
 

Bulletin 3 NM-finale for klubblag Larvik fredag 16/10 2020  Side nr. 1 

 
 

Side  

2 Fakta om Larvik 

4 Lenge bra for Klepp, men det glapp til slutt av Knut Kjærnsrød 

6 Topp eller kutte? Alexander Flakstad 

7 Horten er med – selv om er i Larvik 

8 Brent storeslem 

9 Karlberg får til en skvis 

10 Tredje runde 

11 Massevis av shoppingmuligheter i Larvik 

12 Elegant av Flakstad i 6 NT 

13 Det er mange veier til målet 

14 Fjerde runde – BAK stikker av 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

Bulletin 3 NM-finale for klubblag Larvik fredag 16/10 2020  Side nr. 2 

Fakta om Larvik 
Larvik er en kystkommune, som også omfatter store gode jordbruksarealer, samt skog og fjell. I 
nord-syd retning har kommunen en utstrekning på ca. 40 km. Det høyeste punktet er Vindfjell med 
sine 622 meter. 

 

Larvik er en av landets få byer hvor man 
kan se horisonten – forklarte ordføreren 
i sin åpningstale til NM’et. Dette ble 
straks sjekket fra Rama-rommet i 5. 
etasje. Og det stemte at man kan se 
horisonten. 
Her er bilder av det gamle og det nye 
kommunevåpenet til Larvik. Det nye 
etter at Larvik og Lardal ble slått 
sammen  

Nye arkeologiske undersøkelser i forbindelse med den nye traseen for motorveien vest for Farris 
har de seneste årene avdekket flere steinalderboplasser i Larvik kommune. Den eldste, som ligger 
mer enn 127 moh. dateres til å være om lag 10200 år gammel; kanskje isbreen til og med var 
synlig da det var folk på stedet som nå har fått navnet Pauler. 
 
I vikingtiden vokste antakelig det første urbane samfunn i det som i dag er Norge, frem i Kaupang 
ved Viksfjorden, nær stedet der Larvik by nå ligger. 
 
Områdene som i dag utgjør Larvik by besto i middelalderen av flere gårdsbruk. Navnet Larvik er i 
seg selv eldre enn byen. I tidligste tider ble det uttalt Lagarvik, som betød Lågens vik, altså viken 
ved Lågens utløp på østsiden av Larviksfjorden. Første gang en møter navnet Larvik/Laghervik er 
i 1512, da en Osloborger, Haakon Eskildssøn, skulle til Amsterdam, men fikk motvind og måtte gå 
inn i havnen som han omtaler som Laghervik.  
 

 
Bilde fra torget, stilisert bøketre som 
leke-apparat 

I 1633 ble Larvik et tollsted, og tollboden lå sannsynligvis 
en kilometer oppe i Lågen ovenfor Yttersø. Det var en sterk 
vekst i tollinntektene for Larvik i perioden 1633-1671 som 
nok skyldes både en utvidelse av Fritzøebedriften, men 
også borgerskapets utvikling innen den økende handelen. 
Borgerskapet vokste sterkt som følge av trelasthandelen. 
De opererte som mellommenn mellom bøndene i innlandet 
og utenlandske kjøpmenn som kom til Larvik med sine skip 
for å kjøpe trelast. I tillegg drev borgerne med 
krambodhandel i Larvik, slik at bønder, håndverkere og 
andre borgere kunne få tak i de varene de trengte. 
I 1665 ble Larvik ladested under kjøpstaden Tønsberg. 
Ladestedene var byer som kjøpstadene, men av en lavere 
orden, og underordnet disse.  
 

Dette betød at alle som ville bli kjøpmenn eller håndverker i Larvik måtte søke om og avlegge 
borgerskapsed i Tønsberg og betale skatt til denne byen. 
 
I 1671 fikk Larvik status som kjøpstad (bystatus) med tilhørende handelsprivilegier, slik at byen nå 
lovlig kunne inn- og utføre alle varer og borgerne drive handel. 
Byen skal derfor neste år feire sitt 350 års jubileum. 
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Etter 2. kvartal i år har kommunen 47 440 innbyggere. Kommunen har 12 796 eneboliger og 3 297 
leiligheter. Det er 4 828 hytter i kommunen. 
 
 

 

Larvik har mange kjente personer 
knyttet til seg. Blant annet Johan 
Sverdrup, Norges første 
heltidspolitiker og parlamentarismens 
far. Også ordfører i Larvik i ti år fra 
1849. Videre er Thor Heyerdahl 
selvfølgelig en godt kjent Larviks 
borger, faktisk Æresborger av byen. 
Skulle noen være i tvil er det statue 
av Sverdrup til venstre og av 
Heyerdahl til høyre. 
 
Ikke vet redaksjonen om det er 
motbakkeløp i Larvik, men etter en  

 
Tur ute i bygatene har vi funnet ut at det må ligge godt til rette for det – kanskje ikke om vinteren, 
med snø og is – men på bart føre må det være en passe utfordring for spesielt utholdende 
trimmere.bare se selv: 

   

 
 En innbygger i Larvik kalles Larviking. 
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Lenge bra for Klepp – men det glapp til slutt. 
Av: Knut Kjærnsrød 
 
I andre runde møttes Klepp og Bergen Akademisk, og det ble en frisk batalje med godt over 100 
imp i sving. Klepp hadde godt tak på Bergenslaget midt i første halvrunde, men det ble tråere føre 
på slutten og tap med 24 imp. 
 
Her er noen spill fra plussperioden: 

 
Med Fred Arne Moen i Nord og Jan Petter Svendsen i Syd gikk meldingene enkelt: 
N                       S 
1 ru                  1 sp 
1 NT                pass rundt 
 
Hjerter ut til esset og mer hjerter til Freds dame. Kløver til Østs ess og mer hjerter til bordets 
konge, Vest la ruter ti. Kløver dame ble stukket med kongen, og en liten ruter gikk til syveren og 
åtteren. Hjerter til knekten, og Vest saket en spar.  
 
Nå fikk Fred beholde det neste stikket på spar konge, og dermed var løpet kjørt for Ø-V. Fred tok 
for ruter ess for å eliminere Vests frikort, og så kom spar til esset. Han kunne ta for spar knekt, 
men måtte så spille kløver opp i saks og syv stikk. Ved det andre bordet var kontrakten 2 spar 
med åtte stikk Ø-V, og dermed dobbelt score. 
 

 
  



 

Bulletin 3 NM-finale for klubblag Larvik fredag 16/10 2020  Side nr. 5 

Her ble det nok et innspill etter enda et kort meldingforløp: 

 
Vest spilte ut sin single hjerter til knekten og esset, og Øst skiftet til kløver knekt som gikk til 
bordets ess. Ruter knekt fikk løpe til kongen og kløver til nieren beholdt stikket. En tredje runde 
kløver ble takk med kongen, og to hjerterstikk fulgte. Nå fikk Vest store kasteproblemer og valgte å 
kvitte seg med en spar og sin stående kløver dame. Nå spilte Jan Petter Svendsen tre ganger 
ruter, og Vest måtte gi bort to stikk i spar. 280 inn i tillegg til de 100 for to bet i 3 NT ved det andre 
bordet. 
Sannelig min hatt kom det ikke enda et innspill mot slutten 

 
Kontrakten ble 4 spar hos Fred i Nord i likhet med de fleste andre bordene, og Øst spilte ut ruter til 
damen, kongen og esset. En liten spar gikk til bordets knekt og mer spar til esset. Nå burde Øst 
spilt mer ruter, men han la hodet på blokka ved å returnere kløver. Etter tre ganger kløver spilte 
Fred seg fri med ruter, og dermed måtte Ø-V åpne hjerteren slik at det bare ble en taper der. 
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Toppe eller kutte? 
Av: Alexander Flakstad 
 

 
 
Meldingene gikk: 

V N S Ø 

1 NT 2 kl* X p* 

p 2 ru 3 ru p 

3 sp p 4 hj p 

4 sp p 4 NT p 

5 hj p 6 hj p rundt 
 
 
Utspill: ruter 3 
 
Så hva gjør man nå?   
 
Uten innmelding vil det være ganske greit å toppe kløver og deretter prøve sparkutten.  Men nå 
var det vist lang kløver i syd….. 
 
Jeg bestemte meg for at det var stor sjanse for at spar konge satt bak etter innmeldingen, og at 
det var størst sjanse for kløver dame i syd.   
 
Gjennomføringen var deretter, kløver til kongen, kløver til knekten og damen.  Bet! 
Gode meldinger fra motparten som lurte meg i alle fall.  Og det ble en liten sving på 22 IMP. 
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Horten er med – selv om vi er i Larvik 
Det er to arrangørklubber i dette NM’et. Som vanlig presenterer vi arrangørstedet fyldig i 
bulletinen. Men nå skal vi ta med en kort introduksjon også om Horten 

 

kommunen har i øst omkring 40 km kystlinje mot Oslofjorden, 
med kyststi og flere store friområder. Kommunens areal er ca. 
71 km², med ca. 27 000 innbyggere, med hovedtyngden av 
innbyggerne i gamle Horten by (ca. 17 000). Tettstedet Horten 
har 20 585 innbyggere per 1. januar 2020. De øvrige tettsteder 
i kommunen er Åsgårdstrand med 2 957 innbyggere, Skoppum 
med 1 701 innbyggere og Nykirke med 699 innbyggere. 
 
Horten har vært fergested for fergeruten Horten–Moss helt fra 
1582. Horten ble ladested i 1858 og by (kjøpstad) i 1907. 
Hortens byvåpen var det første byvåpen kong Haakon VII 
godkjente. 

I kommunen finner en spor fra bosetninger helt tilbake 
til steinalderen. Borrehaugene vitner om at området var 
et maktsenter i vikingtiden. 
 
Samlingen gravhauger er unik i Skandinavia. Sju store 
hauger og én gravrøys kan i dag sees. Minst to av de 
opprinnelige haugene har blitt ødelagt i moderne tid. 
Det er også 25 mindre gravhauger og -røyser innenfor 
området. Borre var kongesete i vikingtid. Det viser 
gravmonumentene, høvding hallene og restene av en 
storgård utenfor parken og store bryggefundamenter 
nede ved sjøen. 

 
Bilde: Wikipedia 

 
Ved kongelig resolusjon av 21. november 1818 ble det bestemt at marinens hoved etablissement 
skulle anlegges ved Horten. Uten at saken ble forelagt Stortinget, bestemte kronprinsregent Karl 
Johan seg for at Norges nye hoved etablissement for marinen skulle flyttes fra Fredriksvern ved 
Stavern til Horten. Det gikk ti år fra kongens beslutning om anleggelse av hovedstasjon på Horten, 
til det første skip ble sjøsatt. 25. august 1828 gikk byggenummer 1, «Freia», på vannet. 
 

 
Startmonumentet 

Norges første flytur gikk fra Borre i dagens Horten. Det var lt. Dons 
som da fløy flyet Start over til Fredrikstad 25. mai 1912. Flyet var 
skaffet til veie ved innsamling i regi av Undervandsbaaten 
«Kobben»s Flyvekomite 
 
 
Sjøkrigsskolen ble opprettet 1864. Marinens Hovedverft på 
Karljohansvern ble senere til Horten Verft, som i en årrekke var 
selve ryggraden i kommunen, med godt over 2 000 ansatte 
 
Horten omfatter en rekke øyer: Bastøy, Løvøya, Mellomøya, Østøya 
og Vealøs. I kommunen ligger også Borrevannet og Adalstjern. 
Bastøya er også kjent for fengselet på øya. 
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Horten er det stedet i Norge med desidert størst 
forekomst av misteltein, en plante som lever som parasitt 
på trær. Misteltein var den første plantearten som ble 
fredet i Norge. Det skjedde i 1956. Trær med misteltein 
kan ikke felles eller skades. 

 
 
Høyteknologi ligger i sjela til Horten. I 1936 ble NITO (Norges Ingeniør og Teknikerorganisasjon) 
dannet med utspring i Horten tekniske fagskole. Etter dette er kommunen hjemsted for en rekke 
teknologibedrifter. Kjente bedrifter som Kongsberg Maritime, Sensonor, Zenitel og Norautron er 
blant teknologibedriftene du finner i Horten. 
 

Brent storeslem 
 
Det var flere som meldte seg opp i storeslem på dette spillet, men ingen bestod prøven: 
 

 
 

Hjerter ut fra Vest ser ut som det beste utspillet, den stikkes i bordet så følger kløver ess og to 
runder trumf som avklarer at øst ikke kan overstjele kløvere.   
 
Kløver til stjeling, spar til stjeling, på kløver konge faller damen i øst (bordet kaster hjerter), på 
kløver knekt forsvinner bordets siste hjerter. 
 
Så hjerter til trumf, håndens siste hjerter forsvinner på spar ess, spar til trumf, den siste trumfen 

tas ut og kløver 9 er det 13. stikket       

 
Peter Marstrander satt på BBO-bordet, og var inne på vinnersporet, men i stedet for å teste kløver 
konge i 3. runde av fargen stjal han en liten kløver til, og måtte avgi hjerterstikk til slutt. 
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Karlberg får til en skvis 
 
I denne NT-kontrakten på slutten av 3. runde fikk Svein Gunnar Karlberg til denne skvisen mot Jan 
Einar Sætre fra Tromsø. 
 

 
 

 
Ruter kom ut til kongen og mer ruter til esset.  Karlberg ba om spar konge fra bordet, den ble 
stukket med esset og ny ruter fulgte. 
Inne på hånden kom det spar til knekten, så følger E-K-D i hjerter og spar dame, så følger kløver 
til esset, og vi har denne slutt posisjonen: 
 

 
 

På hjerter knekt er øst skvist i spar og kløver, og Karlberg kunne fornøyd notere 11 stikk       
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Tredje runde 
 
I tredje runde møttes lederlaget Tromsø «naboen» Båsmo BK, og Båsmo hadde grepet etter 
første halvrunde 24-13, I andre halvrunde var det Tromsøs tur, de vant 22-7 og 35-31 totalt.   
10,92 til Tromsø og 9,08 til Båsmo. 
 
Det ga Bergens Akademiske muligheten til å overta ledelsen, det klarte de ved en overbevisende 
seier mot vertene og kunne innkassere 18,37 VP mot Larvik/Hortens 2,18. 
 
Lokaloppgjøret mellom TopBridge 3 og 4 endte med seier til Siv Thoresens lag etter en god siste 
halvrunde mot Sverre Johnsens lag med 69-54 (13,13-6,87). 
 
I oppgjøret mellom Vikersund og Klepp vant også lagene hver sin halvrunde, sammenlagt vant 
Vikersund med 10 IMP og 12,18 – 7,82 VP. 
 
Stillingen etter 3 runder: 
 

1. 51,10 Bergens Akademiske BK 
2. 45,65 Tromsø BK 
3. 33,29 Båsmo BK 
4. 28,97 TopBridge BC 4 Johnsen 
5. 27,75 TopBridge BC 3 Thoresen 
6. 20,77 Vikersund BK 
7. 17,54 Klepp BK 
8. 15,48 Larvik BK / Horten BK 

 

 
Er bridgens wonderboy på vei mot sin første seier i en  lagfinale? 
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Massevis av shoppingmuligheter i Larvik 
Det er selvsagt en mengde av det de fleste av oss ville kalle helt vanlige butikker i Larvik. Men det 
er i tillegg noen spennende og uvanlige noen også. 
Ikke skrekkelig langt fra torvet finner vi for eksempel det kreative hjørnet. 

  

Her selger lokale kunstnere/brukskunstnere sine produkter. Tilfeldigvis har de denne uken salg og 
åpne verksteder/atelierer. 
Vi fikk bli med lederen i Larvik BK opp i tredje etasje og inn til moren hennes. De av oss som har 
sett strikkeferdighetene til Heidi kan herved få vite at det er nedarvede ferdigheter. 
 
I tredje etasje er dukkeverkstedet – hvor det lages utrolig kunstferdige dukker. Det meste av 
klærne er enten sydd eller strikket av dukkemakeren selv. 
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Elegant av Flakstad i 6 NT 
 
Innspill har vært en gjennomgangsmelodi i mange av de refererte spillene fra årets finale.  Så 
også i dette spillet. 
 

  

 
 

Spar kom ut til esset, så fulgte ruter til esset og kløver til kapp med knekten. 
 
Så fulgte 2 ruterstikk med hjerteravkast i bordet, (Bakke saket en kløver), og et sparstikk. Kløver 
ess og kløver til nieren og så kongen.   
 
Så følger spar dame og så settes Bakke inn på den siste sparen (Flakstad saker sine rutere), og 
Bakke må spille fra sin hjerterkombinasjon og gi Flakstad de to siste stikkene. 
 
Ved det andre bordet ble kontrakten 6 kløver, så dette vant 2 IMP for Båsmo mot BAK.  
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Det er mange veier til målet 
 
Det var ikke opplagt at det var noen måte å vinne 4 spar i dette spillet, men Tom Johansen er ikke 
den som gir opp, og finner mange ganger en vei til målet uten at motstanderne skjønner hva som 
skjer underveis. 
 

 

 
Tom Johansen, TopBridge 

Det er ikke første gang han fører 
motstanderne ut på glattisen! 

 
 
Meldingene gikk: 

V N S Ø 

Tom  
Johansen 

Per Ove  
Grime 

Lasse 
Aaseng 

Cato 
Sundeng 

  1 kl p 

1 sp p  2 sp p 

4 sp p  p p 

 
Utspill: Ruter dame. 
 
Det ser ut som det må være 3 kløvertapere og en hjertertaper, men det er lov å forsøke å trylle litt! 
 
Ruter stikkes med kongen, tre ganger spar og ruter til esset.  Nå følger kløver 10 til liten, liten og 
esset!   
 
Hva skal Sundeng fortsette med?  Ruter er utelukket, og kløver ser heller ikke ut som en løsning. 
 
Valget falt på hjerter knekt, liten fra bordet, 7eren fra vest og 9eren (!) fra Tom.  Fornøyd fortsetter 
øst med hjerter, den går til damen og esset, hvoretter hjerter 10 kan fiskes opp til 10 stikk 

(5+3+2+0) for tryllekunstneren fra Larvik       
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Fjerde runde – BAK stikker av 
 
Bergens Akademiske BK hadde nok en god runde, og Båsmo BK måtte bare konstatere at de 
hadde tapt begge halvrundene og 60-20 sammenlagt.  16,77 VP til BAK. 
 
Tromsø vant også sin kamp, mot TopBridge 3 Thoresen, men ikke mer enn at ledelsen til 
bergenserne øker.  44 – 43 ga 12,18 VP til Tromsø. 
 
Klepp måtte innfinne seg i å innta sisteplassen etter 4 runder, da de ikke fikk det til å svinge mot 
Larvik BK / Horten BK, 74-39 vant vertene, som med 16,17 VP klatret til 6.plass på tabellen. 
 
TopBridge 4 Johnsen vant den siste kampen mot Vikersund med 88-50, og innkasserte 16,53 VP. 
 

Stillingen etter 4 runder 
 

1. 67,87 Bergens Akademiske BK 
2. 57,83 Tromsø BK 
3. 45,50 TopBridge 4 Johnsen 
4. 36,52 Båsmo BK 
5. 35,57 TopBridge BC 3 Thoresen 
6. 31,65 Larvik BK / Horten BK 
7. 24,24 Vikersund BK 
8. 21,37 Klepp BK 

 
 

 
Harald og Heidi Berre Skjæran fra org.komitéen 

 

 
 
 


