   Heimdal BK 2    TopBridge BC      
2   Sørreisa BK    Nøtterøy BK      
3   Steinkjer BK    Heimdal BK 3      
4   Førde BK    Hamar BK      
              

RUNDE 5 
Bord   Hjemmelag   Bortelag   Overføring på BBO 

1   Nøtterøy BK    Steinkjer BK      
2   TopBridge BC    Sørreisa BK      
3   Hamar BK    Heimdal BK 2      
4   Heimdal BK 3    Førde BK      
              

RUNDE 6 
Bord   Hjemmelag   Bortelag   Overføring på BBO 

1   Sørreisa BK    Hamar BK     4. juni 16:10 
2   Steinkjer BK    TopBridge BC      
3   Heimdal BK 3    Nøtterøy BK      
4   Førde BK    Heimdal BK 2      
              

RUNDE 7 
Bord   Hjemmelag   Bortelag   Overføring på BBO 

1   TopBridge BC    Heimdal BK 3      
2   Hamar BK    Steinkjer BK      
3   Heimdal BK 2    Sørreisa BK      
4   Nøtterøy BK    Førde BK      
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Våre sponsorer 
 

Sparebank 1 

Offason SE 

Meny 

Canon Business Center 

Tønsberg kommune 

Vestfold fylkeskommune 

Valogiant v / Olve Gravrok 

Nøtterøy kommune 

Nøtterøy Bakeri 

DNB 

Ditt Grafiske 

City Bil 

BAMA 

Asko 

Esso 

Even Cudrio AS 

Heimtun og Bryns regnskapskontor 

Heistek 

Gjermundsen Auto 

GANT v/ Lasse Transeth 

Branco Auto 

BMW Bilia 

Rich. Åsvang revisjonsselskap 

Vidars Herreklær 
 

 

 

 Vi takker for at dere gjorde mesterskapet mulig !     
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Førde BK 

 

 

Leif Kvamsdal 
F. 1957, gift. Lærer 
 

Meritter: 
Fleire parfinalar 
2. lagfinale 

 

 

Arild Hoff 
F. 1964, gift, Dagleg leiar i Hoff & Knutson Transport AS 
 

Meritter 
Fleire parfinalar 
3. lagfinale 

 

 

Geir Hoff 
F. 1969, sambuar, lærar. 
 

Meritter: 
Fleire parfinalar. 
3. lagfinale. 

 

 

Geir Hjelmeland 
F.1967, singel , distribusjonssjef i Nistad Transport AS. 
 

Meritter: 
Fleire parfinalar. 
3. lagfinale. 

 

 

Øystein Vasset 
F.1962, sambuar, advokat i Sparebanken  Sogn og Fjordane. 
 

Meritter: 
2. lagfinale 

 

I lagfinalen stiller Førde BK med 5 spelarar; Leif Kvamsdal, Arild Hoff, Geir Hoff, Geir Hjelmeland og Øystein 
Vasset.   Vi ser fram til lagfinalen i Tønsberg, og har som målsetting å gjere det best mulig.  

Øystein Vasset, Førde BK 
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Hamar BK 

 

Lars Eide 
59 år ung 
Begynte i Godlia BK i 1971 etter å ha snust på miljøet lenge 
Meritter: 
Beste bridgeminne er som juniorlandslagskaptein da vi tok VM gull i Istanbul 
2014. Et annet godt minne er da Norge U28 tok gull i World Mind Games i 
2008. 
Å vinne Norges første EM gull noensinne som nestor på juniorlandslaget i 1980 
rager også høyt.   
Et fattig poeng fra å vinne parfinalen med min yngste 19 år gamle sønn 
Harald  var både surt og søtt.  
Ungdomsarbeid og rekruttering har vært mitt hjertebarn i mange år. 

 

Kristian Barstad Ellingsen  
Alder: 26 
Har spilt bridge i 12 år. 
Beste bridgeminner: VM-gullet fra 2014 da vi kom tilbake etter å ha ligget 
langt bak både i kvartfinalen og semifinalen.  Ellers synes jeg det er veldig gøy 
å få være med å rekruttere nye bridgespillere. 
Meritter: Verdensmester Junior Lag 2014. Verdensmester Junior BAM (åpent) 
2011 Nordisk mester Junior Lag 2011 og 2013, Norsk mester Junior Par 2013 
Svensk mester Junior Lag 2014, Seier White House Juniors 2014, Sølv Nordisk 
mesterskap, Bronse NM Mix Lag 2015, 4.plass NM Par 2013 
 

 

Erik Eide 
34 år 
Meritter: To tidligere lagfinaler med bronse som beste resultat. 
Vunnet pokalen i Danmark.  
Spilt på yngre junior og juniorlandslag en rekke ganger med debut i i nordisk i 
99. Sølv og bronse fra yngre junior i henholdsvis 2000 og 2002, men to 
fjerdeplasser fra EM for juniorlandslaget og to vm-deltagelser uten noe 
resultat og skrive hjem om. Vant gull i World Mind Sport Games (u28) i 2008 
som må sies å være bridgehøydepunktet. 

  

 

Harald Eide 
24 år 
jobber i Hamar kommune 

Meritter: Juniorverdensmester lag 2014 

Bronse junior EM 2015 og U-20 2005 

Alle valører fra åpne juniorverdensmesterskap (gull i bam 2011, sølv i lag og 
bronse i bam 2015) 
Åtte parfinaler, sølv som beste resultat 
2 ganger nordisk mester junior 
1 NM gull junior 
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Dag Tore Røseng 
Alder: 48 år 
Bosted: Ringsaker 
Yrke: Bonde/jurist 
Gift, 3 barn 
Begynte å spille bridge i 1993 etter et 2 timers intensivkurs med Jørgen 
Molberg som læremester og makker.' 
Beste bridgeminne: Husker det siste best, seieren i 6 runde er et svært godt 
bridgeminne.' 
Meritter: 
4-5 parfinaler, 4-5 sesonger i 2 divisjon. 3 plass i NM monrad lag 

 

Jan Olav Røseng 
50 år 
Meritter:  
Seriemesterskapet. En sesong i første, mange i andre  
Nm par: 4 finaler, 5.plass med Jørgen Molberg best  
NM klubblag: En finale (bronse i 2000 for Nidaros BK). 
NM Mixlag: En sølvmedalje  
NM monrad lag: En bronsemedalje.  
Har et KM-par, et KM mix og 3 KM lag. Vunnet mange åpne turneringer bla tre 
på rad i Mesterpuljen i Olrudpåsken. 

 

 

For det første må vi si at vi er veldig glade for å ha kvalifisert oss for NM-finalen, og vi gleder oss veldig til å spille 

i Tønsberg.  

Tre av spillerne på laget er debutanter i denne sammenheng, så det å få spille NM-finale for lag er en godbit vi 

har drømt om lenge. 

Vi ønsker å gjøre det så bra som mulig. Det er jo først et trangt nåløye å kvalifisere seg for finalen. Men når man 

først har klart det stiller jo alle med blanke ark. Vi drømmer om medalje, det er jo de tre øverste plasseringene 

som teller i en finale. 

Harald Eide og Lars Eide deltok med suksess i OL-kvalifiseringa. Det var jo i seg selv stor stas at vi kvalifiserte oss 

for OL, men i tillegg fikk vi spille mange spill mot god motstand, og det håper vi er med på å gjøre oss godt rustet 

til NM-finalen. Ellers har spillerne på laget deltatt i en hel del turneringer nå i oppkjøringsfasen. Fem av lagets 

spillere deltok på Storefjell. Hamar BK har også vært representert i blant annet Lørenskogmesterskapet, 

Trondheim Cup og Femund Bridgefestival. I tillegg hører de parvise forberedelsene med i form av terping på 

systemavtaler. Noe øving på BBO blir det også tid til. 

 

 

 

Lars Erik Eide og Kristian B. Ellingsen, Hamar BK 
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Heimdal BK 2 

 

Allan Livgård 
33 år 
Generalsekretær i NBF 
 
 
Meritter: 
6. lagfinale - et gull og to bronse 
1. plass SM 1. Divisjon 2013, 2. plass 2014 
Medaljer fra både EM og VM på juniornivå 
 
Stormester 

 

Terje Aa 
55 år 
Samboer 
Jobber i Bring 
 
Meritter: 
1. plass EM for nasjonslag 2008 
Flere andre medaljer fra både EM, VM og OL i åpen klasse 
Mange 1. plasser både i SM og NM for klubblag 
 
Superstormester 

 

Glenn Grøtheim 
56 år 
Gift, Jobber i Statkraft 
Meritter: 
1. plass Bermuda Bowl 2007 og 2 andre sølv 
Flere medaljer fra EM Nasjonslag, sølv som beste 
2 gull Nordisk Mesterskap, 5 OL, bronse som beste 
14 gull SM 1. divisjon (mestvinnende sammen med Terje Aa) 
6 gull NM for Klubblag 
1 gull og 2 bronse fra junior-EM 
 
Superstormester 

 

Jørgen Molberg 
47 år 
Meritter: 
Europamester for nasjonslag 2008 
Sølv VM juniorlag, Bronse EM juniorlag 
2 sølv Nordisk Mesterskap junior 
3 gull SM 1. divisjon, 1 gull NM for klubblag, 2 gull NM junior 
Stormester 
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Per Erik Austberg 
47 år, gift, to barn 
Daglig leder 3-Bygg AS 
Meritter: 
5 gull SM 1. divisjon, 5 gull NM for klubblag 
2 gull NM par, 2 gull NM monrad lag 
4. og 5. plass VM lag (Bermuda Bowl) 
5. plass OL 
Nordisk Mester åpent lag 
Bronse Champions Cup 
Superstormester 

 

Jan Tore Solli Berg 
43 år, gift, 2 barn 
CSO i Abax AS 
 
Meritter: 
3 gull SM 1. divisjon 
1 gull NM monrad lag 
1 gull NM monrad par 
Deltatt i OL, EM, Rottneros og Champions Cup for Norge 
Stormester 

 

Vi i Heimdal BK 2 gleder oss masse til å komme til Tønsberg og håper byen viser seg fra sin beste side. Selve 
arrangementet vet jeg dere har full kontroll på.  

Dette blir vår fjerde finale på rad, selv om det har vært litt omrokkeringer på laget. De tre foregående finalene 
har gitt bronse, gull, bronse, og fortsetter man rekken blir dette akkurat slik vi ønsker det. Men hver enkelt finale 
lever sitt eget liv, så vi må bare spille et kort av gangen.  

2/3 av laget forbereder seg med en treningshelg i Trondheim, og Terje Aa og undertegnede brukte OL-kvalikken 
til forberedelser. Den gikk på skinner inntil helt på slutten av finalen, men nå har vi tenkt til å ta revansje. 

Vi skal selvfølgelig også forsøke å bidra med noen briljante spilleføringer og gode meldingsforløp.  

 

Allan Livgård, Heimdal 2 
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Heimdal BK 3 

 

Steinar Nilssen 
61 år 
Gift, 2 voksne barn 
IT-Ansvarlig i Direktoratet for Mineralforvaltning 
  
Meritter: 
Trønders Mester i 1993 
Kvalifiserte til finale i EM i Paris en eller annen gang på slutten av 80-
tallet. 
Tidligere spilt NM lag og to parfinaler 

 

Øystein Fiplingdal 
53 år 
Gift, 2 voksne barn 
Jobber som konsulent i Kantega 
  
Meritter: 
Deltatt i en parfinale 
Deltatt i fire lagfinaler med et sølv og en bronse som beste resultat. 

 

Ole Jonny Tøsse  
54 år 
Gift, 1 gutt på 12 år og 2 voksne bonusbarn 
Senior IT-Konsulent i Hemit (Helse Midt-Norge IT) 
Meritter:  
3 tidligere lagfinaler med bronse som beste plassering 
Norgesmester for mix par i 1998 
En rekke parfinaler i åpen klasse samt en del sesonger i 1. og 2. divisjon 
Finalist i Reisinger BAM 2004 
Det meste «a long time ago”…, stormester m/stjerne 

 

Børre Lund  
49 år 
Samboer, 1 gutt på 15 år, Investor 
Meritter:  
2 gull i NM for klubblag (regjerende mester) 
1 gull i åpent NM for lag (regjerende mester) 
1 gull EM for nasjonslag (2007) 
1 sølv i åpent EM lag (Tromsø 2015) 
 
Stormester m/stjerne 

 

Øystein Olsen 
62 år 
Samboer, 1 voksen gutt 
Avdelingsleder i Nettbuss AS 
 
Meritter: 
Mange parfinaler, med bronse i 2005 som beste plassering 
Sølv NM Monrad lag 
Mange KM titler i lag og par 
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Morten Tilset 
45 år 
Singel 
Jobber i Evry 
 
Meritter: 
Deltatt i en parfinale. 
Deltatt i noen sesonger i 1. og 2. divisjon. 

 

Vi gleder oss til å komme til Tønsberg og spille NM-lagfinale. Etter mange jevne kamper i de seks første rundene 
hvor vi i flere kamper lå under ved halvtid, klarte vi å snu de til seier og sånn sett smakte denne finale billetten 
ekstra godt. Marginene har vært på vår side, men forhåpentligvis har vi også gjort en del rett. Vi har rullert 
med fem på laget t.o.m. 6. runde, men vi er veldig glad for at vi har fått med Børre Lund i finalen og som gjør at 
vi kan stille med tre faste par. Både Morten Tilset og Øystein Olsen og Øystein Fiplingdal og jeg er par som har 
spilt sammen i mange år, mens Steinar Nilssen og Børre Lund blir en ny kombinasjon og det kan bli spennende. 
Børre er regjerende mester og stjernen på laget. Vi er sannsynligvis blant de som spiller minst av 
finaledeltakerne og vi er derfor rimelig realistiske mht. plassering. Våre klubbkamerater på Heimdal 2 er veldig 
gode og store favoritter, men det finnes nok et par-tre lag til som vil være med å kjempe om topplasseringene.     

Ole Jonny Tøsse, Heimdal BK 3 
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Nøtterøy BK  

 

Knut Kjærnsrød 
74 år 
 
Meritter: 
Bronse NM lag 1983 
Sølv i 1. divisjon 1989 
Norgesmester for veteranpar 2007 
Bronse EM veteranlag  2015, sølv i NM 
Beste plassering i NM par – nr 10 
Mange parturneringsseire 
Mange sesonger i 1. og 2. divisjon 

 

Per Bryde Sundseth 
Født 1944 
 
Meritter: 
Mange år aktiv i NBF sentralt 
Styremedlem 1980-93, bl.a. 3 år som president 
Kaptein damelandslaget 1992-2004 
Bronse EM Veteran lag Tromsø 2015 
Sølv NM Veteran lag Tromsø 2015 
Sølv 2009 og bronse 2012 NM Veteran par 
Flere sesonger i 2.div. 
En tidligere lagfinale, 49 år siden! (4.plass) 

 

Christer Heitun 
F. 1966 
 
 
Meritter: 
Habil klubbspiller 
Fast makker med Tore i 40 år 

 

Tore Heitun  
f.1943 
 
 
Meritter: 
To par NM 
Flere parturneringsseire 
Fast makker med Christer i 40 år 
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Arvid Wick Lorentzen 
69 år 
 
Meritter: 
Sølv i 1 div. 1989 
Bronse EM veteran lag Tromsø 2015, Sølv NM veteran samme 
sted. 
NM par 
Mange partuneringsseirer 
Flere sesonger i 1 div og 2 div. 

 

Tor Walle 
Født 1942 
 
Meritter: 
Vant NM veteran par 2005. 
Bronse EM Veteran lag Tromsø 2015 
Sølv NM Veteran lag Tromsø 2015 
Spilte i 2.div. 1997 
Parfinaler NM par 5 ganger. 
Opprykk til 2. div denne sesongen. 

 

Vårt lag er ganske uerfarent i NM-sammenheng. Jeg har noen finaler med 3.plass i 1983 som beste resultat, og 
Per Bryde Sundseth har en finale i 1966 (4. plass ). Ellers består laget av finaledebutanter, men med mange års 
erfaring på rimelig nivå. Vi er neppe å regne med i favorittsjiktet, men håper i hvert fall å unngå å kjempe helt i 
bunnen. Alt over middels er vi meget godt fornøyd med. 

 Knut Kjærnsrød, Nøtterøy BK 
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Steinkjer BK 

 

Arnstein Nymoen 
55 år 
  
Meritter: 
Andre lagfinale 
Flere parfinaler 
Mange sesonger i 2. div. 
Vinner av NM-Patton 2006 
To gull fra Bedrifts EM-par 

 

Tormod Daling 
44 år 
  
Meritter: 
Første lagfinale 
Mange sesonger i 2. div. 
Vinner av NM-Patton 2006 
Dyktig turneringsleder og administrator 

 

Ove Reidar Holmen 
50 år 
  
Meritter: 
Andre lagfinale 
Mange sesonger i 2. div. 
Vinner NM-Patton 2006 
Lovende sjakkspiller i ungdommen 

 

Thomas Herstad 
43 år 
  
Meritter: 
Første lagfinale 
En parfinale 
Mange sesonger i 2. div. 
Seier i den prestisjefylte “Trongsundet Open” 
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Bjørn Kvaran 
61 år 
  
Meritter : 
Første lagfinale 
En parfinale 
NM gull  Bedriftslag 2015 
Mange sesonger i 2. div. (3.plass 2016) 
7 Kretsmesterskap lag 

 

Rune Kvaran 
54 år 
  
Meritter : 
Første lagfinale 
En parfinale 
NM gull  Bedriftslag 2015 
Mange sesonger i 2. div. (3.plass 2016) 
7 Kretsmesterskap lag 

 

Dette er den første lagfinalen til Steinkjer BK etter at klubben skiftet navn fra Ogndal BK i 2012. Klubben vår ble 
stiftet i 1932 og har spilt mange lagfinaler opp gjennom årene, med NM-gull i 1959 som den beste prestasjonen. 

Vi gleder oss til finalen og har som målsetting å komme blant topp 5. Vi har brukt et par kvelder i uka til trening 
den siste tiden og prioritert systemavtaler. 

Vi tror Heimdal BK 2 tar heim gullet til Trøndelag, så får resten slåss om de neste plassene. 

 

Arnstein Nymoen, Steinkjer BK 
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Sørreisa BK 

 

Peter Marstrander 
født 1954 
 
Meritter: 
Spillerkarriere (kun 1. plasser): 
Nordisk mester junior 1975, NM junior 1976,  
Seriemester (åpen klasse) 1986, 1987, NM par 1987, 
Vinner av Swiss teams i OL 1992 (sideturnering for de som ikke 
kvalifiserte seg til kvartfinalen), NM 
klubber 1992, 1995, 2011, 
NM Monrad lag 2000. 
 

 

Rune Brendeford Anderssen  
Født 1953 
 
Meritter:  
3 NM klubblag, En rekke topplasseringer i NM par,  
2 seriemesterskap.  
Flere gull i NM monrad lag 
 
Peter og Rune er gammelgutta som fortsett holder koken og 
spiller nå nesten bedre enn noen gang 

 

Jan Einar Sætre 
f. 1972 
 
Meritter: 
Nr. 10 av 156 i VM par for jr 1995. 
2./3./4. plass i NM par for jr 1995-1997 
1 NM klubblag, 
flere medaljer i NM Monrad lag 
Flere sesonger i 1. divisjon med 3. plass i 2007 som beste 
resultat. 
Mange KM-titler og turneringsseire 

 

Dag Jørgen Stokkvik  
født 1971 
 
Meritter: 
1 NM klubblag,  
1 NM monrad lag,  
flere sesonger i 1.divisjon,  
flere parfinaler 
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Steingrim Ovesen  
født 1962 
 
Meritter: 
1 NM gull i lag 
Flere parfinaler 
Flere år i 1 div, best nr. 3 
En rekke KM titler i lag og par 
Flere medaljer i NM monrad 

 

Stian Evenstad  
født 1978 
 
Meritter: 
1NM klubblag,  
3 NM junior,  
medaljer fra NM monrad,  
mange sesonger i 1.divisjon med bronse som beste plassering. 

 

Tror vi alle gleder oss til å komme fra det kalde nord til "solkysten" i begynnelsen av juni. Etter å ha tapt 6.runde 
med knappe marginer de siste par år hadde vi marginene på vår side i år. 
Vi håper selvsagt på å være med på å sette farge på finalen og kjempe om medaljene, men vet at det er 
mange gode lag, og at det vanligvis er tett mellom topp og bunn. 
Forberedelser har gått litt på BBO-spilling og systemdiskusjoner kunne selvsagt vært bedre. De fleste av oss er 
familiefolk og med barn i beste alder og det skjer mye om våren. 
Jeg tror kampen om medaljene står mellom Heimdal BK 2, Hamar BK 1 , TopBridge BC 4 og Sørreisa BK 1, så får 
det være opp til de andre å gjøre disse tipsene til skamme. 
Fra arrangøren sin side håper vi på "the best games ever". 
 
Stian Evenstad, Sørreisa BK 1 
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TopBridge BC 

 

Tor Helness 
 
kjenner vel de fleste nå ? Superstormesteren Tor har fortsatt flest NMtitler 
totalt, hele 34, og flest mesterpoeng i Norge, men Geir har noen år på seg til å 
ta han igjen. 
Mange internasjonale meritter på landslaget og for Monaco har det blitt i løpet 
av årene. 

 

Fredrik Helness 
26år 
Er blitt ivrig i faget og har allerede endel internasjonal erfaring og hyggelige 
resultater her hjemme både med far og mor. 2.plass på Team Monaco i Vilnius 
Cup og 18.plass i EM par på hjemmebane er foreløpige høydepunkter. 

 

Gunn Helness 
 
gift med Tor og mor til Fredrik og for veteran å regne. Mange år på 
damelandslaget med Anne Lill Hellemann, en tur ut med Ida, håper på fler. 
2 EM gull med sin mann, EM-bronse med Siv Thoresen. 11 NM-titler holder til å 
være lede statistikken på damesiden. 

 

Ida Wennevold 
 
har også lang fartstid som bridgespiller og mange suksesser å se tilbake på både 
i damesammenheng og i NMmix og ellers. 5 NMtitler har det blitt. Hun har vært 
på damelandslaget med Astrid Steen Lybæk og med Gunn Helness. 

 

Forventningene og spenningen er stor fram mot lag-NM. Dette er noe jeg har ønsket meg og hatt som mål de 
siste årene, og det er første gang for både Ida Wennevold, Fredrik Helness og meg. Vi gleder oss veldig. Tor 
Helness er selvsagt veteran, men dette blir svært annerledes for han også. Det er lenge siden han har spilt 
lagfinale og det blir mye mer spennende med dette laget enn det han er vant til. Tor vil alltid vinne og han har 
ikke andre målsettinger, men sammen med oss andre har vi kommet fram til et kompromiss; Vi går for bronse. 
Pallen ville vært fantastisk og ikke noe vi helt ser for oss, men spill skal spilles og kamper avgjøres. Vi håper bare 
å gjøre så godt vi kan og så får vi se. Mest av alt er vi glade for at vi har klart å komme med. 
  
 Gunn Helness, TopBridge BC 4 
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Turneringshotellet 

 

Hotell Klubben i Tønsberg har en lang historie som sommershow-hotellet.  Dizzie Tunes, Rolv Wesenlund mfl. 

har hatt sine sommershow her. 

Vi har fått den meget fordelaktige pris av kr 780 pr natt/m frokost i enkeltrom og 980 pr.natt/m frokost for to 

personer i dobbeltrom.   

Under mesterskapet må alle deltakerne kjøpe dagpakker for kr 65 pr dag som dekker kaffe,te,frukt og noe kaker. 

Også en meget fordelaktig avtale. 

Hotellet ligger bare 5-6 minutters gange fra jernbanestasjonen for dere som kommer den veien, der er det også 

enkelt å få taxi hvis det er behov for det.  Skulle det dukke opp uforutsette problemer, tar dere kontakt med Tor 

Walle, tlf 99 38 08 06. 
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Hjertelig velkommen til finalen i lag-NM. 

 

Jeg ønsker alle hjertelig velkommen til finalen i NM-lag. Vi i arrangementstaben håper det skal bli 
hyggelig dager med god bridge og godt vennskap. Jeg skal være bulletinredaktør, og jeg skal jobbe 
hardt for å gi ut en best mulig utgave hver dag, både på nett og i papirutgave. Selv jobber jeg som 
journalist i Byavisa i Sandefjord. Det er en gratisavis for Sandefjord, Stokke og deler av Tjølling med et 
opplag på 21.600 eksemplarer. 

For å lage en god bulletin er jeg avhengig av dere alle. Jeg skal følge godt med, men dere må bidra med 
spill som dere ønsker fortjener omtale. Kanskje du eller makker har et godt meldingsforløp til en god 
kontrakt, eller en god spilleføring eller motspill. Jeg er disponibel hele tiden. 

Jeg har selv spilt bridge en til to dager i uka siden 2. januar 1979. Bridge er et fantastisk spill, og la i 
fellesskap gjøre disse dager til en uforglemmelig opplevelse. 

Espen Ringdal Andersen 

Bulletinredaktør 

Sandefjord Bridgeklubb 
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Beste spill/motspill 
 

Det vil som vanlig settes opp en pris for beste spill eller motspill under mesterskapet. 

Arrangørklubben Nøtterøy vil dekke  prisen til spilleren/spillerne som står for 

prestasjonen med en sum på kr 1.500. Prisen til den som skriver om spillet, dekkes av 

Norsk Bridge Presse ( NBP) med kr 1.000. 

Juryen vil bestå av:  

Peter Marstrander ( NBP) 

Espen Ringdal Andersen ( bulletinredaktør ) 

Knut Kjærnsrød ( arrangørklubben ) 

 

Allan Livgård  trer inn som reserve i tilfelle et av medlemmene skulle være inhabil. 

 

Vi oppfordrer alle til å levere inn spill! 
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Mens vi ventet 
 

For å forberede oss til det store NM-slaget har vi hatt noen treningsrunder på Per Bryde 

Sundseth`s flotte hytteparadis på Tjøme. Her håndterte Arvid Lorentzen en 3 NT på 

beste måte, selv om vi strittet imot: 

     Kn 5 3 
    D Kn 9 2 
    5 3 
    Kn 10 8 4 
 6 2      D 10 9 8 4 
 10 4 3      E 8 6 
 K Kn 7 4     D 10 2 
 9 7 3 2     K 5 
    E K 7 
    K 7 5 
    E 9 8 6 
    E D 6 
 

Alle i sonen, og meldingene gikk: 

N Ø S V 

Pass 1 sp dobl pass 

2 kl pass 2 NT pass 

3 NT pass rundt 

Spar seks ut til åtteren og kongen. Hjerter til knekten og kløver knekt som Per helt riktig 

ikke dekket. Kløver til damen, kløver ess og hjerter konge fikk beholde stikket. Mer 

hjerter til Per`s ess, ruter ti fikk løpe rundt og ruter dame som jeg stakk over med 

kongen og spilte min siste spar. Arvid stakk med  esset og spilte ruter ess og ruter til min 

knekt. Jeg måtte så gi bort det niende stikket til bordets kløver ti. Kunne vi strittet imot 

enda bedre? Ja, hvis jeg stikker over ruter ti med knekten og spiller spar. Da unngår vi 

innspillet. 
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Helge Vinje 

 

Forfatter med verdensry! 
 

Helge Vinje ble født i september 1923 og vokste opp i hjertet av Nøtterøy. Han begynte sin 
bridgekarriere i bridgeklubben Beta i Tønsberg, en klubb som besto vesentlig av unge spillere. Helge 
markerte seg tidlig som en ener i bridgen og hadde i tillegg en stor porsjon fantasi. Som nybegynner 
skjønte han fort at korttelling var en viktig ingrediens i bridgespillet, og spesialtreningen gikk ut på å 
spille Casino med tilleggspoeng for å kunne si hvilke fire kort motstanderen satt igjen med i siste runde. 
Det var ikke så rent sjelden Helge klarte den biffen! 
 
Helge spilte i flere klubber i distriktet og var en av grunnleggerne av Nøtterøy Bridgeklubb i januar i 
1941 der han spilte til han satte kursen for Oslo og studier i 1947. I hovedstaden spilte han for 
Akademisk Bridgeklubb, men han holdt kontakten med ”gamlelandet” og  spilte blant annet NM –finale 
for par i 1955 sammen med Henry Carlsen fra Avant, Tønsberg og la beslag på en meget hederlig 11. 
plass. 
 
Det var likevel som forfatter Helge kom til å vinne internasjonalt ry.  I 1959 kom en liten bok som het: 
«Det norske fordelingssignalet, nøkkelen til godt motspill».   Her presenterte han de nye 
fordelingsutspill og kast som allerede mange år hadde vært brukt i Akademisk BK, utviklet av ham selv. 
Kjente bridgepersonligheter som Allan Truscott og svenske Jan Wohlin omtalte konvensjonen i meget 
rosende ordelag. Helge fortsatte å utvikle systemet sitt, og i 1976 kom «Presisjonsmotspill i bridge»   
Denne ble etter hvert noe av en bibel i utspills- og motspillsteknikk.   De aller fleste meldekortene 
under årets finale vil ha Norsk fordeling og Norske kast på menyen. 
 
I begynnelsen av 60-årene skjedde det for øvrig en ”frekkis” i USA. Goren lanserte fordleingsutspillet 
under navnet ”journalist ” Det ble aldri laget noen sak av det, men bridgeverdenen var klar over 
plagiatet. 
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Tipset går til Heimdal BK 2 
 

Som bulletinredaktør har jeg begitt ut på å tippe lagenes plassering i årets lagfinale. 
Flere av spillerne har deltatt i NM lagfinaler før, mens for andre er det første gang. 
Rutine og solid erfaring er selvsagt en stor fordel. Godt meldesystem, solid spilleføring, 
gode motspill som gjør feilprosenten er lav er avgjørende for å gå til topps i NM-lag. 

 

Vinnertipset går til Heimdal BK 2 som består av seks meget gode bridgespillere med 
solid erfaring fra nasjonale og internasjonale turneringer. Glenn Grøtheim (4214 
mesterpoeng), Terje Aa (3935), Per Erik Austberg (2748), Jørgen Molberg (1586), Jan 
Tore Solli Berg (1240) og Allan Livgård (1172) har til sammen nesten 15.000 
mesterpoeng. Jeg tror de står øverst på resultatlista til slutt. De får selvsagt hard 
motstand, og på de neste plassene tror jeg sluttresultatet blir: 

2. Sørreisa BK 1 

3. Hamar BK 1 

4. TopBridge BC 4 

5. Heimdal BK 3 

6. Førde BK 1 

7. Nøtterøy BK 

8. Steinkjer BK 1 

 

Espen Ringdal Andersen 

Bulletinredaktør 
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NM-Limericks 
En hamarsing, navnet er Eide 
Til finale enkelt seg greide 
Og han sa med et smil: 
”konkurrentene vil 
nok langt etter tittelen speide” 
KK 
 
En NM-spiller fra Heimdal 
ble midtveis i kampen litt smågal. 
For finessen var vrang 
ingen  skvis var på gang 
og motparten virkelig yppal. 
KK 
 
En Sørreisa-spiller, Marstrander 
ville helst ikke bli noen ”ander” 
Han ga makker et løft, 
” vi får melde litt tøft, 
men spill  så kontrakten du lander” 
KK 
 
En Top-spiller, navnet er Gunn 
satt still  og funderte en stund 
”Jeg tror jeg topper 
så  kongen dropper 
og jeg unngår en forsmedelig bunn” 
KK 
 
En Nøtterøy-spiller kalt Tor 
satt  Syd ved et NM-bord 
Men Blackwood slo feil 
og  makker ble steil. 
”Jeg skulle nok helst sittet Nord!” 
KK 
 
 

 En spiller med tilnavnet ”dyr” 
satte meldingsforløpet i fyr 
spilte som ei ku 
men fikk siste stikk på ruter sju 
og øl i belønning det betyr. 
 
Dag Tore Røseng 
 
En halvivrig bridgespiller ved vannet 
spilte stort og førte Steinkjer halvveis over 
landet 
Til Tønsberg han skal 
legge kort og tenke tall 
skal avslutte med frasen: ”Æ kainn d!” 
 
Tormod Daling 
 
En stormestertittel  blei gitt til han Hegge 
Han hadde ikke lagt det store egget. 
Til makker han sa: 
”Hvorfor det kortet du la? 
Du må da for fa`n legge esset!” 
 
Borgar Thunes Bjørnsen 
 
I bridgen har vi mange folk 
Som melder og spiller som Zulu-folk 
Jeg melder en spar 
og venter et svar 
men svaret jeg får, trenger tolk 
 
Borgar Thunes Bjørnsen 
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Kart 

 

Kart over del av Tønsberg sentrum, med spillerhotellet, jernbanestasjonen og retning mot E18. 

 

 

 

 

 


